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پێشەکى

ڕوانگەى حکومەىت هەرێمى کوردستان
لەبارەى ئیدارەداىن مەلەىف نەوت
 -1حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان دوو كۆمپانیــای گشــتی دادهمهزرێنێــت ئهوانیــش كۆمپانیــای
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 )KROCكــه تایبهمتهنــد دهبێــت لــه بــواری دۆزینــهوه و
ههرێمــی كوردســتان بــۆ نــهوت و غــاز (()KROC
دهرهێنــان و بهرههمهێنانــی ن ـهوت و غــاز ،ههروههــا كۆمپانیــای كوردســتان بــۆ بهبازاڕكردنــی ن ـهوت
 )KOMOكــه تایبهمتهنــد دهبێــت بــه بازاڕكردنــی نــهوت .دهكــرێ لــه الیــهك ههماههنگــی لــه
(()KOMO
نێــوان هــهر دوو كۆمپانیاكــه ههبێــت ،لــه الیهكــی تــرهوه ئــهم ههماههنگییــه لهگــهڵ كۆمپانیــای
نهوتــی نیشــتامنی و كۆمپانیــای ســۆمۆ لــ ه بوارهكانــی ههمــان پهیوهنــدی ههبێــت ،هــاوكات
لهگــهڵ بوونــی ههمــان پهیوهنــدی و ههماههنگــی لــ ه نێــوان و هزارهتــی نهوتــی فیــدڕاڵ و
و هزارهتــی ســامانه رسوشــتییهكانی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان .ههمــوو ئهمانــه و تهواوكردنــی
س ـراكچهری كۆمپانیــای ســۆمۆ و ههمواركردن ـهوهی پهیــڕهوی ناوخــۆی و كردنــی ب ـه دامهزراوهیهكــی
فیدڕاڵــی پێویســت بــه بڕیــاری هاوبــهش دهكات ،كــه دهبێتــه مایــهی ئــهوهی ههرێمــی كوردســتان
بهشــدارییهكی ڕاســتهقین ه لــهو كۆمپانیایــه بــكات و پۆســتی جێگــری ســهرۆكی كۆمپانیاكــه بــۆ ئــهو
بــێ ،هــاوكات لهگــهڵ بوونــی دوو نوێنــهری ههرێمــی كوردســتان لــه بهڕێوهبــردن و جومگهكانــی
كۆمپانیاكــه ،ههروههــا ههرێمــی كوردســتان مافــی ڕهتكردنــهوه (ڤیتۆ)ـــی ههبێــت ســهبارهت بــهو
پرســانهی پهیوهندیــان بــه ههرێمــی كوردســتانهوه ههیــه.
 -2ســهبارهت بــه دۆســیهی پابهندییــه داراییهكانــی پهیوهســت بــه دهرئهنجامــی دۆســیهی نــهوت
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و غــاز ،بۆچوونــی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان لــهوهدا كــورت دهبێتــهوه كــه بــهردهوام بێــت
لــه فرۆشــتنی بــڕی ههناردهكردنــی نــهوت لــه ههرێــم لــه ڕێگــهی ههمــان كۆمپانیــاكان ،هــاوكات
لهگــهڵ پێویســتی دووبــاره چــاو خشــاندنهوه بــه گرێبهســتهكان لــه ڕووی نــرخ و البردنــی ههمــوو
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كــۆت و ئاســتهنگهكان كــه كۆمپانیــای ســۆ ب هرانبــهر بــه پرۆســهكانی فرۆشــتنی نهوتــی ههرێمــی
كوردســتان داینــاوه.
 -3لــه بــارهی داهاتــی نهوتــی ههناردهكــراو لــه الیــهن ههریمــهوه ،پێویســته ئــهم داهاتانــه بــۆ
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ههژمارێكــی بانكــی بگوازرێتــهوه كــه ههرێمــی كوردســتان خــۆی ههڵیبژێــرێ و سهرپهرشــتی
بهڕێوهبردنــی بــكات ،هــاوكات لــه میانهیــهوه گواســتنهوهی دارایــی بــۆ ههرێمــی كوردســتان
ڕاســتهوخۆ بێــت بــۆ ئ ـهوهی شایســتهی كۆمپانیاكانــی بهرههمهێنــان و گواســتنهوه بــدات ،ههروههــا
ئـهوهی دهمێنێتـهوه بــۆ و هزارهتــی دارایــی و ئابــووری ههرێمــی كوردســتان بگوازرێتـهوه وهك بهشــێك
لـه پشــكی بودجـهی فیدڕاڵــی ،تــا ئـهو كاتـهی كـه بهشـهكانی تــری لـه پشــكی بودجـهی فیدڕاڵــی لـه
الیــهن حكومهتــی فیدڕاڵــهوه بــه دهســت دهگات.
ئـەوەى کـە لێـرە بـە دواوە دەیخوێننـەوە زانیـارى و داتـا و هەوڵـەکاىن حکومـەىت هەرێمـى کوردسـتانە
بــــە مەبەســــتى چارەســــەرکردىن پرســــە هەڵپەســــێردراوەکاىن تایبــــەت بــــە نــــەوت و شایســــتە
داراییــــەکانی خەڵکـــى هەرێمـــى کوردســـتان لەگـــەڵ بەغـــدا.
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بەىش یەکەم
ساڵ٢٠١٩ :
چووىن شاندى هەرێم بۆ بەغدا
 .١پێکهێنانی لێژنەی هاوبەش لە نێوان حکومەتی فیدراڵ و حکومەتی هەرێمی کوردستان:
.١
دوای متامنــەدان بــە کابینــەی نۆیەمــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە الیــەن پەرلەمانی کوردســتان
١٦ی تەممــووزی
لــە  ١٠ی تەممــوزی  ٢٠١٩زایینــى ،شــاندێک بــە ســەرۆکایەتی ســەرۆکی حکومــەت لــە ١٦ی
 ٢٠١٩ســەردانی بەغــدای کــرد ،ئەنجامــی ئــەم ســەردانەش پێکهێنانــی لێژنەیەکــی بــااڵ بــوو لــە نێــوان
هەردووال.
٢٠١٩ى زایینــى ،حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کارنامەیەکــی پێشــکەش کــرد
 .٢لــە ڕێکــەوىت ٢٠١٩//٧/٢٥ى
.٢
بــۆ چارەســەرکردنی هەمــوو ئــەو گرفتانــەی بــە هەڵــوارساوی لــە نێــوان هەرێــم و حکومەتــی فیــدراڵ
ماونەتــەوە ،گرفتەکانیــش بریتیــن لــە:
ـ پرسی ناوچە کێشە لەسەرەکان
ـ پرىس نەوت و غاز
ـ پرسە داراییەکان
ـ پرىس پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی.
٢٠١٩ىى
ئــەم کارنامەیــەش لــە یەکەمیــن کۆبوونــەوەی لێژنــەی بــااڵی هاوبــەش لــە ڕێکەوتــی ٢٠١٩//٧/٢٥
زایینــى ،گفتۆگــۆی لەســەر ک ـرا و حکومەتــی هەرێــم جەختــی لەســەر پابەندبوونــی خــۆی لــە بــواری
نــەوت و دارایــی کــردووە بەرامبــەر پێدانــی مــاف و شایســتە داراییەکانــی هەرێــم.
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ساڵ٢٠٢٠ :
ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتی عادل عەبدوملەهدی
لــە حکومەتەکــەی د.عــادل عەبدوملەهــدی ،لەســەر یەکەمیــن پــڕۆژەی بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ
ســاڵی  ٢٠٢٠ڕێککەوتــن ک ـرا.
لەمبارەیــەوە شــاندێکی حکومەتــی هەرێــم بــە ســەرۆکایەتی وەزیــری دارایــی و ئابــووری ،چەندیــن
کۆبوونــەوەی گرنگــی لەگــەڵ نوێنەرانــی حکومەتــی فیدراڵ ئەنجــام دا لــەم کۆبوونەوەیــەش ڕێککەوتنی
هاوبەشــی نێــوان هــەردووالی لێکەوتــەوە ،لەبــارەی پڕۆژەیاســای بودجــەی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی
 ،٢٠٢٠لــەم پــڕۆژە یاســایەدا جەخــت لەســەر پابەندییەکانــی هەرێمــی کوردســتان کراوەتــەوە بەتایبــەت
،٢٠٢٠
نــەوت و دارایــی ،کارنامــەی بنەمــا ســەرەتاییەکانیش بــەم شــێوەیەیە:
 .١حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان پابەنــد دەبێــت بــە پێدانــی  ٢٥٠هــەزار بەرمیلــی نەوتــی خــاوی
.١
بەرهەمهێــراو بــە کۆمپانیــای (ســۆمۆ) داهاتەکانیــش لــە ئەژمــاری حکومەتــی فیــدراڵ دادەنێــت،
لەگــەڵ ئاگادارکردنــەوی (ســۆمۆ) دەربــارەی هەمــوو گرێبەســتەکانی رابــردووی لەگــەڵ کۆمپانیــا
نێودەوڵەتییــەکان ،هەروەهــا نــرخ و بەهــای گواســتنەوەی نەوتــە خاوەکــە ،ڕێککەوتنــی فرۆشــتنی
نــەوت بــۆ ئــەو کۆمپانیایانــە لەســەر بنەمــای ڕێککەوتنــی نێــوان حکومەتــی هەرێــم و ئــەو کۆمپانیایانــە
دەکرێــت.
 .٢ڕێککەوتــن لەســەر ئــەوە کـرا توانــای بەرهەمهێنانــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠بــڕی ٤٥٠
.٢
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 ٢٠٠
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
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خەرجــی تایبــەت بــە پڕۆســە و کاروبــاری تایبــەت بــە نــەوت پێشکەشــی وەزارەتــی نەوتــی فیــدراڵ
کران.
 .٣گواســتنەوەی داهاتــە نەوتییــەکان لەســەر ئاســتی عێراقــی فیــدراڵ بــۆ وەزارەتــی دارایــی فیــدراڵ،
.٣
٢٠١٩ى زایینــى.
 )٦بــۆ ســاڵی ٢٠١٩ى
بەپێــی حوکمــی یاســایی کارگێــری دارایــی فیــدراڵ ژمــارە ()٦
لــە بەرامبــەر ئــەم خاڵــەدا ،پشــکی هەرێمــی کوردســتان بــە بــڕی  ١٢تریلیــۆن و  ٥٧٧ملیــارو  ٨٧ملیــۆن
 ٨٥٧ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک) ،ئەمــە جگــە
و  ٢٢هــەزار دینــار دەستنیشــان ک ـرا ،کــە دەکاتــە ((٨٥٧
لــە گوژمــەی گواســتنەوەی نــەوت لــە کێڵگەکانــی هەرێــم بەبــڕی  ٢٩ملیــۆن دۆالر بــۆ هــەر مانگێــک
و لەســەر بنەمــای کــۆی گشــتی خەرجــی فیعلــی (خەرجــی ڕەوەن) و(النفقــات الجاریــە و خەرجــی
پڕۆژەکانــی وەبەرهێنــان) ،بــەاڵم بارودۆخــی سیاســی ئــەوکات و دەستلەکارکێشــانەوەی حکومەتــی
د.عــادل عەبدوملەهــدی ڕێگــر بــوون لــەوەی ئــەم پڕۆژەیــە پێشکەشــی ئەنجومەنــی نوێنــەران بکرێــت.
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ساڵ٢٠٢٠ :
ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتەکەى مستەفا کازمى
 .١حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕەزامەنــدی خــۆی لەســەر نامــەی وەزیــری دارایــی فیــدراڵ د.عەلــی
.١
٢٠٢٠ى زایینــى ،لەســەر ئــەم بنەمایە چەندیــن کۆبوونەوە
 )٨٠٢لــە ٢٠٢٠//٥/١٩ى
عەبدولئەمیــر عــەالوی (ژمــارە )٨٠٢
لەنێــوان نوێنەرانــی حکومەتــی فیــدراڵ و هەرێمــی کوردســتان ئەنجــام درا ،لــە ئەنجامــدا ڕێککەوتــن
لەبــارەی چەندیــن بەنــدی تایبەتییــەوە کـرا بــۆ یەکالییکردنــەوەی پرســە داراییــە هەڵــوارساوەکان ،ئــەم
 )١٣٢٢٩لــە
خاڵــەش ئەمینداریەتــی گشــتیی ئەنجومەنــی وەزیرانــی فیــدراڵ بــە نــوورساوی ژمــارە (()١٣٢٢٩
٢٠٢٠ى زایینــى جەختــی لەســەر دەکاتــەوە.
ڕێککەوتــی ٢٠٢٠//٨/١٥ى
ئەم ڕێککەوتنە ئاماژە بەوە دەکات:
ـ پێوســیتە وەزارەتــی دارایــی فیــدراڵ مانگانــە بــڕی  ٣٢٠ملیــار دینــار بــۆ هەرێمــی کوردســتان بنێرێــت
وەک بەشــێک لــە خەرجییەکانــی هەرێــم.
ـ ئەم بڕە پارەیەش لەسەر بنەمای هاوکێشەیەکی ژمێریاری دەستنیشان کراوە.
ـ ئــەو بنەمــا هاوکێشــییە ژمێریارییــەش بریتییــە لــە خەماڵندنــی حکومەتــی فیــدراڵ بــۆ ئــەو داهاتــە
نەوتییانــەی لــە هەرێمــی کوردســتان بەرهــەم دەهێندرێــن و داهاتەکانــی دیکــەی هەرێــم.
ـ ئەمــەش دەیســەملێنێت کــە حکومەتــی فیــدراڵ بــڕی هەمــوو داهاتەکانــی خەرێمــی کوردســتانی بــە
داهاتــی نەوتــی و داهاتەکانــی دیکــەی لــە شایســتە فیعلییەکانــی هەرێمــی کوردســتان لــە بودجــەی
فیــدراڵ بڕیــوە.
 %١٢,١٦بــوو ،بــەاڵم هەرێمــی
 .٢بــە پێــی یاســای بودجــەی گشــتی فیــدراڵ ،پشــکی هەرێمــی کوردســتان %١٢,١٦
.٢
کوردســتان بــڕی تەنیــا  ٣٢٠ملیــار دینــاری لــە حکومەتــی فیدراڵــەوە پــێ دەگەیشــت ،ســەرەڕای ئــەم
ڕێککەوتنــەش هەرێمــی کوردســتان هیــچ بــڕە پارەیەکــی لــە بــری مانگەکانــی (ئایــار ،حوزەیـران ،تەمموز
و ترشینــی یەکەم)ـــی  ٢٠٢٠وەرنەگرتــووە و هیــچ پاســاوێکیش بــۆ ئــەم نەناردنــە نەبــوو ،جگــە لــەوەش
هیــچ بــڕە پارەیــەک بــۆ مووچــەی پێشــمەرگە خــەرج نەک ـراوە ،ســەرەڕای دانانــی خەرجــی پێشــمەرگە
وەک بەشــێک لــە دەرماڵەکانــی وەزارەتــی بەرگــری ،بــۆ زانیاریــش ڕێککەوتــن ک ـراوە لەســەر پــڕۆژەی
دووەمــی یاســای بودجــەی گشــتی فیدراڵــی بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠و نــاردراوە بــۆ ئەنجومەنــی نوێنــەران.
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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تێپەڕاندىن یاسا بە پێچەوانەی بنەماکانی دەستوور
تێپەڕاندنــی یاســای پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی دارایــی بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــەوە
بــە پێچەوانــەی بنەماکانــی دەســتوور:
جگــە لــە ناڕەزایــی هەرێــم لەبــارەی تێپەڕاندنــی یاســای پڕکردنــەوەی کورتهێنانــی دارایــی بــۆ ســاڵی
 ٢٠٢٠لەالیــەن ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێـراق بەبــێ بەشــداری نوینەرانــی فراکســیۆنە کوردســتانییەکان،
)٧ی ئــەم یاســایە دەڵێــت :پشــکی هەرێمــی کوردســتان لــە کــۆی گشــتی خەرجــی
دەقــی مــاددەی ()٧ی
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
نەوتــی.
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هەڵوێستی حکومەتی هەرێمی کوردستان

حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان جەخــت لەســەر هەڵوێســتی خــۆی کردووەتــەوە .هەڵوێســتی خــۆی
بــە پێــی هــەردوو نــوورساوی ژمــارە ( )١٨٣٩ڕێکەوتــی  ٢٠٢٠/١٠/٥و ژمــارە ( )٣٧٩لــە ڕێکەوتــی
 ٢٠٢٠/١٠/١٨دووپــات کــردەوە ،جەخــت لەســەر ئــەم خااڵنــە دەکاتــەوە:
 .١ڕادەســتکردنی ئــەو داهاتــەی لــە ئەنجامــی فرۆشــتنی نەوتــی هەرێمــی کوردســتان هاتــووە ،هەروەها
پشتبەســن بــە حوکمــی یاســای کارگێریــی دارایــی فیدراڵــی ژمــارە ( )٦بۆ ســاڵی .٢٠١٩
 .٢دەرچوواندنــی یاســاکانی (نــەوت و غــازی فیــدراڵ ،دابەشــکردنی داهاتــی فیــدراڵ ،کۆمپانیــای نەوتــی
نیشــتامنی ،کۆمپانیــای فرۆشــتنی نــەوت).
 .٣ڕادەستکردنی داهاتی دەروازە سنوورییەکان بەو ڕێژەیەی لە یاساکەدا بڕیاری لەسەر دراوە.
 .٤بــە دووپاتکردنــەوەی پڕەنســیپی شــەفافیەت پشتبەســن بــە حوکمــی بڕگــەی/دووەم ،بەنــدی /ب لــە
مــاددەی ()٣٤ـــی یاســای کارگێریــی دارایــی فیــدراڵ ژمــارە ( )٦بۆســاڵی .٢٠١٩
 .٥حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان هیــچ الرییەکــی نییــە لەبــارەی بهڕێوەبردنــی گومرگــەکان بــە پێــی
حوکمــی بڕگــەی /یەکــەم لــە مــاددەی ()١١٤ـــی دەســتووری عیراقــی فیــدراڵ.
 .٦حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان وای دەبینێــت ئــەو بــڕە پارەیــەی حکومەتــی فیــدراڵ بــە قــەرز
وەریدەگرێــت پێویســتە ڕێژەیەکــی دادپەروەرانــەی لــێ دیــاری بکرێــت بــۆ هەرێمــی کوردســتان ،ئــەم
پرســەش بــە ڕوونــی لــە مــاددەی ( )١٠٦ی دەســتووری عێ ـراق جەختــی لەســەر کراوەتــەوە.
 .٧حکومەتــی 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.
 .٨نــوورساوی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان /نووســینگەی ســەرۆک وەزیــران ژمــارە ( )٥٠٠لــە
:٢٠٢٠/١١/٢٦
لــە کۆبوونــەوەی ژمــارە ( )٤٥لـه ڕێکەوتــی  ٢٠٢٠/١١/٢٥ســەرۆکوەزیرانی 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
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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كارنامهى حکومەت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرسە بنەڕەتییەکان:

