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ڕوانگەى حکومەىت هەرێمى کوردستانڕوانگەى حکومەىت هەرێمى کوردستان
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11- حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان دوو كۆمپانیــای گشــتی داده مه زرێنێــت ئه وانیــش كۆمپانیــای - حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان دوو كۆمپانیــای گشــتی داده مه زرێنێــت ئه وانیــش كۆمپانیــای 

ــه وه  و  ــواری دۆزین ــه  ب ــت ل ــد ده بێ ــه  تایبه مته ن ــه وه  و ( ك ــواری دۆزین ــه  ب ــت ل ــد ده بێ ــه  تایبه مته ن ــاز )KROCKROC( ك ــه وت و غ ــۆ ن ــتان ب ــی كوردس ــاز )هه رێم ــه وت و غ ــۆ ن ــتان ب ــی كوردس هه رێم

ــۆ به بازاڕكردنــی نــه وت  ــان و به رهه مهێنانــی نــه وت و غــاز، هه روه هــا كۆمپانیــای كوردســتان ب ــۆ به بازاڕكردنــی نــه وت ده رهێن ــان و به رهه مهێنانــی نــه وت و غــاز، هه روه هــا كۆمپانیــای كوردســتان ب ده رهێن

))KOMOKOMO( كــه  تایبه مته نــد ده بێــت بــه  بازاڕكردنــی نــه وت. ده كــرێ لــه  الیــه ك هه ماهه نگــی لــه  ( كــه  تایبه مته نــد ده بێــت بــه  بازاڕكردنــی نــه وت. ده كــرێ لــه  الیــه ك هه ماهه نگــی لــه  

ــای  ــه ڵ كۆمپانی ــه  له گ ــه م هه ماهه نگیی ــره وه  ئ ــی ت ــه  الیه ك ــت، ل ــه  هه بێ ــه ر دوو  كۆمپانیاك ــوان ه ــای نێ ــه ڵ كۆمپانی ــه  له گ ــه م هه ماهه نگیی ــره وه  ئ ــی ت ــه  الیه ك ــت، ل ــه  هه بێ ــه ر دوو  كۆمپانیاك ــوان ه نێ

هــاوكات  هه بێــت،  په یوه نــدی  هه مــان  بواره كانــی  لــه   ســۆمۆ  كۆمپانیــای  و  نیشــتامنی  هــاوكات نه وتــی  هه بێــت،  په یوه نــدی  هه مــان  بواره كانــی  لــه   ســۆمۆ  كۆمپانیــای  و  نیشــتامنی  نه وتــی 

و  فیــدڕاڵ  نه وتــی  وه زاره تــی  نێــوان  لــه   هه ماهه نگــی  و  په یوه نــدی  هه مــان  بوونــی  و له گــه ڵ  فیــدڕاڵ  نه وتــی  وه زاره تــی  نێــوان  لــه   هه ماهه نگــی  و  په یوه نــدی  هه مــان  بوونــی  له گــه ڵ 

ــی  ــه  و ته واوكردن ــوو ئه مان ــتان. هه م ــی كوردس ــی هه رێم ــتییه كانی حكومه ت ــامانه  رسوش ــی س ــی وه زاره ت ــه  و ته واوكردن ــوو ئه مان ــتان. هه م ــی كوردس ــی هه رێم ــتییه كانی حكومه ت ــامانه  رسوش ــی س وه زاره ت

ســراكچه ری كۆمپانیــای ســۆمۆ و هه مواركردنــه وه ی په یــڕه وی ناوخــۆی و كردنــی بــه  دامه زراوه یه كــی ســراكچه ری كۆمپانیــای ســۆمۆ و هه مواركردنــه وه ی په یــڕه وی ناوخــۆی و كردنــی بــه  دامه زراوه یه كــی 

ــتان  ــی كوردس ــه وه ی هه رێم ــه ی ئ ــه  مای ــه  ده بێت ــه ش ده كات، ك ــاری هاوب ــه  بڕی ــت ب ــی پێویس ــتان فیدڕاڵ ــی كوردس ــه وه ی هه رێم ــه ی ئ ــه  مای ــه  ده بێت ــه ش ده كات، ك ــاری هاوب ــه  بڕی ــت ب ــی پێویس فیدڕاڵ

ــه و  ــۆ ئ ــه  ب ــه رۆكی كۆمپانیاك ــری س ــتی جێگ ــكات و پۆس ــه  ب ــه و كۆمپانیای ــته قینه  ل ــدارییه كی ڕاس ــه و به ش ــۆ ئ ــه  ب ــه رۆكی كۆمپانیاك ــری س ــتی جێگ ــكات و پۆس ــه  ب ــه و كۆمپانیای ــته قینه  ل ــدارییه كی ڕاس به ش

ــی  ــردن و جومگه كان ــه  به ڕێوه ب ــتان ل ــی كوردس ــه ری هه رێم ــی دوو نوێن ــه ڵ بوون ــاوكات له گ ــێ، ه ــی ب ــردن و جومگه كان ــه  به ڕێوه ب ــتان ل ــی كوردس ــه ری هه رێم ــی دوو نوێن ــه ڵ بوون ــاوكات له گ ــێ، ه ب

ــه و  ــه باره ت ب ــت س ــی هه بێ ــه وه  )ڤیتۆ(ـ ــی ڕه تكردن ــتان ماف ــی كوردس ــا هه رێم ــه ، هه روه ه ــه و كۆمپانیاك ــه باره ت ب ــت س ــی هه بێ ــه وه  )ڤیتۆ(ـ ــی ڕه تكردن ــتان ماف ــی كوردس ــا هه رێم ــه ، هه روه ه كۆمپانیاك

پرســانه ی په یوه ندیــان بــه  هه رێمــی كوردســتانه وه  هه یــه .پرســانه ی په یوه ندیــان بــه  هه رێمــی كوردســتانه وه  هه یــه .

22- ســه باره ت بــه  دۆســیه ی پابه ندییــه  داراییه كانــی په یوه ســت بــه  ده رئه نجامــی دۆســیه ی نــه وت - ســه باره ت بــه  دۆســیه ی پابه ندییــه  داراییه كانــی په یوه ســت بــه  ده رئه نجامــی دۆســیه ی نــه وت 

ــت  ــه رده وام بێ ــه  ب ــه وه  ك ــورت ده بێت ــه وه دا ك ــتان ل ــی كوردس ــی هه رێم ــی حكومه ت ــاز، بۆچوون ــت و غ ــه رده وام بێ ــه  ب ــه وه  ك ــورت ده بێت ــه وه دا ك ــتان ل ــی كوردس ــی هه رێم ــی حكومه ت ــاز، بۆچوون و غ

ــاوكات  ــاكان، ه ــان كۆمپانی ــه ی هه م ــه  ڕێگ ــم ل ــه  هه رێ ــه وت ل ــی ن ــڕی هه نارده كردن ــتنی ب ــه  فرۆش ــاوكات ل ــاكان، ه ــان كۆمپانی ــه ی هه م ــه  ڕێگ ــم ل ــه  هه رێ ــه وت ل ــی ن ــڕی هه نارده كردن ــتنی ب ــه  فرۆش ل

ــوو  ــی هه م ــرخ و البردن ــه  ڕووی ن ــته كان ل ــه  گرێبه س ــاندنه وه  ب ــاو خش ــاره  چ ــتی دووب ــه ڵ پێویس ــوو له گ ــی هه م ــرخ و البردن ــه  ڕووی ن ــته كان ل ــه  گرێبه س ــاندنه وه  ب ــاو خش ــاره  چ ــتی دووب ــه ڵ پێویس له گ

پێشەکىپێشەکى
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ــی  ــی هه رێم ــتنی نه وت ــه كانی فرۆش ــه  پرۆس ــه ر ب ــۆ به رانب ــای س ــه  كۆمپانی ــته نگه كان ك ــۆت و ئاس ــی ك ــی هه رێم ــتنی نه وت ــه كانی فرۆش ــه  پرۆس ــه ر ب ــۆ به رانب ــای س ــه  كۆمپانی ــته نگه كان ك ــۆت و ئاس ك

ــاوه . ــاوه .كوردســتان داین كوردســتان داین

33- لــه  بــاره ی داهاتــی نه وتــی هه نارده كــراو لــه  الیــه ن هه ریمــه وه ، پێویســته  ئــه م داهاتانــه  بــۆ - لــه  بــاره ی داهاتــی نه وتــی هه نارده كــراو لــه  الیــه ن هه ریمــه وه ، پێویســته  ئــه م داهاتانــه  بــۆ 

سه رپه رشــتی  و  هه ڵیبژێــرێ  خــۆی  كوردســتان  هه رێمــی  كــه   بگوازرێتــه وه   بانكــی  سه رپه رشــتی هه ژمارێكــی  و  هه ڵیبژێــرێ  خــۆی  كوردســتان  هه رێمــی  كــه   بگوازرێتــه وه   بانكــی  هه ژمارێكــی 

كوردســتان  هه رێمــی  بــۆ  دارایــی  گواســتنه وه ی  میانه یــه وه   لــه   هــاوكات  بــكات،  كوردســتان به ڕێوه بردنــی  هه رێمــی  بــۆ  دارایــی  گواســتنه وه ی  میانه یــه وه   لــه   هــاوكات  بــكات،  به ڕێوه بردنــی 

ــدات، هه روه هــا  ــان و گواســتنه وه  ب ــی به رهه مهێن ــه وه ی شایســته ی كۆمپانیاكان ــۆ ئ ــت ب ــدات، هه روه هــا ڕاســته وخۆ بێ ــان و گواســتنه وه  ب ــی به رهه مهێن ــه وه ی شایســته ی كۆمپانیاكان ــۆ ئ ــت ب ڕاســته وخۆ بێ

ئــه وه ی ده مێنێتــه وه  بــۆ وه زاره تــی دارایــی و ئابــووری هه رێمــی كوردســتان بگوازرێتــه وه  وه ك به شــێك ئــه وه ی ده مێنێتــه وه  بــۆ وه زاره تــی دارایــی و ئابــووری هه رێمــی كوردســتان بگوازرێتــه وه  وه ك به شــێك 

لــه  پشــكی بودجــه ی فیدڕاڵــی، تــا ئــه و كاتــه ی كــه  به شــه كانی تــری لــه  پشــكی بودجــه ی فیدڕاڵــی لــه  لــه  پشــكی بودجــه ی فیدڕاڵــی، تــا ئــه و كاتــه ی كــه  به شــه كانی تــری لــه  پشــكی بودجــه ی فیدڕاڵــی لــه  

ــت ده گات. ــه  ده س ــه وه  ب ــی فیدڕاڵ ــه ن حكومه ت ــت ده گات.الی ــه  ده س ــه وه  ب ــی فیدڕاڵ ــه ن حكومه ت الی

ئـەوەى کـە لێـرە بـە دواوە دەیخوێننـەوە زانیـارى و داتـا و هەوڵـەکاىن حکومـەىت هەرێمـى کوردسـتانە ئـەوەى کـە لێـرە بـە دواوە دەیخوێننـەوە زانیـارى و داتـا و هەوڵـەکاىن حکومـەىت هەرێمـى کوردسـتانە 

بــــە مەبەســــتى چارەســــەرکردىن پرســــە هەڵپەســــێردراوەکاىن تایبــــەت بــــە نــــەوت و شایســــتە بــــە مەبەســــتى چارەســــەرکردىن پرســــە هەڵپەســــێردراوەکاىن تایبــــەت بــــە نــــەوت و شایســــتە 

داراییــــەکانی خەڵکـــى هەرێمـــى کوردســـتان لەگـــەڵ بەغـــدا.داراییــــەکانی خەڵکـــى هەرێمـــى کوردســـتان لەگـــەڵ بەغـــدا.
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ساڵ: ساڵ: 2٠1٩2٠1٩

چووىن شاندى هەرێم بۆ بەغداچووىن شاندى هەرێم بۆ بەغدا

11. پێکهێنانی لێژنەی هاوبەش لە نێوان حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان:. پێکهێنانی لێژنەی هاوبەش لە نێوان حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان:

دوای متامنــەدان بــە کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە الیــەن پەرلەمانی کوردســتان دوای متامنــەدان بــە کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە الیــەن پەرلەمانی کوردســتان 

لــە لــە 1٠1٠ ی تەممــوزی  ی تەممــوزی 2٠1٩2٠1٩ زایینــى، شــاندێک بــە ســەرۆکایەتی ســەرۆکی حکومــەت لــە  زایینــى، شــاندێک بــە ســەرۆکایەتی ســەرۆکی حکومــەت لــە 1٦1٦ی تەممــووزی ی تەممــووزی 

2٠1٩2٠1٩ ســەردانی بەغــدای کــرد، ئەنجامــی ئــەم ســەردانەش پێکهێنانــی لێژنەیەکــی بــااڵ بــوو لــە نێــوان  ســەردانی بەغــدای کــرد، ئەنجامــی ئــەم ســەردانەش پێکهێنانــی لێژنەیەکــی بــااڵ بــوو لــە نێــوان 

هەردووال.هەردووال.

