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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/5/2177 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  11/5/1111رَيكــةوتي  شــةممة يــةك رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري  شَيروان ناصح حيدري بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور ةيلة ث( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةمانتي دةستةي سةرؤكاية, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
ــا    ــذاردن لــة ك ــةك شــةممة رَيكــةوتي   (11)ســَييةمي هةَلب ــَين نيــوةر ؤي رؤذي ي ــةم  دا 11/5/1111ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
 –بةردةوام بوون لةسـةر طتتوطـؤ كـردن و بر يـاردان لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان            - 1

 .و ياساكةي1111َلي عَيراق بؤ سا

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار11/5/1111ش رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)ر طـةي  بةثَيي حوكمـةكاني ب 
ــتان  1111 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي يـةك    (11)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لـة كاتـذمَير   (11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 11/5/1111رَيكةوتي  شةممة

 –بةردةوام بوون لةسةر طتتوطؤ كـردن و بر يـاردان لةسـةر ثـرؤذة ياسـاي بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان          -1
 .و ياساكةي1111عَيراق بؤ ساَلي 

اَيستا داوا لة ليذنةى درايى دةكـةين كـةرةم كـةن بـؤ شـوَينى خؤيـان نـةرموونش بـةر َيزانش لةسـةر ثرؤذةكـة           
تتوطؤيةكي زؤر تَيرو تةسةل كراش اَيستا داوا لة ليذنةي دارايي و اابووري دةكةينش كة وةاَلميـان بدةنـةوةش   ط

 .نةرموون
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ن هةندَيك تَيبـيين لـةالي ليذنـة كؤبؤتـةوةش هـةروةكو وةاَلمدانـةوةي اـةو بؤضـوونانةي كـة لةاليـةن بـةر َيزا           
اةنــداماني ثةرلةمانــةوة هاتــة كايــةوة لــةناو هــؤَلي ثةرلــةمانش لةثَيشــدا بةنــدة دةســت ثــَي دةكــا  و دوايــي  
برادةراني ديكةمشان لة ليذنة هةر يةك تَيبيين خؤي هةيةش بةثَيي توانا موحاوةلـة دةكـةين بـة شـَيوةيةكي     

بَيــتش دةربــارةي اــةو تَيبينيانــةي ثوخــت و كــور  وةاَلم بدةينــةوةش هيــوادارين يَيــي رةزامةنــدي بــةر َيزان  
لةاليةن زؤربةي زؤري اةندامة بةر َيزةكانةوة دةربارةي راثؤرتةكـة ورووذَينـدرا لـةم هؤَلـةداش خؤشـبةختانة      
هةموو اةم بوارانة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان لة راثؤرتةكةدا هاتووةش بـةاَلم راثؤرتةكـة بةشـَيوةيةكي ثوخـت     

َيزةكان ضوونة ناو وردةكارييةكانيةوةش ض دةربـارةي ثَيشـنيارةكانش ض دةربـارةي    ااماذةي ثَيداوةش اةندامة بةر 
اةو كةموكور ييانةي ااماذةيان ثَيداش هةروةها ضـةند تَيبينيـةكي تـرش بـؤ ةوونـة هـةموو اةنـداماني بـةر َيز         

ثَيــداوةش ااماذةيــان بــةوةدا كــة ثَيويســتة ســتؤكي خــوالو بــزانن بــةرةو كــوَي رؤيشــتووة  اَيمــة  ااماذةمــان  
هةروةها هةندَيك تةرخان كراو هةية زؤرة بؤ هةنـدَي ذمَيريـاريش يـةعين بـؤ هةنـدَي حيسـاس مةبةسـتمةش        
ــؤَلي       ــة ه ــةوة ل ــان بدةن ــة  وةاَلمم ــةراني حكوم ــةر نوَين ــديش اةط ــداوةش دواي رةزامةن ــان ثَي ــة  ااماذةم اَيم

ةربـارةي كـةوا بوديةكـة اامـاذة بـة      هةروةها دةربارةي هةندَي اليةن كة لة بوديةكـةدا هةيـةش د   .ثةرلةمان
بةردةوام بوون لةسةر ثَيشـينةي هاوسـةرطريي و زيـاد كردنـي بر ةكـةي وش هـةروةها زيـاد كردنـي ثَيشـينةي          
خانووبةرةش هةروةها بةردةوام بوون لةسـةر ثَيـداني ثَيشـينةي كشـتوكاَليش ثَيشـينةي ثيشةسـازيش بـةردةوام        

هةندَيك طؤر انكاري لة ثرؤذةي نةخشتةي وةبةرهَينان   ن بةوةشدابوون لةسةر تواناسازيش هةروةها ااماذةيا
كــراوةش بــؤ ةوونــة ثرؤذةيــةك هةيــة لةبةرنامــة بــووةش بــةاَلم نةهاتؤتــة كايــةوةش يــان دةســت ثــَي نــةكراوةش   
ثرؤذةيةكي تر ضؤتة يَيطاكةيش ياخود هةندَي ايزاناتي تر كراوة بؤ هةندَيك ثرؤذةش اةو خااَلنة هةموو لة 

تةكــةي اَيمــةدا هــاتووة بــة ثــوخاش بــةاَلم هاور َيياةــانش اةنــدام ثةرلةمانــة بــةر َيزةكان ضــوونةتة نــاو  راثؤر
بؤضـوونَيكي تـر هـةبوو كـةوا اـةو موازةنةيـةي اَيسـتا سـترياتيةي بةخؤيـةوة نابينَيـتش            .وردةكارييةكانةوة

رةاي اَيمـة اـةو موازةنةيـةي كـة      ياخود سياساتي تيا نييةش ياخود تةختيتَيكي وةكو ثَيويست تَيدا نييةش بة
اَيستا لةبةر دةستمانداية زياتر ااماذة بة بةرنامةي سةنةوي دةكا ش يةعين اةطـةر ثننَيـك هـةبَيتش ثننـة     
لةسةر ااسا ساَلش بةاَلم اةطةر هةر بر وانينة خاَلةكاني اةو موازةنةيةش هةندَي شا تيا بةدي دةكةينش كـة  

وام بوون لةسةر ثَيداني قـةرزي كشـتوكاَليش اـةوة خـؤي لةخؤيـدا ثـةير ةو كردنـي        اَيستا ااماذةم ثَيداش بةردة
يؤرَيك لة سياسةتةش كة لةناو موازةنةكة ايشارةتي ثَيدراوةش هةروةها بةردةوام بوون لةسةر ثَيداني قةرزي 

لــة ثيشةســازيش بــة هــةمان شــَيوة اــةوة يؤرَيكــة لــة سياســة ش تواناســازيش هــةر ثــةير ةو كردنــي يؤرَيكــة     
ايةرااا  و لة سياسة ش ثَيداني قةرزي بضووك بؤ اةو طةجنانةي كـةوا كاريـان نييـةو بـة مةبةسـا ثةيـدا       

 ......كردني بواري كار كردن بؤ طةجنانش بؤ اةو كةسانةي كة بواري كاريان بؤ نةر ةخساوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةك دةقيقةش نوقتةي نيزامي هةيةش نةرموو
 :ؤ حممد ثريداودبةر َيز كارد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم نابَيت بضَيت لةيياتي حكومة  يوابي سياسةتي حكومة  بداتـةوةش اَيسـتا بـؤ ةوونـة باسـي ثـرؤذةي       
بضووك دةكا ش اَيمة باسي اةوةمان كرد كة ثرؤذةي بضووك لة بةرز بوونةوةي نرخي نـةو  دابـني كـراوةش    

وةش راثؤرتي دارايين هةرواي ثَيشنيار كـردووةش اةمـة ثَيويسـتة وةاَلمـي     ملياري بؤ دانرا( 15)لة كوردستان 
 .اةمة بدرَيتةوةش نةك بَلَيي حكومة  اةمةي دابني كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة       ــا  ل ــتا ديت ــكة  كــردش اَيس ــةلي ثرؤذةكــةي حكومــة  ثَيش ــةر موك ــؤرتي خؤيــان لةس ــةوة راث بــةر َيزش ا

توانن لة هةندَيك بابة  ديتا  لةوةي حكومة  بكةنش كة اةوةي ثَييـان باشـةش   ثرؤذةكةي خؤيان دةكةنش دة
 .لة هةندَيك بابة  داوا بكةن شتةكان البدرَينتش بؤية لَييان طةر َين با قسةي خؤيان بكةنش نةرموو

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو كؤتايي بة وتةكاةان دَيننيش اةطةر اةو ثَيشـنيارة وةربطريَيـت   اةطةر بةو شَيوةية بَيتش اَيمة وتةمان نيي
هةروةها سياسةتَيكي ترين هةيـةش سياسـةتي دامةزرانـدني     .بة نةزةري ايعتيبار اةوةي هاور َيم كاك كاردؤ

ك هةزار كةسش لة هةَلطراني بر وانامةش اةمانة هةمووي سياسةتنش بةاَلم لةطةلَ  اةوةشدا هـةر بـةر َيزيَ  ( 15)
ثَيشــنياري كــرد بَيــت بــؤ سياســةتَيكي نــوَي لــةناو ليذنةكانــدا ثَيخؤشــةاَل دةبــنيش اَيمــة اــةو سياســةتةمان    
وةردةطــر  بــة نــةزةري ايعتيبــار دةركــان دةكــرد لــة راثؤرتةكةمانــداش بــةاَلم سياســةتي بــةدي  كــة بــاس    

لةاليـــةن اةندامـــة دةكرَيـــتش اةمـــة مةســـةلةن لَيـــرة سياســـةتي تَيـــدا نييـــةش بـــةاَلم سياســـةتي بـــةديلين  
هةنــدَيك ثرســيار ااراســتةي   .بةر َيزةكانــةوة ثَيشــكة  بــة ايَةمــة نــةكراوةش تــاكو بيخةينــة نــاو ثرؤذةكــةوة  

راثؤتةكة كراش بة حةقيقة  خؤي ثرسيار ااراستةي راثؤرتةكة ناكرَيتش اةو ثرسيارانة اةطةر هةبوو بَيـتش  
مــاذةي ثَيــدا بوايــةش تــا اَيمــة  اــةو ثرســيارانةمان  اــةو اةندامــة بــةر َيزة دةبوايــة ثَيشــك لــة ليذنةكــةي اا 

بؤضــوونَيكي تــر هــةبوو كــةوا بوديــة زيــادي كــردووةش بةتايبــةتي بوديــةي   .ااراســتةي حكومــة  بكردايــة
تةشغيلي بةر َيذةي دوو كةسر ترليؤنش ضي لَي بةسةر هاتووة  اةطةر سةيري ايستيمارةي موازةنةكة بكةين 

وةش دابــة  بـوونَيكي كـارطَير يش اةطــةر لـة ايســتيمارةكة سـةيري بكــةينش     بةشـَيوةيةكي تـر دابــة  كراوةتـة   
بؤضــوونَيك هــةبووش بؤضــي اَيمــة   .يــةعين دابــة  كراوةتــةوة بةشــَيوةيةك لةشــَيوةكان بةســةر دةزطاكانــدا  

ــة يةدوةلــةكاةان هَينــاوةو ااماذةمــان بــة ذمــارة           ــةعليقيمان لــة يةدوةلةكانــدا نــةداوة  بةر اســا اَيم ت
كردووةش كة لةناو موازةنةكةدا هةيةش خؤ اةوةمان كردووة زيـاتر بـؤ بةرضـاو روونـي اةندامـة       سةرةكيةكان

بةر َيزةكانش يان يةكَيك كة راثؤرتةكة دةخوَينَيتةوةش لةوانةية زةمحـة  بـوو بَيـت و بطةر َيتـةوة بـؤ هـةموو       
ةمان بةضي داوةش ااماذةمان بـة  راثؤرتةكةش كة بةشةكاني راثؤرتةكة ثَيكهاتووة لة دة بة ش اَيمة تةنها ااماذ

ذمــارة ســةرةكيةكان داوةش اةطــةر لةســةر اــةو ذمارانــة اةندامــة بــةر َيزةكان بؤضــوونيان هةيــةو بؤضــووني    
خؤشيان خسـتةر ووش هـاتووين ضـيمان كـردووةش دابـة  بـووني ذمَيرياردـان كـردووةش هـي موازةنةكـةي كـة            
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يـَي خشـتةي اريادانـان هَينـاوةش سـةريةم راو بؤضـووني       هَيناومانة دابة  بـووني كارطَير دـان كـردووةش دوا   
اةندامــة بــةر َيزةكان لةســةر اــةو ذمارانةيــةش هــةروةها ااماذةمشــان بــةوة داوة بــة مةبلة ــة ســةرةكيةكةي    
ثرؤذةي وةبـةرهَينانش ض ثـرؤذة بةردةوامـةكانش ض ثـرؤذة ثَيشـنيار كراوةكـانش اـةوة لةر اسـتيدا خـؤي ذمـارة           

ة بر ياري لةسةر دةدةينش يان بر ياري لةسةر نادةينش لة دةر اةجنامي اـةو طتتوطؤيـةي   سةرةكيةكانةش كة اَيم
لةاليةن اةندامة بةر َيزةكانةوة دَيتة كايةوةش اـةوة مـةتلوس نييـة لـة اَيمـة بـَيني ديراسـةي اةوانـة بكـةينش          

و بر ة ثارة زؤرةي كة بؤضوونَيك هةبووش بؤضي اة .اَيمة ثَيشنيارمان هةية لةسةر اةو اةرقامانة كة هاتووة
لةر استيدا اَيمة  دانراوة بؤ وةزارةتي مالية  بؤضي اَيمة وةكو ليذنةي دارايي ايعتريازمان لةسةر نةطرتووة 

وةكو ليذنةي دارايي ايعتريازمان لةسةر نةطر  بَيتش ليذنةكاني ترين ايعتريازيان لةسةر نةطرتووةش بـةس  
رياري دةوَلةتةش لةبةر اةوةي مةسةلةيةكي سروشتييةش بةتايبـةتي  حةقيقةتَيك هةيةش وةزارةتي داراييش ذمَي

مةسةلةي مينةح و ايعانـا  و زؤر لـة بابـةتي مةسـرونا  اـوخرا لـةالي اـةوان ضارةسـةر دةكرَيـتش لةطـةَل           
اةوةشدا اَيمة زؤر اةوةمان كردووةش يةعين بؤضووةان هةبووة دةربارةي ضـاالكي وةزارةتـي دارايـي بـةثَيي     

ش مةسةلةن بؤ ةوونة ااماذةمان بة هةندَي بـواري موناقةلـة داوةش كـة ثَيويسـتة بـة ض شـَيوةيةك       موازةنةكة
وةزارةتي دارايي اةو موناقةالنة بكا ش هةرضةندة ايشي ثةرلةمان تةداخول نيية بؤ اةو ايةراااتانـةي كـة   

اةوةشـدا اَيمـة هةنـدَيك     حكومة  ثَيي هةَلدةستَيت بة حةقيقة ش تةداخول نييةش تةنها ثَيشـنيارةش لةطـةلَ  
بؤ ةوونةش نيسبةتةكةمشان ااماذة ثَيداوةش كة نيسـبةتَيكي بـةرزة لةطـةَل ضـوار وةزارةتـي       .اةوةمان كردووة

ديكةش ايشارةتيشمان ثَيداوةو طونان تا رادةيةك هاوسةنطي نييةش مومكينة بة  بـةحاَلي خؤمـان اَيمـة لـة     
هـةروةها   .ة ضـية  بـةاَلم لةطـةَل اةوةشـدا ايشـارةنان ثَيـداوة      ليذنةكة بزانني موبةريري اةو نا هاوسـةنطي 

داوامان لة وةزارةتي مالية كردووةش وةكو ثَيشـنيارَيك كـة تـةداخول نـةكا  لـة سـةالحيةتي سـةرن لةاليـةن         
وةزيــرة بةر َيزةكانــةوةش هةرضــةندة اــةوة تةداخولــة بــؤ هةنــدَي كــاري دةوَلــة  لةاليــةن اَيمــةوةش هــةروةها  

كردووةش وةكو ثَيشنيارش كة اةطةر بكرَيت سيسـتةمي بوديـة يـةك ،ـا ش هـةروةها داواشـي لـَي         داوامشان لَي
كراوة كة اةو يياوازيةي هةية لـةنَيوان اـةو مووضـةيةي كـة دراوةش بةتايبـةتي لـة ايـدارةي سـلَيمانيش اـةو          

بةرامبـةر وةزارةتـي   يياوازيية بداتـةوةش يـةعين اةمـة ضـةند خاَلَيكـة بـؤ ةوونـة هَيناومةتـةوةش كـة اَيمـة           
ــةري     .دارايــي و اــابووري ليذنةكــةمان هةنــدَيك ثَيشــنيارو هةنــدَيك روون كردنــةوةو تَيبــيين هــةبووة لةس

ثرسيارَيكي تر هةبووش يياوازييةكي زؤر هةية لةنَيوان اـريادي موقـةدةرش اـريادي ثَيشـنيار كـراوش كـة لـةناو        
هـاتووةش مـن اةمـة بـةيَي دةهـَيَلم بـؤ بـةر َيزانش         بوديةكةدا هةيـةش لـةو اريادةيـةي كـة لـة بة ـداوة بؤمـان       

نوَينةراني حكومة ش اةطةر وةاَلم بدةنةوةش بةاَلم اةطةر بكرَيت هةر مويةر ةد روون كردنةوةيةكش واديـارة  
اةو اريادةية تةقدير كراوةش ثَين اةو موناوةزاتةي كة روويـدا لـةنَيوان هـةرَيم و حكومـةتي ايتيةـادي بـؤ       

هــةزار ( 151)ةو كَيشــةيةش لةســةر اــةو اةساســة بــووةش كــة حكومــةتي هــةرَيم رؤذانــة  ضارةســةر كردنــي اــ
رؤذش تةقريبةن دةكاتة اـةو داهاتـةش كـة ثَيـنج ترليـؤن      ( 385)بؤ ( 1865)بةرمي  بةرَيتة دةرَي بة سعري 

ةوةشـدا  ولة دةيا ثَينةةش اةوة لةسةر اةو اةساسـة بـووةش ثَيشـك ثـَين اةجنامـداني موناوةزاتةكـةش لةطـةَل ا       
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ثَيشنيارَيك هةبوو لةاليةن ضـةند   .روون كردنةوة اةطةر بةر َيزانش نوَينةراني حكومة  لةو بارةيةوة بيدةن
كةسَيكةوةش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش ااراستةي ليذنةي دارايي كـراش كـة ثَيشـينةي خانووبـةرة بـدرَيت بـةو       

بةر َيزانش ايك نـازا  نوَينـةراني حكومـة  وةاَلم    زةويانةي كة سةد مةتر دوويانش اةمة بةيَي دةهَيَلني بؤ 
بؤضوونَيكي تر هةبووش كة عةداَلة  نييـة لـة تـةوزيعي     دةدةنةوةش يان يةنابت ضؤن موعالةيةي دةكةيت 

مةشــاريعةكانداش بةتايبــةتي ثــرؤذة وةبةرهَينــةرةكانش اَيمــة اــةو وةاَلمــةي كــة وةرمــانطرتووة لــة وةزارةتــي  
ين دهؤكةش بة تةقرييبش بةاَلم هةر بةر َيزَيكش (11)هةولَيرةش ( 31)سلَيمانييةش ( 23) ثنندانانةوةش رَيذةكة

اةطــةر شــتَيكي وا هةيــة ناعةداَلــةتي دةتوانَيــت وةكــو ثَيشــنيار بهَينَيــت بؤمــانش اَيمــة  ااراســتةي شــوَيين   
سا كوردسـتانيةوة  بؤضوونَيكي تر هةبوو لةاليةن لي .بةرثرسي بكةين لة رَيطةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة

ترليـؤن دةكـا ش   ( 161)لة بوديـةي وةطةر خسـنت بـن ينش كـة ثاشـةكةوتي نزيكـةي       % 11بووش كة رَيذةي لة 
ــؤَلي       ــة ه ــاري لةســةر دةدةن ل ــؤن بر ي ــةر َيزتانش لةطــةَل اةندامــة بــةر َيزةكان ض ــؤ ب اــةوة بــةيَي دةهــَيَلني ب

يـةش  %11يذنةي داراييش اةو بر ينة كـة بـة رَيـذةي لـة     ثةرلةمان  بةاَلم لَيرة خاَلَيك هةية بةثَيي بؤضووني ل
اايا اازادي بدةين بة حكومة ش ضـؤن تةسـةرون بكـا  لـة دابـة  كردنيـدا بةر يسـا  اَيمـة وةكـو ليذنـةي           
دارايي وامان ثَي باشة كة بر ةكان دياري نةكةين بؤ حكومة ش اةوة بؤ اةوةوش اةوة بـؤ اـةوةش ضـونكة وةكـو     

ــراق و حكومــةتي هــةرَيم    لــة يةلســةي ثَيشــوو اامــ  ــدا بــةر َيوةبردني واَلتَيكــي قــةيراناوي وةكــو عَي اذةم ثَي
بــةر َيوةبردنَيكي اةزموونييــةش اســلوبي اةزموونييــةش رؤذانــة شــا تــازة دَيتــة كايــةوةو وا  لــَي دةكــا  كــة   

اسـاييش اةطـةر   طؤر انكاري لة بر يارةكاندا بكةيتش لةبةر اـةوة ثَيشـنياري اَيمـة وا باشـكة كـة بةماددةيـةكي ي      
يةكـة بن َيـتش بـةاَلم اـازادي     %11ليذنةي ياسايي رةزامةند بن لةسةري دار شتنةوةي بةو شَيوةية بَيت كة لة 

بةيَي بهَيَلني بؤ حكومة ش بؤ ضؤنيةتي دابة  كردنيش مةبةستم اةوةية بؤ ضؤنيةتي وةاَلمدانـةوةي اـةو   
سـتاني هـاتووةش يـواس دانـةوةي داواكارييـةكانش يـا       زيادانةي كة لة ليستةكةدا هـاتووةش يـان لـة ليسـا كورد    