ئاڕاســتهی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان ســهبارهت بــه كێشــه بنهڕەتییــهكان لهگــهڵ حكومهتــی
فیــدڕاڵ كــه لــه ٢٥ى تهممــووزی  ٢٠١٩دهرچــووه ،ســێ ناونیشــانی ســهرهكی لــه خــۆ گرتــووه ،كــه
تایبهتــن بــه:
یەکەم :ناوچه جێناكۆك لهسهرهكان
دووەم :دۆسیهی نهوت و غاز
سێیەم :بابهته داراییهكان و بودجهی گشتی فیدڕاڵی.

ســهبارهت بــه دۆســیهی نــهوت و غــاز وهك پرســێكی تــری نێــوان هــهردوو حكومهتــی فیــدڕاڵ
و حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان پشــت بــه چهنــد بنهمایــهك بهســراوه بــۆ ئامادهكردنــی ئــهم
كارنامهیــه.
م:
بنهمای یهكهم
پشــت بهســن بــه دهســتووری عێراقــی ســاڵی  ٢٠٠٥بــۆ دیاریكردنــی دهســهاڵتهكانی حكومهتــی
ههرێمــی كوردســتان و دهســهاڵتهكانی فیدڕاڵــی تایبــهت بــه نــهوت و غــاز.
بنهمای دووهم:
پشــت بهســن بــه بنهمــای ســازان و هاوبهشــی ڕاســتهقینه و هاوســهنگی (التوافــق ،والرشاكــة
الحقیقیــة ،والتــوازن).
بنهمای سێیهم:
پشتبهســن بـه بــڕی پــارهی جێگیركـراو لـه یاســاكانی بودجـهی ســااڵنهی فیدڕاڵــی و خشــتهی خهرجییـه
خهمڵێنــدراوهكان بــۆ دیاریكردنــی پشــك و شایســتهكانی ههرێمــی كوردســتان لهوهتـهی ســاڵی دارایــی
 ٢٠١٤تــا كۆتایــی ســاڵی دارایــی  ،٢٠١٨هــاوكات لهگــهڵ ڕەچاوكردنــی داهاتــه بهدهســتهاتووهكانی
ههناردهكردنــی نهوتــی بهرههمهێــراوی كێڵگــه نهوتییهكانــی ههرێمــی كوردســتان و خهرجــی
و شایســتهی كۆمپانیــا نهوتییــهكان و تێچــووی گواســتنهوه و ههناردهكــردن ،لهوهتــهی ههرێمــی
كوردســتان ل ـه ســاڵی ٢٠١٤ـــوه دهســتی ب ـه ههناردهكردنــی نهوتــی خــاو كــردووه ل ـه ڕێگ ـهی بــۆری
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نهوتــی ههرێمــی كوردســتان – جهیهــان لــه مانگــی ئایــاری  ٢٠١٤بــه مهبهســتی یهكالییكردنــهوه.
بنهمــای چــوارهم :دهســتهبهركردنی شایســتهكانی ههرێــم تایب ـهت ب ـه مینح ـه و هــاوكاری و ق ـهرزهكان
ك ـه حكومهتــی فیدڕاڵــی لهوهت ـهی ســاڵی ٢٠٠٥ـــوه ب ـه دهســتی هێنــاوه ،ئهم ـهش ب ـه پێــی بڕگ ـهی
یهك ـهم ل ـه مــاددهی ١٠٦ـــی دهســتوور حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان دهتوانێــت ســوودمهند بێــت.
ئاڕاســتهكانی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان بــۆ پشتبهســن بــ ه چارهســهرییهكی دادپهروهرانــه و
ل ـه ڕێگ ـهی ســازانهوه ،چهنــد ماوهی ـهك ل ـه خــۆ دهگرێــت:
یهكهم :ماوهی نێوان ئایاری  ٢٠١٤تا كۆتایی  ،٢٠١٨كه ئهمهش چهند خاڵێك دهگریتهوه.
 .١حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان بهوپــهڕی شــهفافییهوه ســهرجهم زانیاریــی و داتــا و
بهڵگهنامهكانــی تایبــهت بــه كــۆی گشــتی نهوتــی خــاوی بهرههمهاتــوو لــه مــاوهی ســاڵی  ٢٠١٤تــا
كۆتایــی  ٢٠١٨دهخاتــ ه ڕوو.
 .٢داشــكاندنی بــڕی نــهوت كــه مافــی ههرێمــی كوردســتان بــۆ بهكارهێنانــی ناوخۆیــی بــهكاری
بهێنێتــهوه هاوشــێوهی ســهرجهم پارێزگاكانــی عێــراق.
 .٣ههژماركردنــی بــڕی نهوتــی بهرههمهێــراوی ســااڵنه وهك داهاتــی ســااڵنهی بهدهســتهاتووی
ڕاســتهقینه بــۆ بهرژەوهنــدی ههرێمــی كوردســتان ،پــاش لێدهركردنــی بــڕی پــارهی دراو لــه الیــهن
حكومهتــی ههریمــی كوردســتان بــه كۆمپانیــا نهوتییــهكان و تێچــووی گواســتنهوه و ههناردهكردنــی
ن ـهوت.
 .٤دیاریكردنــی پشــك و شایســتهكانی ههرێمــی كوردســتان بــ ه گوێــرهی بــڕە جێگیركراوهكانــی
خهرجییـ ه خهمڵێنــدراوهكان لـه یاســای بودجـهی گشــتی فیدڕاڵــی ســاڵی  ٢٠١٤تــا كۆتایــی ســاڵی ٢٠١٨
و خشــت ه هاوپێچكــراوهكان.
 .٥ههژماركردنی بڕی كورتهێنان له داشكاندنی بڕە ههژماركراوهكان به پێی میكانیزمێك.
دووهم :مانگه ماوهكانی ساڵی دارایی ٢٠١٩
لــه ئهگــهری ڕێككهوتــن لهســهر یهكالییكردنــهوهی ههژمــارهكان لــه مــاوهی ســاڵی  ٢٠١٤تــا
كۆتاییهكانــی ســاڵی  ،٢٠١٨ه ـهردووال دهســت ب ـه دانوســتان دهك ـهن س ـهبارهت ب ـه یهكالییكردن ـهوهی
دۆســیه ههڵوارساوهكانــی تایبــهت بــه ســاڵی دارایــی  ٢٠١٩و ڕێككهوتــن ســهبارهت بــه مانگــه
ماوهكانــی ههمــان ســاڵ.
سێیهم :پرسه داراییهكان و بودجهی گشتی فیدڕاڵی
 .١ههژمارنهكردنــی كــۆی گشــتی تێچــوو و خهرجییهكانــی بهرههمهێنــان و ههرناردهكــردن و
گواســتنهوهی نهوتــی خــاوی ههرێمــی كوردســتان.
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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 .٢كهمكردن ـهوهی پشــكی  %١٧ههرێمــی كوردســتان ل ـه خهرجیی ـ ه خهمڵێنــدراوهكان ل ـه ســاڵی ٢٠٠٥
تــا  ٢٠١٤بــۆ ڕێــژەی  %١٢،٦٧لـه كــۆی گشــتی خهرجییـه ڕاســتهقینهكان نـهك خهرجییـ ه خهمڵێـراوهكان
لهوهتهی ســاڵی ٢٠١٥ـــوه.
 .٣قــهرز و پابهندییــه داراییــهكان كــ ه دهكهونــه ئهســتۆی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان
بههــۆی خهرجنهكردنــی مافهكانــی ههرێمــی كوردســتان لــه بودجــهی گشــتی فیدڕاڵــی لهوهتــهی
شــوباتی ٢٠١٤ـــوه ،هــاوكات لهگــهڵ تێچــووی جهنگــی دژ بــه ڕێكخــراوی داعــش و دابینكردنــی
پێداویســتییهكانی زیاتــر لــه ملیۆنێــك و  ٨٠٠هــهزار ئــاوارهی ســووری و پارێزگاكانــی عێــراق و
بێبهشــكردنی ههرێمــی كوردســتان لـه مــاف و شایســته دهســتوورییهكانی وهك مینحـ ه و هاوكارییـهكان
و قــهرزه نێودهوڵهتییــهكان.
 .٤دیاریكردنــی ژمــارهی فهرمانب هرانــی ههرێمــی كوردســتان ل ـه بودج ـهی فیدڕاڵــی ب ـه  ٦٨٢ه ـ هزار و
 ٢١فهرمانب ـهر لهوهت ـهی ســاڵی  ٢٠٠٥تــا ســاڵی .٢٠١٩
 .٥زیادبوونــی ڕێــژەی خهرجییــه ســیادییهكان لــه ئاســتی ئاســایی خــۆی لــه كــۆی خهرجییــهكان و
كاریگهرییهكانــی بهســهر پشــكی ههرێمــی كوردســتان لهوهتــهی ســاڵی .٢٠٠٥
 .٦خهرجنهكردنــی شایســتهكانی هێــزی پێشــمهرگه ســهرهڕای بوونــی دهقــی ڕاشــكاو لــه یاســاكانی
بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی.
 .٧بێبهشــكردنی ههرێمــی كوردســتان ل ـه پشــكی ئیزافــی ب ـه گوێــرهی حوكمهكانــی ه ـهردوو مــاددهی
( /١١٢یهكــهم) و ( /١٣٢یهكهم)ـــی دهســتوور وهك قهرهبووكردنــهوهی زیانــه مرۆیــی و مــاددی و
ژینگهییــهكان و فهرامۆشــكردنی بهئهنقهســتی ژێرخانــی ههرێمــی كوردســتان.
 .٨پشــكی ههرێمــی كوردســتان ل ـه بــڕی خهرجیی ـهی حاكمــە ل ـه یاســاكانی بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی
ســااڵنه كــه تایبهتــه بــه دابینكردنــی پســوولهی بهشــهخۆراكی مانگانــه و دهرمــان و كڕینــی وزه و
ســووتهمهنی بــۆ وێســتگهگانی كارهبــا و پشــتگیریكردنی كڕینــهوهی بهروبومــی دانهوێڵــه و
پشــتگیریكردنی جووتیــاران ،زۆر كهمــره لــه پێداویســتیی ه ڕاســتهقینهكانی ههرێمــی كوردســتان.
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ئەرکى حکومەتی فیدڕاڵ بەرامبەر بە ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمى کوردستان