ــرد  ــی هەرێمــی کوردســتان کارنامەیەکــی پێشــکەش ک ــى، حکومەت ــرد ى زایین ــی هەرێمــی کوردســتان کارنامەیەکــی پێشــکەش ک ــى، حکومەت ــە ڕێکــەوىت 2٥2٥//٧٧//2٠1٩2٠1٩ى زایین ــە ڕێکــەوىت . ل 22. ل

بــۆ چارەســەرکردنی هەمــوو ئــەو گرفتانــەی بــە هەڵــوارساوی لــە نێــوان هەرێــم و حکومەتــی فیــدراڵ بــۆ چارەســەرکردنی هەمــوو ئــەو گرفتانــەی بــە هەڵــوارساوی لــە نێــوان هەرێــم و حکومەتــی فیــدراڵ 

ــە: ماونەتــەوە، گرفتەکانیــش بریتیــن لــە:ماونەتــەوە، گرفتەکانیــش بریتیــن ل

ـ پرسی ناوچە کێشە لەسەرەکانـ پرسی ناوچە کێشە لەسەرەکان

ـ پرىس نەوت و غازـ پرىس نەوت و غاز

ـ پرسە داراییەکانـ پرسە داراییەکان

ـ پرىس پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی.ـ پرىس پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی.

ــی 2٥2٥//٧٧//2٠1٩2٠1٩ى ى  ــە ڕێکەوت ــەش ل ــااڵی هاوب ــەی ب ــەوەی لێژن ــن کۆبوون ــە یەکەمی ــەش ل ــەم کارنامەی ــی ئ ــە ڕێکەوت ــەش ل ــااڵی هاوب ــەی ب ــەوەی لێژن ــن کۆبوون ــە یەکەمی ــەش ل ــەم کارنامەی ئ

ــە بــواری  ــە بــواری زایینــى، گفتۆگــۆی لەســەر کــرا و حکومەتــی هەرێــم جەختــی لەســەر پابەندبوونــی خــۆی ل زایینــى، گفتۆگــۆی لەســەر کــرا و حکومەتــی هەرێــم جەختــی لەســەر پابەندبوونــی خــۆی ل

ــم. ــی هەرێ ــاف و شایســتە داراییەکان ــی م ــەر پێدان ــردووە بەرامب ــی ک ــەوت و دارای ــم.ن ــی هەرێ ــاف و شایســتە داراییەکان ــی م ــەر پێدان ــردووە بەرامب ــی ک ــەوت و دارای ن

بەىش یەکەمبەىش یەکەم
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ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عادل عەبدوملەهدیڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عادل عەبدوملەهدی

لــە حکومەتەکــەی د.عــادل عەبدوملەهــدی، لەســەر یەکەمیــن پــڕۆژەی بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ لــە حکومەتەکــەی د.عــادل عەبدوملەهــدی، لەســەر یەکەمیــن پــڕۆژەی بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ 

ســاڵی ســاڵی 2٠2٠2٠2٠ ڕێککەوتــن کــرا. ڕێککەوتــن کــرا.

ــن  ــووری، چەندی ــی و ئاب ــری دارای ــە ســەرۆکایەتی وەزی ــم ب ــی هەرێ ــاندێکی حکومەت ــەوە ش ــن لەمبارەی ــووری، چەندی ــی و ئاب ــری دارای ــە ســەرۆکایەتی وەزی ــم ب ــی هەرێ ــاندێکی حکومەت ــەوە ش لەمبارەی

کۆبوونــەوەی گرنگــی لەگــەڵ نوێنەرانــی حکومەتــی فیدراڵ ئەنجــام دا لــەم کۆبوونەوەیــەش ڕێککەوتنی کۆبوونــەوەی گرنگــی لەگــەڵ نوێنەرانــی حکومەتــی فیدراڵ ئەنجــام دا لــەم کۆبوونەوەیــەش ڕێککەوتنی 

هاوبەشــی نێــوان هــەردووالی لێکەوتــەوە، لەبــارەی پڕۆژەیاســای بودجــەی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی هاوبەشــی نێــوان هــەردووالی لێکەوتــەوە، لەبــارەی پڕۆژەیاســای بودجــەی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی 

2٠2٠2٠2٠، لــەم پــڕۆژە یاســایەدا جەخــت لەســەر پابەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتان کراوەتــەوە بەتایبــەت ، لــەم پــڕۆژە یاســایەدا جەخــت لەســەر پابەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتان کراوەتــەوە بەتایبــەت 

نــەوت و دارایــی، کارنامــەی بنەمــا ســەرەتاییەکانیش بــەم شــێوەیەیە: نــەوت و دارایــی، کارنامــەی بنەمــا ســەرەتاییەکانیش بــەم شــێوەیەیە: 

ــی خــاوی  ــی نەوت ــی خــاوی  هــەزار بەرمیل ــی نەوت ــی 2٥٠2٥٠ هــەزار بەرمیل ــە پێدان ــت ب ــد دەبێ ــی هەرێمــی کوردســتان پابەن ــی . حکومەت ــە پێدان ــت ب ــد دەبێ ــی هەرێمــی کوردســتان پابەن 11. حکومەت

بەرهەمهێــراو بــە کۆمپانیــای )ســۆمۆ( داهاتەکانیــش لــە ئەژمــاری حکومەتــی فیــدراڵ دادەنێــت، بەرهەمهێــراو بــە کۆمپانیــای )ســۆمۆ( داهاتەکانیــش لــە ئەژمــاری حکومەتــی فیــدراڵ دادەنێــت، 

لەگــەڵ ئاگادارکردنــەوی )ســۆمۆ( دەربــارەی هەمــوو گرێبەســتەکانی رابــردووی لەگــەڵ کۆمپانیــا لەگــەڵ ئاگادارکردنــەوی )ســۆمۆ( دەربــارەی هەمــوو گرێبەســتەکانی رابــردووی لەگــەڵ کۆمپانیــا 

ــتنی  ــی فرۆش ــە، ڕێککەوتن ــە خاوەک ــتنەوەی نەوت ــای گواس ــرخ و بەه ــا ن ــەکان، هەروەه ــتنی نێودەوڵەتیی ــی فرۆش ــە، ڕێککەوتن ــە خاوەک ــتنەوەی نەوت ــای گواس ــرخ و بەه ــا ن ــەکان، هەروەه نێودەوڵەتیی

نــەوت بــۆ ئــەو کۆمپانیایانــە لەســەر بنەمــای ڕێککەوتنــی نێــوان حکومەتــی هەرێــم و ئــەو کۆمپانیایانــە نــەوت بــۆ ئــەو کۆمپانیایانــە لەســەر بنەمــای ڕێککەوتنــی نێــوان حکومەتــی هەرێــم و ئــەو کۆمپانیایانــە 

ــت.  ــت. دەکرێ دەکرێ

22. ڕێککەوتــن لەســەر ئــەوە کــرا توانــای بەرهەمهێنانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ســاڵی . ڕێککەوتــن لەســەر ئــەوە کــرا توانــای بەرهەمهێنانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ســاڵی 2٠2٠2٠2٠ بــڕی  بــڕی ٤٥٠٤٥٠  

هــەزار بەرمیــل بێــت لــە ڕۆژێکــدا، هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم هەمــوو زانیــاری و داتــای تایبــەت لــەو هــەزار بەرمیــل بێــت لــە ڕۆژێکــدا، هەروەهــا حکومەتــی هەرێــم هەمــوو زانیــاری و داتــای تایبــەت لــەو 

بــڕەی دەمینێــت لــە بەرهەمــی گشــتی هەرێــم بــە تێچــووی پێشــبینیکراو پێشــکەش بــکات بــە بــڕی بــڕەی دەمینێــت لــە بەرهەمــی گشــتی هەرێــم بــە تێچــووی پێشــبینیکراو پێشــکەش بــکات بــە بــڕی 2٠٠2٠٠  

هــەزار بەرمیــل لــە ڕۆژێکــدا، لــەم بــارەوەش چەندیــن ڕاپــۆرت بــە وردەکاریــی لەبــارەی بەرهەمهێنانــی هــەزار بەرمیــل لــە ڕۆژێکــدا، لــەم بــارەوەش چەندیــن ڕاپــۆرت بــە وردەکاریــی لەبــارەی بەرهەمهێنانــی 

نــەوت لــە کێڵگەکانــی هەرێــم و هەناردەکردن و فرۆشــن و بەکارهێنان و ســەرمایەگوزاریی و وردەکاریی نــەوت لــە کێڵگەکانــی هەرێــم و هەناردەکردن و فرۆشــن و بەکارهێنان و ســەرمایەگوزاریی و وردەکاریی 



ئەرکى حکومەىت فیدراڵ بەرامبەر ماف و شایستە داراییەکاىن خەڵکى هەرێمى کوردستانئەرکى حکومەىت فیدراڵ بەرامبەر ماف و شایستە داراییەکاىن خەڵکى هەرێمى کوردستان6

ــدراڵ  ــی فی ــی نەوت ــەوت پێشکەشــی وەزارەت ــە ن ــەت ب ــاری تایب ــە پڕۆســە و کاروب ــەت ب ــدراڵ خەرجــی تایب ــی فی ــی نەوت ــەوت پێشکەشــی وەزارەت ــە ن ــەت ب ــاری تایب ــە پڕۆســە و کاروب ــەت ب خەرجــی تایب

کران. کران. 

ــدراڵ،  ــی فی ــی دارای ــۆ وەزارەت ــدراڵ ب ــەکان لەســەر ئاســتی عێراقــی فی ــە نەوتیی ــدراڵ، . گواســتنەوەی داهات ــی فی ــی دارای ــۆ وەزارەت ــدراڵ ب ــەکان لەســەر ئاســتی عێراقــی فی ــە نەوتیی 33. گواســتنەوەی داهات

ــى. ــى.ى زایین ــۆ ســاڵی 2٠1٩2٠1٩ى زایین ــۆ ســاڵی ( ب ــدراڵ ژمــارە )٦٦( ب ــی فی ــری دارای ــی حوکمــی یاســایی کارگێ ــدراڵ ژمــارە )بەپێ ــی فی ــری دارای ــی حوکمــی یاســایی کارگێ بەپێ

لــە بەرامبــەر ئــەم خاڵــەدا، پشــکی هەرێمــی کوردســتان بــە بــڕی لــە بەرامبــەر ئــەم خاڵــەدا، پشــکی هەرێمــی کوردســتان بــە بــڕی 1212 تریلیــۆن و  تریلیــۆن و ٥٧٧٥٧٧ ملیــارو  ملیــارو ٨٧٨٧ ملیــۆن  ملیــۆن 

و و 2222 هــەزار دینــار دەستنیشــان کــرا، کــە دەکاتــە ) هــەزار دینــار دەستنیشــان کــرا، کــە دەکاتــە )٨٥٧٨٥٧ ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک(، ئەمــە جگــە  ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک(، ئەمــە جگــە 

لــە گوژمــەی گواســتنەوەی نــەوت لــە کێڵگەکانــی هەرێــم بەبــڕی لــە گوژمــەی گواســتنەوەی نــەوت لــە کێڵگەکانــی هەرێــم بەبــڕی 2٩2٩ ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک  ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک 

ــە و  خەرجــی  ــات الجاری ــی )خەرجــی ڕەوەن( و)النفق ــۆی گشــتی خەرجــی فیعل ــای ک ــە و  خەرجــی و لەســەر بنەم ــات الجاری ــی )خەرجــی ڕەوەن( و)النفق ــۆی گشــتی خەرجــی فیعل ــای ک و لەســەر بنەم

ــی  ــانەوەی حکومەت ــەوکات و دەستلەکارکێش ــی ئ ــی سیاس ــەاڵم بارودۆخ ــان(، ب ــی وەبەرهێن ــی پڕۆژەکان ــانەوەی حکومەت ــەوکات و دەستلەکارکێش ــی ئ ــی سیاس ــەاڵم بارودۆخ ــان(، ب ــی وەبەرهێن پڕۆژەکان

د.عــادل عەبدوملەهــدی ڕێگــر بــوون لــەوەی ئــەم پڕۆژەیــە پێشکەشــی ئەنجومەنــی نوێنــەران بکرێــت. د.عــادل عەبدوملەهــدی ڕێگــر بــوون لــەوەی ئــەم پڕۆژەیــە پێشکەشــی ئەنجومەنــی نوێنــەران بکرێــت. 