 .هتـد .............ثَيشينةي هاوسةرطريي بَيتش مووضةي ااساين و ثـؤلي  بَيـتش ثَيشـينةي خانووبـةرة بَيـت     
بؤضوونَيكي تر هةبوو لةاليةن ذمارةيةكي كةم لة اةندامة بةر َيزةكانش كةوا راثؤرتةكة ثَيشنياري تيا نييـةش  

زتان راثؤرتةكةتان لةبةردةست دايةش راثؤرتةكة ثر يةتي لة ذمارةيةكي زؤر ثَيشنياري تيايـة  اةوةندةي بةر َي
هةم لةاليةن ليذنةي داراييةوةش هةم لةاليةن ليذنة بةر َيزةكانةوةش وا ديارة اةو يةكش دوو بةر َيزة ااماذةيـان  

ــةناو      ــةكردووة ل ــنياري ن ــي ثَيش ــةي داراي ــؤن ليذن ــتيدا ض ــة لةر اس ــةوة داوة ك ــةندين   ب ــة ض ــةش اَيم راثؤرتةك
ثَيشــنيارمان كــردووةش يــةكَيك لــةو ثَيشــنيارانةش مةســةلةن بــؤ ةوونــةش ثَيشــنيارَيكمان هةيــة بــؤ ضــؤنيةتي   

ش كة لـة حيسـابي دوو   %15وش بة رَيذةي لة %11وش بة رَيذةي % 5دابةزيين بوديةي وةطةر خسنت بة رَيذةي 
مليـار  ( 161% )5ان ثَيداوة كة لةكاتي بـر يين رَيـذةي لـة    دووةوة دةست ثَي دةكا  بؤ دوو هةشتش ااماذةمش

( 521)بَيـت  % 15تـةونري دةكـةينش اةطـةر بـر يين لـة      ( 381)بَيـت  % 11تةونري دةكةينش اةطةر بر يين لة 
هةروةها ثَيشـنيارَيكي تريشـمان كـردووة بـؤ وةزارةتـي دارايـيش كـة موناقةلـة نـةكرَيت لـةو            .تةونري دةكةين

ن كراوة بـؤ بوديـةي ايستيسـمار يش هـةروةها اـةو موناقةالتانـة  كـة دةكرَيـت لةاليـةن          ثارةيةي كة تةرخا
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وةزارةتةكاني ديكةوةش يان لةاليةن وةزارةتـي داراييـةوة دةيكـا ش دةربـارةي وةزارةتـةكاني ديكـة رةزامةنـدي        
 .وةمـة كردوومانـة  بةر َيز وةزيرةكاني تر وةربطريَيت و بةشَيوةيةكي يةكنيةنة نةكرَيتش اةوة ثَيشـنياري دو 
ش هةروةها (5311)ثَيشنيارَيكي تريشمان كردووة بؤ دابةزيين اةو مينكةي كة دانراوة بؤ وةزارةتي دارايي 

ثَيشنيارَيكي ديكةمشان كردووة بؤ يةكسان كردني سيسـتةمي مووضـة لـة هـةرَيمي كوردسـتانش ثَيشـنيارَيكي       
ةي يياوازي مووضة لة ايدارةي سلَيمانيش اةمة هـةر  ديكةمشان كردووةش مةسةلةن بؤ ةوونةش بؤ طةر اندنةو

بؤ ةوونة ثَينجش شـة  ثَيشـنيار بـووش كـة تـةنها لـة راثـؤرتي بةشـي ليذنـةي داراييـةوة هـاتووةش كـةوا اـةو              
بؤضــوونَيكي ديكــة كــرا بــووش بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش  .بــةر َيزة دةَلَيــت ليذنــةي دارايــي ثَيشــنياري نييــة

ــةر َيزةكا ــةي     اةندامــة ب ــةنَيوان بودي ــةنطيةك نييــة ل ــةوا هاوس ــةينش ك ــةر بك ــتةي لةس ــتة هةَلوَيس نش ثَيويس
وةطةر خسنت و بوديةي وةبةرهَينانش اَيمة  ااماذةمان بةوة داوةش طونان لة رووي اابوورييةوة نابَيـتش لـة   

وةكو عَيـراق وش   رووي طةشةي اابوورييةوة نابَيتش بةاَلم اةوة حةقيقةتَيكةش لةو واَلتانةي كة سيستةمةكةي
يـةش  %11وةكو هةرَيمي كوردستان وايةش لة ساَلي ثَيشوو  ااماذةمان ثَيداش بوديةي وةطةر خسنت نزيكةي لة 

ـــيةش اةمــة دةطةر َيتــةوة بــؤ اــةوةي حكومــةتي عَيــراق لةاليــةك و  %31بوديــةي وةبــةرهَينان نزيكــةي لــة 
رييةكان زؤربةي زؤري لةسةرشـاني اـةوةش بـة    حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة اليةكش اةركي ضاالكية اابوو

ثَيضةوانةي اةو واَلتانةي كة بةر َيزان ااماذةيان ثَيداش واَلتة سةرمايةدارةكان كـة بوديـةي وةطةر خسـنت زؤر    
كةمــةش راســتةش بوديــةي وةطةر خســنت لــةوَي زؤر كةمــةش ضــونكة اــةركي دةوَلــة ش اليــةكي طــةورةي اــةركي  

ــةكا  ــاالكية اابووريي ــة  ض ــةنها      دةوَل ــة  ت ــةركي دةوَل ــةوة ا ــةر ا ــتَيتش لةب ــي هةَلدةس ــة  ثَي ــةرتي تايب نش ك
ــي و سيســتةمي موحانــةزة كردنــي          ــاين و سيســتةمي بــةرطري دةرةك ــةزة كردنــي سيســتةمي ااس موحان
قةوانينةش لةبةر اةوة دةبيين نةنةقاتي حكومي لة واَلتة سةرمايةدارةكان كةمةش ضونكة رؤَلي حكومـة  لـة   

ا كةمةش بَيةطة لةوةي كـة اـةو واَلتـة اـةو ثارةيـةي كـة دةسـا دةكـةوَيت لـة بايـةوة بـة            ضاالكي اابوورييد
دةسا دةكةوَيتش يةعين رَيذةيةكي بةرزي لة بايةوةيةش كة اةوة لة الي اَيمة نييةش بـةاَلم لةطـةَل اةوةشـدا    

ةرهَينان بوديــةي ااماذةمـان ثَيــداوة لــة راثؤرتةكــةش تـا رَيــذةي وةبــةرهَينان لــة بةرذةوةنـدي بوديــةي وةبــ   
وةطةر خسنت كةم بكةينش بةاَلم هةر لةطةَل اةوةشداينش بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمانش اةطـةر رَيمـان ثـَي بـدا ش      
هةر لة هةمان كاتةكة تَيكر ا هةموومان بة اَيمةشـةوة داوا دةكـةين بوديـةي ايستيسـماري كـةم بكةينـةوةش       

اد كردني بوديةي تةشـغيليش مةسـةلةن كـة داواي زيـاد     هةر يةكَيك لة اَيمة ضةندين ثَيشنياري هةية بؤ زي
كردنــي ثَيشــينةي خانووبــةرة دةكــةينش داواي زيــاد كردنــي مووضــة دةكــةينش داواي زيــاد كردنــي ثَيشــكة   
ــَيوةكانيةوةش         ــةموو ش ــةين بةه ــةرز دةك ــي ق ــاد كردن ــةوةش داواي زي ــة حكومةت ــةين ل ــةدةما  دةك ــي خ كردن

 ..........ي زياد بووني قةوارةي بوديةي وةطةر خسنتبةحةقيقة  اةمانة هةمووي دةبَيتة هؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية لة يَيطاي خؤ  قسة مةكةش كة تةواو بوو مـةيالت دةدةمـَي نيزاميةكـةي خـؤ  بَلـَيش اَيسـتا دانيشـةش        
 .نةرموو دكتؤر
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 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ووش كة لة موازةنةكة اريادي تَيدا نييةش لـة موازةنةكـة اـريادي تيايـةش لـة الثةر ةيـةك لـة        بؤضوونَيكي تر هةب

الثةر ةكان ايشارةتي بة اريادي حكومةتي هـةرَيم داوة بـة زةر اايـب و لةطـةَل اـريادة هةمـة يؤرةكـان لـةناو         
سـةر كـةمي اريادةكـةش اـةوة     موازةنةكةدا هةية لة الثةر ةكاني اةخريةوةش بةاَلم اةطةر اةشكاالتَيك هةبَيت لة

 .بابةتَيكي ديكةيةو قابيلي موناقةشةيةوش قابيلي اةوةية كة بةر َيزي حكومة  وةاَلمي بداتةوة
دابـةزَيننيش مـن واي لـَي تَيدةطـةم     % 51ثَيشنيارَيكي ديكة هةبووش كة بوديـةي وةطةر خسـنت بـة رَيـذةي لـة      

دابةزَيننيش كـة  % 51بوديةي وةطةر خسنت بة رَيذةي لة اَيمة وةكو ليذنة دابةزيين بةو رَيذة بةرزةش اةطةر 
ش يةعين اةو كاتة ضةند دةمَينَيتةوة نزيكي ثَينج ترليؤن دةمَينَيتـةوةش لـةو بر وايـةم تـةنها اـةو ثَيـنج       161

 .ترليؤنة اةطةر بةشي رةواتب بكا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــمش     ــان دةنووس ــةنش ناوت ــة مةك ــان قس ــاي خؤت ــة يَيط ــةن ل ــة     رياا ــَي نوقت ــةيالتان دةدةم ــوو م ــةواو ب ــة ت ك
 .نيزاميةكتان بَلَينش اَيستا نييةش ريااةنش نةرموو

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تاخريي طةيشتين ميزانيةش ضةند يارَيك باس كراوةش ناتوانرَيت وةكـو بيسـتوومانة لـة حكومـة ش هةرواشـة      

بؤضـوونَيكي تـر    .ميزانيةيـةك دانـَينيش اةطـةر رةقةمةكـةي لـةال مـةعلوم نـةبَيت       بةثَيي مةنتيقش نـاتوانني  
هةيــةش كــةوا عــةيز زيــادي كــردووةش كورتهَينــانش لةر اســتيدا اــةو كورتهَينانــة كــةزيادي كــردووةش اــةوة لــة     

ي موازةنةكة هاتووةش كورتهَينانَيكي تةختيتيةش شةر  نيية كورتهَيناني حةقيقي بَيتش يان عـةيزي حـةقيق  
ــتش اــةو عــةيزة حةقيقيــة لــة كؤتــايي ســاَلدا لــة حيســاباتي خيتاميــدا دةردةكــةوَيت     بــةر َيز ســةرؤكي  .بَي

ثةرلةمانش لةكؤتاييدا ضـةند بؤضـوونَيك هـةبووش كـةوا هةنـدَيك ثـرؤذة هةيـة دووبارةيـةش هةنـدَيكي هةيـة           
مـة وةكـو ليذنـة ثَيمـان     وةهميةش هةندَيكين هةية شكي لةسةرةش هةندَيكين هةية شةنانيةتي تيا نييـةش ايَ 

با  بوو ثَيشك اةوانة لةاليةن ليذنةكانةوة بؤمان بةرز كراوةتةوةش هةرضـيةك لةاليـةن ليذنةكانـةوة بـةرز     
كراوةتةوةش اَيمة  لة راثؤرتةكة ااماذةمان ثَيداوةش بةاَلم هةرضيةك بةرز نةكرا بَيتةوةش اةوةيان بابـةتَيكي  

دةتــوانني ثَيشــنيار بكــةين لــة اةندامــة بــةر َيزةكانش دواتــر لــة رَيطــةي ديكةيــةش نــازا  تــا ض رادةيــةك اَيمــة 
ليذنةكانيانةوة ليستَيكمان بؤ بنَيرنش اةو مةشاريعانةي كةوا دووبارةيـةش اـةو مةشـاريعانةي كـةوا وةهميـةش      
ــةو           ــةروةها ا ــةش ه ــا نيي ــةنانيةتي تي ــةوا ش ــاريعانةي ك ــةو مةش ــةرةش ا ــكي لةس ــةوا ش ــاريعانةي ك ــةو مةش ا
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نةي كةوا ثةيوةندي هةيـة بـة كـةرتي تايبةتـةوةش مـةنروز نييـة حكومـة  ثَيـي هةَلبسـتَيتش اـةو           مةشاريعا
مةشاريعانةي ثةيوةندي هةية بة شةريكاتي تايبةتةوةش حكومة  بؤي نيية ثَيي هةَلبستَيتش دةتوانرا ثَيشك 

ندي بةر َيز  بيكةن بة ليستَيك لة رَيطةي ليذنةكانةوة ثَيشنيار بؤ اَيمة بهاتايةش بةاَلم دةكرَيت دواي رةزامة
بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمانش لـة دةراـةجنامي موناقةشـةي دوو سـاَلش ليذنـةي دارايـي           .بؤمـانش تـاكو بينَيـرين   

طةيشتؤتة دةراةجنامَيك نازا  تا ض رادةيةك طوجنـاوةش يـةعين ثَيشـنيارَيكمان هةيـة بـؤ حكومـة  و نـازا         
ك اـةو ثَيشـنيارة واقعيـةش لةمـةودوا هـةر موناقةلةيـةك دةكرَيـت بـة         ليذنةي ياسايي لةطةَلمان تا ض حـةدديَ 

اةمري ايداري موناقةلةكة ااطاداري ليذنةكاني ثةرلةمان بكرَيتةوة زؤر لةو كَيشانة ضارةسةر دةكرَيـتش كـة   
ي سااَلنة توومشان دةبَيتش اةطةر بكرَيت روو دةكةمة نوَينةراني حكومة ش وا ديارة اَيمة ميزاني مور ايةعة

شةهردان هةيةش تا ضةند دةتوانني تةزويدي ليذنةكاني ثةرلةمان بكةين بة ميزاني مور ايةعـةي شـةهري   
لةسةر ااسا حكومة ش لةسةر ااسا وةزارةتةكانش لةو بر وايةم اةطةر اةوانةمان لةبـةر دةسـتدا بَيـتش زؤر    

ديار نييةش يـان وازيـح نييـة لـةاليانش لـة      لةو كَيشانةي كة اَيستا لةالي اةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكانش يةعين 
هةمان كاتدا ثَيشنيار دةكةين بؤ حكومة ش بؤ بةر َيز وةزيري ثننـدانانش مةبةسـتمان وةزارةتـي ثنندانانـةش     
بؤ ضؤنيةتي تةنتيزي مةشاريع بة سَي مانط يارَيكش يان بة دوو مانط يارَيكش يان بة ضوار مانط يارَيـك  

ةمان بكاتةوةش سةرؤكايةتي ثةرلةمانين ااطاداري ليذنةكان بكا ش لةو ثرؤذانـةي  ااطاداري سةرؤكايةتي ثةرل
كة دوا دةخرَيتش تةاةي  دةكرَيتش لةو ثرؤذانةي كة رادةوةستَيتش لةو ثرؤذانةي كة طؤر انكاري تيا دةبَيـتش  

مة اةطةر بةرضاو لةو ثرؤذانةي كة ايلغا دةكرَيتش لةو ثرؤذانةي كة ايزانةي دةضَيتة سةرو بةو شَيوةية اَي
روونيــةك هــةبَيت لــة رَيطــةي اــةو راثؤرتانــةوةش لةوانةيــة لــة داهــاتووداش اةطــةر هــاتو موناقةشــةي بوديــة  

مـن  ةمان بةر َيز سةرؤكي ثةرلـ  .كرايةوةش هةر اَيمة بووينش زؤر لةو كَيشانةو لةو طرنتانة ضارةسةر دةكرَيت
ش اةو بةر َيزانةي ليذنةي دارايي و اابووري كة لةسةر كؤتاييم ثَيهَيناش اةطةر يةنابت رةزامةندي بتةرمووي

 .مةنصةكةنش هةر يةك تَيبيين خؤي هةيةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقاتي نيزامي هةيةش كاك بورهان نةرمووش نوقتة نيزاميةكة  بَلَي
 :بةر َيز بورهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش وةكو ضووة قاليب وةاَلمدانةوةي اةنداماني ثةرلةمانش بـة رةاـي مـن اـةوة ايشـي      بة رةاي من اةو وةاَلمانة

حكومةتة وةاَلم بداتةوةش نةك بةر َيزي لةيياتي حكومة  وةاَلم دةداتةوةش لةبةر اةوةي ثةرلةمان وةكالـةتي  
 .نييةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش كوَيستان خان نةرموو
 :مد عبداهللبةر َيز كوَيستان حم
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ثَيشنيارةكةي اَيمة اةوة بوو كة نيوةي بوديةي بةكاربةر يطـة لـة مووضـةش اَيمـة باسـي مووضـةمان       
نةكردووة بن َيتش بر ةكةشيمان خوَيندةوةش يةعين طونان دةكاتة يـةك ترليـؤن و حـةو  سـةدو نـةوةدو نـؤ       

ن دينــارش يــةعين بر ةكــةمان طوتــووةش كــة اةمــة ييايــة لــة مووضــةش مليــارو حــةو  ســةدو هةشــتاو نــؤ مليــؤ
هةندَيك ثَيشنياري ترمان هةبوو بةر اسا وةك اةوانةي ليسا كوردسـتاني باسـي نـةكردش هةرضـةندة اـةم      
وةاَلمانــة مــن بــؤ خــؤم ثَيموايــة اــةوة ايشــي بــةر َيز وةزيــري داراييــة وةاَلم بداتــةوةش بــةاَلم هــةر بــؤ راســت  

 .وش اةطةر بةر َيزي وةاَلمي دايةوةش اةوة بزانَيت كة اَيمة باسي مووضةمان نةكردووةو سوثاسكردنةوة بو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش  كاك كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةش   ــة راثؤرتةك ــةبارة  ب ــةن  س ــةندين  لةالي ــةوة ض ــداماني ثةرلةمان ــةندين    اةن ــتةكراش وةض ــياري ااراس ثرس

كةموكورتي لةاليةن ليذنةكانةوة ثَيشنياركراوةش ليذنةي دارايي يان ثةسةندي كردووة يان ر ةدي كردؤتـةوةش  
اةمة ثَيويسا بةوة هةبووش اـةم ليذنـةي داراييـة كـاتَي ثَيشـنيارة ر اسـتةكان وةردةطرَيـت يـان اةوانـةي كـة           

ي ضاك بكردايةتـةوةش نـةك ثَيشـنيار بـؤ اَيمـة بكاتـةوةش ضـونكة اَيمـة ثـار          هةَلة كراوةش لةم ماوةيةدا هةموو
بةحكومةنان وتووةش دةقي ياسـايي هةيـة كةحكومـة  دةبـَي ثابةنـد بَيـت بـةوةي كـة مووضـة يـةك ،ـا ش            

اَيسـتا ليذنـةي دارايـي سـةبارة  بةهـةموو       شاةمساَل اةَلَيت ثَيشنيار دةكةمةوةش هةر اةمة سَي ر ؤذي دةوَيت
 .ثَيشنيارانةي كةليذنة تايبةتةكان كردوويانةش قسةي لةسةر بكا  و وةآلمي هةبَيتش سوثاساةو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك دكتؤر ااراسش نةرموو

 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـتان خـانش بـةس تَيبينيـةك هـةبوو      يةش وةآلم نـةبوو بـؤ ثَيشـنياري هـاور َيم كويَ    % 51بةحةقيقة  اةو لة 
يةكَيك ااماذةي بة هةموو بوديةي وةطةر خسنت كردش لةوانةية ااماذةكةي بةهةَلة بووبَيتش اـةوة تـةنها بـؤ    

 .تةوزيح بووش اةطينا وةآلمدانةوة نةبوو بؤ اةو بةر َيزةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش نةرمووبةر َيز عومةر نورةديينش نوقتةي نيزامي هةية
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محة امني 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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براي بةر َيزم كاك دكتؤر ااراس باسي اـةوةي كـردش كـة سـةبارة  بـة ثَيشـنيارةكةي ليسـا كوردسـتانيش كـة          
 اَيمة ر ةايمان واية كـة تـةنها نيسـبةتةكة ديـاري بكرَيـتش اـةوي تـر بـؤ حكومـة  بـةيَي بهَيَلـدرَيتش بـةآلم            

ثَيشنيارةكة تةناصيلي تَيداية كة ثارةكة ضؤن تةصةر ويف ثَيوة بكرَيتش دةمانـةوَيت بـزانني كـة اةمـة ر ةاـي      
شةخصي كاك دكتؤر ااراسةش يان ر ةاي تةواوي ليذنةي دارايي و اابووريية ش ضونكة كـاك دكتـؤر وتـي ر ةاـي     

 .ر سوثاسليذنةي دارايي و اابوورييةش اةطةر اةوةمان بؤ ر وون بكاتةوةش زؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر ااراسش نةرموو 
 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر اي اَيمة تـةنها اةوةيـةش ضـؤنيةتي تةصـةر ون بةدابةزينةكـةوة حكومـة  بيكـا ش اـةوة  قـابيلي اةوةيـة           

 .بضَيتة دةنطدانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خورشيد قسة  هةبووش نةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـة خؤمـان   %11دابـةزَيننيش اـةو لـة    % 11يةعين هةر لةسةر اةو خاَلة قسـةم هةيـةش اَيمـة كـة دةَلـَيني لـة       

وةي دابةزينةكـة  تةصةر ويف ثَيوة بكةينش اةوة مانع نية وةكو ثَيشـنياري نراكسـيؤني كوردسـتانيش بـةآلم شـيَ     
لةكام بابة  ش لـةكام دةرطـا دابـةزينني ش اـةوة بـؤ حكومـة  بـةيَيي بهـَيَلنيش بـؤ اـةوةي حكومـة  بتـوانَي             
ضارةسةري بكا  بةثَيي ثَيويست وبةثَيي اةوةي كة بـؤ حكومـة  دةكرَيـتش بـابَلَيني مةبلـة ي دابةزينةكـة       