بەىش دووەم

دیــواىن ئەنجوومــەىن وەزیــراىن حکومــەىت هەرێمــى کوردســتان نــوورساوی بــۆ
ئهمیندارییهتــی گشــتی ئهنجومهنــی وهزیــراىن عێراقــى فیــدراڵ کــردووە کــە
٢٠٢٠ـــه کــە
 ٨٨٥٧لــه ڕێکــەوىت ٢٠٢٠//٤/١ـــ
«نــوورساوى ژمــاره ٨٨٥٧//٥/٢
خــۆى وەاڵمــى «نــوو
ئاراســتهی و هزارهتــی دارایــی حکومــەىت هەرێــم كرابــوو بــۆ ڕاگرتنــی خهرجكردنــی
مووچــهی فهرمانبهرانــی ههرێمــی كوردســتان» و لــە وەاڵمیــدا هاتــووە:
یهك ـهم :سیاس ـهتی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان پێشــریش و تــا ئێســتاش ئامانجــی چارهس ـهكردنی
كێشــهكانه لهگــهڵ حكومهتــی فیــدڕاڵ بــه پێــی دهســتوور و پشــت بهســن بــه ماددهكانــی بــهو
پێیــهی ههرێمــی كوردســتان قهوارهیهكــی دهســتوورییه لــ ه چوارچێــوهی دهوڵهتــی عێراقــی فیــدڕاڵ.
دووهم :دەســتوور مافــی بەشــداریکردنی وەک بنەمایەکــی دامەزرێنــەری سیســتەمی فیدراڵــی بــۆ ئــەو
هەرێــم و پارێزگايانــە مســۆگەر کــردووە کــە لــە دەســەاڵتی فیدراڵیــدا بــە پێــی بنەماکانــی یەکســانی
و دەرفەتــی یەکســان و دادپــەروەری ڕێــک نەخــراون بــۆ هەرێمێــک ،كــه ناكرێــت دروســت ببێــت
بهبــێ بوونــی بنهمــای یهكســانی ل ـه نێــوان هاوواڵتیانــی ههرێم ـهكان و پاڕێزگاكانــی تــری عێ ـراق ل ـه
ڕووی ســوود وهرگرتــن و پیادهكردنــی مافهكانیــان ،لــه ناویشــیاندا مووچــه و شایســته داراییهكانــی
فهرمانبــهران ،لــه ڕاســتیدا فهرمــان كــردن بــه ڕاگرتنــی خهرجكردنــی مووچــهی فهرمانبهرانــی
ههرێمــی كوردســتان پێشــێلكارییه ،بــه تایبهتــی خهرجكردنــی مووچــهی فهرانبهرانــی حكومهتــی
فیــدڕاڵ لـه پــازده پارێــزگا عێراقییهكـهی تــر بـه ئاســانی دهڕوات بهبــێ بوونــی هیــچ لێدوانێــك لهسـهر
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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مهرجــهكان ،جهخــت دهكهینــهوه كــه فهرمانبهرانــی ههرێمــی كوردســتان هیــچ جیاوازییهكیــان
لهگــهڵ فهرمانبهرانــی تــهواوی بهشــهكانی تــری عێــراق نییــه و لــ ه چوارچێــوهی قــهوارهی یــهك
دهوڵهتــدا خزمهتــی گشــتی جێبهجــێ دهكــهن.
ســێیهم :لـه مــاددهی ()56ـــی یاســای كارگێــڕی دارایــی فیدڕاڵــی ژماره ()٦ـــی ســاڵی  ٢٠١٩دا هاتــووه ك ه
ل ـه وادهی دهرچوونیی ـهوه دهســت دهكرێــت ب ـه ســاڵی دارایــی داهاتــوو ،ههروههــا مــاددهی یهك ـهم/
بڕگـهی (نۆیـهم) لـه ســاڵی دارایــی وا پێناسـهی كــردووه كـ ه بریتییـه لـهو ماوهیـهی كـه كـه تێیــدا یاســای
بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی جێبهجــێ دهكرێــت ،ب ـه شــێوهیهك یاســای بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ
ســاڵی  ٢٠٢٠تــا ئێســتا بڕیــاری لهسـهر نـهدراوه ،بۆیـه ســاڵی دارایــی تــا ئێســتا دهســتی پــێ نهكــردووه،
ئهم ـهش واتــای وای ـه ك ـه ئ ـهم یاســایه نهچووهت ـ ه واری جێبهجێكــردن ،هــاوكات لهگ ـهڵ دهرنهكردنــی
ڕێنامییـهكان كـه كارئاســانی بــۆ جێبهجێكردنــی یاســاكه دهكات لـه الیـهن ئهنجومهنــی وهزیرانـهوه بـه
گوێــرهی مــاددهی ٥٤ى یاســاكه ،ههروههــا نوێنهرانــی و هزارهتــی دارایــی فیدڕاڵــی جهختیــان لهس ـهر
پێویســتی دهركردنــی ئـهو ڕێنامییانـه كــردهو ه لـه میانــی كۆبوونهوهیــان لهگـهڵ نوێنهرانــی حكومهتــی
ههرێمــی كوردســتان ل ـه ٣٠ى نیســانی  ٢٠٢٠ل ـه بهغــدا.
چــوارهم :بــۆ ســهپاندنی ڕاســتی جێبهجێكردنــی یاســای بهڕێوهبردنــی دارایــی ،بڕگــهی یهكــهم لــ ه
مــادده ()13ـــی یاســاكه ،وهزیــری دارایــی پابهنــد كــردووه ب ـه دهركردنــی گشــتاندن بــۆ خهرجكــردن
بــ ه ڕێــژەی  ١٢/١لــه كــۆی گشــتی خهرجییــه ڕاســتهقینهكانی تایبــهت بــه خهرجییهكانــی ســاڵی
دارایــی ڕابــردوو وات ـه ســاڵی ( )٢٠١٩و لهس ـهر بنهمــای مانگان ـه تاكــو پهســندكردنی یاســای بودج ـهی
گشــتی ســاڵی  ،٢٠٢٠ههروههــا بڕگـهی ســێیهمی ههمــان مــادده زانیارییـه كۆتاییهكانــی دارایــی ســاڵی
ڕابــردوو ()٢٠١٩ـــی لهســهر بنهمــای زانیارییــه داراییهكانــی ســاڵی  ٢٠٢٠دیــاری ههژمــار كــردووه.
پێنج ـهم :ههرێــم مانگان ـه مافــی خۆیهتــی ١٢/١ـــی خهرجیی ـه ڕاســتهقینهكانی خهرجیی ـه داراییهكانــی
ســاڵی دارایــی  ٢٠١٩وهربگرێــت وهك تـهواوی پارێزگاكانــی تــری عێـراق و بـ ه پێــی خشــتهی ژمــاره ()١
ـــی هاوپێچكـراو ،لـهو كاتـهی ههروههــا پێچهوانـهی ماددهكانــی یاســای كارگێــڕی دارایــی مــاوهی ســێ
مانگــی یهكهمــی ســاڵی  ٢٠٢٠هیــچ خهرجییــهك لــه شایســته داراییــهكان بــۆ ههرێمــی كوردســتان
خ ـهرج نهك ـراوه ،جگ ـ ه ل ـه خهرجیی ـه ڕاســتهقینهكانی تایب ـهت ب ـه دابینكردنــی قهرهبووكردنهوهكانــی
فهرمانبهرانــی ههرێمــی كوردســتان كــه دهگاتــه  452ملیــار دینــار ،كــه ئهمینداریهتــی گشــتی
ئهنجومهنــی وهزیرانــی داوای ڕاگرتنــی دهكات ،ك ـه ئهم ـهش پێشــلكاری ئ ـهو یاســایه ك ـه پشــتی پــێ
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دهبهســرێت.
شهشــهم :مــاددهی ( /١٠دووهم-ج) لــه یاســای بودجــهی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی ٢٠١٩
حكومهتــی فیــدڕاڵ پابهنــد دهكات بــه دانــی شایســتهكانی ههرێمــی كوردســتان لــه ناویشــیاندا
قهرهبووكردنــهوهی فهرمانبــهران و بڕینــی بــڕی زیانــهكان لــه پشــكی ههرێمــی كوردســتان لــه
ئهگ ـهری ڕادهســتنهكردنی ئ ـهو بــڕە نهوت ـهی ك ـه بڕیــاری لهس ـهر دراوه ،ههروههــا و هزارهتــی دارایــی
فیــدڕاڵ بــڕی  ٤٥٢ملیــار دینــاری مانگان ـهی بــۆ ههرێمــی كوردســتان دابیــن كــرد وهك خهرجیی ـهكان و
قهرهبووكردن ـهوهی فهرمانب ـهران ك ـه كــۆی گشــتی ســااڵنه دهگات ـه پێنــج تریلیــۆن و  ٢٢٨ملیــار دینــار