7 ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوتڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت

ساڵ: ساڵ: 2٠2٠2٠2٠

ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتەکەى مستەفا کازمىڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتەکەى مستەفا کازمى

11. حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕەزامەنــدی خــۆی لەســەر نامــەی وەزیــری دارایــی فیــدراڵ د.عەلــی . حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕەزامەنــدی خــۆی لەســەر نامــەی وەزیــری دارایــی فیــدراڵ د.عەلــی 

عەبدولئەمیــر عــەالوی )ژمــارە عەبدولئەمیــر عــەالوی )ژمــارە ٨٠2٨٠2( لــە ( لــە 1٩1٩//٥٥//2٠2٠2٠2٠ى زایینــى، لەســەر ئــەم بنەمایە چەندیــن کۆبوونەوە ى زایینــى، لەســەر ئــەم بنەمایە چەندیــن کۆبوونەوە 

ــە ئەنجامــدا ڕێککەوتــن  ــە ئەنجامــدا ڕێککەوتــن لەنێــوان نوێنەرانــی حکومەتــی فیــدراڵ و هەرێمــی کوردســتان ئەنجــام درا، ل لەنێــوان نوێنەرانــی حکومەتــی فیــدراڵ و هەرێمــی کوردســتان ئەنجــام درا، ل

لەبــارەی چەندیــن بەنــدی تایبەتییــەوە کــرا بــۆ یەکالییکردنــەوەی پرســە داراییــە هەڵــوارساوەکان، ئــەم لەبــارەی چەندیــن بەنــدی تایبەتییــەوە کــرا بــۆ یەکالییکردنــەوەی پرســە داراییــە هەڵــوارساوەکان، ئــەم 

ــە  ــە ( ل ــارە )1322٩1322٩( ل ــوورساوی ژم ــە ن ــدراڵ ب ــی فی ــی وەزیران ــتیی ئەنجومەن ــی گش ــەش ئەمینداریەت ــارە )خاڵ ــوورساوی ژم ــە ن ــدراڵ ب ــی فی ــی وەزیران ــتیی ئەنجومەن ــی گش ــەش ئەمینداریەت خاڵ

ڕێککەوتــی ڕێککەوتــی 1٥1٥//٨٨//2٠2٠2٠2٠ى زایینــى جەختــی لەســەر دەکاتــەوە. ى زایینــى جەختــی لەســەر دەکاتــەوە. 

ئەم ڕێککەوتنە ئاماژە بەوە دەکات:ئەم ڕێککەوتنە ئاماژە بەوە دەکات:

ـ پێوســیتە وەزارەتــی دارایــی فیــدراڵ مانگانــە بــڕی ـ پێوســیتە وەزارەتــی دارایــی فیــدراڵ مانگانــە بــڕی 32٠32٠ ملیــار دینــار بــۆ هەرێمــی کوردســتان بنێرێــت  ملیــار دینــار بــۆ هەرێمــی کوردســتان بنێرێــت 

وەک بەشــێک لــە خەرجییەکانــی هەرێــم.وەک بەشــێک لــە خەرجییەکانــی هەرێــم.

ـ ئەم بڕە پارەیەش لەسەر بنەمای هاوکێشەیەکی ژمێریاری دەستنیشان کراوە.ـ ئەم بڕە پارەیەش لەسەر بنەمای هاوکێشەیەکی ژمێریاری دەستنیشان کراوە.

ــە  ــۆ ئــەو داهات ــە خەماڵندنــی حکومەتــی فیــدراڵ ب ــە ل ــەو بنەمــا هاوکێشــییە ژمێریارییــەش بریتیی ــە ـ ئ ــۆ ئــەو داهات ــە خەماڵندنــی حکومەتــی فیــدراڵ ب ــە ل ــەو بنەمــا هاوکێشــییە ژمێریارییــەش بریتیی ـ ئ

ــم. ــی دیکــەی هەرێ ــن و داهاتەکان ــە هەرێمــی کوردســتان بەرهــەم دەهێندرێ ــەی ل ــم.نەوتییان ــی دیکــەی هەرێ ــن و داهاتەکان ــە هەرێمــی کوردســتان بەرهــەم دەهێندرێ ــەی ل نەوتییان

ـ ئەمــەش دەیســەملێنێت کــە حکومەتــی فیــدراڵ بــڕی هەمــوو داهاتەکانــی خەرێمــی کوردســتانی بــە ـ ئەمــەش دەیســەملێنێت کــە حکومەتــی فیــدراڵ بــڕی هەمــوو داهاتەکانــی خەرێمــی کوردســتانی بــە 

ــە بودجــەی  ــە شایســتە فیعلییەکانــی هەرێمــی کوردســتان ل ــی دیکــەی ل ــی و داهاتەکان ــی نەوت ــە بودجــەی داهات ــە شایســتە فیعلییەکانــی هەرێمــی کوردســتان ل ــی دیکــەی ل ــی و داهاتەکان ــی نەوت داهات

فیــدراڵ بڕیــوە.فیــدراڵ بڕیــوە.

22. بــە پێــی یاســای بودجــەی گشــتی فیــدراڵ، پشــکی هەرێمــی کوردســتان . بــە پێــی یاســای بودجــەی گشــتی فیــدراڵ، پشــکی هەرێمــی کوردســتان 12,1٦12,1٦% بــوو، بــەاڵم هەرێمــی % بــوو، بــەاڵم هەرێمــی 

ــار دینــاری لــە حکومەتــی فیدراڵــەوە پــێ دەگەیشــت، ســەرەڕای ئــەم  ــار دینــاری لــە حکومەتــی فیدراڵــەوە پــێ دەگەیشــت، ســەرەڕای ئــەم  ملی کوردســتان بــڕی تەنیــا کوردســتان بــڕی تەنیــا 32٠32٠ ملی

ڕێککەوتنــەش هەرێمــی کوردســتان هیــچ بــڕە پارەیەکــی لــە بــری مانگەکانــی )ئایــار، حوزەیــران، تەمموز ڕێککەوتنــەش هەرێمــی کوردســتان هیــچ بــڕە پارەیەکــی لــە بــری مانگەکانــی )ئایــار، حوزەیــران، تەمموز 

و ترشینــی یەکەم(ـــی و ترشینــی یەکەم(ـــی 2٠2٠2٠2٠ وەرنەگرتــووە و هیــچ پاســاوێکیش بــۆ ئــەم نەناردنــە نەبــوو، جگــە لــەوەش  وەرنەگرتــووە و هیــچ پاســاوێکیش بــۆ ئــەم نەناردنــە نەبــوو، جگــە لــەوەش 

هیــچ بــڕە پارەیــەک بــۆ مووچــەی پێشــمەرگە خــەرج نەکــراوە، ســەرەڕای دانانــی خەرجــی پێشــمەرگە هیــچ بــڕە پارەیــەک بــۆ مووچــەی پێشــمەرگە خــەرج نەکــراوە، ســەرەڕای دانانــی خەرجــی پێشــمەرگە 

وەک بەشــێک لــە دەرماڵەکانــی وەزارەتــی بەرگــری، بــۆ زانیاریــش ڕێککەوتــن کــراوە لەســەر پــڕۆژەی وەک بەشــێک لــە دەرماڵەکانــی وەزارەتــی بەرگــری، بــۆ زانیاریــش ڕێککەوتــن کــراوە لەســەر پــڕۆژەی 

دووەمــی یاســای بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی دووەمــی یاســای بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی 2٠2٠2٠2٠ و نــاردراوە بــۆ ئەنجومەنــی نوێنــەران.  و نــاردراوە بــۆ ئەنجومەنــی نوێنــەران. 



ئەرکى حکومەىت فیدراڵ بەرامبەر ماف و شایستە داراییەکاىن خەڵکى هەرێمى کوردستانئەرکى حکومەىت فیدراڵ بەرامبەر ماف و شایستە داراییەکاىن خەڵکى هەرێمى کوردستان8

تێپەڕاندىن یاسا بە پێچەوانەی بنەماکانی دەستوورتێپەڕاندىن یاسا بە پێچەوانەی بنەماکانی دەستوور

تێپەڕاندنــی یاســای پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی دارایــی بــۆ ســاڵی تێپەڕاندنــی یاســای پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی دارایــی بــۆ ســاڵی 2٠2٠2٠2٠ لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــەوە  لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــەوە 

بــە پێچەوانــەی بنەماکانــی دەســتوور:بــە پێچەوانــەی بنەماکانــی دەســتوور:

ــۆ ســاڵی  ــی ب ــی دارای ــەوەی کورتهێنان ــی یاســای پڕکردن ــارەی تێپەڕاندن ــم لەب ــی هەرێ ــە ناڕەزای ــۆ ســاڵی جگــە ل ــی ب ــی دارای ــەوەی کورتهێنان ــی یاســای پڕکردن ــارەی تێپەڕاندن ــم لەب ــی هەرێ ــە ناڕەزای جگــە ل

2٠2٠2٠2٠ لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بەبــێ بەشــداری نوینەرانــی فراکســیۆنە کوردســتانییەکان،  لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بەبــێ بەشــداری نوینەرانــی فراکســیۆنە کوردســتانییەکان، 

ــە کــۆی گشــتی خەرجــی  ــت: پشــکی هەرێمــی کوردســتان ل ــەم یاســایە دەڵێ ــە کــۆی گشــتی خەرجــی (ی ئ ــت: پشــکی هەرێمــی کوردســتان ل ــەم یاســایە دەڵێ ــاددەی )٧٧(ی ئ ــی م ــاددەی )دەق ــی م دەق

فیعلــی )خەرجــی ڕەوەن – جــاری و پــڕۆژەی وەبەرهینــان( ئەژمــار دەکرێــت هەروەهــا مەرجــی بــۆ ئــەم فیعلــی )خەرجــی ڕەوەن – جــاری و پــڕۆژەی وەبەرهینــان( ئەژمــار دەکرێــت هەروەهــا مەرجــی بــۆ ئــەم 

خەرجیانــە دانــاوە بــۆ هەرێــم بریتییــە لــە ڕادەســتکردنەوەی نەوتــی هەرێــم جگــە لــە داهاتــی دیکــەی خەرجیانــە دانــاوە بــۆ هەرێــم بریتییــە لــە ڕادەســتکردنەوەی نەوتــی هەرێــم جگــە لــە داهاتــی دیکــەی 

نەوتــی. نەوتــی. 



9 ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوتڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت

هەڵوێستی حکومەتی هەرێمی کوردستانهەڵوێستی حکومەتی هەرێمی کوردستان
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان  جەخــت لەســەر هەڵوێســتی خــۆی کردووەتــەوە. هەڵوێســتی خــۆی 

بــە پێــی هــەردوو نــوورساوی ژمــارە )١٨٣٩( ڕێکەوتــی ٢٠٢٠/١٠/٥ و ژمــارە )٣٧٩( لــە ڕێکەوتــی 

ــەوە: ــە دەکات ــەم خااڵن ــەر ئ ــت لەس ــردەوە، جەخ ــات ک ٢٠٢٠/١٠/١٨ دووپ

١. ڕادەســتکردنی ئــەو داهاتــەی لــە ئەنجامــی فرۆشــتنی نەوتــی هەرێمــی کوردســتان هاتــووە، هەروەها 

پشتبەســن بــە حوکمــی یاســای کارگێریــی دارایــی فیدراڵــی ژمــارە )٦( بۆ ســاڵی ٢٠١٩.

٢. دەرچوواندنــی یاســاکانی )نــەوت و غــازی فیــدراڵ، دابەشــکردنی داهاتــی فیــدراڵ، کۆمپانیــای نەوتــی 

نیشــتامنی، کۆمپانیــای فرۆشــتنی نــەوت(.

٣. ڕادەستکردنی داهاتی دەروازە سنوورییەکان بەو ڕێژەیەی لە یاساکەدا بڕیاری لەسەر دراوە.

٤. بــە دووپاتکردنــەوەی پڕەنســیپی شــەفافیەت پشتبەســن بــە حوکمــی بڕگــەی/دووەم، بەنــدی /ب لــە 

مــاددەی )٣٤(ـــی یاســای کارگێریــی دارایــی فیــدراڵ ژمــارە )٦( بۆســاڵی ٢٠١٩.

٥. حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هیــچ الرییەکــی نییــە لەبــارەی به ڕێوەبردنــی گومرگــەکان بــە پێــی 

حوکمــی بڕگــەی/ یەکــەم لــە مــاددەی )١١٤(ـــی دەســتووری عیراقــی فیــدراڵ.