دةكةوَيتــة بةردةســا اةنــدام ثةرلةمانــةكانش  مليــارةش وةكــو ثَيشــنيارمان كــردووةش 111مليــارةش اــةو  111
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ينلش نةرموو
 :بةر َيز ينل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن وةكــو اةنــدامي ليذنــةي دارايــي هةنــدَي ثَيشــنيارو تــةوز اتين كــراش لةســةر مةســةلةي كشــتوكاَل كــة   

ةيةكي طرنطةش مةسةلةي اابووري كوردستانةش من هةنـدَي تـةوز اه هةيـةش    مةسةلةيةكي زيندووةو مةسةل
ضي تر يواس و شت نيةش داواي لَيبوردن دةكةمش اَيمة تةنها ر ةخنةمان لة بوديةي ثارَيزطاكان هةيةش كة لـة  

مليــؤن دانــراوة بــؤ  311مليــارو 3مليــار  111دانــراوة بــؤ كشــتوكاَلش اــةوين لةبة ــداوة هــاتووةش لــة  % 1
ش حـةز اةكـةم تـةوز َيك بـدةم بةضـةند      %2622دةكا ش مةسـةلةي ايستسـماري كـة لـة     % 1شتوكاَل كة لة ك
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خاَلَيك لةموازةنةدا كةهةيةش هةمووي نيسـةبي تَيدايـةش يـةكَيك لـةو خاآلنـة مةسـةلةي ايعانـاتي كشـتوكاَلةش         
ــةدةعم دةدرَيــت بــؤ يوتيــارانش ناخ         ــةر اــةوةي هةنــدَي ثــارة بةســولتة دةدرَيــتش ب رَيتــة مةشــاريعي  لةب

% 1بــؤ ايعانــاتي كشــتوكاَليةش كــة اةطــةر هــةمووي كــؤ بكةيتــةوة نزيكــي لــة % 18،21ايستســمارييةوةش لــة 
مليـار بــووةش اةمسـاَل اــةبَيت بــة    51دةكـا ش بَيةطــة لـةو ثــارةي كــة لـةبانقي كشــتوكاَليدا دانـراوةش كــة ثــار     

ش كـةمن ثرسـيارم كـردووةش اةطـةر بطاتـة      مليارش بةر ةاي اـةو كةسـانةي كـة شـارةزان لـةدةرةوةي وآلتـين      15
 .ر َيذةيةكي باشة بؤ كشتوكاَلش زؤر سوثاس% 6و لة % 1سةرووي لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش نةرموو كاك خورشيدليذنةي دارايي كةستان قسةتان ماوة 
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةموو اـةو اةندامـة بةر َيزانـة دةكـةين اةوانـةي كـة دةستخؤشـيان لـَي           ثَين هةموو شتَيك اَيمةش سوثاسي

نةكردووين اةوانةشي كة دةستخؤشيان لَيكردين و ر ةخنةشيان هةبووش لَيرة تةنها دةمةوَيت ااماذة بةشتَيك 
كـةس ثَيشـنياريان كـردش اـةم      15كـةسش   11كـةسش   11بدةمش زؤر ثَيشنيار هةبووش هةندَي ثَيشنيار هةبوو 

شنيارانة هةمووي المان مةويودةش حازرةش لةكاتي موناقةشةكردني ياساكةداش اـةو ثَيشـنيارانة ايةتيمالـة    ثَي
هةندَيكيان يَيطايان لةياساكةدا بَيتش هةندَيك هةبوو ثَيشنيار بووش كة ثةسةند بـوو لـةالي زؤر لـةبرادةرانش    

يان وةكو بر يار دةردةضـَيتش اـةواني تـرين     كة بكةوَيتة دةنطدانش ايةتيمالة يان يَيطاي لةياساكة دةبَيتةوة
وةكو ثَيشنيار ر ةوانةي اةكرَينش اةوة نةبَيت كة دكتؤر باسي كرد هةر اةوة بَيتش نةخَير كؤمةَلَيك ثَيشنيار 

كـةس ثةسـةندي كـردووةش اـةوة ليسـتَيك لـةالي اَيمـة هةيـة لةسـةر اـةو           11كـةسش  11كة زياتر لةكةسَيك 
ن ويارَيكي تر دةخيةينةوة بةر دةسا اةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكانش بـؤ اـةوةي   ثَيشنيارانةش تةرتييب دةكةي

دةنطي لةسةر بدةن كامي ثَيشـنيارة ش كـامين دةبَيتـة بر يـار ش كـامين يَيطـاي لةياسـاكة دةكرَيتـةوة ش زؤر         
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرطوَل خانش نوقتةي نيزامي هةيةش نةرموو
 :حسن رضاَل بةر َيز سةرطو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةمةوَيت اـةو ثرسـيارة بكـةم تاضـةند نيزاميـة كـة ليذنـةي دارايـي يةكـةش يةكـةش خؤيـان يـواس بدةنـةوةش              

 .مةنروز وابوو ر اي ليذنةي دارايي بَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوةش بؤية لَيرةنش تا ر وونكردنـةوة بـدةنش   ليذنةي دارايي خؤيان لَيرةنش زؤر تةبيعية هةموويان يواس دةدةن
 .ضونكة هةموو اةندامة بةر َيزةكانين زؤر بةتَيروتةسةلي قسةيان كردش نيزامي هةيةش كاك ساالرش نةرموو
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةموو ثةرلـةمانتاران و ليذنـةكان     وة تاكو اَيستاش3لةر استيدا لةهاتين ثر ٍِؤذة بودية بؤ ثةرلةمان لةمانطي 
ثَيــوةي ســةرقاَلنش هــةموو كــةلَين و هــةموو اليةنــةكانيان هةَلســةنطاندووةش دوايــارين دةستخؤشــيمان كــرد  
لةر اثؤرتي ليذنةي دارايي كةر اثؤرتَيكي شاملةش زؤربةي سةرجنةكاني اةنداماني لةر َيطةي ليذنةكانةوة لةخؤ 

ابردوو  كـة طتتوطؤيـةكي تَيروتةسـةل كـراوةش هةنـدَي سـةرنج وتَيبـيين        طرتووةش دواي اةم ضةند ر ةؤذةي ر 
هــةبووش لــةناو ر اثؤرتةكانــدا ياداشــت نــةكرابوونش يــان اةنــدامان بةشــَيكيان نةيانووســيوة لــةناو ر اثــؤر  و    
تَيبينيةكانةوة تؤماري بكةنش ااسايية لةهؤَلدا تـةرحي نوَينـةراني حكومـةتي بكـةنش اَيمـة ضـاوةر  دةكـةينش        
بةر َيزان وةزيري دارايي ووةزيري ثنندانانش بؤ اةو هةموو سـةرنج و تَيبـيين و ر ةخنـةو قسـةكردن لةسـةر      

 .كةموكور يانة وةآلمي خؤيان بؤ اَيمة هةبَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش النة خانش نةرموو
 :بةر َيز النة امحد ضليب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَي ثرسيارو شـت كـة اةنـداماني بـةر َيز كرديـانش دووش سـَي ثرسـيار مـن حةزدةكـةم لـةالي           سةبارة  بة 

هـةزار   15ش 1111خؤمةوة وةآلميان بدةمةوةش هةندَي لةاةندام ثةرلةمانةكان وتيان كة لةبوديـةي سـاَلي   
يةش حةز دةكـةم  ثلةي وةزيتي بؤ دامةزراندن ثَيشنياري كردووة حكومة ش لةهةمان كاتدا اَيمة ناايزمان هة

هـةزار ثلـةي وةزيتييـةش بـؤ دامةزرانـدن كـةدانراوةش ر اسـتة اَيمـة لةهةنـدَي           15اةوة ر وون بكةمـةوةش اـةو   
وةزارة  ناازمــان هةيــةش بــةس لةهــةمان كاتــداش لةهةنــدَي وةزارة  لةهــةمان بــوارش لةهةنــدَي ايختصاصــا  

ــاش و     ــي تةندروس ــةش وةزارةت ــؤ ةوون ــةش ب ــي هةي ــان ثَي ــان   ايةتيايان ــاآلش ايةتيايان ــدني ب ــي خوَين ةزارةت
هـةزار ثلـةي    15بةدامةزراندن هةيةش لةهةمان كاتداش اَيمة كةدةَلَيني ناازمان هةية كة دايان دةمـةزرَيننيش  

وةزيتيمان هةيةش االَيرةدا كؤمـةَلَيك لـة نةرمانبـةرةكان تةقاعـد دةبـنش كؤمـةَلَيكي تـر تـةرنيع دةكـةنش كـة           
 15دةبنةوة بـؤ ثلـةي وةزيتـي بـةرزترش بؤيـة لَيـرةدا يَيطـا دةبَيتـةوة بـؤ اـةو            لةثلةي وةزيتي نزمن بةرز

هـةزار ثلــة وةزيتيـةش لَيرةشــدا ايختيصاصـا  هةيــةش اَيمـة هةنــدَي ايختيصاصـانان هةيــة لةهةنـدَي بــوارش       
يةش وةزارة  هةية ثَيويسا ثَييةتي ايةتيايي ثَيي هةيةش بةس لةطةَل اةوةدا هةندَي دةرةياتي وةزيتي هة

هةندَي ايختصاصا  هةية لةوةزارة  هةية نـاايزةش اـةوة  هـةر دةبيـنني لةياسـاكة لةيـةكَيك لـةماددةكان        
ــةو        ــةلةن ا ــة مةس ــانكردووةش ك ــرَىش يــةعين داوام ــةرتي تايبــة  بك ــةيعي ك ــةوةي تةش ــؤ ا ــراوة ب ــيقكاح ك ا

ةتي بداتـة كـةرتي   نةرمانبةرةي لةكةرتي حكـومي نقـ  ببَيتـة كـةرتي تايبـة ش لَيـرة كـةرتي حكـومي يارمـ         
تايبة ش ضونكة اةمة  لةليسا كوردستاني كة لةبيدايةتةوة دةمانةوَي تةشـةيعي كـةرتي تايبـة  بكـةين     
بؤ اةوةي كةرتي تايبة  ثشت بَيت لةطةَل كةرتي حكوميش اةوة بةنيسـبة  اـةو خاَلـةش خـاَلَيكي تـر هةيـةش       
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مان دةزانـني بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان     بةنيسبة  دواكةوتين بوديةي هةرَيمي كوردستانش اَيمة هةموو
بَلــَيني ونــةَلَيني اَيمــة بةشــَيكني لــة عَيــراقش ثةيوةنــددان بــة حكومــةتي مةركــةزي هةيــةش تــةبيعي دةبَيــت 
كةلةوَي ثةسةند دةكرَيتش اينةا لَيرة اَيمة اـةو بوديـةي خؤمـان كـة دايـدةنَينيش ثَيـي دةوترَيـت بوديـةي         

ادةندرَيتش  ةير دةبَي اَيمة  بوديةي حكومةتي عَيراقي ثةسةند بكرَيـت خةمَلَيندراوش يةعين تةمخينية د
اينةا اَيمة  لَيرة بةقةدةر تةمخينيةكـةي دايبنَيـينيش حـةزم دةكـرد اـةو خاَلـة وةآلم بدةمـةوةش هـةروةها         

لـة نةنـةقاتي تةشـغيلي كـةم     % 11خاَلَيكي تر هةيةش بةنيسبة  ايقكاحي ليسا كوردستانيش كة ونـان لـة   
كةمبكرَيتـةوةش تـةبيعي   % 15ش % 11ش %5كرَيتةوةش هةروةها اَيمة لة ر اثـؤرتي ليذنـةي دارايـي وتوومانـةش      ب

اــةو كةمكردنةوةيــة لــة نةنــةقاتي تةشــغيلي لــةض بابــةتَيك دةبَيــتش لةمووضــة نابَيــت دةســا لــَي بــدرَيتش    
ةكرَيتـةوةش اــةوة  وابــزا   لةمينـةحش لــة ايعانـا ش لــة مســروناتي تـرش مــةويوداتي نـاداراييش لةوانــة كــةم د    

زؤرينةي اةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكان ايشارةتيان ثَيداش دةيـانو  بةنيسـبة  اةمسـاَل لةطـةَل سـاَلي ثَيشـكش       
زيادي كردووةش اَيمة  اةوة يةكَيكة لة ايقكاحةكاةان كة دةَلَيني لةو بابانة با كـةم بكرَيتـةوةش بـؤ اـةوةي     

 .ش بضَيتة سةر بوديةي وةبةرهَينانش سوثاسبوديةي تةشغيلي كةم بكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساالر نوقتةي نيزامي هةيةش نةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر استيدا لةو كاتةوةي كة ثرؤذةي بودية هاتووةتة ثةرلةماني كوردستان اةندامان لةر َيطةي ليذنةكانـةوةش  

رنج و تَيبيين وهةَلسةنطاندني خؤيان بؤ ثرؤذةكة هـةبووةش لـةم ضـةند ر ؤذةي ر ابردووشـدا لـةناو هـؤَلي       سة
ثةرلةمانش هةندَي سةرنج و تَيبين وكـةموكورتي تـر كـة هةنـدَي لةاةنـدامان لةوانةيـة نةيانويسـتيَب لـةناو         

بيَلـَين بـؤ اـةوةي بةشـَيك لـة       كـان  ليذنةكاندا تؤماري بكةنش لَيرة حةقي خؤيانة لةبةردةم بةر َيزان وةزيرة
اةو كةموكورتيانة كةم بكةنةوةش اَيمة لة اَيستادا تةنها ضـاوةر َي دةكـةينش وةآلمـي اـةو سـةرنج و ثرسـيارو       
قسانةي كةكراوة لةاليةن نوَينةراني حكومةتةوة بدرَيتةوةش من تةسةورم وايـةش دةستخؤشـيمان كـردووةش لـة     

  ر اثؤرتةكــةيان اامــادةكردووةش بةرضــاو ر وونيــان داوة بــة اَيمــةو ر اي ليذنـةي دارايــي كــة بةشــَيوةيةكي بــا 
طتشــي و حكومــةتينش تــةنها لــة اَيســتادا اــةوةي كــة ثَيويســتة طــوَي طرتنــة لــةوةآلمي وةزيــرة بــةر َيزةكانش  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اري اـةو ضـةند ر ؤذةي اةنـداماني    بةر َيز وةزيري دارايي كـاك شـَيب بـايز نـةرمووش بـؤ وةآلم دانـةوةي ثرسـي       
 .ثةرلةمان و ليذنةي داراييش نةرموو

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بــةر َيزانش خوشــك و برايــاني ثةرلةلــةمانش سوثاســتان دةكــةم بــؤ تَيبينيــةكانتانش بــؤ ر ةخنــةكانتانش بــؤ           
اَيمة كة ميزانية لةوةزارةتي دارايـي دانـراوةش ديـارة هةنـدَيك خـاَل هةيـة بةنـةزةري         بؤضوونةكانتانش ديارة

ــة نراوانكردنــي          ــدان ب ــةداش بةيةخ ــةناو بوديةك ــةوةي هةيــة ل ــةوة  ر ةنطدان ــووةش ا ــان وةرطرت ايعتيبارم
ياسـاو  ش بةردةوام بوون بةثةرةثَيداني ااساين ويَيطري كردن و سةثاندني 1111ثرؤذةكاني ذَيرخاني ساَلي 

ــةو     ــاتر اـ ــت زيـ ــارة مةبةسـ ــةربازي ديـ ــاي سـ ــتكردني توانـ ــةر دراوةش   6دروسـ ــاري لةسـ ــة بر يـ ــةش كـ ليوايةيـ
ثَيشكةشــكردني خزمــةتطوزاري طشــا وذَيرخــانش بــةردةوام بــووني دابــني كــردن بــؤ ثرؤذةكــاني بــةردةوامش   

اكان لـةر َيطاي ثـرؤذةي   تةرخانكردني ثارة بـؤ طةشـةثَيداني ثارَيزطاكـان وثشـتيواني كـةرتي كارةبـا لـةثارَيزط       
ثكؤ دؤالرش ثةرةثَيـداني كـةرتي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاآلو زيـادكردني ذَيرخـان بـؤ اـةم كةرتـةش لـة سـاَلي             

مليــار دينــارش لةبوديــةي بةكارخســنتش بــةردةوام بــوون لــة ثشــتيواني كردنــي كــةرتي   211بــةبر ي  1111
كاَل بةمةبةســا هاوكــاري كردنــي يوتيــاران و  مليــار دينــار بــؤ بــواري كشــتو  85كشــتوكاَل و دانــاني بــر ي 

ــؤ       ــاتي كارةبــا ب ــةرتي كارةبــاو دانــاني داه ــتوكاَليش بةيةخــدان بةك ــوون لــة قــةرزي كش هــةروةها بــةردةوام ب
ثرؤذةكــاني كارةبــاش بايةخــدان بةكَيشــةي نيشــتةيَيبوون و بــةردةوام بــوون لــةداناني تــةرخانكردن بــؤ اــةم  

ش ثشتيواني سندوقي نيشـتةيَيبوونش ضـاككردن و ثةرةثَيـداني كـةرتي     مةبةستانةش داناني قةرزي خانووبةرة
داراييش كاراكردني دةرنةتةكاني كاري بانقيش ثةرةثَيـداني كـةرتي تايبـة  بـؤ كـةمكردني بَيكـاريش مـن اـةو         
ثرسيارانةي كةهاتوونش ض ثرسـياري ليذنـةي دارايـي بَيــت ض ثرسـياري اةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز بَيـتش          

يارة هةندَي خاَلي زؤر لةخاَلةكانش دووبارةنش من لةثَيشةوة هةنـدَي شـت هةيـة باسـي دةكـةم وةآلمـي       اةوة د
: دةدةمةوةش لةدوايشدا خاَل بـةخاَل اـةوةي كـة تةسـةيلم كـردووة لـةالي خؤمـان وةآلمـي دةدةمـةوةش يةكـةم          

ن و وةرنةطرتين ر ةقـةمي  اةوةية اَيمة هةمووساَلَيك كة دواكةوتين ناردني موازةنةش سةبةبي سةرةكي نةهات
نيهــااي ميزانيــةي اَيمةيــة لــة بة ــدادش اةمســاَل اَيمــة اةوةنــدة ثةلــةمانكردش دامشــان نــا لةســةر ر ةقــةمَيك   
وةرمانطرتبوو البةالش ر ةقةمةكة طؤر اش يارَيكي تر وةسـتاينش ر ةقـةمَيكمان اـاخر يـار لةثةرلـةمان دةرضـووش       

اةوة يةكسةر لةسةر اةوة ايستنادمان كردش ثرؤذةكةمان نارد بؤ ر ةقةمةكةمان لة يةريدة خوَيندةوةش دواي 
ناردوومانـةش بـةآلم اةمـة كيتـابي      6/3ثةرلةمان لـة حكومةتـةوةش اةطـةر تةماشـاي نووسـراوةكة بكـةنش لـة        

صادر بووةش يةعنى اَيمة اةوةندة بة ثةرؤ  بووينة كـة زوو بينَيرينـة    11/3وةزارةتي دارايي عَيراقةش لة 
ستنادمان كـردة سـةر يراايـد و البـةال     ايبؤ اَيمةى ناردووة بةس اَيمة هةر  11/3بةالم اةو لة ثةرلةمانش 

نوَينةرةكانى خؤمانش وة كة باسي نوَينةرين اةكةين لةوَى لة وةزارةتى دارايى ديـارة اةوةيـة كـة لـةش اَيمـة      
مة تعقيـب اـةكا  لـة وةزارةتـى     اةلَيني نوَينةرقةسدمان مؤزةنَيكة دامانناوة لةوَى اين و كارى ر ؤذانةى اَي

دارايى و مؤزةنى حكومةتى هةرَيمى كوردستانين هةر لةوَييةش بةاَلم وةكو نوَينةر اَيمة نوَينةرَيكى رةمسى 
اَيمة لة وةزارةتى دارايى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتانةوة بـانط نـةكراوة لـة هـيَ وةختَيكـدا  بـؤ اـةوةى           

ميزانية و حتديدى اةو مةبلة ةى كة بؤ اَيمـة تةخسـي  اـةكرَيتش    طتتوطؤمان لةطةَل بكةن لةسةر دانانى 
بةاَلم اةوة مةعناى اةوة نية كة حكومةتى هةريًََم لة هـيَ وةختَيكـا خـؤى َت تَينةطةيانـدووة و يـاخود بـؤ       
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اةو مةبةسـتانة هاتوضـؤى نـةكردوةو نةرؤيشـتووة لـة كابينـةى ثَينةـا ضـةندةها يـار وةنـد ر ؤيشـتووة بـة             
بةرَيز يةنابي كاك نَيضـرياان بـارزانى لـة كابينـةى شةشـا ضـةندةها يـار وةنـد ر ؤيشـتووة بـة           سةرؤكايةتى 

بةرهـةم اـةم ليذنانـةو اـةم وةندانـةى كـة ر ؤيشـتوون هـةموو يـارَى وةزيـرى دارايـى و            .سةرؤكايةتى كاك د
ةى وةرطرتنـى  ياخود وةكيلةكةى يـاخود نوَينـةرانى اَيمـةيان لةطـةاَل بـووة وة بـةردةوام بووينـة لةسـةر ثـار         

سلةنى ثَيشمةرطةش بـةردةوام بووينـة لةسـةر اـةو داوايانـةى كـة اَيمـة اـةوان اـةَلَين اَيمـة اـةم مةوازيعانـة             
عينقةى بة حكومةتى نيدرات مةركةزيةوة هةية وة سياسةتى دارايى سياسةتَيكى مةركةزية وة اَيوة وةكـو  