ل ـه كــۆی گشــتی پشــكی ههرێمــی كوردســتان ل ـه بودج ـهی خهرجــی جــاری و خهرجــی وهبهرهێنــان
لــه ســاڵی  ٢٠١٩كــه دهكاتــه بــڕی  ١٠,٥٩٩,٠٢٥,٨١١دینــار لــه ناویشــیاندا دابینكردنــی مووچــهی
پێشــمهرگه كـه دهكاتـه بــڕی  ٨١٦ملیــار دینــار لـ ه چوارچێــوهی خشــتهی خهرجییـ ه ســیادییهكان ،بـهاڵم
هیــچ بــڕە شایســتهییهكی تــری ههرێمــی كوردســتان ل ـه ناویشــیاندا مووچ ـهی هێزهكانــی پێشــمهرگه
خ ـهرج نهك ـراوه وهك جێبهجێكردنــی مــاددهی ( /١٠دووهم-ج) ل ـه یاســای بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی
بــۆ ســاڵی دارایــی  .٢٠١٩كــۆی گشــتی ئـهو بــڕەی كـه دهبــوو بـه ههرێمــی كوردســتان بدرێــت ،بـهاڵم
كــه نــهدراوه وهك لــه خشــتهی ژمــاره ()٢ـــی هاوپێچكــراو دهردهكهوێــت ،زیاتــر ه لــه بههــای ئــهو
زیان ـهی ك ـه ب ـهر داهاتــی گهنجین ـهی گشــتی فیدڕاڵــی كهوتــووه ل ـه ئهنجامــی ڕادهســتنهكردنی بــڕی
 ٢٥٠هــهزار بهرمیــل نهوتــی ڕۆژانــه بــه كۆمپانیــای ســۆمۆ لــه الیــهن ههرێمــی كوردســتانهوه.
حهوتـهم :پشــت بهســن بـه بڕگـهی پێنجهمــی مــاددهی ()٢٧ـــی یاســای كارگێــڕی دارایــی بــۆ ڕاگرتنــی
خهرجكردنــی مووچــهی فهرمانب هرانــی ههرێمــی كوردســتان بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠بههــۆی كۆمهڵێــك
هــۆكارهوه جێبهجــێ نهكــراوه ،لهوانــه:
 .١مــاددهی ( )٢٧ل ـه یاســاكه ،و هزارهتــی دارایــی ڕاســپاردووه ب ـه داب هزاندنــی (مبالــغ املرتتبــة) لهس ـهر
حهواڵهنهكردنــی داهاتــی نــهوت و غــاز و هــهر بابهتێكــی تــر لــه الیــهن ههرێمــی كوردســتانهوه
لهوانــهش (تهمویلكردنــی ســااڵنهی ههرێمــی كوردســتان) نــهك لهســهر بنهمــای مانگانــه،
جێبهجێكردنــی ئهم ـه پێویســت ب ـه دیاریكردنــی پارهداركردنــی ســااڵنهی ههرێمــی كوردســتان دهكات
بـه پێــی یاســای بودجـهی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ ســاڵی دارایــی  ٢٠٢٠بــۆ ئـهوهی و هزارهتــی دارایــی دهســت
بــه دابهزاندنــی داهاتــهكان بــكات.
 .٢خهرجكردنــی ڕێــژەی  ١٢/١ل ـه كــۆی گشــتی خهرجیی ـه ڕاســتهقینهكان بــۆ خهرجیی ـه جارییهكانــی
ههرێمــی كوردســتان بــۆ ســاڵی دارایــی ســاڵی ڕابــردوو وات ـه ( )٢٠١٩ل ـه الی ـهن و هزارهتــی دارایی ـهوه
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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لهس ـهر بنهمــای مانگانــە تــا ئ ـهو كات ـهی یاســای بودج ـهی گشــتی بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠پهســند دهكرێــت،
ڕێكارێكــی یاســاییه و پشــت بهســتووه بــه حوكمهكانــی بڕگــهی یهكــهم لــه مــاددهی ١٣ـــی یاســای
كارگێــڕی دارایــی كــه بــه شــێواز (صیغة)ـــیهكی ڕەهــا هاتــووه بــێ بوونــی هیــچ لێدوانێــك لهســهر
جێبهجێكردنــی بڕگ ـهی پێنج ـهم ل ـه مــاددهی ٢٧ی یاســاكه ،ههروههــا هیــچ بۆچــوون و ئیجتیهادێــك
ل ـ ه ناوهڕۆكــی دهقهك ـه بوونــی نیی ـه ،بۆی ـه ههڵپهســاردنی خهرجكردنــی ڕێــژەی  ١٢/١بــۆ ههرێمــی
كوردســتان هیــچ بهڵگهیهكــی یاســایی نییـه ،چونكـه لـه یاســاكهدا هیــچ دهقێــك نییـه بــۆ ههڵپهســاردنی
خهرجكردنــی ئــهم ڕێژەیــه لهســهر بنهمــای دابهزاندنــی (مبالــغ املرتتبــة) بههــۆی حهواڵهنهكردنــی
داهات ـهكان ل ـه الی ـهن ههرێمــی كوردســتانهوه.
 .٣بــڕی ئ ـهو زیان ـهی ب ـهر گهنجین ـهی گشــتی كهوتــووه بههــۆی ڕادهســتنهكردنی ئ ـهو بــڕە نهوت ـهی
كــه دهبــوو ههرێمــی كوردســتان بیــدات لــه الیــهن و هزارهتــی دارایــی فیــدڕاڵ بــۆ ســاڵی ٢٠١٩
دابهزێنــدراوه ،ب ـهاڵم ئ ـهم پرس ـه بــۆ ســاڵی دارایــی  ٢٠٢٠پێویســتی ب ـه دهركردنــی یاســای بودج ـهی
گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی  ٢٠٢٠ههیــه كــه پڕۆژەیاســاكهی بــه ڕێككهوتــن لــه الیــهن هــهر دوو
حكومهتــی فیــدڕاڵ و حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان لــه مانگــی كانوونــی یهكهمــی  ٢٠١٩ئامــاده
كــراوه ،كــه تێیــدا پابهندییــه دارایــی و نهوتییهكانــی ههرێمــی كوردســتانی دیاریكــراوه بهرامبــهر
ب ـ ه خهرجكردنــی شایســته دارایی ـه جێگیرك ـراوهكان ل ـه یاســای بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی
دارایــی  ،٢٠٢٠ب ـهم شــێوهیه ل ـه ئێســتادا میكانیزمێكــی ڕوون بــۆ دیاریكردنــی چۆنیهتــی داب هزاندنــی
داهاتــهكان و خهرجــی ســااڵنهی ههرێــم بوونــی نییــه ،كــه ئــهم بابهتــهش پێویســتی بــه دهقێــك
ههی ـه ل ـ ه چوارچێــوهی یاســای بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی  ٢٠٢٠یانیــش ل ـه میانــی
لیژنهیــهك كــه لــه میانــی كۆبوونهوهیهكــی هاوبــهش بــه بهشــداری بهڕێزتــان و بهڕێــزان وهزیــری
دارایــی فیــدڕاڵ و نوێنهرانــی ههرێمــی كوردســتان ل ـه ٢٠ـــی نیســانی  ٢٠٢٠ب ـه ڕێــو ه چــوو ،پێشــنیاز
ك ـرا.
 .٤جەخــت لهســهر پابهندبوونــی تهواوهتــی دهكهینــهو ه لــهو لێكتێگهیشــتنهی كــه لهگــهڵ ئێــوهدا
لـه مانگــی كانوونــی یهكهمــی  ٢٠١٩دروســت بــووه لـه چوارچێــوهی یاســای بودجـهی گشــتی فیدڕاڵــی
بــۆ ســاڵی  ،٢٠٢٠هیواداریــن كــه ڕەوانــهی ئهنجومهنــی نوێنــهران بكرێــت لــه ئهگــهری پێكهێنانــی
كابینـهی نــوێ ،كـه بارودۆخــی ئـهم دواییانـهی عێـراق حكومهتیــان ههڵوهشــاندهوه و كابینـهی ئێســتای
حكوم ـهت دهســتی ل ـه كار كێشــایهوه و ئێســتا بووهت ـه حكومهتــی كاربهڕێك ـهر ،ك ـه بههۆی ـهوه ئ ـهم
حكومهت ـه ناتوانێــت پڕۆژەیاســای پێشــكهش ب ـه ئهنجومهنــی نوێن ـ هران بــكات.
ههشــتهم :س ـهرهڕای ئ ـهوهی پێشــمهرگه ب ـه پێــی دهســتوور بهشــێكه ل ـه سیســتمی بهرگــری عێ ـراق
16