ــەرز  ــە ق ــدراڵ ب ــی فی ــەی حکومەت ــڕە پارەی ــەو ب ــت ئ ــتان وای دەبینێ ــی کوردس ــی هەرێم ٦. حکومەت

وەریدەگرێــت پێویســتە ڕێژەیەکــی دادپەروەرانــەی لــێ دیــاری بکرێــت بــۆ هەرێمــی کوردســتان، ئــەم 

ــەوە. ــراق جەختــی لەســەر کراوەت ــە مــاددەی )١٠٦( ی دەســتووری عێ ــی ل ــە ڕوون پرســەش ب

٧. حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ئامادەیــی خــۆی نیشــان دەدات بــۆ پاڵپشــتیکردنی حکومەتــی فیدراڵ  

لــە بــواری وزەدا، بــە هــەر دوو دۆســیەی کارەبــا و غازیشــەوە، بــە پێــی ئــەو ڕێــکارە یاســاییانەی هــە 

ردوو ال لەســەری ڕێــک کەوتــوون. 

٨. نــوورساوی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان/ نووســینگەی ســەرۆک وەزیــران ژمــارە )٥٠٠( لــە 

 :٢٠٢٠/١١/٢٦

لــە کۆبوونــەوەی ژمــارە )٤٥( لــه  ڕێکەوتــی ٢٠٢٠/١١/٢٥ ســەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردســتان پەیامێکی 

بــۆ ســەرۆکی حکومەتــی فیــدراڵ نــارد، تیایــدا جەخت لەســەر هەڵویســتی نەگــۆڕی حکومەتــی هەرێمی 

کوردســتان دەکاتــەوە لەگــەڵ دیــدی حکومــەت بــۆ گەیشــن  بــە ڕێککەوتــن لەگــەڵ حکومەتــی فیــدراڵ 

لەبــارەی پــڕۆژ یاســای بودجــەی فیــدراڵ بۆ ســاڵی ٢٠٢٠. 
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كارنامه ى حکومەت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسە بنەڕەتییەکان:كارنامه ى حکومەت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسە بنەڕەتییەکان:
ــی  ــه ڵ حكومه ت ــه كان له گ ــه  بنه ڕە تیی ــه  كێش ــه باره ت ب ــتان س ــی كوردس ــی هه رێم ــته ی حكومه ت ئاڕاس

ــه   ــووه ، ك ــۆ گرت ــه  خ ــه ره كی ل ــانی س ــێ ناونیش ــووه ، س ــووزی ٢٠١٩ ده رچ ــه  ٢٥ى ته مم ــه  ل ــدڕاڵ ك فی

ــه : ــن ب تایبه ت

یەکەم:یەکەم: ناوچه  جێناكۆك له سه ره كان

دووەم:دووەم: دۆسیه ی نه وت و غاز

سێیەم:سێیەم: بابه ته  داراییه كان و بودجه ی گشتی فیدڕاڵی. 

ــدڕاڵ  ــی فی ــه ردوو حكومه ت ــوان ه ــری نێ ــێكی ت ــاز وه ك پرس ــه وت و غ ــیه ی ن ــه  دۆس ــه باره ت ب           س

و حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان پشــت بــه  چه نــد بنه مایــه ك به ســراوه  بــۆ ئاماده كردنــی ئــه م 

كارنامه یــه .

بنه مای یه كه مبنه مای یه كه م:

پشــت به ســن بــه  ده ســتووری عێراقــی ســاڵی ٢٠٠٥ بــۆ دیاریكردنــی ده ســه اڵته كانی حكومه تــی 

هه رێمــی كوردســتان و ده ســه اڵته كانی فیدڕاڵــی تایبــه ت بــه  نــه وت و غــاز.

بنه مای دووه م: بنه مای دووه م: 

پشــت به ســن بــه  بنه مــای ســازان و هاوبه شــی ڕاســته قینه  و هاوســه نگی )التوافــق، والرشاكــة 

الحقیقیــة، والتــوازن(.

بنه مای سێیه م:بنه مای سێیه م:

پشتبه ســن بــه  بــڕی پــاره ی جێگیركــراو لــه  یاســاكانی بودجــه ی ســااڵنه ی فیدڕاڵــی و خشــته ی خه رجییــه  

خه مڵێنــدراوه كان بــۆ دیاریكردنــی پشــك و شایســته كانی هه رێمــی كوردســتان له وه تــه ی ســاڵی دارایــی 

ــتهاتووه كانی  ــه  به ده س ــی داهات ــه ڵ ڕە چاوكردن ــاوكات له گ ــی ٢٠١٨، ه ــاڵی دارای ــی س ــا كۆتای ٢٠١٤ ت

خه رجــی  و  كوردســتان  هه رێمــی  نه وتییه كانــی  كێڵگــه   به رهه مهێــراوی  نه وتــی  هه نارده كردنــی 

و شایســته ی كۆمپانیــا نه وتییــه كان و تێچــووی گواســتنه وه  و هه نارده كــردن، له وه تــه ی هه رێمــی 

ــۆری  ــه  ڕێگــه ی ب ــه  هه نارده كردنــی نه وتــی خــاو كــردووه  ل ــوه  ده ســتی ب ــه  ســاڵی ٢٠١٤ـ كوردســتان ل



11 ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوتڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت

ــه وه . ــتی یه كالییكردن ــه  مه به س ــاری ٢٠١٤ ب ــی ئای ــه  مانگ ــان ل ــتان – جه یه ــی كوردس ــی هه رێم نه وت

بنه مــای چــواره م: ده ســته به ركردنی شایســته كانی هه رێــم تایبــه ت بــه  مینحــه  و هــاوكاری و قــه رزه كان 

ــه ی  ــی بڕگ ــه  پێ ــه ش ب ــاوه ، ئه م ــتی هێن ــه  ده س ــوه  ب ــاڵی ٢٠٠٥ـ ــه ی س ــی له وه ت ــی فیدڕاڵ ــه  حكومه ت ك

یه كــه م لــه  مــادده ی ١٠٦ـــی ده ســتوور حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان ده توانێــت ســوودمه ند بێــت.

ئاڕاســته كانی حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان بــۆ پشتبه ســن بــه  چاره ســه رییه كی دادپه روه رانــه  و 

لــه  ڕێگــه ی ســازانه وه ، چه نــد ماوه یــه ك لــه  خــۆ ده گرێــت:

یه كه م: یه كه م: ماوه ی نێوان ئایاری ٢٠١٤ تا كۆتایی ٢٠١٨، كه  ئه مه ش چه ند خاڵێك ده گریته وه .

و  داتــا  و  زانیاریــی  ســه رجه م  شــه فافییه وه   به وپــه ڕی  كوردســتان  هه رێمــی  حكومه تــی   .١

ــا  ــاڵی ٢٠١٤ ت ــاوه ی س ــه  م ــوو ل ــاوی به رهه مهات ــی خ ــتی نه وت ــۆی گش ــه  ك ــه ت ب ــی تایب به ڵگه نامه كان

كۆتایــی ٢٠١٨ ده خاتــه  ڕوو.

٢. داشــكاندنی بــڕی نــه وت كــه  مافــی هه رێمــی كوردســتان بــۆ به كارهێنانــی ناوخۆیــی بــه كاری 

بهێنێتــه وه  هاوشــێوه ی ســه رجه م پارێزگاكانــی عێــراق.

به ده ســتهاتووی  ســااڵنه ی  داهاتــی  وه ك  ســااڵنه   به رهه مهێــراوی  نه وتــی  بــڕی  هه ژماركردنــی   .٣

ــه ن  ــه  الی ــاره ی دراو ل ــڕی پ ــی ب ــاش لێده ركردن ــتان، پ ــی كوردس ــدی هه رێم ــۆ به رژە وه ن ــته قینه  ب ڕاس

ــی  ــتنه وه  و هه نارده كردن ــووی گواس ــه كان و تێچ ــا نه وتیی ــه  كۆمپانی ــتان ب ــی كوردس ــی هه ریم حكومه ت

نــه وت.

بــڕە جێگیركراوه كانــی  بــه  گوێــره ی  پشــك و شایســته كانی هه رێمــی كوردســتان  دیاریكردنــی   .٤

خه رجییــه  خه مڵێنــدراوه كان لــه  یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی ســاڵی ٢٠١٤ تــا كۆتایــی ســاڵی ٢٠١٨ 

ــراوه كان. ــته  هاوپێچك و خش

٥. هه ژماركردنی بڕی كورتهێنان له  داشكاندنی بڕە  هه ژماركراوه كان به  پێی میكانیزمێك.

دووه م: دووه م: مانگه  ماوه كانی ساڵی دارایی ٢٠١٩

تــا   ٢٠١٤ ســاڵی  مــاوه ی  لــه   هه ژمــاره كان  یه كالییكردنــه وه ی  له ســه ر  ڕێككه وتــن  ئه گــه ری  لــه  

كۆتاییه كانــی ســاڵی ٢٠١٨، هــه ردووال ده ســت بــه  دانوســتان ده كــه ن ســه باره ت بــه  یه كالییكردنــه وه ی 

دۆســیه  هه ڵوارساوه كانــی تایبــه ت بــه  ســاڵی دارایــی ٢٠١٩ و ڕێككه وتــن ســه باره ت بــه  مانگــه  

ماوه كانــی هه مــان ســاڵ.

سێیه م:سێیه م: پرسه  داراییه كان و بودجه ی گشتی فیدڕاڵی

و  هه رنارده كــردن  و  به رهه مهێنــان  خه رجییه كانــی  و  تێچــوو  گشــتی  كــۆی  هه ژمارنه كردنــی   .١

گواســتنه وه ی نه وتــی خــاوی هه رێمــی كوردســتان.
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ــه  ســاڵی ٢٠٠٥  ــدراوه كان ل ــه  خه مڵێن ــه  خه رجیی ــه وه ی پشــكی ١٧% هه رێمــی كوردســتان ل ٢. كه مكردن

تــا ٢٠١٤ بــۆ ڕێــژە ی ١٢،٦٧% لــه  كــۆی گشــتی خه رجییــه  ڕاســته قینه كان نــه ك خه رجییــه  خه مڵێــراوه كان 

له وه ته ی ســاڵی ٢٠١٥ـــوه .

كوردســتان  هه رێمــی  حكومه تــی  ئه ســتۆی  ده كه ونــه   كــه   داراییــه كان  پابه ندییــه   و  قــه رز   .٣

به هــۆی خه رجنه كردنــی مافه كانــی هه رێمــی كوردســتان لــه  بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی له وه تــه ی 

شــوباتی ٢٠١٤ـــوه ، هــاوكات له گــه ڵ تێچــووی جه نگــی دژ بــه  ڕێكخــراوی داعــش و دابینكردنــی 

پێداویســتییه كانی زیاتــر لــه  ملیۆنێــك و ٨٠٠ هــه زار ئــاواره ی ســووری و پارێزگاكانــی عێــراق و 

بێبه شــكردنی هه رێمــی كوردســتان لــه  مــاف و شایســته  ده ســتوورییه كانی وه ك مینحــه  و هاوكارییــه كان 

نێوده وڵه تییــه كان. قــه رزه   و 

ــه  ٦٨٢ هــه زار و  ــی ب ــه  بودجــه ی فیدڕاڵ ــی هه رێمــی كوردســتان ل ــاره ی فه رمانبه ران ــی ژم ٤. دیاریكردن

ــاڵی ٢٠١٩. ــا س ــاڵی ٢٠٠٥ ت ــه ی س ــه ر له وه ت ٢١ فه رمانب

ــه كان و  ــۆی خه رجیی ــه  ك ــۆی ل ــایی خ ــتی ئاس ــه  ئاس ــیادییه كان ل ــه  س ــژە ی خه رجیی ــی ڕێ ٥. زیادبوون

.٢٠٠٥ ســاڵی  له وه تــه ی  كوردســتان  هه رێمــی  پشــكی  به ســه ر  كاریگه رییه كانــی 

ــاكانی  ــه  یاس ــكاو ل ــی ڕاش ــی ده ق ــه ره ڕای بوون ــمه رگه  س ــزی پێش ــته كانی هێ ــی شایس ٦. خه رجنه كردن

بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی.

٧. بێبه شــكردنی هه رێمــی كوردســتان لــه  پشــكی ئیزافــی بــه  گوێــره ی حوكمه كانــی هــه ردوو مــادده ی 

)١١٢/ یه كــه م( و )١٣٢/ یه كه م(ـــی ده ســتوور وه ك قه ره بووكردنــه وه ی زیانــه  مرۆیــی و مــاددی و 

ژینگه ییــه كان و فه رامۆشــكردنی به ئه نقه ســتی ژێرخانــی هه رێمــی كوردســتان.