ةندة اَيمــة باســى شــةراكةنان كــردووة لــة حكومــةتى هــةرَيم بؤتــان نيــة نــاو دانــانى اــةو مةوزوعــة هةرضــ
ــةر        ــةوة اةط ــةر اةكةم ــديان لةس ــةى تةاكي ــةو حماوةالن ــؤ ا ــةتاكو ب ــة ه ــةردةوام بووين ــةوة ب ــداش وة ا طةَليان

. يـةنابتان ااطـادار بـن لـة ثَيشـى ماوةيـةك وةزيـرى دارايـى يـةنابى سـةرؤكى اةجنومـةنى وةزيـران كــاك د            
ــننش   ــَين يــةككى ببي ــرد كــة ب ــةو     بةرهــةم داواى ك ــرد و ل ــةلًَى ك ــةوةمان لةط ــرة كؤبون ــرة و لَي ــة اَي ــةو هات ا

كؤبونةوةيةداش نوَينةرانى وةزارةتى دارايى لةطةَلى دانيشنت وة يةكَيك لةو مةوزوعانة اةوانة بـوون وةعـدى   
اةويان داوة كة اةو مةوزوعة عينج بكرَيتش وة يارَيكى ترين وةزيرى دارايى هةر هاتة اَيرةش وة يـارَيكى  

ة وةختى كابينةى ثَينةيشداش ضةندةها يار رؤيشتني و وةزيرى داراين هاتة اَيرةش ديـارة زيـاتر بر يـار    تر ل
لةوة دةدةن باس لةوة دةكرَى و ثرسـيار لـةوة دةكرَيـت بؤضـى اةمسـاَل بوديـةى تةشـغيلى زيـادى كـردووةش          

دراوةش وة اةمسـاَل ضـةندَيكى   اةطةر بضنة سةر حقلى وةزارةتى كارةباش اةبينن ثار ساَل ضةند بؤ كارةبـا دانـ  
بؤ داندراوةش اةبينن لة حدودى يةك ترليؤن و ثةجنا مليار نةرقى هةيةش وة اةم نةرقة  بؤضـى هـاتووة ش   
بؤ وا زيادى كردوةو  لةبةر اةوةى كةوا ثارةكـة حمروقـا ش طازوايـ  و اةوانـةيان بـؤ دابـني اـةكراش اةمسـاَل         

ادارى وةزارةتـى دارايـى كردؤتـةوةش كـةوا نـاتوانن اـةو حمروقاتـة        وةزارةتى نةو  بة نووسراوَيكى رةمسى ااط
دابني بكةنش وة خرايةتة ناو ميزانيةوةش اةمة يةكيًَك لة خاَلةكان و دواى اـةوة كارةبـا لـةناو ايعاناتـدا بـوو      
ثَيشك داهاتةكةى حيساس اةكراش مةسرونةكةشـى حيسـاس اـةكراش يـةك لـة يـةك تـةرح اـةكراش رةسـيدةكةى          

بؤ بوديـةش اـةوة تةبيعـةتى اـةوة حيسـابي اـةو ايعاناتـة ااوهايـةش اةمسـاَل بـؤ اـةوةى داهاتيشـى              دااةندرا
مةعلووم بَي و وة خؤيشي يةعنى نةنةقاتيشيان مـةعلووم بَيـتش ضـونكة زؤر زيـادى كـردووو هَينامانـة نـاو        

كـردووة و اَيـوةى    ميزانية اةمة يةكَيك لة اةسبابةكانش سةبةبَيكى تـر هةيـة اَيمـة ثارةكـة خؤمـان بامسـان      
كةسى بؤ دابني  15111بةرَيزين اةزانن جتاوزمان هةبووة لة تةعيناتاش اةو نةرقةى لةطةَل اةمساَلداش كة 

اةكرَيش اةوين نـةرقى اـةو مووضـةيةية هاتؤتـةوة نـاو اـةم بوديةيـةش دواي اـةوة موخةصةصـاتَيكي زؤر          
مش كــة اَيســتاكة بــؤ ياســاييةكان اــةوة   دابــني كــراوةش بــؤ مــةحاكم و بــؤ نةرمانبــةران واــةعزااي مــةحاك  

 6هـي تـرينش دواي اـةوة اةمسـاَل اَيمـة      ( نيزيـاايش كيميـااي  )هاتووةتة ناو ميزانيةوةش هةروةها دةرماَلةي 
ليواي عةسـكةري دااةمـةزرَينني و اةمرةكـةيان دةرضـووةش اةمانـة هـةمووي ثَيداويسـتيان دةوَيـتش ضـونكة          

شــمةرطةمشان هَيناوةتــة نــاو ميزانيــة عامةكــةي خؤمانــةوةش ضــونكة  اةمســاَل اَيمــة ميزانيــةي وةزارةتــي ثَي
ــتش        ــةرن دةكرَيـ ــؤ سـ ــولتةكاةان بـ ــة سـ ــةوةي كـ ــدي اـ ــةر بةوةعـ ــة هـ ــولتانةي كـ ــةو سـ ــتا اـ ــةتاكو اَيسـ هـ
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نةشيانداوينةتَيش اَيسـتاكة لـةزمين ميزانيـةدا داماننـاوةش اـةوة  ديـارة يةكَيكـة لـة هؤكارةكـانش دواي اـةوة           
زانكؤي تازةمان كردؤتةوةش هةروةها سَي سةرثةرشتياري تـازة   2يان  3اَيمة اَيستاكة  مةعلوومي بةر َيزتانة

هةيةش اةمانة هةمووي ثَيويستيان بة مةساريف و نةنةقا  هةيـةش دواي اـةوة ليسـتَيكمان بـؤ هـاتووة تـازةش       
ي تايبة  بـة  هي زيندانية سياسيةكان هةر لةزمين اةمةدا سةرن دةبَيتش هةروةها بةنيسبة  الوان و كةرت

اين كردنـي و ايسـتتتاعاتي زةمـانش كـة لَييـان دةكرَيـتش وة مـةنروزة حكومـة  موشـارةكة بكـا ش اةمانـة            
اةسبابن كة اَيستاكة بوديةي تةشغيلي زيـادي كـردووةش اةطـةر بـةراوردي بكـةيت ذمارةكـان نـزيكنش ديـارة         

لَيـدةكرَيت ش بـؤ كـوَي دةر وا  ش اـةم      زؤريار ثرسيار دةكرَيتش اةوترَيت اةم داهاتةي كـة دةمَينَيتـةوة ضـي   
ــدَيت ش بــؤ كــوَين      ثرســيارة بةر اســا هةركةســَيك شــارةزا بَيــت لةايشــوكاري داراييــدا مةعلومــة كةضــي لَي
دةر وا  ش بةنيسبة  هةموو تةخصيصَيكةوة اةتوانن لةهةموو شوَينَيك ثرسيار بكرَيتش بزانن واية يان نا ش 

ــاَلد   ــايي س ــة كؤت ــَيك ل ــةَلَيت هــةموو تةخصيص ــاتةكة نــامَييَن (  تسقق بأنتهاءققاسأة سققليأة ا  ققيأ)اش ا تةخصيص
لــةكؤتايي ســاَلي ماليــداش وة لةســاَلي تــازةدا تةخصــي  اةكرَيتــةوة بــؤيش لــةو حاَلةتــةدا كــة تةخصيصــةكة    
نامَينَيتش اةطةر بَيت وتؤ عةيز  نةبَيتش يـان لـةبابَيكي تـر سـةرنت نـةكردبَيت بـةثَيي ياسـاكة ش بـةثَيي         

كة ش مةنروزة ثارةكة تةدوير اةبَيتةوةش بةآلم اةطةر عةيز  هةبَيتش اةطةر لةهةنـدَي بـابي تـردا    موازةنة
زياد  سةرن كردبَيش اةو بابانة بةثَيي ياساكة اةوة مةعناي اةوةية تؤ مـدةوةر  نابَيـتش اةضـَيت بـؤ اـةو      

ــامي ك      ــاباتي خيت ــةوَيتش حس ــدا دةراةك ــاباتي خيتامي ــة حس ــةمووي ل ــةوة  ه ــةرنانةش ا ــت  س ــة دةس ةدةطات
بةر َيزتانش اةو وةختة كة يةنابتان لَيي ورد اةبنةوة اةو شـتانة هـةمووي تَيـدا دةردةكـةوَيتش اـةو وةختـة       
اــةتوانن زيــاتر اــةو حســاباتةي لةســةر بكــةنش لَيــرةدا مــن هةنــدَي شــتم هةيــة لةســةر اــةوةي كــة بــةبريي   

ش تةماشـا بكـةن   1111ر بـووةش بـؤ سـاَلي    ي خيتـامي كـة تـةدوي   1111بةر َيزتاني بهَينمةوةش حساباتي سـاَلي  
ش كـة عـةيزةش اـةوة لةاليـةكش ثارسـاَل      1111مليار بـةر ةمسي تـةدوير بوةتـةوة بـؤ سـاَلي       11تريليؤنَيك و 

ــة     ــدا ك ــةداش بر يارتان ــةم هؤَل ــةر ل ــةنابتان ه ــارةي     635ي ــمةرطةيةش ث ــي ثَيش ــةيزي وةزارةت ــار ع ــار دين ملي
ت نةكـةوتووةش بـةآلم اةمـة بؤضـي اَيسـتاكة اـةو ثارانـةي اـةم         ثَيشمةرطة سـةرنكراو اَيمـة هيضـمان بةدةسـ    

ثرؤذانة و اةم تةخصيصاتانةي ياساكة سةرن نـةكراوةش بـؤ كـوَي اـةر وا  ش اـةر وا  بـؤ تةسـديدي اةمانـةش         
اةوة تـةبيعي لـة حسـاباتي خيتاميـدا زيـاتر نةتيةـةكان دةردةكـةوَيتش اـةر وا  بـؤ اَيمـة لَيـرة لـةم هؤَلـةدا              

ــتش     بــةر َيزتان بر  يارتانــداش هةرضــةندة اَيمــة لةطــةَل اــةوة نــةبووينش كــةوا تةحديــدي ثــارة بــؤ قــةرز بكرَي
مليـار   11مليار دينـار بـؤ عـةقار بَيـتش بـؤ مةسـرةيف عـةقاري بَيـت وتـةوزيعي بكـةينش اـةو             11بر يارتاندا 

بـةس لـة   ي بكـةين اَيمـة لـةو حـدوودةمان سـةرن كـردووة لـة ثارةكـةش بـؤ مـةعلوماتتان           11دينارة زةربـي  
مليــار  85ســلَيمانيداش اةمســاَل كــة تااَيســتاكة كــة لَيــرة هَيشــتا موصــادةقة نــةكراوةش اــةم حســاباتةش اَيمــة    

دينارمان سةرن كردووة بؤ عةقاريش لة سةري ساَلةوة تا اَيستاكةش مةعـةل عـيلم لـةزؤر شـتين وةسـتاوينش      
مة لـة بوديـةي تةشـغيلي بـةزياد حسـا ان      اةوة لةهةولَير زياتريشةش هةروةها اَيمة سولتةي زةواج كةوا اَي

كردش ضونكة الي خؤمانةوة اَيمة زيادمان كردبووش ديارة ثةرلةماني بةر َيز دةيةوَيت زياترين بكا ش اةمانة 
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هؤكارن بؤ اةوةي كة لة تةشغيلدا ر ةنطة لة نةتيةةي حسـاباتي خيتاميـدا بؤتـان دةربكـةوَيت كـة مـودةوةر       
ة دَيتة بةردةم بةر َيزتانش اةو وةختة دةتوانن زياترين لةسةر اةم مةوزوعة قسة دةمَينَيتةوة يان نا اةوكات

بكةنش اةمة بَيةطة لـةو قةرزانـةي كـة مـن باسـم نـةكردووةش اةمـةم هـةر بـة ةوونـة هَينايـةوةش الي اَيمـة             
ن بثرسنش قةرزي زراعين هةروةها تةياوزمان زؤرة لةسةري و نةمشان توانيوة اةمة ر ابطرينش ر ةنطة لَيشما

ضــؤن اةمــةتان لةخؤتانــةوة كــردش وةكــو وةزارةتــي ماليــة ايلتيزامتــان  نــةكرد بةميزانيةكــةوةش اَيمــة اــةم   
مةوزوعــةمان هَينايــةوة اةجنومــةني وةزيــرانش اــةوانين لةبــةر طرنطــي مةوزوعةكــةو خزمةتكردنَيكــة بــؤ  

ــراوي ر ة     ــةريش وة بةنووس ــط لةس ــةكؤي دةن ــدا ب ــانش بر ياريان ــاني خؤم ــةوة   هاووآلتي ــان كردين ــي ااطاداري مس
كةبــةردةوام بــني لــة دانــي اــةو ثارانــةش بةنيســبة  داهاتــةوة كــةباس لــةداها  دةكرَيــت اَيمــة داهاتــةكاةان 

داهـاتي سـاَلي   : لةياساكةش اةطةر بيخوَيننـةوة داهـاتي اةمسـاَل ييـاوازة لةطـةَل داهـاتي سـاآلني تـرداش يةكـةم         
يــد اــةو تةقــديرة كــةمكة لــةوةي كــة هةيــةش ضــونكة لــة  اــةوةي موقــةديرش تةقــدير كــراوةش بةتةاك 1111

خيتاميدا دةراةكةوَيت كةضةندةش خؤشتان اةزانن اَيمة ثارين شـةرمحان كـردش اـةو تةقـديرة بـؤ كـةممان       
دانابووش اةو داهاتانة يارَيكي تركة ثَيشك بةمةقاسة لَيمانيـان دةبـر يش اةمسـاَل لَيمـان نـابر نش اةوةشـي كـة        

ؤمان دةطَير نةوةش اةبَيتةوة بة داها  بؤ اَيمةش اةم داهاتانـة ايزانـة بـووةش لةطـةَل ثـارةي      لَييان سةندووين ب
ايعادة  1111نةو  ثكؤ دؤالرش اةمانة هةر هةمووي اَيستاكة وةزعي داهاتةكةي طؤر يوة لةالي اَيمةش سالًَي 

تريليـؤن دينـار    1يـة بـة   بؤ خؤمان دةبَيتش ثرساري اةوة اـةكرَيت كـة نـةرقَيك هة    1111دةكرَيت وساَلي 
داش اةوة اَيمة لةكاتي خؤيدا ناردوومانة بؤ بة دادش ضةند مانطَيـك ثـَين اـةوةي كـة     211و  316لةبةيين 

 211ش بـةآلم لـة اـاخري يـار كـة داماننـاوةش بـة        316بَلـَيم سـاَلَيكين ثـَين اـةوة بـة       اةمة بكرَيتش اـةوا  
حيسـاباتي خيتاميـدا دةراةكـةوَيتش ثرسـيار اةكـةن اـةَلَينش       دامانناوة وش داهاتي نيعلي اةو داهاتةية كـة لـة   

داهاتي نر ؤكةخانة لة كوَييةش داهاتي وةزارةتـي شـارةواني لـة كوَييـة ش بـؤ ضـي داهـاتي وةزارهـا شـارةواني          
كةمــة و بــؤ ضــي داهــاتي نر ؤكةخانــة ديــار نيــة ش اَيــوة تةماشــا بكــةنش خوشــك و برايــا ش اَيمــة كــة اــةو      

اش هةرضــةندة اــةوة نــاوي روونكردنــةوة بــوو بةراســاش اةطــةر بــراي بــةر َيزم ســةرؤكي   روونكردنــةوةمان د
لَيذنــةى دارايــي اــةو شــايةديةم بــؤ بــدا  بــة مــانطَيكين ثَيشــي اــةوة ااطــاداريم كــردةوة و وه اــةوة             
 روونكردنةوةيةش بؤ شةرح لةسةر مةسرون و داها  و ضؤنيةتي اين و كارةكاني وةزاةرتي داراييش اَيمة لة

روونكردنةوةكةدا و ثارةكة  شةرمحان كردش نرؤكةخانة داها  و مةسرويف لـةناو حيسـاباتي مينـةح دايـةش     
ــدير           ــة تةق ــاتووةش داهاتةك ــةم ه ــةك رةق ــة ي ــةوة ب ــتتاندايةش ا ــةر دةس ــةوة لةب ــةح بكةن ــتا مين ــةر اَيس اةط

َيتش اةوة دااةنر َي بة وةراةطريَيتش مةسرونةكة نةنةقاتةكة تةقدير وةراةطريَيتش يةك لة يةكي تةرح اةكر
ميزانيةش تةبيعـةتي اـةم حيسـاباتانة بـةو شـَيوةيةيةش اةمـة نـةك لَيـرة لـة كوردسـتان واي لـَي اةكـةينش لـة              
عرياقيشدا هةر بة هةمان شَيوةش باسي اةوة  دةكرَي مةسةلةن مينةحش اةمة مينةحة كة اَيستاكة صـةرن  

ي مينةح اةكةنش وا باس اةكرَيت كةوا اـةوة هـةمووي   اةكرَيش بةآلم هةندَيك خوشك و برا زؤر يار كة باس
بــؤ بةردةســا وةزيرةكــان و وةزارةتــةكان و رةاــي  ويزةرايــة بــؤ ســةرن و اــةو شــتانةش اَيمــة شــيمان           
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ــايي        ــاني دَلني ــاني و كؤمثانياك ــدةكاني بازرط ــةش بةن ــةو نةوعةي ــةح ب ــةَلَيني مين ــةوةش ا ــارةش  23كردووت ملي
مليارةش شارةوانيةكانش بؤ ناوي شارةوانيةكان هاتووة ش شارةوانيةكان  22اني نر ؤكةخانةكاني هةولَير و سلَيم

ــةي   ــة ثارةك ــاي رةقــةم          228ك ــة ثَيــي ياس ــان هةيــةش ب ــةتي خؤي ــارةوانيةكان حيســابي تايب ش 8مليــارةش ش
ش اـي  ارياد بؤ وةزارةتةكانش اةبَيتـة اـرياد بـؤ شـارةوانيةكانش بـة ثَيـي ياسـا        ةحيساباتيان تايبةتةش اةمة نابَيت

نر ؤكةخانة نابَيتة ارياد لة بؤ وةزاةرتي مواصةآل ش اةبَيتـة اـرياد بـؤ نر ؤكةخانةكـة خـؤيش مةصـرةنةكة و       
اريادةكةي لةوَي دةراةكةوَيش هةروةها بـة نيسـبةتي رَيكخراوةكـاني زانسـا و رَيكخراوةكـاني تـر و لَيذنـةى        

تـة كـة دانـراوة لـة خانـةى مينةحـداش بـةو        ش اـةوة ثـارةي ايعانا  188اؤَلومثيش يةكَيتيـةكاني وةرز   اـةوة   
شَيوةيةية مينةحش بةو شَيوةيةي نية كة يةنابتان وا بةعزي يار تةصـةوراتي واتـان ال دروسـت بـووة كـةوا      
ــاخود      ــةنش يـ ــدا اةكـ ــةرويف تَيـ ــان تةصـ ــةيتي خؤيـ ــة كـ ــان بـ ــة و وةزيرةكـ ــةر دةســـا وةزيرةكانـ ــةوة لةبـ اـ

نية اةو يؤرة دةسةآلتانة نية بؤ اةوةى كةوا اةو يـؤرة   مةسئولنيشياخود لةسةر اةوة ش اةوة ماناي اةوة
موكانةااتانــة بــدةنش اــةو يــؤرة يارمةتيانــةش هاوكاريانــة بــدةنش اــةوين هةيــةش بــةآلم بــةو شــَيوة نيــة كــة    
يــةنابتان باســي اةكــةنش حيســاباتي خيتــاميش حيســاباتي خيتــامي اــةو حيســاباتانةية كــة قــةد نابَيــت لــة    

ى كـردووة و وةزيـري    15/2تش خـؤي اـاخري يـار قـانوني ايـدارةى مـالي باسـي        بيدايةتي سةري ساَلدا ببيَـ 
دارايي بؤي هةية مانطَيكين تةاخريي بكا ش بةآلم اَيمة كة كَيشةي حيساباتي خيتاميمان اةوةيةش خؤ اَيمة 
وةزارةتـي دارايـي اـةو ييهةتـة نيمـان يةكسـةر حيسـاباتي خيتـامي هـةمووي اَيمـة بـَين لـة الي خؤمانــةوة             

كةينش مـةنروزة هـةموو وةزارةتَيـك حيسـاباتي خيتـامي خـؤي بكـا  و بينَيـرَي و بـة تةاكيـد حيسـاباتي            بي
خيتامي اةطاتة بةردةسا يةنابتانش بة اـرياد و بـة مةسـرويف كاميلـةوة و ش بـة تةحديـد هـيَ ايزانـاتَيكي         

ال دروسـت اـةبَيت لةسـةر    تري لةسةر ناكرَي و دَيتة بةردةسا بةر َيزتانش اةو وةختة تةصـةوراتي تازةتـان   
مةوزوعــةكانش لَيــرةدا اةمــةوَي يــةك شــت بَلــَيمش ديــارة هةنــدَيك لــة بــرادةران بــاس لــةوة اةكــةن و اــةَلَينش  
موازةنةكة بضَيتةش ثَين اةوةى بَيتة اَيرة بضَيتة رةقابةي ماليش من لةبةر اةوةى باسي حيساباتي خيتـامي  

ةي مالي وش اةبَي تةدقيق بكرَي لةوَيش اةوان دَين لة مةوقيعدا اةكةمش حيساباتي خيتامي اةبَي بضَيتة رةقاب
تةدقيق اةكةن لة الي خؤيانةوة تةدقيق بكةنش اـةويا دَيتـة بةردةسـا اَيـوةش رةنطـة اـةو وةختـة اَيـوة          
باشك بتوانن يَيبةيَيي بكةنش بةآلم بة نيسبةتي حيساباتي اةم تةقديراتةى اَيستا بؤ موازةنة هاتووةش اةم 