ئەرکى حکومەتی فیدڕاڵ بەرامبەر بە ماف و شایستە داراییەکانی خەڵکی هەرێمى کوردستان

و چهندیــن قوربانــی داوه بــه تایبــهت لــه ڕووبهڕووبوونــهو ه و لهناوبردنــی تیــرۆر ،بــهاڵم تــا ئێســتا
شایســتهكانی پێشــمهرگه ل ـه مووچ ـه و خهرجییهكانــی پڕچهككــردن و ئامادهكــردن و مهشــقپێدانهوهی
خــهرج نهكــراوه ،ســهر هڕای بوونــی ژمارهیــهك دهق لــه نــاو یاســاكانی بودجــهی فیدڕاڵــی لهوهتــهی
ســاڵی ٢٠٠٥ـــوه ،كـه ئهمـهش وایكــردووه و هزارهتــی دارایــی و ئابــووری ههرێمــی كوردســتان لهوهتـهی
ســاڵی ٢٠٠٥ـــوه مووچ ـهی پێشــمهرگه بخات ـه ئهســتۆی خــۆی ،ههروههــا لهوهت ـهی ســاڵی ٢٠١٤ـــوە
ب ـه ههمــان شــێوه تێچــووی جهنگــی دژ ب ـه داعشــی ل ـه ئهســتۆ گرتــووه س ـهرهڕای بوونــی تهنگــژەی
دارایــی بههــۆی ئ ـهوهی ل ـه شــوباتی ٢٠١٤ـــەوە پشــكی ههرێمــی كوردســتان ل ـه بودج ـهی گشــتی
فیــدڕاڵ ب ـڕاوه ،ههروههــا مووچ ـهی پێشــمهرگه ل ـه ســاڵی دارایــی  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠خ ـهرج نهك ـراوه ك ـه
دهگات ـه بــڕی  ٦٨ملیــار دینــاری مانگان ـه ،س ـهرباری ئ ـهوهی ل ـه خشــتهی خهرجیی ـه ســیادییهكان بــۆ
ســاڵی  ٢٠١٩جێگیــر كـراوه.
نۆیــهم :ههرێــم پێشــر و ئێســتاش زیاتــر لــه ملیۆنێــك ئــاواره و پهناههنــدهی لــه خــۆ گرتــووه ،كــ ه
حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان تێچــووی خهرجــی ئــهو ئــاواره و پهناههندانــهی لــ ه هاوواڵتیامنــان
لــه پارێزگاكانــی تــر لــه ئهســتۆ گرتــووه بــه تایبــهت لــه ڕووی چاودێــری ئاســایش و تهندروســتی
و فێركــردن و دابینكردنــی پێداویســتی و پێویســتییهكانی بژێویــان لهوهتــهی ســاڵی  ،2014تــهواوی
ئهوان ـهش ل ـه ڕاپۆرتــی هاوپێچك ـراو خراونهت ـه ڕوو ،ك ـه هــاوكات ڕوون كراوهت ـهوه حكومهتــی فیــدڕاڵ
هیــچ بهشــدارییهكی نهكــردووه.
دهیــهم :حكومهتــی فیــدڕاڵ لهوهتــهی شــوباتی ٢٠١٤ـــەوە تــا ســاڵی  ٢٠١٩شایســتهكانی ههرێمــی
كوردســتانی ڕەوان ـه نهكــردووه ،ئهم ـهش وایكــردووه ههرێــم پهنــا ببات ـه ب ـهر دۆزین ـهوهی س ـهرچاوه
بــۆ پارهداركــردن و خهرجــی و پێداویســتییهكانی لــه میانــی قــهزر كــردن و گرتنبــهری تهقهشــوف
و ڕێــكاری كهمكردنــهوهی خهرجییــ ه گشــتییهكان و پاشــهكهوتی ناچــاری بــه ڕێژەیهكــی زۆر لــه
مووچــهی فهرمانب هرانــی ههرێــم ،هــاوكات لهگــهڵ دابینكردنــی خهرجــی بــۆ ژمارهیهكــی گــهوره
لــه پهناههنــده و ئــاوارهكان و تێچــووی جهنگــی دژ بــه تیــرۆر ،كــه ههمــوو ئهمانــه وایانكــردووه
ههرێمــی كوردســتان ڕووب ـهڕووی بارگرانییهكــی گ ـهورهی دارایــی ببێت ـهوه ،هــاوكات ههرێــم پشــتوانی
ل ـه ســاغكردنهوهی شایســتهكان دهكات ـهوه ل ـه نێــوان ههرێــم و حكومهتــی فیــدڕاڵ بــۆ ههمــوو ئ ـهو
ســااڵنهی ڕابــردوو ،ئهمـهش لـه میانــی میكانیزمگهلێــك كـه لـه یاســاكانی بودجـهی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ
دیاریكردنــی مــاف و ئهركهكانــی ه ـهر دوو ال ئامــاژەی بــۆ ك ـراوه.
ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت
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ل ـ ه كۆتاییــدا س ـهرۆكی دیوانــی ئهنجومهنــی وهزی ـران بــۆ حكومهتــی فیــدڕاڵ دووپــات کردووەتــەوە
كــه ههڵوێســتی ههرێمــی كوردســتان نهگــۆڕە و سیاســهتهكانی بــۆ چارهســهركردنی ئــهم دۆســیهیه
بــه پێــی دهســتوور و یاســا و لهســهر بنهمــای هاوبهشــی دهبێــت ،داوا دهكهیــن لهســهر بنهمــای
ڕاســپاردهی هاوب ـهش ك ـه ه ـهر دوو ال ل ـه ئهنجامــی كۆبوون ـهوهی بهغــدا ل ـه ٢٠ـــی نیســانی ٢٠٢٠
لــه نێــوان نوێنهرانــی (ئهمینداریهتــی گشــتی ئهنجومهنــی وهزیــران و نوێنهرانــی و هزارهتــی دارایــی
فیــدڕاڵ و شــاندی ههرێمــی كوردســتان) پێــی گهیشــتووین ،چــاو بــهو ڕێــكاره بخشــێننهوه كــ ه لــه
نــوورساوی ســهرهوهتان ئامــاژەی بــۆ كــراوه ،كــه دیــاره ناوهڕۆكــی ئــهم لێكتێگهیشــتن ه هاوبهشــه
ڕاســپاردهی ڕاگرتنــی جێبهجێكردنــی نوورساوهكهتــان دهكات و داوای بهردهوامــی خهرجكردنــی
مووچــهی فهرمانب هرانــی ههرێمــی كوردســتان دهكات وهك ســهرجهم فهرمانبهرانــی تــری حكومهتــی
فیــدڕاڵ ،هــاوكات لهگــهڵ پێكهێنانــی لیژنهیهكــی هاوبــهش لــه نێــوان هــهر دوو ال بــه بهشــداری
دیوانــی چاودێــری دارایــی فیــدڕاڵ و دیوانــی چاودێــری دارایــی ههرێــم بــۆ دیاریكردنــی ئ ـهوهی ل ـه
ئهســتۆی ههرێمدایــه لــه پابهندبوونــهكان و مافهكانــی لــه ژێــر ڕۆشــنایی دهســتوور و یاســاكانی
بودجــهی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵهكانی  2014تاكــو  2019بــه مهبهســتی یهكالییكردنهوهیــان .ههروههــا
ئــهم دهرفهتــه دهقۆزینــهوه بــۆ دووبارهكردنــهوهی ههڵوێســتی نهگۆڕمــان بــه پابهندبــوون بــه
لێكتێگهیشــتنی هاوب ـهش ك ـه ل ـ ه چوارچێــوهی ئامادهكردنــی پڕۆژیاســای بودج ـهی گشــتی فیــدڕاڵ بــۆ
ســاڵی دارایــی  2020لهس ـهری ڕێككهوتوویــن و تێیــدا چارهس ـهری پابهندیی ـه دارایــی و نهوتییهكانــی
نێــوان ههردووالمــان كــرد ب ـه شــێوهیهكی هاوس ـهنگ ك ـه خزم ـهت ب ـه بهرژەوهنــدی گشــتی بــكات،
بۆیـه ئومێدهواریــن بگهینـ ه چارهسـهرێكی ڕیشـهیی بــۆ ئـهو كێشـه ههڵوارساوانـ ه لـه میانــی گهیشــن
بــه ئامادهكردنــی پڕۆژەیاســای فیدڕاڵــی هاوبــهش بــۆ نــهوت و غــاز و دابهشــكردنی داهاتــهكان.
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هەروەهــا لەگــەڵ نوورساوەکەشــدا چەندیــن خشــتە هاوپێــچ کـراون کــە لێــرەدا دەیانخەینــە ڕوو ،لەبــەر
گرنگــى زانیارییــەکاىن نێویان:
 -1خشــتهی ژمــاره ( )1خهرجییــه ڕاســتهقینهكان و خهرجییــه جارییهكانــی ههرێمــی كوردســتان بــۆ
ســاڵی دارایــی .2019
 -2خشتهی ژماره ( )2خهرجییه ڕاستهقینهكانی تایبهت به نهوت و غاز بۆ ساڵی دارایی .2019
 -3خشــتهی ژمــاره ( )3شایســتهكانی ههریمــی كوردســتان بــ ه گوێــرهی یاســای بودجــهی گشــتی
فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی .2019
 -4خشــتهی ژمــاره ( )4تایبــهت بــه بــڕی قهرهبووكردنــهوهی زیانهكانــی ههرێمــی كوردســتان لــه
ئهنجامــی تاوانهكانــی ڕژێمــی پێشــوو لــه ســاڵی  1963تاكــو ســاڵی .2003
 -5ڕاپۆرتێكــی تایبــهت بــه زانیارییــه تایبهتــهكان ســهبارهت بــه ژمــارهی ئــاواره و پهناههندهكانــی
ههرێمــی كوردســتان و تێچووهكانیــان.
 -6خشــتهی ژمــاره ( )5پشــكی ههرێمــی كوردســتان ل ـه بودج ـهی گشــتی فیــدڕاڵ و بــڕی نــاردراو ل ـه
ســاڵی  2014تاكــو .2019
 -7خشــتهی ژمــاره ( )6خهرجییهكانــی تایبــهت بــه بههــای كڕینــی كارهبــا لــه ههرێــم بــه گوێــرهی
گرێبهســتهكان لهگــهڵ كۆمپانیاكانــی (كار ،قهیــوان ،فۆكــس ئینهرجــی ،بهختیــار گــرووپ ،مــاس) كــه
حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان ئـهو خهرجییانـهی بـه دۆالر بـه وهبهرهێنـهران داو ه لـه ســاڵی .2019
 -8خشــتهی ژمــاره ( )7تایبهتـه بـه دیاریكردنــی بــڕی وزهی كارهبــای ئامادهكـراو بــۆ پارێــزگای كهركــووك
كـ ه لـه الیـهن ههرێمـهوه ســووتهمهنی پێویســتی بــۆ دابیــن كـراوه.