٨. پشــكی هه رێمــی كوردســتان لــه  بــڕی خه رجییــه ی حاكمــە لــه  یاســاكانی بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی 

ــی وزه  و  ــان و كڕین ــه  و ده رم ــه خۆراكی مانگان ــووله ی به ش ــی پس ــه  دابینكردن ــه  ب ــه  تایبه ت ــااڵنه  ك س

و  دانه وێڵــه   به روبومــی  كڕینــه وه ی  پشــتگیریكردنی  و  كاره بــا  وێســتگه گانی  بــۆ  ســووته مه نی 

پشــتگیریكردنی جووتیــاران، زۆر كه مــره  لــه  پێداویســتییه  ڕاســته قینه كانی هه رێمــی كوردســتان.



13 ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوتڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت

ــۆ  ــوورساوی ب ــتان ن ــى کوردس ــەىت هەرێم ــراىن حکوم ــەىن وەزی ــواىن ئەنجووم ــۆ دی ــوورساوی ب ــتان ن ــى کوردس ــەىت هەرێم ــراىن حکوم ــەىن وەزی ــواىن ئەنجووم دی
ئه میندارییه تــی گشــتی ئه نجومه نــی وه زیــراىن عێراقــى فیــدراڵ کــردووە کــە ئه میندارییه تــی گشــتی ئه نجومه نــی وه زیــراىن عێراقــى فیــدراڵ کــردووە کــە 
خــۆى وەاڵمــى »خــۆى وەاڵمــى »نــوورساوى ژمــاره  نــوورساوى ژمــاره  ٢٢//٥٥//٨٨٥٧٨٨٥٧ لــه ڕێکــەوىت  لــه ڕێکــەوىت ١١//٤٤//٢٠٢٠٢٠٢٠ـــه  کــە ـــه  کــە 
ئاراســته ی وه زاره تــی دارایــی حکومــەىت هەرێــم كرابــوو بــۆ ڕاگرتنــی خه رجكردنــی ئاراســته ی وه زاره تــی دارایــی حکومــەىت هەرێــم كرابــوو بــۆ ڕاگرتنــی خه رجكردنــی 

مووچــه ی فه رمانبه رانــی هه رێمــی كوردســتان« ومووچــه ی فه رمانبه رانــی هه رێمــی كوردســتان« و لــە وەاڵمیــدا هاتــووە: لــە وەاڵمیــدا هاتــووە:

یه كــه م: یه كــه م: سیاســه تی حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان پێشــریش و تــا ئێســتاش ئامانجــی چاره ســه كردنی 

كێشــه كانه  له گــه ڵ حكومه تــی فیــدڕاڵ بــه  پێــی ده ســتوور و پشــت به ســن بــه  مادده كانــی بــه و 

ــدڕاڵ. ــی فی ــی عێراق ــوه ی ده وڵه ت ــه  چوارچێ ــتوورییه  ل ــی ده س ــتان قه واره یه ك ــی كوردس ــه ی هه رێم پێی

دووه م: دووه م: دەســتوور مافــی بەشــداریکردنی وەک بنەمایەکــی دامەزرێنــەری سیســتەمی فیدراڵــی بــۆ ئــەو 

ــە پێــی بنەماکانــی یەکســانی  ــدا ب ــە دەســەاڵتی فیدراڵی ــە مســۆگەر کــردووە کــە ل ــم و پارێزگايان هەرێ

ــت  ــت ببێ ــت دروس ــه  ناكرێ ــک، ك ــۆ هەرێمێ ــراون ب ــک نەخ ــەروەری ڕێ ــان و دادپ ــی یەکس و دەرفەت

ــه   ــراق ل ــری عێ ــی ت ــوان هاوواڵتیانــی هه رێمــه كان و پاڕێزگاكان ــه  نێ ــی بنه مــای یه كســانی ل به بــێ بوون

ــی  ــته  داراییه كان ــه  و شایس ــیاندا مووچ ــه  ناویش ــان، ل ــی مافه كانی ــن و پیاده كردن ــوود وه رگرت ڕووی س

فه رمانبه رانــی  مووچــه ی  خه رجكردنــی  ڕاگرتنــی  بــه   كــردن  فه رمــان  ڕاســتیدا  لــه   فه رمانبــه ران، 

هه رێمــی كوردســتان پێشــێلكارییه ، بــه  تایبه تــی خه رجكردنــی مووچــه ی فه رانبه رانــی حكومه تــی 

فیــدڕاڵ لــه  پــازده  پارێــزگا عێراقییه كــه ی تــر بــه  ئاســانی ده ڕوات به بــێ بوونــی هیــچ لێدوانێــك له ســه ر 

بەىش  دووەمبەىش  دووەم
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مه رجــه كان، جه خــت ده كه ینــه وه  كــه  فه رمانبه رانــی هه رێمــی كوردســتان هیــچ جیاوازییه كیــان 

له گــه ڵ فه رمانبه رانــی تــه واوی به شــه كانی تــری عێــراق  نییــه  و لــه  چوارچێــوه ی قــه واره ی یــه ك 

ده وڵه تــدا خزمه تــی گشــتی جێبه جــێ ده كــه ن.

ســێیه م:ســێیه م: لــه  مــادده ی )٥٦(ـــی یاســای كارگێــڕی دارایــی فیدڕاڵــی ژماره  )٦(ـــی ســاڵی ٢٠١٩ دا هاتــووه  كه  

لــه  واده ی ده رچوونییــه وه  ده ســت ده كرێــت بــه  ســاڵی دارایــی داهاتــوو، هه روه هــا مــادده ی یه كــه م/ 

بڕگــه ی )نۆیــه م( لــه  ســاڵی دارایــی وا پێناســه ی كــردووه  كــه  بریتییــه  لــه و ماوه یــه ی كــه  كــه  تێیــدا یاســای 

ــۆ  ــی ب ــه  شــێوه یه ك یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵ ــت، ب ــی جێبه جــێ ده كرێ بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵ

ســاڵی ٢٠٢٠ تــا ئێســتا بڕیــاری له ســه ر نــه دراوه ، بۆیــه  ســاڵی دارایــی تــا ئێســتا ده ســتی پــێ نه كــردووه ، 

ــه  واری جێبه جێكــردن، هــاوكات له گــه ڵ ده رنه كردنــی  ــه م یاســایه  نه چووه ت ــه  كــه  ئ ــای وای ئه مــه ش وات

ڕێنامییــه كان كــه  كارئاســانی بــۆ جێبه جێكردنــی یاســاكه  ده كات لــه  الیــه ن ئه نجومه نــی وه زیرانــه وه  بــه  

ــان له ســه ر  ــی جه ختی ــی فیدڕاڵ ــی دارای ــی وه زاره ت ــادده ی ٥٤ى یاســاكه ، هه روه هــا نوێنه ران ــره ی م گوێ

پێویســتی ده ركردنــی ئــه و ڕێنامییانــه  كــرده وه  لــه  میانــی كۆبوونه وه یــان له گــه ڵ نوێنه رانــی حكومه تــی 

هه رێمــی كوردســتان لــه  ٣٠ى نیســانی ٢٠٢٠ لــه  به غــدا.

چــواره م:چــواره م: بــۆ ســه پاندنی ڕاســتی جێبه جێكردنــی یاســای به ڕێوه بردنــی دارایــی، بڕگــه ی یه كــه م لــه  

ــۆ خه رجكــردن  ــی گشــتاندن ب ــه  ده ركردن ــد كــردووه  ب ــی پابه ن ــری دارای ــی یاســاكه ، وه زی مــادده  )١٣(ـ

بــه  ڕێــژە ی ١٢/١ لــه  كــۆی گشــتی خه رجییــه  ڕاســته قینه كانی تایبــه ت بــه  خه رجییه كانــی ســاڵی 

دارایــی ڕابــردوو واتــه  ســاڵی )٢٠١٩( و له ســه ر بنه مــای مانگانــه  تاكــو په ســندكردنی یاســای بودجــه ی 

گشــتی ســاڵی ٢٠٢٠، هه روه هــا بڕگــه ی ســێیه می هه مــان مــادده  زانیارییــه  كۆتاییه كانــی دارایــی ســاڵی 

ــردووه . ــار ك ــاری هه ژم ــاڵی ٢٠٢٠ دی ــی س ــه  داراییه كان ــای زانیاریی ــه ر بنه م ــی له س ــردوو )٢٠١٩(ـ ڕاب

پێنجــه م: پێنجــه م: هه رێــم مانگانــه  مافــی خۆیه تــی ١٢/١ـــی خه رجییــه  ڕاســته قینه كانی خه رجییــه  داراییه كانــی 

ســاڵی دارایــی ٢٠١٩ وه ربگرێــت وه ك تــه واوی پارێزگاكانــی تــری عێــراق و بــه  پێــی خشــته ی ژمــاره  )١(

ـــی هاوپێچكــراو، لــه و كاتــه ی هه روه هــا پێچه وانــه ی مادده كانــی یاســای كارگێــڕی دارایــی مــاوه ی ســێ 

ــتان  ــی كوردس ــۆ هه رێم ــه كان ب ــته  دارایی ــه  شایس ــه ك ل ــچ خه رجیی ــاڵی ٢٠٢٠ هی ــی س ــی یه كه م مانگ

ــی  ــی قه ره بووكردنه وه كان ــه  دابینكردن ــه ت ب ــه  ڕاســته قینه كانی تایب ــه  خه رجیی ــه  ل ــراوه ، جگ خــه رج نه ك

ئه مینداریه تــی گشــتی  كــه   دینــار،  ملیــار  ده گاتــه  ٤٥٢  كــه   فه رمانبه رانــی هه رێمــی كوردســتان 

ــێ  ــه  پشــتی پ ــایه  ك ــه و یاس ــه ش پێشــلكاری ئ ــه  ئه م ــی ده كات، ك ــی داوای ڕاگرتن ــی وه زیران ئه نجومه ن
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ده به ســرێت.

ــی ٢٠١٩  ــاڵی دارای ــۆ س ــی ب ــتی فیدڕاڵ ــه ی گش ــای بودج ــه  یاس ــادده ی )١٠/ دووه م-ج( ل ــه م: م ــه م:شه ش شه ش

حكومه تــی فیــدڕاڵ پابه نــد ده كات بــه  دانــی شایســته كانی هه رێمــی كوردســتان لــه  ناویشــیاندا 

لــه   لــه  پشــكی هه رێمــی كوردســتان  قه ره بووكردنــه وه ی فه رمانبــه ران و بڕینــی بــڕی زیانــه كان 

ــی دارایــی  ــاری له ســه ر دراوه ، هه روه هــا وه زاره ت ــه ی كــه  بڕی ــڕە  نه وت ــه و ب ئه گــه ری ڕاده ســتنه كردنی ئ

فیــدڕاڵ بــڕی ٤٥٢ ملیــار دینــاری مانگانــه ی بــۆ هه رێمــی كوردســتان دابیــن كــرد وه ك خه رجییــه كان و 

ــار  ــار دین ــج تریلیــۆن و ٢٢٨ ملی ــه  پێن ــه ران كــه  كــۆی گشــتی ســااڵنه  ده گات ــه وه ی فه رمانب قه ره بووكردن

ــان  ــه  بودجــه ی خه رجــی جــاری و خه رجــی وه به رهێن ــه  كــۆی گشــتی پشــكی هه رێمــی كوردســتان ل ل

لــه  ســاڵی ٢٠١٩ كــه  ده كاتــه  بــڕی ١٠,٥٩٩,٠٢٥,٨١١ دینــار لــه  ناویشــیاندا دابینكردنــی مووچــه ی 

پێشــمه رگه  كــه  ده كاتــه  بــڕی ٨١٦ ملیــار دینــار لــه  چوارچێــوه ی خشــته ی خه رجییــه  ســیادییه كان، بــه اڵم 

ــی پێشــمه رگه   ــه  ناویشــیاندا مووچــه ی هێزه كان ــری هه رێمــی كوردســتان ل ــڕە شایســته ییه كی ت ــچ ب هی

ــی  ــه  یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵ ــادده ی )١٠/ دووه م-ج( ل ــی م ــراوه  وه ك جێبه جێكردن خــه رج نه ك

بــۆ ســاڵی دارایــی ٢٠١٩. كــۆی گشــتی ئــه و بــڕە ی كــه  ده بــوو بــه  هه رێمــی كوردســتان بدرێــت، بــه اڵم 