ديراتة نابَيت بضَيتة رةقابةي ماليش بةآلم اةطةر بشـنَيردرَيش اَيمـة سوثاسـتان دةكـةينش بـؤ ضـي نـابَي ش        تةق
ضونكة اين و كاري رةقابةي مالي بة ثَيي قانونش التـدقيق بعـد الصـرنش التـدقيق قبـ  الصـرنش تـةدقيقي        

خؤي هةيةش تـةدقيقي دةكـةن و   داخيلي هةية لة هةموو وةزارةتةكانش دااريةكانش رةقابة و تةدقيقي داخيلي 
دواي اةوةي كة سةرن تةحةقوق اةبَيتش رةقابةي مالي دَيتش ساَلَيك تةدقيق اةكا ش يان شـة  مـانطش يـان    
مةوزوعَيكي موعةين دَيت تةدقيقي دةكا  و اةو وةختة راثؤرتي خؤي بةرز دةكاتةوةش بـةس بـة نيسـبةتي    

  ثَيمان خؤشة برادةراني ثةرلةمان نوَينـةريان بَيتـة اـةوَيش    اةوةوة كة اَيمة يَيي موازةنة دااةنَينيش اَيمة
بةشــةرتَيكش رةنطــة اــةو وةختــة  هةنــدَي ايعــتريازا  هــةبَيش بــةآلم اَيمــة زؤرمــان ثــَي خؤشــة نوَينــةري     
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ثةرلةمانى لَي بَيتش زؤر ثَيمان خؤشة نوَينـةري رةقابـةي لـَي بَيـتش رةقابـةي مـاليش زؤر ثَيمـان خؤشـة اـةو          
اــةتوانَيت لةطةَلمانــدا يارمــةتيمان بــدا ش هــةر ضــةندَيك بــاس لــةوة اــةكرَي طوايــة اَيمــة     ييهةتــةي كــةوا

ــةش       ــةمان هةي ــةتي موازةن ــة دوو موديري ــزاننش اَيم ــةنابتان ب ــةم ي ــةز اةك ــةش ح ــةمان ني موديريــةتي موازةن
هةيــةش  موديريــةتَيكي موازةنــةمان هةيــة لــة ســلَيمانيش ايــدارةي ســلَيماني كــؤنش موديريــةتَيكي موازةنــةمان

ايدارةي هةولَيري كؤنش هةردووكمان يةك خستووةش اَيستا يةك موديريةتي كاميلمان هةية بة موشـتةرةكي  
و اةوانةى كة ايشي تَيدا اةكةنش بة ثَيي مةعلوماهش ضونكة يةكَيكم لةو وةزيرة ماليةيانةى كة لة كؤنـةوة  

اةم نةرمانبةرانة اةو ايشـة اةكـةنش زؤريـن    اين اةكةمش يةكَيكم لةوانةي لة بيدايةتي داناني موازةنةوةش 
موماريسن و زؤرين ايشةكاني خؤيـان بـة باشـي كـردووةش هـةر ضـةندَيك موازةنـة  بـَي  ةَلـة  نـابَي لـة            
يةمعيشــدا  ةَلــة  اــةبَيش اةوانــة  هــةمووي تــَي اةكــةوَيتش بــةآلم موازةنــة و اــةرقامي عــام و هــةروةها   

بةشي اةوانةيةش باسي اةوة اةكرَي كة اَيمة باسي ايقتيصادمان بؤضوونةكان و تةقديراتةكان و ضؤنيةتي دا
نةكردووة و بة هيَ شَيوةيةك وةزارة ش راستة بة وةزارةتةكـةي اَيمـة اـةَلَين وةزارةتـي دارايـي و اـابووريش       

 مقاول أاَيمة لة كاتي خؤيداش لة ثةرلةماني ثَيشووتردا داوامان كردش ونـان رياتـان لـَي اةكـةين مـةوزوعيش      
ارةتي تيةارة دانرا و اةو بةشانة لة وةزارةتي دارايي كرايةوةش مةنروز نية ايك باسـي ايقتيصـاد بكـرَي    وةز

لةطةَل وةزارةتي داراييش و لةسةر اةو اةساسة اَيمة تةقريبةن اةوانـةى كـة اـةو ايشـانةيان اـةكردش لـة الي       
كي تـر كـة ناوةكـان هاتـةوة و اةوسـا      اَيمة ييا بوونةوة و ضوونة وةزاةرتـي تيةـارةش بـةآلم بةداخـةوة يـاريَ     

سةيرمان كرد وةزارةتي دارايي و اابووريةش اَيمة ثةيوةنددان كرد وتيان اةوة وا هـاتووة واـيك وا بـر وا  و    
نيعلــةن وا رؤيشــتش اَيســتاكة وا اَيمــة تووشــي اــةو ســواال و يوابانــة اةبينــةوة و تةاكيــدةن بــؤ اــةو            

ييمان هَيناية بةردةسا اَيوةش بة هيَ شـَيوةيةك تةتـةروق نـةكراوة    مةوزوعة ش اَيمة ياساي وةزاةرتي دارا
بــؤ موديريــةتي اــابووري طشــا و يــاخود موديريــةتَيك بــةناوي ايقتيصــادةوةش هةرضــةندَيك لةســةر داواي  
بــةر َيزتانش يــةكَيك لةنةقــةرةكان كــة اَيمــة اــةبَيت نيزامــي لةســةر دةربكــةينش نيزامةكــةمشان دةركــردووةش  

نيةش من تكـام لـة ثةرلـةماني بـةر َيز اةوةيـة اـةو مةوزوعـة لـة اليـةني بةر َيزتانـةوة ضارةسـةر             اةوةي تَيدا
بكرَيتش ضونكة بةو شَيوةية نية و زياتر اـين و كـاري دارايـي اـةكا ش هـةر ضـةندة دارايـين لـة خزمـةتي          

و زؤر يـار   ايقتيصاد داية و ايقتيصادين لة خزمةتي دارايي دايةش باسـي حيسـاباتي شـة  مـانطي يةكـةم     
ناوي دَيننش زؤر يار وتوومة ضي لة وةآلمدانـةوة و لـة هـةموو شـوَينَيك باسـم كـردووةش رياتـان لـَي دةكـةم          
حيساباتي شة  مانط نية و حيساباتي خيتامي نيةش اةوة يةداولَيكة بـؤ اَيـوةى اـةنَيرينش اةصـَلةن اـةوة      

بكـة و   1َيوةية نـاكرَي اةوةنـدةي زةربـي    تةصتيةي سولةيف تَيدا نـةكراوةش اةطـةر بَيـت و حيسـابا  بـةو شـ      
دةراةضَي لةو سةرةوةش تؤ اةو مةوزوعانة لة حيساباتي خيتاميدا بة نيعلي دةراةضَيت اةو مةوزوعانةش بة 
نيعلي بؤ  دةراةكةوَي كة ضةندة و تؤ اةو وةختة اـةتواني يـةنابتان اـةمرَيكتان هـةبَي لةسـةر اةوانـة و       

ان تـةرحي اةكـةنش ديـارة مـن اةمـةوَيت اَيسـتا يـوابي ثرسـيارةكاني تـر          هةر بؤضوونَيكتان هـةبَي يـةنابت  
بدةمةوةش لة ثَيشةوة باس لةوة اةكرَي مةباني سةكةني كة طواية هةشت ملياري بؤ تةرخان كـراوةش اةمانـة   
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مليـاري   2ضني ش من نازا  تةناصيلةكاني خوَيندووتةوة اةو برايانة يان نـاش يـارَي اـةو مـةباني سـةكةني      
بؤ ثةرلةمانةش بؤ تةعليمي عاليةش بؤ عةدلةش بـؤ اةوقانـةش بـؤ كارةبايـةش بـؤ اةمانةيـةش زؤر يـار باسـي         هةر 
مةتري اةكرَيش اَيستا  باس كرايةوةش اةمة نامةكانة اةهَيننش بؤية وا لة ثَين يواس اةدةمةوةش بـة   111

ــبةتي  ــا     111نيس ــران وا دةستنيش ــةنى وةزي ــابي اةجنوم ــة كيت ــة ل ــةوةش اَيم ــراوةش مةتري ــةتري  111ن ك م
مةوزوعي موعالةيةي لة الي اَيمة نيةش هةر موعالةيةكةي لة وةزارةتي شارةوانيةش ايةـازةي بينـا بـة كـَي     

مةترين بَي اَيمـة اةيـدةينش موشـكيلةمان نيـةش بـةآلم اـةوة عينقـةي بـة ايتـراز و بـة            111بدرَيت ش بة 
ر تةاكيد لةسةر اةو مةوزوعـة اةكـةنش اَيمـة اـةو     وةزارةتي شارةوانيةوة هةيةش لَيرة  خوشك و برايان زؤ

زةوابتانةى كة دانراوةش يةكَيك لةو زةوابيتانة اةبَي ايةازةى بيناي هةبَيش كة ايةازةى بينـاي هـةبَيش اـةوة    
عةقاري مشولي اةكا ش باس مةعم  كراوةش اةَلَين اةمانة ضني ش اَيمة تةبيعي مةعمةلي اةدويـةمان هةيـةش   

ن هةيةش مةعمةلي اةستلتمان هةيةش مةعمةلي قريمان هةيةش مةعمـةلي بلؤكمـان هةيـةش    مةعمةلي كةسارةما
قسـممان هةيـةش اـةوة     161باس لة ايةار اةكرَي طواية ايةارمان زؤرة و اةمانـةش بـةس اةقسـامي داخيلـي     

مةكتـة ان هةيـة بـة كـرَيش اةمـة يـةعين اَيسـتا اَيمـة اـةو هـةموو مةكتةبانـة              311بَيةطة لة حدودي 
ةكةين و هَيشتاكة اةونةمشان هةيةش حةز اةكةم يةنابتان بزاننش بيةطة لةو بينايانةى كة بـؤ دااريةكـاني   ا

دةوَلة  طرياونش نامةيـةكي تـر اَيسـتا بـؤم هـاتووةش اـةَلَي اايـا هةَلسـةنطاندني بوديـة بـؤ اـةم وةزارةتانـةى             
ن دانان و ديواني ضاودَيري دارايـي و  دارايي و سةرؤكايةتي اةجنومةن و سةرؤكايةتي هةرَيم و وةزارةتي ثن

وةزارةتــي داد و دةســتةي وةبــةرهَينان و ثةرلــةماني كورســتانش ضــؤن اــةكرَيت ش ماعــةدا ديــواني ضــاودَيري  
داراييش بة ثَيي نيزامةكةي خؤيانش اةوان رةايسي ديـواني ضـاودَيريش دةسـةآلتي وةزيـري دارايـي هةيـةش بـة        

لة عرياقيشدا وايةش ميزانيةكةي خؤيانش خؤيان دايئةنَينش اةينَيرن بؤ  ثَيي تةعليما  و ياساكاني خؤيان كة
اَيمة و اةخيةينة ناو ميزانيةكةوةش اةواني تر هةر هةمووي موناقةشة كراوة لة رَيطـاي لَيذنـةىش لـة رَيطـاي     

شـاي  موديريةتي موازةنةي وةزارةتي داراييـةوة و لـة دواي موناقةشـة دانـراوة و اةطـةر تةماشـا بكـةنش تةما       
وةزاةرتي دارايـي بكـةنش اَيسـتاكة اـةبينن اَيمـة لـة وةزارةتـي دارايـي ضـيمان داوا كـردووة و ضـةندَيك كـةم             

وةزارةتــة اــةكرَي كــةوا حيصــةي  5كراوةتــةوةش اــةويا دَيمــة ســةر اــةو ثرســيارانةى كــة كــراوةش بــاس لــةو  
اةو وةزارةتانة بكةين اةوة وايةش اةسةديان بؤ دانراوة و ثارةيةكي زؤرةش اةطةر بَيت و ديراسةتي تةبيعةتي 

با من باسي وةزارةتي داراييتان بؤ بكةمش كةم وةزارة  هةية بةقةدةر وةزارةتي دارايـي موديريـاتي هـةبَي و    
موديريـةتي عـامي هةيـةش بـة دةيـةها بـانقي        11موديرياتي عـامي هـةبَي و اـين و كـاري تايبـةتي هـةبَيش       

ريبةنش بَيةطة لةوةش اَيمة بةعزَيك شـتَيك هةيـة اَيسـتا رةبـت     و قسور بانقين تةق 111هةيةن كة دةطاتة 
بووة بة وةزارةتي داراييةوةش بَيةطة لةو هةموو وةزعة كة اَيمة هةتا اَيستا باس لة يةكطرتنةوةى ااساييشي 
طشا و ننن دااريةش اَيمة بةسيتكين شت هةية لةالي اَيمة هَيشتا يـةككي نةطرتووتـةوةش اـةوين دةزطـاي     

ةش اَيستا دةزطاي مني لة سلَيمانيش موديريةتي عامةي مـني تابيعـة بـة وةزارةتـي ماليـةش كـة اةمـة هـةر         مين
ناطوجنَيش لَيرة قوة و دةزطايةكي سةربةخؤيةش يةكيك لةو ايزاناتانةى كة لةسـةر وةزارةتـي داراييـة اةوةيـة     
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ةش و تـواري  هةيـةش ثـارةى تـر     دةزطاي مينةش دواي اةوة لةنا تةخصيصـاتي وةزارةتـي ماليـة ايةتياتـا  هةيـ     
ــك زيــاترش اــةي اــةو هــةموو مةعاشــةي       هةيــة دانــراوةش اــةوة لــة هــةمووي مــوهيمكش لــة هــةموو وةزارةتَي
تةقاعودةش كـة اَيسـتا وةراـةطريَيش اـةوة هـةمووي لـةناو وةزارةتـي داراييدايـةش وةزارةتـي ثَيشـمةرطة و هـةر            

رةوةردة اَيستا اَيوة تةماشا بكةن ضةند مةكتةبي هةية ش بةهةمان شَيوةش وةزارةتي ثةرةوةردةش وةزارةتي ثة
ايمتيةاناتي تَيدا هةيةش تةبعي مةناهيةي تَيدا هةيةش اةمانة ناطوجنَي يةعين تةبيعةتي اةمانةش تةبيعـةتي  
اةم وةزارةتانة واية كـة بـةو شـَيوةية بوديةكـةيان بـؤ تـةرخان بكـرَي و لةهـةمان شوَينيشـدا و لـة هـةمان            

رين بـة هـةمان شـَيوة هـاتووةش زؤر بـاس لـةوة اـةكرَي موناقةلـة ناكرَيـت لـة دواي تةصـديقي            يَيطاكاني تـ 
موازةنة قة  موناقةلة نـةكراوة لـة ثـرؤذةي وةبةرهَينانـةوة بـؤ ثـرؤذةي تةشـغيليش قـة  اـةوة نـةكراوة و           

ثرؤذةكـان   ياايزين نية و ناشكرَيش ثرسياري اةوة اةكرَي و داوا  كراوةش ضةند وةزارةتَيك اـين و كـاري  
اةكةن و بة تةاكيدين لةسةر وةزارةتي دارايـي اةكرَيتـةوةش واهلل منـين لةطـةَل اـةوةدام كـة مـةنروز نيـة         
ــاني           ــةر لوي ــةنروزةش اةط ــا  و م ــةيَي بك ــاريع يَيب ــر مةش ــي ت ــيَ وةزارةتَيك ــةَل ه ــي لةط ــي داراي وةزاةرت

ــن       ــةوة داي ــةَل ا ــة  لةط ــةنش اَيم ــيانة بك ــاري ص ــةوة ك ــةبَي ا ــيان ه ــة  هةندةسيش ــَيتةوة وةزارةت ــة بض اةوان
ــةكي زؤر         ــةن رةاي ــة نيعل ــارةواني و اةم ــي ش ــةوة و وةزارةت ــاوةدان كردن ــي ا ــو وةزارةت ــةكان وةك موختةص
مةعقولةش ديارة وةزارةتةكان زؤر طلةييان هةية لةبةر اةوةي وةزارةتي دارايي دةستياني بةستووة و ناتوانن 

وةكــو وةزاةرتــي دارايــيش لَيرةشــةوة و تــا ثــَين اَيســتا  اــين و كارةكانيــان بــة رَيــك و ثَيكــي بكــةنش اَيمــة 
كردوومانةش ولَيرةوة يارَيكي تر ايعنني اةكةينش اَيمة هـةموو ثارةيـةكي موخةصـة  و لـة زمـين ياسـا و       
رَينماييةكانةش موخةصةصـي هـةر وةزارةتَيـكش اـةتوانَي وةزيرةكـة خـؤي اـين و كـاري خـؤي بكـا  بـة بـَي             

تي ماليةش بةآلم اةطةر خـؤي موشـكيلةيةكي هـةبَيت يـان موخالةنةيـةكي هـةبَيتش       اةوةي بطةر َيتةوة وةزارة
يان تةخصيصي نةبَيتش بة تةاكيد لة طةجنينـة اةطرينـةوةش دةسةآلتيشـيان ثَيـدراوةش ثارةكـة  دةسـةآلتيان       

ةراسـا  ثَي دراوة و اةمساَلين هةمان دةسةآل  اةدرَيش باسي اةوة اةكرَي كة سةري ساَلي دارايي بطؤر ينش ب
يةش وةخا خؤي لة  31/11سةري ساَلي دارايي بةدةست اَيمة نية بيطؤرينش لة عرياقدا سةري سالي دارايي 

و عرياق لةسةر اةو نيزامة اةر وا  و اَيمة  تابيعي  11/ 31بووش بةآلم بةداخةوة كرديانة  31/3ثَيشان 
اَيمـة يـةك ريامـان لةثةرلـةمان اةوةيـةش       اةو سياسةتة ماليةين بة ثَيي قـانون و بـة ثَيـي دةسـتوورش بـةآلم     

تكامان وايةش اةطـةر لوتـف بتـةرموونش بر يارَيكمـان بـؤ دةربكـةنش اـةو نيزامـة نـةختَيك طؤرانكاردـان تَيـدا            
بودية ،ةينة بةردةسا اَيوةش بةمةريَيك اةتوانني  11بكةنش اَيمة ناتوانني بة هيَ شَيوةيةك لة مانطي 

ناو  لــة ثارةكانــدا ضــةند هــةبَيتش اَيمــة موشــكيلةمان نيــةش هــةر وةكــو مــةعلوم  بيــدةيينش ثَيمــان بَلــَين تــة
يةنابتانةش وةزارةتةكان داواي يةكةار ثارةيةكي زؤريان كردبووش اَيستا اَيمة اةوةتانَي اةو ثارةمشان داناوةش 

ش اـةوة يـةكش   كةميشمان كردووتةوة و ر ازين ننيش اةوان بةوةي ثَيشووتر ر ازي نةبوونش يـةعين اةمـة وايـة   
تةحديدي وةخا حيساباتي خيتامي بكرَيتش تةحديدي وةخا حيساباتي تةقددي ميزانية بكرَيـتش اـةوة   
بةراسا رةنطة يارمةتي هةموومان بدا ش داوا اةكرَيت سةرضاوةكاني داها  تةحديد بكرَيـتش واهلل اَيمـة    
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بـة مـةريَيك بطوجنَيـت لةطـةَل وةزعـي      لةطةَل اةوة دايـن كـة سةرضـاوةكاني داهـا  تةحديـد بكـرَيش بـةآلم        
عرياقداش ضونكة اةوان اةمةي كة اَيمة صةريف اةكةين و ميزاني مورايةعـةي اَيمـة اةضـَيتةوة بـؤ بة ـداش      
اةطةر لَيرة عادةتةن بة نةو  و ماددة وةراةطريَيش اريادا  اـةبَي لةطـةَل نـةو  و ماددةكـة يـةك بطرَيتـةوةش       

ــة    ــي مورايةع ــارة ميزان ــةش دي ــزان     ثارةك ــةو مي ــةوة ا ــة اةينَيرين ــةش ك ــتمان اةوةي ــةَلَين مةبةس ــة ا ــة اَيم ك
مورايةعةية لة هـةموو عرياقـدا موتةبةعـةش لـة هـةموو شـوَينةكاندا موتةبةعـة وش اـةو نةصـَ  و مـاددة و           
اةبوابانة و اةو عةناوينانةى كة هةَليطرتووةش اةوة مةوزوعةكة صندوقي نةقـدي دةوليـة اةوانـةى دانـاوةش     

َيت كةوا بوديةى هةردوو ااساين يةك ،رَيتش اَيمة لةطةَل اةوةداين هيَ اةو شتانة نـةمينَيتش  داوا اةكر
دةزطاي مني تاكامان وايةش لوتف بكةن دةزطاي منيش ااساين بة نيعلي ديـواني ضـاوديري دارايـيش بـة نيعلـي      

اتر اـةتوانن و باشـكين   وةزاةرتي داراييش بة نيعلي اةمانة بـا هـةمووي يـةك بطرَيتـةوة و اـيك اَيـوة  زيـ       
اةتوانن موراقةبةي اَيمة بكـةنش وةك بـة تايبـةتي ديـواني ضـاودَيري دارايـيش اةطـةر بَيـت و يـةك بطـرَي و           

ي لَيـرة بـاس نـةكرَيتش اـةو     % 51تةنعي  بكرَيش بر واتان هةبَي اةم كَيشـانة بـة هـيَ شـَيوةيةك ر ةنطـة لـة       
ةى اين و بر يارةكاني خؤي بدا ش ثَيشـنيار اـةكرَيت كـةوا    وةختة ثةرلةماني بةر َيز تةنةروغ دةكا  بؤ اةو

ياسايةكان وةكو يةك ثارةيان بؤ سةرن بكرَي و موخةصةصاتةكانيان بؤ دابني بكرَي و اةمانـةش مـن لَيـرةدا    
قة  لةطةَل اةوةدا نيم كة بَلَيم اةوة بـنَي و اـةوة مـةدةن و اـةوةش اةمـة شـتَيكة هـةر شـتَيك كـة بر يـاري           