ڕوانگەى حکومەىت هەرێم سەبارەت بە دۆسیەى نەوت

19

خشتهی ژمار ه ()١

خهرجییه ڕاستهقینهكان و جارییهكانی ههرێم بۆ ساڵی دارایی  ٢٠١٩به دیناری عێراقی.

خشتهی ژمار ه ()٢

خهرجییه ڕاستهقینهكانی تایبهت به نهوت و غاز بۆ ساڵی دارایی .٢٠١٩
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خشتهی ژمار ه ()٣

شایســتهكانی ههریمــی كوردســتان ب ـه گوێــرهی یاســای بودج ـهی گشــتی فیدڕاڵــی بــۆ ســاڵی دارایــی
٢٠١٩
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پوخته

زیانه مرۆییهكان
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زیانه ماددییهكان

زیانەکاىن تر:
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تێبینى ١

تێبینى ٢

تێبینى ٣
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تێبینى ٤

تێبینى ٥

تێبینى ٦

سهرچاوهی زانیارییهكان
 .1و هزارهتی كاروباری شههیدان و ئهنفالكراوان  .2و هزارهتی پالندانان – دهستهی ئامار
 .4و هزارهتی ناوخۆ – بهڕێوهب هرایهتی كۆچ و كۆچبهران
 .3و هزارهتی پێشمهرگه
 .5دهستهی ناوچه جێ ناكۆك لهسهرهكان (ماددهی )١٤٠
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وهزارهتی ناوخۆ
ناوهندی ههماههنگی قهیرانه هاوبهشهكان

تێچووی خزمهتگوزارییهكان كه پێشكهش به ئاواره و پهناههندهكان كراوه
ل ه ههرێمی كوردستان – عێراق
ل ه ساڵی  ٢٠١٤تاوهكو ساڵی ٢٠٢٠
ڕاپۆرتی ژماره ( )٨له ٢٠٢٠/٤/٢٧
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پێشهكی
دوای ههڵگیرســانی شـهڕی ناوخۆیــی لـه ســووریا ل ه ســاڵی  ،٢٠١١ژمارهیهكــی زۆری هاوواڵتیانی ســووریا
بـهرهو واڵتانــی دراوســێ كۆچیــان كــرد و ئــاوار ه بــوون ،كـه لـه سـهرهتای ســاڵی ٢٠١٢دا نزیكـهی ()٢٥٠
ه ـ هزار كهســیان ڕوویــان ل ـه ههرێمــی كوردســتان – عێ ـراق كــرد و ل ـه ژێــر سهرپهرشــتی حكومهتــی
ههرێمــی كوردســتاندا مانـهوه .لـه ئێســتادا ڕێــژەی %37ـــی ئـهو ئاوارانـه لـه  ٩خێوهتــگای پارێزگاكانــی
ههولێــر و ســلێامنی و دهــۆك نیشــتهجێن ،ب ـهاڵم ڕێژەك ـهی تریــان ل ـه ناوهنــدی پارێــزگاكان دهژیــن.
مایــهی ئاوڕلێدانهوهیــه ئــهو هاوواڵتییــه ســوورییانه كاتیــك ڕوویــان لــه ههرێمــی كوردســتان كــرد،
ههمــوو شــتێكی خۆیانیــان بهجێهێشــتبوو و ب ـه تهنهــا پشــتیان ب ـه هاوكاریی ـه مرۆیی ـهكان دهبهســت
كـه لـه الیـهن حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان و خهڵكــی ههرێمــی كوردســتان و ڕێكخـراوه ناوخۆیــی
و نێودهوڵهتییهكانــهوه پێشكهشــیان دهكــرا.
دوای هێرشــی ڕێكخـراوی تیرۆریســتی داعــش و داگیركردنــی شــاری موصــڵ و ژمارهیـهك شــاری تــر لـه
ســاڵی  ،٢٠١٤دوای ماوهیهكــی ك ـهم ژمارهیهكــی زۆری هاوواڵتیانــی عێ ـراق ك ـه نزیك ـهی ســێ ملیــۆن
كـهس دهبــوون لـه سـهرهتاكانی هێرشـه داگیركارییهكانــی داعــش ڕوویــان ئــاوارهی ناوچهكانــی عێـراق
بــوون و نزیك ـهی ملیۆنێكیــان ڕوویــان ل ـه ههرێمــی كوردســتان كــرد ،ل ـه كــۆی ئ ـهو ژمارهی ـهدا ڕێــژەی
%٢٠ـــیان لــه  ٣٨خێوهتــگا پێشــوازی كــران ،ئهوانــی تــر بــه نــاو شــار و شــارۆچكه و شــارهدێكانی
ههرێمــی كوردســتان ل ـه پارێزگاكانــی ههولێــر و ســلێامنی و دهــۆك و ههڵهبج ـه و ه ـهردوو ئیــدارهی
ســهربهخۆی گهرمیــان و ڕاپهڕیــن بــاو بوونــهوه.
دوای پڕۆس ـهكانی ڕزگاركردنــی ناوچ ـه داگیركراوهكانــی ژێــر دهس ـهاڵتی داعــش ل ـه الی ـهن هێزهكانــی
پێشــمهرگه و ســوپای عێــراق ،پڕۆســهی ئاوارهبــوون بــه چهندیــن هــۆكاری جۆراوجــۆرهوه بــهردهوام
بــوو ،ب ـه شــێوهیهك ل ـه ماوهیهكــی كهمــدا ژمارهیهكــی تــری هاوواڵتیــان و خێزان ـهكان ك ـه دهرفهتــی
دهربازبوونیــان ههبــوو پهنایــان بــرده بـه ناوچـ ه پارێــزراوهكان ،بهم شــێوهیه ژمــارهی ئــاواره عێراقییهكان
بــۆ نزیكــهی پێنــج ملیــۆن و نیــو كــهس بــهرز بــووهوه لــه ســاڵی  ،٢٠١٦بــهم جــۆره ژمارهیــان لــه
ههرێمــی كوردســتان بــۆ نزیكـهی ملیۆنێــك و نیــو بـهرز بــووهوه ،ئهمـهش وایكــرد ڕێــژەی دانیشــتووانی
ههرێمــی كوردســتان ب ـه تێك ـڕای  %٣٠ب ـهرز ببێت ـهوه.
ئ ـهم بارودۆخ ـه قورس ـه وایكــرد قهیرانێكــی مرۆیــی ل ـه ڕادهب ـهدهر ل ـه ههرێمــی كوردســتان دروســت
ببێــت و بــووه هــۆكاری زیانگهیانــدن ب ـه ســێكتهرهكانی دارایــی و ئابــووری و كۆمهاڵیهتــی و سیاســی
و فشــارێكی زۆری خســته ســهر كهرتهكانــی خزمهتگوزارییــه جۆراوجــۆرهكان.
بــڕی تێچــووی خهرجییــهكان كــ ه لــه مــاوهی پێنــج ســاڵدا پێشــكهش بــه ئــاواره و پهناههنــدهكان
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ك ـراوه ب ـه نزیك ـهی ح ـهوت ملیــار دۆالر دهخهمڵێندرێــت ،ئهم ـهش ب ـه پشــت بهســن ب ـه پێوهرهكانــی
بانكــی نێودهوڵهتــی كــه بڕەكــهی بــه ڕێــژهی  ٢.٦دۆالر خهماڵنــدووه بــۆ هــهر كهســێك لــه كاتــی
تهنگــژە و قهیرانهكانــدا بــه مهبهســتی دابینكردنــی خزمهتگوزارییــه بنهڕەتییــهكان لــه منوونــهی
(دابینكردنــی شــوێنی نیشــتهجێبوون ،دابینكردنــی خــۆراك ،خزمهتگــوزاری تهندروســتی ،كهرتــی
پــهروهرده ،ئــاو ،كارهبــا ،پاكوخاوێنــی ،ئاســایش ،بهڕێوهبردنــی خێوهتگــهكان و خزمهتگوزارییــه
یاســاییهكان و  .)...لــهو كاتــهی بهشــێكی تــری خزمهتگوزارییــه بهردهســتهكان زهحمهتــ ه ههژمــار
بكریــن بــۆ منوون ـه بهكارهێنانــی ڕێگهوبــان و كهمبوون ـهوهی دهرفهتــی كار و بهرزبوون ـهوهی نرخــی
كهلوپ ـهل و بهرزبوون ـهوهی كــرێ و زیادبوونــی ڕێــژهی بێــكاری و ههڵكشــانی ڕێــژهی ه ـهژاری بــۆ
منوون ـه (ڕێــژەی ه ـهژاری ل ـه ههرێمــی كوردســتان ل ـه ســاڵی  ٢٠١٤تهنهــا  ٣.٣بــوو ،ب ـهاڵم ل ـه ٢٠١٦
گهیشــته .)%١٣
شــیاوی ئاماژەی ـه ڕێــژەی نزیك ـهی %٢٥ـــی ئ ـهم خهرجییان ـ ه ل ـه الی ـهن واڵتانــی بهخش ـهر ل ـه ڕێگ ـهی
نهتــهوه یهكگرتــووهكان و ڕێكخــراوه نێودهوڵهتــی و ڕێكخراوهكانــی ناوخۆییــهوه بهردهســت خــراوه،
بــهاڵم ڕێژەكــهی تــر كهوتبــووه ئهســتۆی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان ،كــه تــا ئهمــڕۆش هیــچ
بــڕه بهخشــینێكی دارایــی ل ـه الی ـهن واڵتانــی بهخش ـهر وهك هــاوكاری مرۆیــی و ب ـه شــێوهی نهختــی
و ڕاســتهوخۆ ب ـه حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان ن ـهدراوه بــۆ بهڕێوهبردنــی قهیران ـه مرۆییهك ـ ه ل ـه
نەخشەى ()١