ــه و  ــای ئ ــه  به ه ــره  ل ــت، زیات ــراو ده رده كه وێ ــی هاوپێچك ــاره  )٢(ـ ــته ی ژم ــه  خش ــه دراوه  وه ك ل ــه  ن ك

ــڕی  ــه  ئه نجامــی ڕاده ســتنه كردنی ب ــووه  ل ــی كه وت ــه ی گشــتی فیدڕاڵ ــی گه نجین ــه ر داهات ــه ی كــه  ب زیان

ــتانه وه . ــی كوردس ــه ن هه رێم ــه  الی ــۆمۆ ل ــای س ــه  كۆمپانی ــه  ب ــی ڕۆژان ــل نه وت ــه زار به رمی ٢٥٠ ه

حه وتــه م: حه وتــه م: پشــت به ســن بــه  بڕگــه ی پێنجه مــی مــادده ی )٢٧(ـــی یاســای كارگێــڕی دارایــی بــۆ ڕاگرتنــی 

خه رجكردنــی مووچــه ی فه رمانبه رانــی هه رێمــی كوردســتان بــۆ ســاڵی ٢٠٢٠ به هــۆی كۆمه ڵێــك 

هــۆكاره وه  جێبه جــێ نه كــراوه ، له وانــه :

١. مــادده ی )٢٧( لــه  یاســاكه ، وه زاره تــی دارایــی ڕاســپاردووه  بــه  دابه زاندنــی )مبالــغ املرتبــة( له ســه ر 

ــتانه وه  ــی كوردس ــه ن هه رێم ــه  الی ــر ل ــی ت ــه ر بابه تێك ــاز و ه ــه وت و غ ــی ن ــی داهات حه واڵه نه كردن

مانگانــه ،  بنه مــای  له ســه ر  نــه ك  كوردســتان(  هه رێمــی  ســااڵنه ی  )ته مویلكردنــی   له وانــه ش 

ــه  دیاریكردنــی پاره داركردنــی ســااڵنه ی هه رێمــی كوردســتان ده كات  جێبه جێكردنــی ئه مــه  پێویســت ب

بــه  پێــی یاســای بودجــه ی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ ســاڵی دارایــی ٢٠٢٠ بــۆ ئــه وه ی وه زاره تــی دارایــی ده ســت 

ــكات. ــه كان ب ــی داهات ــه  دابه زاندن ب

ــی  ــه  جارییه كان ــۆ خه رجیی ــته قینه كان ب ــه  ڕاس ــۆی گشــتی خه رجیی ــه  ك ــژە ی ١٢/١ ل ــی ڕێ ٢. خه رجكردن

ــه وه   ــی دارایی ــه ن وه زاره ت ــه  الی ــه  )٢٠١٩( ل ــردوو وات ــۆ ســاڵی دارایــی ســاڵی ڕاب هه رێمــی كوردســتان ب
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له ســه ر بنه مــای مانگانــە تــا ئــه و كاتــه ی یاســای بودجــه ی گشــتی بــۆ ســاڵی ٢٠٢٠ په ســند ده كرێــت، 

ــای  ــی یاس ــادده ی ١٣ـ ــه  م ــه م ل ــه ی یه ك ــی بڕگ ــه  حوكمه كان ــتووه  ب ــت به س ــاییه  و پش ــی یاس ڕێكارێك

ــه ر  ــك له س ــچ لێدوانێ ــی هی ــێ بوون ــووه  ب ــا هات ــیه كی ڕە ه ــێواز )صیغة(ـ ــه  ش ــه  ب ــی ك ــڕی دارای كارگێ

ــك  ــچ بۆچــوون و ئیجتیهادێ ــادده ی ٢٧ی یاســاكه ، هه روه هــا هی ــه  م ــه ی پێنجــه م ل ــی بڕگ جێبه جێكردن

ــی  ــۆ هه رێم ــژە ی ١٢/١ ب ــی ڕێ ــاردنی خه رجكردن ــه  هه ڵپه س ــه ، بۆی ــی نیی ــه  بوون ــی ده قه ك ــه  ناوه ڕۆك ل

كوردســتان هیــچ به ڵگه یه كــی یاســایی نییــه ، چونكــه  لــه  یاســاكه دا هیــچ ده قێــك نییــه  بــۆ هه ڵپه ســاردنی 

ــی  ــۆی حه واڵه نه كردن ــة( به ه ــغ املرتب ــی )مبال ــای دابه زاندن ــه ر بنه م ــه  له س ــه م ڕێژە ی ــی ئ خه رجكردن

ــه  الیــه ن هه رێمــی كوردســتانه وه . داهاتــه كان ل

ــه ی  ــڕە  نه وت ــه و ب ــووه  به هــۆی ڕاده ســتنه كردنی ئ ــه ی گشــتی كه وت ــه ر گه نجین ــه ی ب ــه و زیان ــڕی ئ ٣. ب

كــه  ده بــوو هه رێمــی كوردســتان بیــدات لــه  الیــه ن وه زاره تــی دارایــی فیــدڕاڵ بــۆ ســاڵی ٢٠١٩ 

ــی یاســای بودجــه ی  ــه  ده ركردن ــۆ ســاڵی دارایــی ٢٠٢٠ پێویســتی ب ــه م پرســه  ب ــه اڵم  ئ ــدراوه ، ب دابه زێن

ــه ر دوو  ــه ن ه ــه  الی ــن ل ــه  ڕێككه وت ــاكه ی ب ــه  پڕۆژە یاس ــه  ك ــاڵی ٢٠٢٠ هه ی ــۆ س ــی ب ــتی فیدڕاڵ گش

ــاده   ــی ٢٠١٩ ئام ــی یه كه م ــی كانوون ــه  مانگ ــتان ل ــی كوردس ــی هه رێم ــدڕاڵ و حكومه ت ــی فی حكومه ت

كــراوه ، كــه  تێیــدا پابه ندییــه  دارایــی و نه وتییه كانــی هه رێمــی كوردســتانی دیاریكــراوه  به رامبــه ر 

ــاڵی  ــۆ س ــی ب ــای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵ ــه  یاس ــراوه كان ل ــه  جێگیرك ــی شایســته  دارایی ــه  خه رجكردن ب

ــی  ــی دابه زاندن ــی چۆنیه ت ــۆ دیاریكردن ــه  ئێســتادا میكانیزمێكــی ڕوون ب ــه م شــێوه یه  ل ــی ٢٠٢٠، ب دارای

ــك  ــه  ده قێ ــتی ب ــه ش پێویس ــه م بابه ت ــه  ئ ــه ، ك ــی نیی ــم بوون ــااڵنه ی هه رێ ــی س ــه كان و خه رج داهات

ــه  میانــی  ــه  چوارچێــوه ی یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی ٢٠٢٠ یانیــش ل ــه  ل هه ی

ــری  ــزان وه زی ــان و به ڕێ ــداری به ڕێزت ــه  به ش ــه ش ب ــی هاوب ــی كۆبوونه وه یه ك ــه  میان ــه  ل ــه ك ك لیژنه ی

دارایــی فیــدڕاڵ و نوێنه رانــی هه رێمــی كوردســتان لــه  ٢٠ـــی نیســانی ٢٠٢٠ بــه  ڕێــوه  چــوو، پێشــنیاز 

كــرا.

ــوه دا  ــه ڵ ئێ ــه  له گ ــتنه ی ك ــه و لێكتێگه یش ــه وه  ل ــی ده كه ین ــی ته واوه ت ــه ر پابه ندبوون ــت له س ٤. جە خ

لــه  مانگــی كانوونــی یه كه مــی ٢٠١٩ دروســت بــووه  لــه  چوارچێــوه ی یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵــی 

ــی  ــه ری پێكهێنان ــه  ئه گ ــت ل ــه ران بكرێ ــی نوێن ــه ی ئه نجومه ن ــه  ڕە وان ــن ك ــاڵی ٢٠٢٠، هیواداری ــۆ س ب

كابینــه ی نــوێ، كــه  بارودۆخــی ئــه م دواییانــه ی عێــراق حكومه تیــان هه ڵوه شــانده وه  و كابینــه ی ئێســتای 

ــه  كار كێشــایه وه  و ئێســتا بووه تــه  حكومه تــی كاربه ڕێكــه ر، كــه  به هۆیــه وه  ئــه م  حكومــه ت ده ســتی ل

ــكات. ــه ران ب ــی نوێن ــه  ئه نجومه ن ــای پێشــكه ش ب ــت پڕۆژە یاس ــه  ناتوانێ حكومه ت

ــراق  ــری عێ ــه  سیســتمی به رگ ــی ده ســتوور به شــێكه  ل ــه  پێ ــه وه ی پێشــمه رگه  ب هه شــته م:هه شــته م: ســه ره ڕای ئ
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ــتا  ــا ئێس ــه اڵم ت ــرۆر، ب ــی تی ــه وه  و له ناوبردن ــه  ڕووبه ڕووبوون ــه ت ل ــه  تایب ــی داوه  ب ــن قوربان و چه ندی

شایســته كانی پێشــمه رگه  لــه  مووچــه  و خه رجییه كانــی پڕچه ككــردن و ئاماده كــردن و مه شــقپێدانه وه ی 

ــه ی  ــی له وه ت ــه ی فیدڕاڵ ــاكانی بودج ــاو یاس ــه  ن ــه ك ده ق ل ــی ژماره ی ــه ره ڕای بوون ــراوه ، س ــه رج نه ك خ

ســاڵی ٢٠٠٥ـــوه ، كــه  ئه مــه ش وایكــردووه  وه زاره تــی دارایــی و ئابــووری هه رێمــی كوردســتان له وه تــه ی 

ــوە  ــه ی ســاڵی ٢٠١٤ـ ــه  ئه ســتۆی خــۆی، هه روه هــا له وه ت ــوه  مووچــه ی پێشــمه رگه  بخات ســاڵی ٢٠٠٥ـ

ــه  ئه ســتۆ گرتــووه  ســه ره ڕای بوونــی ته نگــژە ی  ــه  داعشــی ل ــه  هه مــان شــێوه  تێچــووی جه نگــی دژ ب ب

ــتی  ــه ی گش ــه  بودج ــتان ل ــی كوردس ــكی هه رێم ــەوە پش ــوباتی ٢٠١٤ـ ــه  ش ــه وه ی ل ــۆی ئ ــی به ه دارای

فیــدڕاڵ بــڕاوه ، هه روه هــا مووچــه ی پێشــمه رگه  لــه  ســاڵی دارایــی ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ خــه رج نه كــراوه  كــه  

ــۆ  ــه  ســیادییه كان ب ــه  خشــته ی خه رجیی ــه وه ی ل ــه ، ســه رباری ئ ــاری مانگان ــار دین ــڕی ٦٨ ملی ــه  ب ده گات

ســاڵی ٢٠١٩ جێگیــر كــراوه .