َيتش اَيمة وةكو ييهةتي مومةوي ش وةكو قاام بالصرنش اَيمة يَيبةيَيي اةكةينش بةآلم هةندَيك لةسةر اةدر
شةراايةين هةيةش بةداخةوة ناويان نية لة ناوةكانداش كةس باسيان ناكا ش اةوانة شةر ةي موهيمن لـةناو  

اةكـةن تةحـةمولي   اةم حكومةتةي اَيمةداش كةس بةقـةدةر موحاسـيب و اةوانـةى كـة لـة حيسـاباتدا اـين        
مةسئولية  اةكةن ش اةوانةى كـة اةدرَينـة مةحكةمـة و اـةيانهَينن و اةيانبـةنش تووشـي نةقصـي صـندوق         
اـةبنش اةوانـةن كـة موحاسـيئ و اومـةناي سـندوقن و اومـةناي مـةخازننش اةمانـةنش اةمانـة  كولياتيـان            

يوســـيان هةيـــةش اةمانـــة  تـــةواو كـــردووة و اةمانـــة  مةعاهيـــديان تـــةواو كـــردووةش اةمانـــة  بةكالور 
شةر ةيةكنش يةرط و دَلي دااريةكاننش متروزة اةو شةر انة  بة نـةزةري ايعتيبـار وةربطـريَيش اَيمـة      
بة نيسبةتي موخةصةصاتةوةش ناتوانني موخةصةصاتَيك لة كوردستانةوة بدةين و موخةصةصـاتَيكين كـة   

  تةوحيـد بكـرَيش بـةآلم بـة عاديننـة اـةو       لة عرياقـةوة هـاتووة بيـدةينش اَيمـة ثَيمـان ضـاكة موخةصةصـا       
موخةصةصاتانة بدرَيت كةوا كوردستان ثَيويستيا بدرَيت و بة عاديننـة بـدرَيتش اَيمـة ثَيمـان باشـة اـةو       
قةرزانةى كة اَيستا اةَلَين اةوةندةمان ثَي باشة بؤ عةقاري دابنرَي و اةوةندة بـؤ ش اَيـوةي بـةر َيز اـةتوانن     

مةتي هةرَيم ايلزام بكةن بة صةرنش بة ثَيي ميزانيةكةي خؤيش بةآلم كة ثَيي اـةَلَيي  وةزارةتي دارايي حكو
اةوةسـتم و ضـيك سـةرن     15بؤم دانـا لـة    15مليار بؤ عةقاري دابنَييش من اةو وةختة حةقي خؤمةش  15

ةروةكو زياتر بـة تةاكيـد سـةرن دةكـةمش هـ      15زياتر بووش رةنطة اةو وةختة لة  15ناكةمش بةآلم اةطةر لة 
مليارةكةش لةبةر اةوةي اَيمة لة وةزارةتي دارايي ثَيمان با  نية اـةو رةقةمانـة تةحديـد بكـرَيش بـةآلم       11

ايلزام هةبَيت بة نيسبةتي اَيمـةوةش بـة ثَيـي ميزانيـةي خؤمـان بتـوانني قـةرز عـةقاريش صـيناعيش اةوانـة           
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رَيتش اةطـةر يةداويلـةكان ،وَيننـةوة    هةمووي بدةينش زيراعيش باسي ثـارةى ثةرةثَيـداني موحانـةزا  اـةك    
اَيستاكةش اةو يةدوةلةي كة لة عرياقةوة هاتووةش لة سيادية بة عامي ثةرةثَيـداني موحانـةزاتي دةركـردووة    
لَييش دوايي هاتووة اةوةى كوردستاني ايزانةي سةر وةبةرهَيناني كردووةش تةماشـاي بكـةن مةعلومـة اَيسـتا     

وةقــاايعي عرياقــين اَيســتا نةشــر بــووش اــةوة مــةعاني اةوةيــة لــةناو         لــةناو يةدوةلةكانــدا هةيــةش لــة    
وةبةرهَيناندا هةيةش بةآلم اةوة مةعناي اةوةنية اةو ثارانة نادرَيتة موحانةزا ش اةبَي اـةو ثارانـة بدرَيتـة    

مليـار   11مليـار و  16موحانةزةكاني خؤمان و بة ثَيي نتوسين تةوزيع بكرَيت و بـاس لـةوة اـةكرَيت كـة     
ــر ــاك د  دان ــةر َيز ك ــَي ب ــةوة دةب ــا ا ــة    .اوةش بةر اس ــةو ثارةي ــةوة ا ــونكة الي اَيم ــةوةش ض ــةوة يوابدات ــةلي ا ع

تةخصي  كراوةش ثارةي توانا سازيش ثارةكة اةو مةبلة ةي كة دانر ابوو بؤ توانا سازيش بةشَيكي لـَي سـةرن   
اسـازيةش هـةر وةكـو وه اةطـةر     كراوة و بةشَيكي ماوةتةوةش اَيمة ايستيمرار دةكةين لةسـةر سـةريف اـةو توان   

اةوة لة سةري ساَلدا سقوتين بكـا ش اـةوة يـارَيكي تـر تةخصـي  دةكرَيتـةوة بؤيـان و لـةو حودودةيـة و          
اةطةر ثَيويسا بةزياترين بـَيش ثـَيم وايـة لـة ايةتيـاتين بـَي بؤيـان يَيبـةيَي اةكـةينش باسـي مينكَيـك            

بـؤ دانـراوةش موسـبةقةن مـن لةطـةَل اـةوةدام اـةو مينكـة          اةكرَي لة وةزارةتي دارايي كة مينكَيكي زؤرمان
زؤرة نابَي لة وةزارةتي داراييدا بَيتش بـةآلم وةزارةتـي دارايـي كـة حيسـابي خـؤي كـردووةش حيسـابي اـةوةي          
كردووة ايةتياتَيك وةكو هةموو ايةتياتيةكاني تر دابنَيت بؤ اةو دااريانةى كة تازة ايستيةداس اةكرَين و 

بؤ سةرثةرشتياري ايدارةكان و بؤ شوَيين ترش بةآلم لةسةر اةوةشةوةش اَيمة وةكو وزارةتي مالية بة تايبةتي 
اَيستاكة طةيشتينة قةناعةتَيكش نيعلةن لةطةَل اَيوةداينش اةو مينكة هةندَيكي بدرَيتة وةزارةتي تةربية  و 

ــتي    ــة ثَيويس ــةى ك ــةو وةزارةتان ــا و ا ــي تةندروس ــة وةزارةت ــدَيكي بدرَيت ــةيين  هةن ــة ع ــةتيش بــةآلم ل ان ثَيي
وةختين هةزاري  ينَيتةوة ايةتيا  و بؤ وةزارةتي دارايي و بتوانني اةوانةى لَي يَيبةيَي بكـةينش باسـي   
تةعويزي موزةنني اةكرَيتش اةوانةي ايدارةى سلَيماني اةَلَين اةو ثارةى اَيستا لة كوَيوة ها  و بـؤ كوَيـة و   

ة هاتووةش وةخا خؤي سَي ايختيار هةبووةش ايختياري يةكـةم و دووةم  ضؤن ش بة نيسبةتي اةو خيننةى ك
و سَييةمش هةولَير بة ايختيارَيك ايشي كردووة و سلَيماني لةطةَل عرياقـدا بـة ايختيارَيـك ايشـيان كـردووةش      
ثةرلــةماني بــةر َيز كــة هــةموو يــارَي باســي يةكســاني مووضــة اــةكا ش كــة يةكســان بَيــتش لــة اةجنومــةني     

نين بر يــاري اــةوة درا كــة مووضــةكان اــةبَي يةكســان بَيــتش اَيمــة كــة موالحــةزةي اــةوةمان كــردش    وةزيــرا
ــةو       ــةرقي ا ــان مووضــةكان و ن ــرد ون ــة ر َينماييمــان دةرك ــؤ يةكســاني مووضــةكانش ك ــرد ب ر َينماييمــان دةرك

ــانة لــة   ــةوا تــةعويزي اــ        1111/ 1/1مووض ــة  بر يــاري دا ك ــةآلم اَيســتاكة حكوم ــةرن اــةبَيتش ب ةو س
و  1/1/1111نةترانةشيان بداتةوةش ديارة اةو تةعويزةى اَيمة لةبةر اةوةى رَينماييةكان دةرضـووبوو لـة   

لةبةر اةوةى اةو مةوزوعة هَيشتاكة لة طتتوطـؤدا بـووش اَيمـة ايةتياتَيكمـان وةرطـر ش ثارةيـةكي تريشـمان        
س كردبـوو كـة لـةناو تـةعويزي     هةبووة بؤ اـةو سـَي ضـوار مانطـةمان دانـابووش هـةمين زيادةيـةكمان حيسـا        

مانطمـان لـة ايةتيـا  دانـا بـوو  لـةوَي و اةوةشـي         8ش 5موةزةنينداش بؤ اةوةى اةطةر اةوة بَيت اةوة ثـارة  
تَيدابوو و هةر لةناو تةعويزي موةزةنيندا اةو ثارةية سةرن دةكرَيش باسي مةنانيعي ايةتيماعي اةكرَيتش 
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ندش اةوة مةنانيعي ايةتيماعية و ايعاناتة و مينةحةش اـةوة هـةر   كة اةوة  هةر وةكو بة يةنابتا  راطةيا
يةكي بؤ ضةند ييهةتَيك و دةوااريَيك اةوانـة سـةرن اـةكرَيش وةكـو تـةرخان نـةكراوة بـدرَي بـة شـةخ ش          
اةطةر مورايةعةي يةدوةلةكان بكةين لة روونكردنةوةكـةي وةزارةتـي داراييـدا هـاتووةش اـةبينن اةوانـةى       

كراوةش يارَيكي تـرين تةاكيـد دةكةمـةوةش اـةوة بـةو حةكـة نيـة كـة بـاس اـةكرَيش مـن             تَيدا دةستنيشان
نازا  بةر اسـا هةنـدي شـت اةخوَينمـةوة لـة يةراايـد و موتابةعـة اةكـةم و يـاخود اـةيبينمش خـؤم ثـَيم             

ةكـةنش  سةيرة بةر اسا بةو شَيوةية باس اةكرَيش مةسةلةن ماوةيةك ثَين اَيستا باس كراوةش باسـي بةلـةم ا  
اةَلَين حكومة  باسي بةلةمي كردووةش بة نةوعَيك باسي اةكةنش اَي باشة كاكـة حكومـة  وةسـاايلي بـةري     
هةيةش وةساايلي يةوي هةية و وةساايلي نةهري هةيةش اةطةر يـةنابتان حيسـاباتي موةحـةدش اَيمـة اَيسـتا      

ني ببيـننش ر ةنطـة هـةر زؤر زؤر    بةكاري نـاهَيننيش اةطـةر حيسـاباتي موةحـةدو اةرقامـةكاني و عةناوينـةكا      
لة ماددةكانى سةرنا وةساايلى نةهرى هةيةش باسـى   بةالتانةوة سةير بَيتش يةكَيكة لةو نوقاتانةى كة هاتووة

بةلــةم دةكــا ش باســى تةرنيــئ دةكــةن اــةوين بــة نــةوعَيك باســى دةكــةنش اــةوة رةياتــان َت دةكــةمش اــةوة   
ةسةرةش اةوة بةو شَيوةية نيةش ايةتيتاالتةش ايتاداتةش يةعنى مـن  ايةتيتاالتةش اةوة اةنوا  و اةشكال شتى ل

تكام واية اةوةندة بة شك نةبن بـة هةنـدَيك عـةناوين و اةوانـةى كـة هـاتووةش اـةو عةناوينانـةى هةرضـى          
اَيمة  لة الى خؤمانةوةش دةرمان نةكردووة و ايةتيهادمان نةكردووةو ايةتيهادمـان تيـا نـةكردووةش اةمانـة     

ياساية و بة ثَيـى ياسـا هـاتووةش ديـارة سـةندوقى دوةت اـةو شـتانةى موسـادةقة كـردووةش بـة ثَيـى            هةمووى 
ــةو         ــة هةي ــىش اةوان ــةى عرياق ــؤن و موازةن ــةباتى ك ــوت موحاس ــانونى اوس ــاخود ق ــاتش ي ــدارةى م ــانونى اي ق

ناعيشـى  مةويودن لة هةموو اةوةكانةش اةطةر حكومة  بَيت و تةلةنزيؤنى خاسى خؤى هةبَيتش قةمـةر س 
اةبَيتش لة ليذنةى نةزاهة بةر َيزان باسى اةوةيان كردووةش حيساباتى شة  مـانطى يةكـةمش اـةوة تكـام وايـة      
ليذنةى نةزاهة يةنابيان بـزانن اـةوة خيتـامى نيـةش اـةو شـة  مانطـة وةكـو باسـم كـرد و ر وو  كـردةوةش            

كة لة زمنى خيتـامى بَيـتش باسـى     حيسابى شة  مانطى دووةميان داوا كردووةش شة  مانطى دووةم اةوةية
بودية كة ناضَيتة ديوانى ضاودَيرى دارايىش هةروةكو وه اةوة مةسةلةكة عينقةى بة قب  الصـرن و بعـد   
الصرن وة هةيةش بةاَلم اةطةر بر واتين مانعمان نيةش يـةنابتان قـةرارى بـؤ دةدةن وش اَيمـة هـةموو سـاَلَيك       

دارايىش با اةوان اةو موقتةرةحاتانة تةايـد بكـةنش يـةك نةقـةرةم لـة      بوديةكة اةنَيرينة ديوانى ضاودَيرى 
بريضوو كة زؤر موهيم بووش طوايـة يياوازيـةك هةيـة لـة بـةينى داهـاتى اَيمـةو عـرياقش بـة ثَيـنج ترليـؤنش            
نيعلةن اةو نةرقـة هـةبووش اـةو ثارانـةى كـة تةسـديرى نـةو  بـوو هَينابوويـان  بـة داهـا  لـة سـةرمانيان              

ووش مع العلم اةوة لة دواى موناوةزا  دةطةر َيتةوة بؤ حكومةتى عرياقى نيدرالش بؤية يارَيكى حيساس كردب
تر اةوانةيان الداش هةروةكو بةر َيز سةرؤكى ليذنةى دارايى اةو مةوزوعةى باس كردش اةوة نيعلةن وايةش بـة  

كــة لَيــرة دةستنيشــاةان نيســبةتى داهــاتى نةوتــةوة كــةباس اــةكرَيتش اَيمــة بةنيســبةتى داهــاتى نةوتــةوة  
نةكردووةش وةكو ايتيتاق كرا لةطةَل سةرؤكى اةجنومةنى وةزيرانش سةرؤكى نراكسـيؤنةكانش بةحيسـاباتَيكى   

مليـؤن دؤالر بـووش اـةوةبوو تةسـديق كـرا لةسـةر ثر ؤذةكـانش هـةر          151تايبة  هاتة اةم ثةرلةمانـةش بـايى   



 31 

كردوومانــة بــؤ وةزارةتــى نــةو ش اَيمــة لــة بــانكَيكى  ثارةيــةكين كــة كــؤ دةبَيتــةوةش لــةو حيســاباتانةى كــة  
وةزارةتى دارايى بةثَيى ياسايةكة حيسا ان كردؤتـةوةش ثـارة دةضـَيتة نـاوى و كـؤ دةبَيتـةوةش اـةوة  وةكـو         
اريادةكةى بَيتةوة اةم ثةرلةمانةش اةم ثةرلةمانـة بـةر َيزة لَيـرةوة ايقـرارى ثر ؤذةكـانى اـةكا ش حيسـابَيكى        

ن دةيــزاننش اــةو مــةوزوعى حيســابى تايبةتــة بــؤ واى لَيهــا ش بــاس دةكرَيــت طوايــة اَيمــة   تايبةتــةو خؤشــتا
اَيستاكة تةدقيق ناكرَيتش تةدقيق نةكراوةو ديوانى ضـاودَيرى دارايـى دةورى خـؤى     1111سةرنةكاةان بؤ 

لَيمانيةوة نةبينيوة لةم مةوزوعةياش مـن اـةَلَيم اةمسـاَل زؤر دَلخـؤ  كـةرةش يـارَى بةنيسـبةتى ايـدارةى سـ         
تــةدقيق بةردةوامــةوش بةنيســبةتى ايــدارةى هةولَيريشــةوة تــةدقيق بةردةوامــةش اَيســتا ليةــانى  تــةدقيقى    
ر ؤيشتون لة سةرةكى لةو شوَينةوة تةدقيق دةكةنش لة هةولَير كة هةموو سـةرنى تيـا كـؤ دةبَيتـةوةش اـريادو      

هةولَيرةش اَيستا حاليةن تـةدقيق دةكرَيـتش   سةرنى تيا دةردةكةوَيتش اةوين خةزَينةى هةرَيمةوش خةزَينةى 
اةو براو خوشكانةى كة مةشكوكن لة اريادا ش اةوةى هةتا اةطةر لة حيساباتى خيتامين كة دةردةكةوَيتش 
مةشكوكن لَيىش بؤ مةعلوماتى بةر َيزتان اَيستا ر ةقابةى مات تةدقيق لة داهاتى سااَلنى ثَيشووترين اـةكا ش  

سااَلنى ثَيشووترينش اةو تةدقيقة  اةكا  لةطةَل حكومةتى عرياقـين بـة تةنسـيق    نةوةك هةر اةمساَلش  
ر ةقابةى مات حكومةتى عرياقين بة تةنسيق دةيكا ش لةبةر اةوة اةوةى كة لة حيساباتى خيتامى اةمساَل 
دَيتــة بةردةســتتان هــةمووى مــةنروزة ثــَين اــةوةى بَيتــة بةردةســتى يــةنابتانش حكومــة  ر ةقابــةى مــات   
موسادةقةى كردبَيتش ياخود هةر موشكيلةيةكى تيا بةدى بكا ش اةو ااطـادارى ثةرلـةمانى بـةر َيز دةكاتـةوةش     

و % 11اةو بوديةيةى كةاَيستا هاتؤتة اَيرةوش اَيمة دامان ناوةش باس لة كةم كردنـةوةى اـةكرَيتش بـاس لـة     
ةموو شــتَيكةوةش ملكةضــني بــؤ ش مــن حــةز دةكــةم اــةو مةوزوعــة بــةر َيزتان بــزانن اَيمــة لــة ثــَين هــ   15%

بر يارةكانى ثةرلةمانش ثةرلةمان ضؤن اةيةوَيت اَيمـة بـةو شـَيوةية اـين دةكـةينش اَيمـة اـامري بيسـةرننيش         
قاايم بيسةرننيش نةك اامَير بيسةرنش بةاَلم اةم بوديةية وةزارةتةكان هَيناويانة بؤ اَيمةش وةزارةتى مالية 

ان كردووة لةطةَليانش اـةم وةزارةتانـة هـةر هـةمووى قـانع نـني بـةوةى كـة         لةطةَليانا دانيشتبوون و ايتيتاقي
بؤيان دانراوةش من موتةاةكيدم هةموويان لة ثةرلةمانين هةمووساَلَيك شكا  لة وةزارةتـى دارايـى اةكـةنش    
ــةَلَى هةيــةش اــةوةتا       ــؤمثى كوردســتان ب ــاوةش ليذنــةى اؤَل ــى اــةم بوديةيــةى كــةم دان اــةَلَين وةزارةتــى داراي

مليارةى كة بؤ وةرز  دانرابووش اَيستا سةرنى لةسةر دةكرَيـتش بـاس لـة    11ةخسيساتيشى بؤ دانراوةش اةو ت
ييابوونةوةى ثارةى ر َيكخراوةكان و حيزبةكان اةكرَيتش ر َيكخراوةكان لةطةَل ثـارةى حيزبـاش لـة زمنـى اـةو      

بـةر َيزتان اـةيزاننش اـةوة ديـارة هـةم       تةخسيسةى كة دانراوةش اَيمة الردان نية اةوة بكرَيتش بةاَلم اةوة 
ديسان تةاكيد كراوةتـةوةش منـين وةاَلمـةكا  زؤر يـار مةكـةرةر اـةبَيتش ضـونكة اةوةنـدة بـة موكـةرةرى           

ش اَيمـة  1111و  1111ثرسياريان كردووةش اةَلَين داها  و نةنةقاتى كارةبا نةهاتؤتة ناو ميزانيـةوة سـاَلى   
اداتى كارةبا بةر استى لة ايعاناتا دامان نابووش بةاَلم اةمسـاَل كـة زؤر   لةو نةنةقا  و اري 1111و  1111لة 

طةورةبوو مةسةلةكةش لـة ميزانيـة دةرماتسـتش بـؤ مـةعلوماتى يـةنابتان اَيمـة لـةو هـةموو ثارةيـة  كـة            
دةيــدةينش بــة امحــد امساعيــ ش اــةو ثارةيــةمان بــؤ كؤنابَيتــةوة لــة اليــةن موشــتةريكينةوةش اــةوة  كــة كــؤ  
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تةوةش هةر بؤ وةزارةتى كارةبا بؤخؤى دةبَيتش اـةوانى تـر تـةبيعى حكومـة  تةحـةموت اـةكا ش باسـى        دةبَي
اةوة دةكرَيت كة اةوقان اريادى زؤرى بؤ دانراوةش اريادى اةوقان خؤيان خانوويان هةية بـة كـرَىش اـةنوا     

امـى تايبـةتى خؤيـان هةيـةش     و اةشكال دوكانيان هةية بةكرَييان داوةش ارياداتى خؤيـان هةيـةش اـةوانين نيز   
اةو ثَيشنيارانةى كة بةر استى ليذنةى كشتوكاَل كردبـووىش اَيمـة  بةالمانـةوة ثةسـةندة ثَيمـان ضـاكةش كـة        
دَينة سةر داواكاريةكان و اةوةى كةباسـى عـةقارى كـراوة بـؤ زيـاد كردنـى و باسـى سـلتةى زةواج و اةوانـةش          