نەخشەى ()٢
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نەخشەى ()٣

مــاوهی  ٢٠١٤تاوهكــو .٢٠١٩
تێبینی:
 .١ئهو بڕە پارهیهی ئاماژەی بۆ كراوه به ئاگاداری و هزارهتی ناوخۆ ڕەوانه كراوه.
 .٢بڕی دابینكراو بۆ ساڵی  ٢٠١٨سهرهڕای ئهوهی ڕ ەزامهندی لهسهر دراوه ،بهاڵم تا ئێستا نهگهیشتووه.

هاوكارییه نێودهوڵهتییهكان:

لــه ســهرهتای قهیرانــی مرۆیــی لــه ســووریا و گهیشــتنی ئــاوارهكان بــۆ ههرێمــی كوردســتان لــ ه
ســاڵی  ،٢٠١٢كــه پاشــان شــهپۆڵێكی تــری ئــاواره ڕوویــان لــه ههرێمــی كوردســتان كــرد لــه ســاڵی
 ،٢٠١٤واڵتانــی بهخشــهر و كۆمهڵگــهی نێودهوڵهتــی بــه شــێوهیهكی گشــتی و لــه ڕێگــهی نهتــهوه
یهكگرتــووهكان ڕێكخــراو ه نێودهوڵهتــی و ناوخۆییهكانــهوه كــه ڕۆڵــی گهورهیــان ههبــوو لــه
دابینكــردن و پێشكهشــكردنی بهشــێكی هاوكارییــه مرۆییــهكان گهیاندنــ ی هاوكارییــه بهپهلهكانیــان
و دامهزراندیــن كامــپ و پێشكهشــكردنی خزمهتگوزاریی ـهكان ب ـه تایب ـهت ل ـه كامپ ـهكان ل ـه رێگ ـهی
پێشكهشــكردنی خزمهتگوزارییــهكان و جێبهجێكردنــی پــڕۆژە خزمهتگوزارییــهكان و هاوكارییــه
تهكنیكیی ـهكان و كردن ـهوهی خولــی مهشــق و پێشكهشــكردنی دارایــی ب ـه پهناههنــده و ئــاوارهكان و
كادری كاركـهری حكومــی لـه كامپـهكان .لهگـهڵ ئـهوهدا هاوكارییـه مرۆییـهكان كـ ه لـه الیـهن واڵتانــی
بهخشــهر پێشــكهش كــرا ،توانــی بهشــێكی پێداویســتییهكان كــه لــه خشــتهی ژمــاره ( )٢ئامــاژهی
بــۆ ك ـراوه پــڕ بكات ـهوه ك ـه نزیك ـهی  7ح ـهوت ملیــار دۆالر بــوو ،ك ـه دهكات ـه ڕێــژەی تهنهــا  .%٢٥ل ـه
ههمــان كاتــدا ڕێــژهی نزیك ـهی %٥ـــی كــۆی خهرجیی ـهكان ل ـه الی ـهن دامهزراوهكانــی گهش ـهپێدانی
نێودهوڵهتــی پێشــكهش كــرا ،هــاوكات نزیكــهی %٧٠ـــی تــر كهوتــه ئهســتۆی حكومهتــی ههرێمــی
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كوردســتان ،كــه تــا ئێســتا هیــچ بــڕه پارهیهكــی نهختــی و ڕاســتهوخۆ لــه الیــهن واڵتانــی بهخشــهر
ب ـه حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان ن ـهدراوه ،جگ ـه ل ـ ه واڵتــی قهت ـهڕ ك ـه بــڕی دوو ملیــۆن یــۆرۆی
بــه شــێوهی نهختــی و ڕاســتهوخۆ لــ ه ســاڵی  ٢٠١٥بــه حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان دا بــۆ
بهڕێوهبردنــی تهنگــژەی مرۆیــی.
خشتهی ژمار ه ()٤

خشتهی ژمار ه ()٥

تێبینی:
شایســتهی كۆمپانیــاكان ل ـه الی ـهن حكومهتــی عێراق ـهوه دراوه ههروههــا بــڕی ســووتهمهنی غــاز بــۆ
بهرههمهێنــان دابیــن كــراوه كــه دهكاتــه بــڕی  ٤١٠،١٥٠،٨٨٠دۆالر ،كــه ئهگــهر بــه دیــزل ههژمــار
بكرێــت بڕەك ـهی دهكات ـه  ١،٩٩٢،٩٠٥،١٨٨دۆالر ل ـه مــاوهی  ٢٠١١/٦/٢٠تــا .٢٠٢٠/٤/٢٥
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خشتهی ژمار ه ()٦
خشتهی شیكاری پشكی ههرێمی كوردستان له بودجهی گشتی عێراق و بڕی دراو به ههرێمی كوردستان

							
تێبینی:
دهتوانـرا لـه بــری  ٥٤١مێــگاوات بــڕی  ١٧٥١مێــگاوات كارهبــا لـهم وێســتگانه بهرههمهێرنابووایـه ،بـهاڵم
بههــۆی قهیرانــی دارایــی حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان نهیتوانــی بــڕی پێویســتی پــاره بــۆ ت ـهواوی
كڕینــی ســووتهمهنی دابیــن بــكات.
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