ــه   ــووه ، ك ــۆ گرت ــه  خ ــده ی ل ــاواره  و په ناهه ن ــك ئ ــه  ملیۆنێ ــر ل ــتاش زیات ــر و ئێس ــم پێش ــه م: هه رێ ــه م: نۆی نۆی

ــان  ــه  هاوواڵتیامن ــه ی ل ــاواره  و په ناهه ندان ــه و ئ ــی ئ ــووی خه رج ــتان تێچ ــی كوردس ــی هه رێم حكومه ت

ــتی  ــایش و ته ندروس ــری ئاس ــه  ڕووی چاودێ ــه ت ل ــه  تایب ــووه  ب ــتۆ گرت ــه  ئه س ــر ل ــی ت ــه  پارێزگاكان ل

و فێركــردن و دابینكردنــی پێداویســتی و پێویســتییه كانی بژێویــان له وه تــه ی ســاڵی ٢٠١٤، تــه واوی 

ئه وانــه ش لــه  ڕاپۆرتــی هاوپێچكــراو خراونه تــه  ڕوو، كــه  هــاوكات ڕوون كراوه تــه وه  حكومه تــی فیــدڕاڵ 

نه كــردووه . به شــدارییه كی  هیــچ 

ــی  ــته كانی هه رێم ــاڵی ٢٠١٩ شایس ــا س ــەوە ت ــوباتی ٢٠١٤ـ ــه ی ش ــدڕاڵ له وه ت ــی فی ــه م: حكومه ت ــه م: ده ی ده ی

ــه وه ی ســه رچاوه   ــه ر دۆزین ــه  ب ــا ببات ــم په ن ــه ش وایكــردووه  هه رێ ــردووه ، ئه م ــه  نه ك كوردســتانی ڕە وان

بــۆ پاره داركــردن و خه رجــی و پێداویســتییه كانی لــه  میانــی قــه زر كــردن و گرتنبــه ری ته قه شــوف 

و ڕێــكاری كه مكردنــه وه ی خه رجییــه  گشــتییه كان و پاشــه كه وتی ناچــاری بــه  ڕێژە یه كــی زۆر لــه  

مووچــه ی فه رمانبه رانــی هه رێــم، هــاوكات له گــه ڵ دابینكردنــی خه رجــی بــۆ ژماره یه كــی گــه وره  

ــردووه   ــه  وایانك ــوو ئه مان ــه  هه م ــرۆر، ك ــه  تی ــی دژ ب ــووی جه نگ ــاواره كان و تێچ ــده  و ئ ــه  په ناهه ن ل

هه رێمــی كوردســتان ڕووبــه ڕووی بارگرانییه كــی گــه وره ی دارایــی ببێتــه وه ، هــاوكات هه رێــم پشــتوانی 

ــه و  ــۆ هه مــوو ئ ــدڕاڵ ب ــی فی ــم و حكومه ت ــوان هه رێ ــه  نێ ــه وه  ل ــه  ســاغكردنه وه ی شایســته كان ده كات ل

ســااڵنه ی ڕابــردوو، ئه مــه ش لــه  میانــی میكانیزمگه لێــك كــه  لــه  یاســاكانی بودجــه ی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ 

ــراوه . ــۆ ك ــاژە ی ب ــه ر دوو ال ئام ــی ه ــاف و ئه ركه كان ــی م دیاریكردن
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ــەوە  ــات کردووەت ــدڕاڵ دووپ ــی فی ــۆ حكومه ت ــران  ب ــی وه زی ــی ئه نجومه ن ــدا ســه رۆكی دیوان ــه  كۆتایی ل

ــیه یه   ــه م دۆس ــه ركردنی ئ ــۆ چاره س ــه ته كانی ب ــۆڕە  و سیاس ــتان نه گ ــی كوردس ــتی هه رێم ــه  هه ڵوێس ك

بــه  پێــی ده ســتوور و یاســا و له ســه ر بنه مــای هاوبه شــی ده بێــت، داوا ده كه یــن له ســه ر بنه مــای 

ــانی ٢٠٢٠  ــی نیس ــه  ٢٠ـ ــدا ل ــه وه ی به غ ــی كۆبوون ــه  ئه نجام ــه ر دوو ال ل ــه  ه ــه ش ك ــپارده ی هاوب ڕاس

ــی  ــی دارای ــی وه زاره ت ــران و نوێنه ران ــی وه زی ــتی ئه نجومه ن ــی گش ــی )ئه مینداریه ت ــوان نوێنه ران ــه  نێ ل

ــه   ــه  ل ــێننه وه  ك ــكاره  بخش ــه و ڕێ ــاو ب ــتووین، چ ــی گه یش ــتان( پێ ــی كوردس ــاندی هه رێم ــدڕاڵ و ش فی

ــه   ــتنه  هاوبه ش ــه م لێكتێگه یش ــی  ئ ــاره  ناوه ڕۆك ــه  دی ــراوه ، ك ــۆ ك ــاژە ی ب ــه ره وه تان ئام ــوورساوی س ن

خه رجكردنــی  به رده وامــی  داوای  و  ده كات  نوورساوه كه تــان  جێبه جێكردنــی  ڕاگرتنــی  ڕاســپارده ی 

ــی  ــری حكومه ت ــی ت ــه رجه م فه رمانبه ران ــتان ده كات وه ك س ــی كوردس ــی هه رێم ــه ی فه رمانبه ران مووچ

فیــدڕاڵ، هــاوكات له گــه ڵ پێكهێنانــی لیژنه یه كــی هاوبــه ش لــه  نێــوان هــه ر دوو ال بــه  به شــداری 

ــه   ــه وه ی ل ــی ئ ــۆ دیاریكردن ــم ب ــی هه رێ ــری دارای ــی چاودێ ــدڕاڵ و دیوان ــی فی ــری دارای ــی چاودێ دیوان

ئه ســتۆی هه رێمدایــه  لــه  پابه ندبوونــه كان و مافه كانــی لــه  ژێــر ڕۆشــنایی ده ســتوور و یاســاكانی 

بودجــه ی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵه كانی ٢٠١٤ تاكــو ٢٠١٩ بــه  مه به ســتی یه كالییكردنه وه یــان. هه روه هــا 

ئــه م ده رفه تــه  ده قۆزینــه وه  بــۆ دووباره كردنــه وه ی هه ڵوێســتی نه گۆڕمــان بــه  پابه ندبــوون بــه  

لێكتێگه یشــتنی هاوبــه ش كــه  لــه  چوارچێــوه ی ئاماده كردنــی پڕۆژیاســای بودجــه ی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ 

ــی  ــی و نه وتییه كان ــه  دارای ــدا چاره ســه ری پابه ندیی ــن و تێی ــی ٢٠٢٠ له ســه ری ڕێككه وتووی ــاڵی دارای س

ــكات،  ــدی گشــتی ب ــه  به رژە وه ن ــه ت ب ــه  خزم ــه  شــێوه یه كی هاوســه نگ ك ــرد ب ــان ك ــوان هه ردووالم نێ

بۆیــه  ئومێده واریــن بگه ینــه  چاره ســه رێكی ڕیشــه یی بــۆ ئــه و كێشــه  هه ڵوارساوانــه  لــه  میانــی گه یشــن 

ــه كان. ــكردنی داهات ــاز و دابه ش ــه وت و غ ــۆ ن ــه ش ب ــی هاوب ــای فیدڕاڵ ــی پڕۆژە یاس ــه  ئاماده كردن ب
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گرنگــى زانیارییــەکاىن نێویان:گرنگــى زانیارییــەکاىن نێویان:

ــۆ  ــتان ب ــی كوردس ــی هه رێم ــه  جارییه كان ــته قینه كان و خه رجیی ــه  ڕاس ــاره  )١( خه رجیی ــته ی ژم ١- خش

ســاڵی دارایــی ٢٠١٩.

٢- خشته ی ژماره  )٢( خه رجییه  ڕاسته قینه كانی تایبه ت به  نه وت و غاز بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٩.

٣- خشــته ی ژمــاره  )٣( شایســته كانی هه ریمــی كوردســتان بــه  گوێــره ی یاســای بودجــه ی گشــتی 

ــی ٢٠١٩. ــاڵی دارای ــۆ س ــی ب فیدڕاڵ

٤- خشــته ی ژمــاره  )٤( تایبــه ت بــه  بــڕی قه ره بووكردنــه وه ی زیانه كانــی هه رێمــی كوردســتان لــه  

ئه نجامــی تاوانه كانــی ڕژێمــی پێشــوو لــه  ســاڵی ١٩٦٣ تاكــو ســاڵی ٢٠٠٣.

٥- ڕاپۆرتێكــی تایبــه ت بــه  زانیارییــه  تایبه تــه كان ســه باره ت بــه  ژمــاره ی ئــاواره  و په ناهه نده كانــی 

هه رێمــی كوردســتان و تێچووه كانیــان.

ــه   ــاردراو ل ــه  بودجــه ی گشــتی فیــدڕاڵ و بــڕی ن ٦- خشــته ی ژمــاره  )٥( پشــكی هه رێمــی كوردســتان ل

ســاڵی ٢٠١٤ تاكــو ٢٠١٩.

ــره ی  ــه  گوێ ــم ب ــه  هه رێ ــا ل ــی كاره ب ــای كڕین ــه  به ه ــه ت ب ــی تایب ــاره  )٦( خه رجییه كان ــته ی ژم ٧- خش

ــه   ــاس( ك ــرووپ، م ــار گ ــی، به ختی ــس ئینه رج ــوان، فۆك ــی )كار، قه ی ــه ڵ كۆمپانیاكان ــته كان له گ گرێبه س

حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان ئــه و خه رجییانــه ی بــه  دۆالر بــه  وه به رهێنــه ران داوه  لــه  ســاڵی ٢٠١٩.

٨- خشــته ی ژمــاره  )٧( تایبه تــه  بــه  دیاریكردنــی بــڕی وزه ی كاره بــای ئاماده كــراو بــۆ پارێــزگای كه ركــووك 

كــه  لــه  الیــه ن هه رێمــه وه  ســووته مه نی پێویســتی بــۆ دابیــن كــراوه .
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خشته ی ژماره  )١(
خه رجییه  ڕاسته قینه كان و جارییه كانی هه رێم بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٩ به  دیناری عێراقی.

خشته ی ژماره  )٢(
خه رجییه  ڕاسته قینه كانی تایبه ت به  نه وت و غاز بۆ ساڵی دارایی ٢٠١٩.
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خشته ی ژماره  )٣( 
ــی  ــۆ ســاڵی دارای ــی ب ــره ی یاســای بودجــه ی گشــتی فیدڕاڵ ــه  گوێ شایســته كانی هه ریمــی كوردســتان ب

٢٠١٩
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زیانه  مرۆییه كانزیانه  مرۆییه كان
 

پوخته پوخته 
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زیانەکاىن تر:زیانەکاىن تر:

 

زیانه  ماددییه كانزیانه  ماددییه كان
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تێبینى تێبینى ٢٢  

تێبینى تێبینى ١١  

تێبینى تێبینى ٣٣  
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تێبینى تێبینى ٤٤  

تێبینى تێبینى ٥٥  

تێبینى تێبینى ٦٦  

سه رچاوه ی زانیارییه كانسه رچاوه ی زانیارییه كان

١. وه زاره تی كاروباری شه هیدان و ئه نفالكراوان     ٢. وه زاره تی پالندانان – ده سته ی ئامار

٣. وه زاره تی پێشمه رگه                                    ٤. وه زاره تی ناوخۆ – به ڕێوه به رایه تی كۆچ و كۆچبه ران

٥. ده سته ی ناوچه  جێ ناكۆك له سه ره كان )مادده ی ١٤٠(
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وه زاره تی ناوخۆ
ناوه ندی هە ماهە نگی قە یرانە  هاوبە شە كان

تێچووی خزمه تگوزارییه كان كه  پێشكه ش به  ئاواره  و په ناهه نده كان كراوه  تێچووی خزمه تگوزارییه كان كه  پێشكه ش به  ئاواره  و په ناهه نده كان كراوه  

له  هه رێمی كوردستان – عێراقله  هه رێمی كوردستان – عێراق

له  ساڵی له  ساڵی ٢٠١٤٢٠١٤  تاوه كو ساڵی   تاوه كو ساڵی ٢٠٢٠٢٠٢٠

ڕاپۆرتی ژماره  )٨( له  ٢٠٢٠/٤/٢٧
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پێشه كیپێشه كی

دوای هه ڵگیرســانی شــه ڕی ناوخۆیــی لــه  ســووریا له  ســاڵی ٢٠١١، ژماره یه كــی زۆری هاوواڵتیانی ســووریا 

بــه ره و واڵتانــی دراوســێ كۆچیــان كــرد و ئــاواره  بــوون، كــه  لــه  ســه ره تای ســاڵی ٢٠١٢دا نزیكــه ی )٢٥٠( 

ــی  ــر سه رپه رشــتی حكومه ت ــه  ژێ ــرد و ل ــراق ك ــه  هه رێمــی كوردســتان – عێ ــان ل هــه زار كه ســیان ڕووی

هه رێمــی كوردســتاندا مانــه وه . لــه  ئێســتادا ڕێــژە ی ٣٧%ـــی ئــه و ئاوارانــه  لــه  ٩ خێوه تــگای پارێزگاكانــی 

ــن.  ــزگاكان ده ژی ــدی پارێ ــه  ناوه ن ــان ل ــه ی تری ــه اڵم ڕێژە ك ــر و ســلێامنی و دهــۆك نیشــته جێن، ب هه ولێ

ــرد،  ــتان ك ــی كوردس ــه  هه رێم ــان ل ــك ڕووی ــوورییانه  كاتی ــه  س ــه و هاوواڵتیی ــه  ئ ــه ی ئاوڕلێدانه وه ی مای

ــه كان ده به ســت  ــه  مرۆیی ــه  هاوكاریی ــا پشــتیان ب ــه  ته نه ــان به جێهێشــتبوو و ب هه مــوو شــتێكی خۆیانی

كــه  لــه  الیــه ن حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان و خه ڵكــی هه رێمــی كوردســتان و ڕێكخــراوه  ناوخۆیــی 

و نێوده وڵه تییه كانــه وه  پێشكه شــیان ده كــرا.