سة اةكةينش ر ةنطة تا حةدَيكين اةطةر بَيتـو وةزارةتـةكاةان   اَيمة اةو كاتة لة موناقةشةكةيا اةو كاتة  ق
ثَى ايقنا  بكرَيتش لةوةى كـة لـة ليسـتى كوردسـتانى هـاتووةش اَيمـة ثَيمـان باشـة عـينج بكرَيـتش وةختَيـك            
موناقةشةى لةسةر دةكرَيتش ديارة اةو ثَيشـنيارةى كةهةيـةش ميزانيـة دابنـَيني بـؤ ليذنـةى اؤَلـؤمثىش اـةوة         

يزانيةى بؤ دانراوة و بؤى دادةندرَيتش بة نيسبةتى ثارةى اؤَلؤمثيشةوة ثَيمان باشة ميزانيةى بـؤ  نيعلةن م
دابنــدرَيتش اــةوةى تةرنيــئ ر ةمسيةكــةش باســم كــردش كــة اةمانــةن زيانةيــةوش ونــودةوش عينقــاتى عامةيــةوش    

اسـاكانى تـةقاعود وش   ايةتيتاالتةو بـةو شـَيوةيةى كةلـة يةريـدةكان خوَيندمـةوةش مـةوزوعى ثَيشـمةرطةو ي       
ــو       ــارة اَيمــة وةك ــابَلَينيش دي ــؤلي  ب ــاتى ث ــمةرطةوش مةعاش ــاتى ثَيش ــة مةعاش ــةقاعود ل ــمةرطةو ت ــاى ثَيش ياس
وةزارةتى دارايىش وةكو هةموو كةسَيك لة اَيوةى بةر َيزش ثَيشمةرطة يَيطاى ر َيز و تةقديرةش اةطةر تةزحيةو 

ةرلةمانـة اـةبووش وة نـة اـةو حكومةتـة  دروسـت دةبـووش        تَيكؤشانش شةهيدى ثَيشمةرطة نةبواية نة اـةم ث 
اَيمة وةكو وةزارةتى ماليةش لة خزمةتيان داينش ديارة اةو ياسـاى تةقاعـدى ثَيشـمةرطةش اـةوة نـةبَيت لـةالى       
اَيمة تا اَيستا ماوةتةوةش ديارة هةندَيك ايشكاالتى تيايةش حكومة  ضةندةها كؤبوونةوةى كردووة لةسـةرىش  

ثَيشى اَيستا كؤبوونةوةى كراوةش ديارة هةنـدَيك اةشـكاال  دروسـت بـووة لةوانـةى كـة اَيسـتا         بيست ر ؤذَيك
خانة نشيننش ايةسايةكى كام  نةبووش اَيستا ااخري يار اةوةى كة كؤبوونـةوة ضـوونة الى بـةر َيز سـةرؤكى     

وعـة كؤتـايى ثـَى دَيـت بـؤ      حكومة ش لةوَى بر يار درا كة ايةساااتةكان بَيننش اةجمارة اينشـااةَلَن اـةم مةوز  
يَيبةيَى كردنـىش بةنيسـبةتى وةزارةتـى ثَيشـمةرطةوةش كـة دوو نةوعـة مـةعا  هةيـةش اَيسـتاكة وةزارةتـى           
ثَيشمةرطة ضـوار ليـواى هةيـةش ضـوار ليواكـة اَيسـتا وةكـو حكومـةتى عرياقـى لـة هـةموو ر وويةكـةوةش اـةوة              

و حكومةتى عرياقى لةوَى ضؤننش بةهةمان شـَيوة  موعامةلة دةكرَينش هةشت ليواى تر اةمرى دةرضووةش وةك
تةعامول بكرَيتش اةم هةشت ليواية لةو هَيزى ثَيشمةرطةيةى كة اَيستا مةويودنش لةوانـة اةضـنة اـةوَيوةش    
كة اةضنة اةوَىش مووضـةيان يةكسـان اـةبَيتش اـةو وةختـة ر ةنطـة اـةو عةدةدانـة  َيننـةوةش ليـواى تـرين            

ةمانة لـةوَى مةعاشـةكانيان هـةمووى يـةك دةطرَيتـةوةش بـةاَلم بةر اسـتى اَيسـتا         دروست اةبَيتش دواى اةوة ا
اةطةر بَيتوش هَيزى ثَيشمةرطة هةر هةمووىش بةو شَيوةية ديارة ديراسة كراوةش وةزارةتى ثَيشـمةرطة  ثَيـى   

م اـةبَيت  با  بووةش كةوا بةو شَيوةية عينيى بكا ش كةس نةمَينَيت مووضةيان بة كـةمى  َينَيتـةوةش بـةالَ   
هةموويان لة زمنى اةو ليوايانةش لةو تةشكينتانة بةشداربنش اَيمة هةر لَيرةشةوة يـةعنى داوايـةكى ترمـان    
هةيةش لة ثةرلةمانى كوردستان تكام واية لوتف بتةرموونش با اَيوة  لة ر َيطاى خؤتانةوة لةطةَل ثةرلـةمانى  

هةمانةش هـى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة  ـان دةنـةوةش اةطـةر       عرياقش هةوَل بدةن بؤ اةوةى كةوا اةو ثارانةى كة 
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بَيتو اةو ثارانةمان بدةنةوةش نةعةيزمان اةمَينَيتش نةمةشاكيلمان اةمَينَيتش تةبيعى من اةوةى كـة باسـم   
كردش مةسةلةى ثَيشمةرطة بووش بة نيسبةتى ثؤليسةوة اَيستاكة اَيمة  لةطةَل اةوةين كة مووضةيانش وةكو 

ــى  ــةى عرياق ــتش        مووض ــةوا واى َت بَي ــردش ك ــةمان ك ــبةتَيك موانةق ــةر نيس ــاَلش لةس ــار س ــةوةبوو ث ــتش ا َت بَي
اةمساَلين اَيمة حيسابانان كردووةش اينشااةَلَن اةوة  اةطةر ثةرلةمانى بةر َيز بر يارى لةسةر بـدا ش الى  

اةـورى اـاو هةيـةش    اَيمة وةكو حكومـة  هـيَ مانةعـةتَيكمان نيـةش باسـى مـةيارى و اةمانـة كـرا تـةبيعىش          
اةورى كارةبا هةيةش اةورى مةيارين هةيةش اةمانة عةناوينن لَيرةش لةناو حيسـاباتى حكومـة ش بـاس لـةو     
اةكرَيت كةوان ثارةى زةمانى ايةتيماعىش وةزارةتى دارايى اةخيوا ش ناش نةخَيرش ثارةى زةمـانى ايةتيمـاعى   

اـةو ثارانـة لـة ذَيـر دةسـتى خؤيانـةش ايشـى ثـَى          مةويودةو خؤيان تةسةرونى تيا دةكةنش اَيسـتاكة هـةموو  
دةكةن يةعنى اةوانش هةتا بة ثَيى قانونةكةى خؤيان بؤيان هةية ايستسماريشى ثَى بكـةنش مواتةمـةرا  و   
نــةدةوا ش طوايــة ثــةجناو ثَيــنج مليــارو حــةو  ســةدى بــؤ دانــراوةش نعلــةن اــةو بــؤى دانــراوةش ضــونكة يــةك  

اةوةنـة مليـؤن دينـارى سـةرن كـردش سـةندوقى نيشـتةيَى كـةباس كـرا          مواتةمةرى سةحة كراش دوو سـةدو  
ثارةيةكى تَيداية مينةةش اةوة  لة زمنى اةوة بؤ دةعمى مينةةكانيانةش ضـونكة خـةدةماتى هةنـدَيك لـةو     
شوَينانة هةندَيك خةدةماتةكان بة يياواز تةنتيز دةكرَيتش هةروةها هةندَيكين لةو طوندانـة اةطـةر بَيتـو    

دةنَىش ثـارةى نيشـتةيَى حـةو  و نيوةكةيـةش اةيانـدةنَى سـةرةر اى عـةقارىش اةوانـة ديـارة وةلـةو           ثارةيان ب
زياتر دةستةى وةبةرهَينان اةوان خؤيان اـةو مةوزوعـة لـةالى اةوانـةش اَيمـة وةكـو دةعـم بؤياةـان دانـاوةش          

ةوَين دراو اــةو وةكــو مينةــةش بــايى كــؤرةك و ااســيا لــة عــرياق وةردةطريَيــتش نــةوةك كوردســتانش هــةر لــ   
مةوزوعةش بايـةكانى لـةوَى اـةدرَيتش ديـارة هاتؤتـةوة اـةم خاَلـة بـؤالمش باسـى ايقتيسـادم كـردش مديريـةتى             
ايقتيسادنيةش بةاَلم لة هةمان كاتـدا اـةبَى اـةوةمان لـةبري نةضـَيتش ليذنةيـةكى بـااَلى اـابوورى هةيـةش اـةو           

كـة ثَيـك هـاتووة لـة وةزيرانـى دارايـى و تـةختيت و         ليذنة بااَلية اين دةكا ش وةكو اين و كارى اـابوورىش 
تيةارةو اةوانةش ضةند كةسَيكى ثسثؤر ايشى اةو ليذنةية اةكا ش يةكَيك لة برايا  باسى اةويان كردش كـوا  

ةدوةلةكة بَيننش ثـارةى عرياقـى   يوةردةطرينش اةطةر بَيتو يةدوةلةكان لةبةردةستان دايةش % 11اَيمة % 11
وازةنةكـةش نةنـةقاتى سـيادى و حاكيمـةى َت دةربكـةنش زةرس و تةقسـيمى بكـةنش بـزانن         تيا خـةرج بكـةنش م  

ضةندمان بةبةر دةكةوَيتش كة باسين لةوة دةكرَيتش اَيستا نةو  بةوةنة اةر وا  و ثارةكة  هـةر لـةو بـة    
هةبَيتش بةاَلم  زياتر ر ؤيشتش اومَيدةوارم ثارةكة ميزانيةى تةكميلى نةبووش بؤ اةمساَل ميزانيةى تةكميليان

اةطةر ميزانيةى تةكميلى نةبَيت لة عرياقش اَيمـة تووشـى هـةمان اةزمـةو كارةسـاتى ثارةكـة اةبينـةوةش لـة         
تةسديدى عةزى موخةتةتاش بؤ سييانة باس لـةوة كـرا كـةوا سـييانةو اةوانـة ثـارةى بـؤ تـةرخان نـةكراوةش          

كراوةش بؤ سييانةى ر َيطاو بانش وابـزا  يـةنابى   ياخود كةمةوش بيست و نؤ مليار بةس بؤ ر َيطاو بان تةرخان 
اةوة كة يةنابى نةرمووى وايـةش بـةاَلم اةطـةر بَيتـو      18ى مينةةى كردش ماددةى %11كاكة كاردؤ باسى لة 

ش اةطـةر اـةوة بـَى    (اح ق أالق  أةقايأة قءوأةمن أمقنأة سقليأةمن أأأأأأة أعلق أ)لةسةرةوة بيخوَينيتةوةش اةَلَيتش 
رةوة عيندة تةحةقوقةى تَيدايةش اَيمة بامسان لـة مـةبانى سـةكةنى كـردووش مـةبانى      زةمحة  تةاكيدى بكة
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 ــري ســةكةنين هةيــة تــةبيعىش مــةبانى  ــري ســةكةنى كــة ثرســيارَيك كرابــووش اــةو ايزاناتــة بةر اســتى لــة  
ةو شوَينَيك مةرانيقى تيا اةكرَيتش لة شـوَينَيك دوو ذوورى ايزانـى اـةكرَيتش اةوانـة  لـةو بابـةنش بـاس لـ        

كراو بؤضى اَيمة سلتة نادةين وةكو عرياقش اةو سلتة زؤرانةى كة لة عرياق اةدرَيتش بة مؤزةنني و خةَلكى 
تـرش اــةو مةوزوعــة موازةنةكــةمان اــةوةتا اَيســتا لةبــةر دةســتى يــةنابتان دايــةش اَيمــة قــة  نــاتوانني بــةو  

اَيــرةش حكومــة  لةطــةَليا دانيشــت وش شــَيوةية اــةو ثارانــة بــدةينش بــةاَلم كــة وةزيــرى دارايــى ثَيشــوو هاتــة   
كؤبوونةوةمان كـردش ايتيتاقمـان كـردش مةسـرةنَيكى ر انيـدةين و مةسـرةنَيكى رشـيد بنَيـرنش لـة كوردسـتان           
ــدةنش         ــرياق بي ــو ع ــَيوةش وةك ــةمان ش ــرة  بةه ــةوَىش لَي ــة ل ــة هةي ــلتانةى ك ــارى س ــين وك ــةو ا ــةوةش ا بيكةن

دش لةسةر اةو موانةقةتةش موانةقةتةكة شةنةهى بووش بـةاَلم  موانةقةتيشيان كردش اَيمة كتابيشمان بؤيان كر
بةداخةوة هةتاوةكو اَيستا نةهاتووةش بؤ اةوةى اةوة بكةنش بؤ اةوةى خةَلكى اَيمة  ايستيتادةى َت بكـا ش  

مليارش بةاَلم خـؤى ثـةجناو نـؤو حـةو  سـةدو يةكـةش        81لة موخةسةساتى تةَلةبةش طواية اَيمة نووسيومانة 
ةم حالةتانةية كة من ايزاح اةدةمش نازا  زؤر يار تةقريب دةبَيتش اةوة لةبةر اةوةى لة زمنـى نـاو   بةاَلم ل

ميزانيةكة نيةش وةكو ايـزاح يقـال ثَيـنج و نؤسـةدو نـةوة  و نـؤ يقـال شـة ش بـةاَلم اـةوة كـة دَييتـة سـةر              
ني دةكرَيـتش ضـؤن دَيـت ش    حيساس و شى اةكةيتةوةش اةوة لةوَى دةدةكةوَيتش سيولةى نةقدى لـة كوَيـوة دابـ   

سيولةى نةقدى لةو ثارةيةى كة لة بة ـداوة بؤمـان دَيـتش اَيمـة وةرى دةطـرينش لةطـةَل وةقتَيكـى كـاتىش لـة          
ارياداتى خؤمـان دَيتـة نـاو بانكـةكان و سـةندوقةكانةوةيةش اةطـةر بَيتـو بةشـين نـةكا ش تـةياوز دةكـةينش            

ســنااىش اــةم موخةسةســاتة اةوانةيــةش لــةكاتى     موخةسةســاتى ايستيســنااىش ديــارة موخةسةســاتى ايستي   
بردةرةوة دانراوةش اَيستا وةردةطريَيتش ااساين وةرى دةرطرَيتش رةقابةى مـات وةريـدةطرَيتش موستةشـارينش    
مودةراى عامنيش وزةرا اةمانة هـةمووى موخةسةسـاتى ايستيسـناايان هةيـةش اةمانـة لـةوَيوة هـاتووةش اـيك         

مةعاشــةكانتان يــةنابتان تيايــةتى يــان نــا ش ديــارة وةزارةتــى دارايــى هةيئــةى  نــازا  اةنــدام ثةرلــةمانين 
ايستيشارى هةموو يارَى تةاكيد دةكةنـةوة لةسـةر اـةوةى كـةواش وةكـو بر يارَيكتـان دةركردبـوو بـةر َيزتانش         

ؤرمـان ثـَى   مووضة وةكو بة داى َت بَيتش اَيمة اةَلَيني موخةسةساتين وةكو بة داى َت بَيتش  بةاَلم اَيمة ز
باشة موخةسةسا  وةكو بة داى َت بَيتش بةاَلم اَيسـتاكة هةنـدَيك اليـةن زةرةر دةكـةنش وةكـو مامؤسـتايانش       
اةوة  ناكرَيت اَيمة دةستكارى موخةسةساتى مامؤستايان بكةينش اةطةر هةندَيك ايستيسناى تيا بكـةن وش  

 .دوايى هةر هةمووى وةكو بة داى َت بَيتش سوثاس
 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

مامؤســتا وةكــو خــؤى  َينَيــتش اــةوةكانى تــر بــا  بكرَيــتش بــةر َيز كــاك بورهــان رشــيد نوقتــةى نيزامــىش     
 .كةرةمكة

 :بةر َيز بورهان رشيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اــةو كتابانــةى ثَيشــك كردوومانــة بــؤ بــةر َيزى و ناردوومانــةش وةاَلمــى هــةمووى نةداوةتــةوةش هــةمووى بــة    
وســراوةوة لــة اليــةتىش اَيســتا دووانــى تــرم بــؤ نــاردش يةلســةى ر ابــردوو  دانةيــةكى تــرم بــؤى نــاردووةش  نو

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز امساعي  طةاَلَلى نوقتةى نيزامى هةيةش اةوانةى نيزاميـان هةيـة ناويـا  نووسـيوةش كاتتـان اـةدةمَىش       
 .نةرموو

 
 :بةر َيز امساعي  سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يارَيكى تر تةاكيد دةكةمةوةش مـن دوويـار ثرسـيارم نـارد بـؤ الى يـةنابتش يارَيكيـان نـارد  بـؤ وةزيـرى           
ماليةش يارَيكيان لـةالى مـن ر اسـتةوخؤ ر ووبـةر ووى يـةنابتم كـردةوةش اَيمـة موناقةشـةى بوديـة دةكـةينش           

نةكراوة بؤ بوديةكان لة اليةن هيَ ليذنةيةكـةوةش كـة لـة     هةشت لةم دةزطا طرنطانةش هيَ هةَلسةنطاندنَيك
ميزانيـةى تةشــغيلى دروسـت دةكــا ش اةمانـة كــة اةهميـةتيان هةيــةش وةزارةتـى دارايــىش ســةرؤكايةتى      % 31

اةجنومــةنى وةزيــرانش ســةرؤكايةتى هــةرَيمش ثةرلــةمانش وةزارةتــى ثــنن دانــانش ديــوانى ضــاودَيرى دارايــىش    
وةبــةرهَينانش اةمــة يطــة لــة اةجنومــةنى دادوةرى كــة مــن قســةى لةســةر ناكــةمش    وةزارةتــى دادش دةســتةى 

 .اةكرَيت اَيمة موناقةشةى بودية بكةينش هةَلسةنطاندن بؤ بوديةى اةو اليةنانة نةكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةَلَيش عمر صديق كةرةمكة
 :بةر َيز عمر صديق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تارَيكى بةر َيزش ضةند ثَيشنيارو ثرسيارَيكيان هةبووش لة بـةر َيز وةزارةتـى دارايـىش يـا اَيسـتا      ضةند ثةرلةمان

اَيمة بةتةحديد ر اى وةزارةتى دارادان دةوَيتش بةتايبة  بؤ موخةسةساتةكانش ضـةند بـةر َيزَيك ثَيشـنيارى    
 .ى كرداةوةيان كردش كة وةكو بة داى َت بَيتش بةر َيزَيكى تر ثَيشنيارى اةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزش اةوة كةى ضووينة سةر ياساكة اةوياش اَيستاش اةو ر اثؤرتةى كة اةوةمان كردش بةر َيز يةنابى وةزير 
يوابى دايةوةش اَيستا نؤرةى وةزيرةش تكاية هَيشتا ماوةش هةردوو وةزير قسة اةكةنش بؤية نوقتة نيزاميةكان 

على سندى .اةوةى وةزيرى ثنن دانانين قسة اةكا ش ثاشان مةيالتان اةدةمَىش كاك داةهَيَلينةوةش بؤ دواى 
 .كةرةمكة بؤ بةردةوام بوون لةسةر وةاَلم دانةوة

 :وةزيرى ثنن دانان/بةر َيز على سندى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .من اةتوا  بَيمة اةوَى يان نا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وةرة اَيرةكةرةمكةش نةرموو 

 :وةزيرى ثنن دانان/بةر َيز على سندى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر ســوثاسش زؤر ســوثاس بــؤ ســكرتَيرى ثةرلــةمان و هــةموو اةنــدام ثةرلةمانــة بــةر َيزةكانش بةر اســتى لــة   
ان زؤر بة خينت اةم هةنتةيةى ر ابردووش هةموو تَيبينيةكان وةكو اةَلَيني بة هةند وةرطرياونش هةندَيكيشي

سوودنش هةروةكو ساَلى ثـار اَيمـة دواتـر لةتـةنتيز كردنـى بةرنامـةكاةانش ايةتيمالـة خؤشـتان هةسـت ثـَى           
بكةنش زؤرَيك لةو تَيبينيانةى كة ثارش بةر َيزتان عةرزتان كردن لةم هؤَلى ثةرلةمانةش اَيمة وةكـو بةرنامـةى   

وايـةش تكـام وايـة كـة ضـؤن دةرنـةتى ر ةخسـاند بـؤ          كار تةتبيقمان كردش داوام لـة بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان    
هةموو اَيوةى بةر َيزش بة زياتر لـة يارَيـك تةرحـةكانتان بكـةنش بةهـةمان شـَيوة تةحـةموت اَيمـة  بكـةنش          

ثرسـيارى اَيـوةم نووسـيوةش هةرضـةندة زؤريشـيان تكـرارةش بةداخـةوة         111ضونكة بة دةقيقى من نزيكةى 
ثرســيارة   111ةاَلم بةهــةر حــاَل اــيك اَيمــة مــولزةمنيش بَيةطــة لــةو   نــازا  بؤضــى تكــرارين اــةكراش بــ 

كؤمةَلَيكش ثرسيارة بة وةرةقة  لةناو هؤَلى ثةرلةمان هاتووةش كة بة تةسةور ى من زؤرَيك لةمانـة دةبوايـة   
زؤرَيك لةم حيوارانةى كة هةيةش ضونكة لة كؤتايـدا اَيمـة هـةر  انـةوَيت و نةمانـةوَيت هـةر يـةك تـيمنيش         