دوای هێرشــی ڕێكخــراوی تیرۆریســتی داعــش و داگیركردنــی شــاری موصــڵ و ژماره یــه ك شــاری تــر لــه  

ــۆن  ــراق كــه  نزیكــه ی ســێ ملی ــی عێ ســاڵی ٢٠١٤، دوای ماوه یه كــی كــه م ژماره یه كــی زۆری هاوواڵتیان

كــه س ده بــوون لــه  ســه ره تاكانی هێرشــه  داگیركارییه كانــی داعــش ڕوویــان ئــاواره ی ناوچه كانــی عێــراق 

بــوون و نزیكــه ی ملیۆنێكیــان ڕوویــان لــه   هه رێمــی كوردســتان كــرد، لــه  كــۆی ئــه و ژماره یــه دا ڕێــژە ی 

ــاره دێكانی  ــارۆچكه  و ش ــار و ش ــاو ش ــه  ن ــر ب ــی ت ــران، ئه وان ــوازی ك ــگا پێش ــه  ٣٨ خێوه ت ــیان ل ٢٠%ـ

هه رێمــی كوردســتان لــه  پارێزگاكانــی هه ولێــر و ســلێامنی و دهــۆك و هه ڵه بجــه  و هــه ردوو ئیــداره ی 

ســه ربه خۆی گه رمیــان و ڕاپه ڕیــن بــاڵو بوونــه وه .

ــی  ــه ن هێزه كان ــه  الی ــر ده ســه اڵتی داعــش ل ــی ژێ ــی ناوچــه  داگیركراوه كان دوای پڕۆســه كانی ڕزگاركردن

ــه رده وام  ــۆره وه  ب ــۆكاری جۆراوج ــن ه ــه  چه ندی ــوون ب ــه ی ئاواره ب ــراق، پڕۆس ــوپای عێ ــمه رگه  و س پێش

ــی  ــه  ده رفه ت ــه كان ك ــان و خێزان ــری هاوواڵتی ــدا ژماره یه كــی ت ــه  ماوه یه كــی كه م ــه  شــێوه یه ك ل ــوو، ب ب

ده ربازبوونیــان هه بــوو په نایــان بــرده  بــه  ناوچــه  پارێــزراوه كان، به م شــێوه یه  ژمــاره ی ئــاواره  عێراقییه كان 

ــه   ــان ل ــۆره  ژماره ی ــه م ج ــاڵی ٢٠١٦، ب ــه  س ــووه وه  ل ــه رز ب ــه س ب ــو ك ــۆن و نی ــج ملی ــه ی پێن ــۆ نزیك ب

هه رێمــی كوردســتان بــۆ نزیكــه ی ملیۆنێــك و نیــو بــه رز بــووه وه ، ئه مــه ش وایكــرد ڕێــژەی دانیشــتووانی 

هه رێمــی كوردســتان بــه  تێكــڕای ٣٠% بــه رز ببێتــه وه .

ئــه م بارودۆخــه  قورســه  وایكــرد قه یرانێكــی مرۆیــی لــه  ڕاده بــه ده ر لــه  هه رێمــی كوردســتان دروســت 

ببێــت و بــووه  هــۆكاری زیانگه یانــدن بــه  ســێكته ره كانی دارایــی و ئابــووری و كۆمه اڵیه تــی و سیاســی 

ــۆره كان. ــه  جۆراوج ــی خزمه تگوزاریی ــه ر كه رته كان ــته  س ــارێكی زۆری خس و فش

ــده كان  ــاواره  و په ناهه ن ــه  ئ ــكه ش ب ــاڵدا پێش ــج س ــاوه ی پێن ــه  م ــه  ل ــه كان ك ــووی خه رجیی ــڕی تێچ ب
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كــراوه  بــه  نزیكــه ی حــه وت ملیــار دۆالر ده خه مڵێندرێــت، ئه مــه ش بــه  پشــت به ســن بــه  پێوه ره كانــی 

ــی  ــه  كات ــێك ل ــه ر كه س ــۆ ه ــدووه  ب ــژه ی ٢.٦ دۆالر خه ماڵن ــه  ڕێ ــه ی ب ــه  بڕە ك ــی ك ــی نێوده وڵه ت با نك

ته نگــژە  و قه یرانه كانــدا بــه  مه به ســتی دابینكردنــی خزمه تگوزارییــه  بنه ڕە تییــه كان لــه  منوونــه ی 

كه رتــی  ته ندروســتی،  خــۆراك، خزمه تگــوزاری  دابینكردنــی  نیشــته جێبوون،  شــوێنی  )دابینكردنــی 

خزمه تگوزارییــه   و  خێوه تگــه كان  به ڕێوه بردنــی  ئاســایش،  پاكوخاوێنــی،  كاره بــا،  ئــاو،  پــه روه رده ، 

یاســاییه كان و ...(. لــه و كاتــه ی به شــێكی تــری خزمه تگوزارییــه  به رده ســته كان زه حمه تــه  هه ژمــار 

ــه وه ی نرخــی  ــی كار و به رزبوون ــه وه ی ده رفه ت ــان و كه مبوون ــی ڕێگه وب ــه  به كارهێنان ــۆ منوون ــن ب بكری

ــۆ  ــژه ی هــه ژاری ب ــكاری و هه ڵكشــانی ڕێ ــژه ی بێ ــی ڕێ ــرێ و زیادبوون ــه وه ی ك ــه ل و به رزبوون كه لوپ

ــه  ٢٠١٦  ــه اڵم ل ــوو، ب ــا ٣.٣ ب ــه  ســاڵی ٢٠١٤ ته نه ــه  هه رێمــی كوردســتان ل ــژە ی هــه ژاری ل ــه  )ڕێ منوون

.)%١٣ گه یشــته  

شــیاوی ئاماژە یــه  ڕێــژە ی نزیكــه ی ٢٥%ـــی ئــه م خه رجییانــه  لــه  الیــه ن واڵتانــی به خشــه ر لــه  ڕێگــه ی 

ــراوه ،  ــت خ ــه وه  به رده س ــی ناوخۆیی ــی و ڕێكخراوه كان ــراوه  نێوده وڵه ت ــووه كان و ڕێكخ ــه وه  یه كگرت نه ت

ــچ  ــڕۆش هی ــا ئه م ــه  ت ــتان، ك ــی كوردس ــی هه رێم ــتۆی حكومه ت ــووه  ئه س ــر كه وتب ــه ی ت ــه اڵم ڕێژە ك ب

بــڕه  به خشــینێكی دارایــی لــه  الیــه ن واڵتانــی به خشــه ر وه ك هــاوكاری مرۆیــی و بــه  شــێوه ی نه ختــی 

ــه   ــه  ل ــه  مرۆییه ك ــی قه یران ــۆ به ڕێوه بردن ــه دراوه  ب ــی هه رێمــی كوردســتان ن ــه  حكومه ت و ڕاســته وخۆ ب

نەخشەى )١(

نەخشەى )٢(
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ــو ٢٠١٩. ــاوه ی ٢٠١٤ تاوه ك م

تێبینی:تێبینی:

١. ئه و بڕە  پاره یه ی ئاماژە ی بۆ كراوه  به  ئاگاداری وه زاره تی ناوخۆ ڕە وانه  كراوه .

٢. بڕی دابینكراو بۆ ساڵی ٢٠١٨ سه ره ڕای ئه وه ی ڕە زامه ندی له سه ر دراوه ، به اڵم تا ئێستا نه گه یشتووه .

هاوكارییه  نێوده وڵه تییه كان:هاوكارییه  نێوده وڵه تییه كان:

لــه  ســه ره تای قه یرانــی مرۆیــی لــه  ســووریا و گه یشــتنی ئــاواره كان بــۆ هه رێمــی كوردســتان لــه  

ــاڵی  ــه  س ــرد ل ــتان ك ــی كوردس ــه  هه رێم ــان ل ــاواره  ڕووی ــری ئ ــه پۆڵێكی ت ــان ش ــه  پاش ــاڵی ٢٠١٢، ك س

ــه وه   ــه ی نه ت ــه  ڕێگ ــتی و ل ــێوه یه كی گش ــه  ش ــی ب ــه ی نێوده وڵه ت ــه ر و كۆمه ڵگ ــی به خش ٢٠١٤، واڵتان

لــه   هه بــوو  گه وره یــان  ڕۆڵــی  كــه   ناوخۆییه كانــه وه  و  نێوده وڵه تــی  ڕێكخــراوه   یه كگرتــووه كان 

ــان  ــه  به په له كانی ــی  هاوكاریی ــه كان گه یاندن ــه  مرۆیی ــێكی هاوكاریی ــكردنی به ش ــردن و پێشكه ش دابینك

ــه ی  ــه  رێگ ــه كان ل ــه  كامپ ــه ت ل ــه  تایب ــه كان ب ــن كامــپ و پێشكه شــكردنی خزمه تگوزاریی و دامه زراندی

هاوكارییــه   و  خزمه تگوزارییــه كان  پــڕۆژە   جێبه جێكردنــی  و  خزمه تگوزارییــه كان  پێشكه شــكردنی 

ــاواره كان و  ــده  و ئ ــه  په ناهه ن ــی ب ــی مه شــق و پێشكه شــكردنی دارای ــه وه ی خول ــه كان و كردن ته كنیكیی

كادری كاركــه ری حكومــی لــه  كامپــه كان. له گــه ڵ ئــه وه دا هاوكارییــه  مرۆییــه كان كــه  لــه  الیــه ن واڵتانــی 

ــاژه ی  ــاره  )٢( ئام ــته ی ژم ــه  خش ــه  ل ــتییه كان ك ــێكی پێداویس ــی به ش ــرا، توان ــكه ش ك ــه ر پێش به خش

بــۆ كــراوه  پــڕ بكاتــه وه  كــه  نزیكــه ی ٧ حــه وت ملیــار دۆالر بــوو، كــه  ده كاتــه  ڕێــژە ی ته نهــا ٢٥%. لــه  

ــی گه شــه پێدانی  ــه ن دامه زراوه كان ــه  الی ــه كان ل ــۆی خه رجیی ــی ك ــه ی ٥%ـ ــژه ی نزیك ــدا ڕێ ــان كات هه م

ــی  ــی هه رێم ــتۆی حكومه ت ــه  ئه س ــر كه وت ــی ت ــه ی ٧٠%ـ ــاوكات نزیك ــرا، ه ــكه ش ك ــی پێش نێوده وڵه ت

نەخشەى )٣(
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ــه ر  ــی به خش ــه ن واڵتان ــه  الی ــته وخۆ ل ــی و ڕاس ــی نه خت ــڕه  پاره یه ك ــچ ب ــتا هی ــا ئێس ــه  ت ــتان، ك كوردس

ــۆرۆی  ــۆن ی ــڕی دوو ملی ــه  ب ــه ڕ ك ــی قه ت ــه  واڵت ــه دراوه ، جگــه  ل ــی هه رێمــی كوردســتان ن ــه  حكومه ت ب

بــه  شــێوه ی نه ختــی و ڕاســته وخۆ لــه  ســاڵی ٢٠١٥ بــه  حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان دا بــۆ 

مرۆیــی. ته نگــژەی  به ڕێوه بردنــی 

 

 

 

خشته ی ژماره  )٤(

خشته ی ژماره  )٥(

تێبینی:تێبینی:

ــۆ  ــاز ب ــڕی ســووته مه نی غ ــه وه  دراوه  هه روه هــا ب ــی عێراق ــه ن حكومه ت ــه  الی ــاكان ل شایســته ی كۆمپانی

ــار  ــزل هه ژم ــه  دی ــه ر ب ــه  ئه گ ــڕی ٤١٠،١٥٠،٨٨٠ دۆالر، ك ــه  ب ــه  ده كات ــراوه  ك ــن ك ــان دابی به رهه مهێن

ــا ٢٠٢٠/٤/٢٥. ــه  مــاوه ی ٢٠١١/٦/٢٠ ت ــه  ١،٩٩٢،٩٠٥،١٨٨ دۆالر ل بكرێــت بڕەكــه ی ده كات
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خشته ی ژماره  )٦(
خشته ی شیكاری پشكی هه رێمی كوردستان له  بودجه ی گشتی عێراق و بڕی دراو به  هه رێمی كوردستانخشته ی شیكاری پشكی هه رێمی كوردستان له  بودجه ی گشتی عێراق و بڕی دراو به  هه رێمی كوردستان

       

 تێبینی: تێبینی:

ده توانــرا لــه  بــری ٥٤١ مێــگاوات بــڕی ١٧٥١ مێــگاوات كاره بــا لــه م وێســتگانه  به رهه مهێرابووایــه ، بــه اڵم 

به هــۆی قه یرانــی دارایــی حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان نه یتوانــی بــڕی پێویســتی پــاره  بــۆ تــه واوی 

كڕینــی ســووته مه نی دابیــن بــكات.

 

 

 