وش اةطةر بة شَيوازَيكى ثرؤنيشناَل باسى بكةينش  وةكو مواةسةساتى بةر َيوةبردنى حكومة  وش ثةرلةمانين
مةنروز بوو لة خينت دوو مـانطى ر ابـردوو كـة ثـرؤذةى بوديـة ض هـى تةشـغيلى و ض هـى خوتـة يـان هـى            

ةمووى لةر َيطةى ليذنةى دارايى و ايستسمارى كة لة ثةرلةمانى بةر َيز بووش اَيمة موالحةزاتى بةر َيزتاةان ه
اابووريةوة ثَى طةيشتبا و اةو شتانةى كةضاك نةبوو و دةبوواية ضاك بكرَيتش دةبوواية لةوَى ضاك بكرَيتش 
بةآلم نازا  ايك بر يارى اةوةى كة ثرسيارةكان يان اةو تَيبينيانةى كة دةبوواية لةر َيطةى ليذنةى دارايى و 

ى مورةتةس بة اَيمة بطوتراباية و هةرضى تَيبينيةك هةية ضـاك بكرابـا اـةو وةختـة     اابووريةوة بةشَيوازَيك
حةنةن لة ناو هؤَلى ثةرلةمان اةطةر ايزاناتى زياتر هةبوواية هـةر دةكـرا بطوترَيـتش بـةآلم ضـونكة اَيمـة       

ةكانى اةوانين لةطةَل ليذنةى دارايى و اابوورى لةماوةى ثَيشى اةم يةلسةية اَيمة زؤر دانيشتووين تَيبيني
كة بةعزَيكى وةكو ثرسيار هاتووة لة ضةند ر ؤذى ر ابردوو دا اَيمة اةوانةمان ضاك كردووةتةوةش مـن اَيسـتا   
كة ضاككراوةتةوة اَيوة يارَيكى تر هةندَيك بةر َيز ثرسيارى دةكةنش هةر اةوةنـدة بَلـَيم كـة ضـاككراوةتةوة     

ةعنى كوشـتنى وةختـى اَيـوةى بـةر َيزة زيـاتر اةطـةر       يان منين ديسان شةرحى بكةمـةوة ش وابـزا  هـةر يـ    
هةنـدَيك  / بضمة ناو اةو تةنسيَلةش من بة سَى مةرحةلة باسى ثرؤذةى بوديةى وةبةرهَينان دةكـةمش يةكـةم  

تَيبينى طشتيم هةية لةسةر هةموو ثرؤسةكة ايةتمالة عامش بَيتش زؤر بة كورتى دةيَلَيم و دوايى دَيمة سةر 
زتان يةك بة يـةك وةآلمـى ثرسـيارةكان دةدةمـةوةش دواى اـةوة  بـةعزَيك مـةعلوما  و        ثرسيارةكانى بةر َي

زانيارى هةية كة حةز دةكةم بةر َيطةى داتاشؤ عةرزى بكةم بؤ اةوةى هةر وةكو بَلَيـى مـادام بـةعزَيك شـت     
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تةواذة هةية بؤ مةعلوماتى هةموو خةَلكة اةوانة  هةر هةبَىش بةشَيوةيةكى طشـتى تـةبيعى هةنـدَيك دةسـ    
تةناهومَيك دروست بَيتش اَيمة يارى واهةية لَيمان دةثرسرَيت  ةلسهةر لةسةرةتاوة دةبنة هؤى اةوةى كة 

ض لة ايعنمةوة بَيت هةنـدَيك يـار لـة مةيالسـى رةمسـين كَيشـةيةكى ترانيـك هةيـة لـةنآلن شـوَين اـةى            
نَيك ولـة قوتا،انةيـةك هةيـة اـةى     وةزارةتى ثنندانان لـة كوَييـة  كَيشـةيةكى قبـوَلى نـازا  ضـى لـة شـويَ        

خوتةى وةزارةتى ثنندانان ضية  اةمة بةعزَيك يار مةقسود نيةش بةعزَيك يـارين وا هةسـت دةكـةم كـة     
ى ثةرلـةمان موعةرةنـة    1118ى سـاَلى   1مةقسودةش وةزاايتى وةزارةتى ثننـدانان بـة ثَيـى ياسـاى ذمـارة      

  هةر كةسَيك بيةوَى دةتوانَى تةماشا بكا  كة اةو شتانة ثَيويستين ناكا  من اةوة ذمارةى ياسايةكةم طو
و اةو اةركانةى كة بة اَيمة ر اسثَيردراون ضني  من ثار كة اةو شـتانةم شـةرح كـرد بـةر َيز كوَيسـتان خـان       
وتى اةوة زؤر باشة  كة دواتر ثَيى وه اةطةر بووم بة وةزيرى ثنندانان اَيستا هةموو وةزاايتةكان دةزا ش 

م بة ثَيويستى دةزا  تيكرارى بكةمةوة بؤ اةوةى هةندَى سواال هةية تةيةنوبى دةكةم مةنهوم بَينتش بةآل
ايشى من نية شتَيك كة بة قانون و بة ياسا بة من ر انةسثَيردراوة من تةدةخوت لةسةر بكةمش دةسـتةواذةى  

بةعزَيك كةس كة سواال دةكـا   بوديةى وةبةرهَينانين كةزاليكةش اةم دةستةواذةية بوديةى وةبةرهَينان 
و دةَلَى اةم ثارةية لة نآلن ثرؤذة كة سةرن دةكرَيت اةم ثرؤذةية وةبةرهَينةر نيةش مومكينة دةستةواذةكة 

هـةر  ( ذَيرخـانى اـابوورى  ( )مشاريعأة بل يأة احا ي)موناسب نةبَىش بةآلم اةوة  ايشى من نيةش ناوى بنَين 
زؤر اليـةنى تـرين اـةم دةسـتةواذةية دروسـت كردنـى قوتا،انةيـةك        دةستةواذةيةكى تر بـَى ايةتمالـة بـؤ    

ثرؤذةيـةكى وةبةرهَينانــة لةســةر اــةو اةساســةى كــة اــةم قوتابيانــة لــة موســتةقبةل اينتاييــان هــةبَى بــؤ  
وآلتةكة و بؤ كؤمةَلطاكةش كَيشةيةكى تر كة عنوانَيكى سةرةكية لة تةناسيلين دا و لة ثرسيارةكانى اَيوة  

كة ميزانية موناقةشة دةكرَيت و هةتا تةبيعى  8و  5اةوةش اَيمة اةوةى كة وازحة كةلة مانطى  دةضينة ناو
بة سيلسلةى مةرايع هةتا بة اسوَلياتى خؤى دا دةر وا  ودةطةر َيتةوة بؤ وةزارةتةكان خؤ اةوة مةعةمايةك 

تش تةكميلة ناكرَيت كة لة مانطى نية بَلَيني اَيمة شة  مانط ماوة لة ساَلةكة اةو مةشاريعانة تةنتيز ناكرَي
بودية موسادةقة كرا و هاتةوة بؤ وةزارةتةكان بؤ اةوةى كة تةنتيز بكرَيت وةزارة  اةطةر بة ثَيى اةو  1

ثرؤذانةى كة ايعننة تةندةرى بؤ بكةن اةبَى دوو مانطى بدةنَىش اةطةر كام  بَيت و ياهز بَيت و با بَلـَيني  
و  11و دوايـى دةضـَيتة مـانطى     1ش كة دوو مانطى هاتة سـةر دةضـَيتة مـانطى    لة هةموو اليةكةوة اةوة بَيت

ايةتمالة عةمةليةى نةتح و عةمةليةى تةحلي  و عةمةليةى ايةالة و اةمانة هةمووى ثرؤسةية كة اةمة 
بؤ نيهايةتى  5/ 11نة هيَ شتَيكى عةييبة و نة  ةريبى تَيداية ايشةكة خؤى بةو شكلةيةش اةمرؤ  كة 

ةر شة  مانطمان ماوةش هةر شة  مانط و ضةند ر ؤذَيك مـاوةش لةبةراـةوة بـؤ سـاَلى ااينـدة تكـام لـة        ساَل ه
بةر َيزتانة زؤر بة تةعةيوبةوة سةيرى نةكةنش ضونكة هةندَيك لـةم كَيشـانة تيكـرار دةبَيتـةوة اةمـة هـةر       

ك ثرسـيار دةكرَيـت وابـزا     خؤى واية ايشةكة بةو مةراحننة دا دةر وا ش خـاَلَيكى تـر اةوةيـة كـة كؤمـةَليَ     
ثةيوةندى بةوةوة هةية كة اَيمة اةو تةنسـيَلى مةشـاريعانة كـة هـةر هـاتووة بـؤ ثةرلـةمان و ثَيشـووترين         
هاتووةش بةآلم اةمة دوو ساَلة لةبةرضةند هؤيةك نازا  هـةموو اةسـبابةكانىش بـةآلم بـةو شـكلة موناقةشـة       
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يةنابتان سةيرى وَيب سايتى ثةرلةمان بكةن و حـةز دةكـةى   دةكرَيتش اةمة بةر َيزان ثنندانان حةزدةكةن 
سةيرى عرياق بكةنش اةطةر بة هى عرياق دةَلَين با  نيةش سةيرى اوردن بكةنش هى توركيا بكـةن كـام وآل    
ــةترة           ــة  كيلؤم ــة ش ــةك ك ــةر ثرؤذةي ــةر ه ــةية لةس ــَيوازى موناقةش ــةم ش ــةش ا ــان باش ــةلةن ثَيت ــة مةس ك

ةصيتى نآلنة و اينةا اَيوة بةداخةوة دةَلـَيم زؤريـن بةداخـةوة كـة دةَلـَين لـة       قريتاوكردنى نازا  ضية و ر
بــةعزَيكيان دةَلــَين اةمــةيان وةهميــة و ثــرؤذةى وةهمــى ويــودى نيــةش دَيمــة ســةر اــةوة  بــة حةقيقــة    
بةر ةمسين داوا دةكةم لةبةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان كة هةر لـة ثرؤتؤكـؤَل مـةويودة هـةر كةسـَيك كـة اـةو        

مةيةى بةكارهَينا بـَى اةطـةر ايسـباتى نـةكاتن اةمـة ناكرَيـت لةسـةر تةلـةنزيؤن اةنـدامى ثةرلـةمانى           كةلي
بةر َيز هةستَى بَلَى ثرؤذةى وةهمى هةيةش دوايى كة بة تةنيا يةككى ببيـنني بَلـَيم كاكـة وةرة بـؤم ايسـبا       

كـة لةطـةَل اَيمـة قسـة دةكـا  و      بكة تؤ باسى كامة ثرؤذة دةكةى  لةسةر تةلةنزيؤن بـة نـةوعَيك دةيَلـَى و    
دوايى بةرةمسيا  بة نةوعَيكى ترش بـاس كردنـى اـةم هـةموو تةنسـينتى مةشـاريعانة حـةقَيكى ر ةوايـة بـؤ          
ثةرلـــةمانش حـــةقَيكى زؤر زؤر تةبيعيـــة ثرســـى لةســـةر بكرَيـــتش بـــةآلم اَيمـــة اـــةمر ؤ اةمـــة هةنتةيـــةك 

ى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةينش      1111دانيشتووين و موناقةشةى ثرؤذة ياساي بوديـةى سـاَلى   
اةمة ثرؤذة ياسـايةش اـةوةى كـة يـةنابتان باسـى دةكـةن اةوتةناسـيآلنة و دة اةوةنـدةى تـرين لـة خـنت            
دوازدة مانطى ساَل دةتوانن بيكةنش مةمنوعين نية و تةبيعيشة اةطةر اَيوة ايةسـاس دةكـةن رقابـةى مـات     

ةو دةورة ببيننش نازا  يةعنى اةطةر مةحدوديـةتَيك هةيـة بـةس اَيـوة     اةكتيظ نيةش دةتانةوَى بةر َيزتان ا
لة خنت اةو ضةند ر ؤذةى كة ثرؤذة ياساي بودية موناقةشة دةكرَيـت بـةس لـةوَى بؤتـان هةيـة تـةعقيب       
لةسةر ثرؤذةكان بدةن   اَيوةى بةر َيز هةمووتان لَيرةن اةوة منين لةبةردةمتان و لـة خزمـةتتان وا قسـة    

اَيمة ساَلى ر ابردوو كؤمةَلَيك موالحةزانان داش من حةقى اةوة بةخؤم نادةم بَلـَيم اةطـةر زةمحـة      دةكةمش
نةبَى ضةند كةس لةاَيوة سةردانى ثرؤذةكانى كردووة  يان موتابةعةى اةو موالحةزاتانةى كردووة كة ثـار  

اَيـوةى بـةر َيز اةطـةر زةمحـة      داوتانة بؤ اةوةى تةتبيقى بكـةم ش بـةآلم حـةقى اـةوة بـةخؤم دةدةم بَلـَيم       
نةبَى من وةزيرى ثنندانا   و وةزارةتى ثننـدانان يـةك كيلـؤ مـةتر لَيـرةوة دوورةش اةطـةر زةمحـة  نيـة         
ضةند كةس لةو ثةرلةمانة لة خنت ساَلى ر ابردوو هـاتووة و يةخـةى منـى طرتـووة يـان يةخـةى وةزارةتـى        

كاكة ثار اةو موالحةزاتانةمان دا وا بزا  تةنتيزى دةكةى يـان  منى طرتووةش داواى لة من كردووة كة بَلَيت 
تةنتيزى ناكةى ش اينةا تةبيعى اةمة  ايةتمالة اَيستا لةم ثةرلةمانة مـن اـةوة هـةر بـؤ تـةوزيح دةَلـَيمش       

بَيـتش بـةآلم   % 11بَيـت يـان   % 5هةندَيك لةو بةر َيزانـة هـاتوونش بـةآلم بـاوةر  بكـةن نسـبةتةكةى ايةتمالـة        
هةية هاتووة كة بةدواى دا طةر اوةش خاَلَيكى ترش ضونكة اَيوة بـةعزَيك ثـرؤذةو بـةعزَيك تَيبينـى كـة       خةَلك

وترا ثةيوةندى زؤرى بةو خاآلنةوة هةبوو كة ثار هةم عةرز كرا و هةم بَو بة نةقةراتى يـَى بـةيَى كـردن    
تى دارايى دةرضوو اـةو شـتانة   و هةم دواتر كة تةعليماتى تةنتيزى موازةنة بؤ وةزارة 1111لة ميزانيةى 

ــةرهَينان       ــةى وةبـ ــانى بوديـ ــةوةش ثرؤذةكـ ــيار ماوةتـ ــو ثرسـ ــان وةكـ ــتا ديسـ ــةآلم اَيسـ ــاتووةش بـ ــةمووى هـ هـ
داينةميكيةتيان تَيدايةش يةعنى اَيستا كة اَيمـة لـةم هؤَلـة دانيشـتووين كؤمـةَلَيك شـت هةيـة كـة ايةتمالـة          
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ة بةر َيوة دةضَيت بة كؤمـةَلَيك مـةراح  هةيـة وةكـو     تة رياتى بةسةر دادَيتش اةوة  تةبيعية ثرؤذةيةك ك
ثَيشووترين باسم كرد دوايى لة اةسناى تةنتيزين بةعزَيك شت هةيـة دةطؤر َيـت و كَيشـة دَيتـة ثَيشـةوةش      
زؤر سواات اةوة كرا كة تةخسيسى ثار ضى سةرن كرا يان ضى سةرن نةكرا ش تةخسيسى ثار تةبعةن وةكو 

ايــين ايشــارةتى ثَييــدا اــةوة لــة حســاباتى ختــامى دةركــةوَيتش هةرضــةندة اــةو   بــراى بــةر َيز وةزيــرى دار
رةقامانةى كة الى اَيمة  هةية عةرزى دةكةينش يةعنى هيَ شتيََكى شاراوةى تَيـدا نيـةش اَيمـة تةبعـةن لـة      

ةية كة زؤر الوة كة دَييتة سةر بوارى اةوةى كة لةم ر ؤذانة زؤر تيكرار كراوةو ديسان هةندَيك موستةَلةح ه
بةكاردَيت باشة سكاتيةيةتى اةم بوديةية من باسى وةبةرهَينان دةكةم اَيستاش ضونكة اةطةر بتوا  باسـى  
تةشغيلين بكةمش بةآلم ثَيويست بةوة ناكا ش كة باسى سكاتيةيةتى بوديـةى وةبـةرهَينان دةكرَيـت دةَلـَين     

مـن هـةر لـة كابينـةى ثَينةـةوة لـة كـاتى        سكاتيةيةتى نية اـةم بوديةيـة و نةلسةنةشـى تَيـدا نيـةش باشـة       
حكومةتى بةر َيز كاك نَيضرياان بارزانيةوة كة سـةرؤكى حكومـة  بـوو و دواتـرين لـة كابينـةى شـة  كـة         

بةرهةم صاحل كة سةرؤكى حكومةتةش لة خنت با بَلـَيم نـةك دوو سـاَلى ر ابـردوو لـة خـنت شـة ش        .بةر َيز د
ةوة ســكاتيةيةتى  1116و  1111ة تــا اَيســتاش بــة تايبــةتى لــة ةو 1118حــةو  ســاَلى ر ابــردوو هــةر لــة 

حكومة  ضارةسةر كردنى كَيشةى كارةبا بووةش اةمة سكاتيةية  نية   يةعنى اةمة ضؤن  مـن اـةوة تـَى    
ــةم ــا        !! ناط ــاعى كارةب ــى قت ــةوة ه ــؤ بكةن ــمارى ك ــغيلى و ايستس ــؤى تةش ــةر ك ــتا اةط ى (حصققيأةمةقق أ)اَيس

ةزعى كارةباى كوردستانى اَيستا بكةن لةطةَل ثَيشى شة ش حةو  سـاَل نـةرقى   وةبةركةوتووةش موقارةنةى و
ش 15ى ساَل بووبَيت اَيستا عمريـان  11هةيةش هةموو خةَلكى كوردستانين اةوانةى كة اةو وةختة عمريان 

ساَلة ش هةست بةو نةرقة دةكةنش اةمة نةلسـةنةكةى ضـية  وةَلـآل وابـزا  هـيَ نةلسـةنةى تَيـدا نيـةش          18
ابــني كردنــى كارةبــا اةركَيكــة بــة حكومــة  ر اســثَيردراوة نةلسةنةشــى ناوَيــتش اةطــةر دواى اــةوة قتــاعى   د

ــاَلَيكين           ــةموو س ــدراوة ه ــامى ثَي ــة ايهتم ــا ك ــةعنى كارةب ــتمرارىش ي ــة ايس ــَى دراوة ب ــامى ث ــة ايهتم تةربي
ةيةك دوور نيةش يةعنى هةروابووةش يةعنى اةطةر اَيوة سةيرى اةرقامةكانى ساآلنى ر ابردوو بكةن زؤرين ل

ايزةن ايستقراريةتَيك هةية لة تةوةيوهى حكومة  بة نيسبة  اةوةى ر ةايـةكى موتـة ري نيـة و هـةموو     
كةسَيكين ثَييةوة مولتةزمة اةمة سكاتيةيةتيكى وازحةش اةطةر لة قتاعى ثـةروةردة وايـةش هـةر وايـةش لـة      

اةطةر مةشاريعى ااو لـة هـةموو سـاَلَيك وةزارةتـى      دروست كردنى قوتا،انة كة بةردةوامة بة هةمان شَيوةش
شارةوانى و وةزارةتى ااوةدانكردنةوة اةطةرمةشاريعى اـاو هـةموو سـاَلَيك هةيـة وةزارةتـى شـارةوانى اةمـة        
ســـكاتيةيةتةكةمان وازحـــةش وةزارةتـــى ااوةدانكردنـــةوة كـــة طـــةورةترين وةزارةتـــى ااوةدانكردنـــةوة كـــة   

ةية لة ر َيطاوبان موقارةتةنةتـةن لةطـةَل هـةموو مةشـاريعى وةزارةتـةكانى      طةورةترين رةقةمى مةشاريعى ه
تر اةوة سكاتيةيةتى حكومةتى هةرَيمةكة ايهتمام بةر َيطاوبان دةدا  كة زؤريشى ماوةش هَيشـتا بةداخـةوةش   
بةشَيكيشـى دةضــَيتة نةقـةرةى ااوةدانكردنــةوةى طوندةكانـةوة اةطــةر حكومـةتى هــةرَيم بـؤ يةكــةجمار لــة      

ارخيى عرياق داسلتةى عةقارى طةياندة طوندةكان كةبةرنامةيةك بـوو بةر اسـتى بةر اسـتى شـايةنى اةوةيـة      ت
اَيمة لةناو اةجنومةنى وةزيـران خؤمـان زؤر موناقةشـةى لةسـةر دةكـرا بـةر َيز وةزيـرى دارايـى و بـةر َيزان          
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بةر َيز كاك اازاد بةرواريةش اةو  وةزيرةكانى تر اارااى موختةلتمان لةسةرى هةبووش بةآلم اةو بةرناجمة هى
تةبــةناى كردبــوو و بــووة بــةرناجمى حكومــة  ســاَلى ثــار تــا اَيســتا نةقــة  لــة قــةرزى عــةقارى اــةو             

مليـار   811مةعلوماتانةى كة من هةمة لة وةزارةتى دارايى لة قةرزى عةقارى تةنها بؤ طوندةكان نزيكـةى  
مليـؤن دؤالرش ايـزةن سياسـةتى حكومـة       551نزيكةى مليار دينار يةعنى  811دينار سةرن كراوةش كاكة 

ااوةدانكردنةوةى طوندةكانى تَيدايةش اةمانة سةرن كراونش اةمانة ثار لة خنت شة  مانط بووة ايةتمالـة  
ــة         ــردش اةوان ــةياوزى دةك ــةوة  ت ــتا ل ــة اَيس ــةر بوواي ــتمراريةتى لةس ــةر ايس ــة اةط ــةم مةعلوماتان ــةتا ا ه

وة تكام واية اةطةر لةر ؤذانى ايعتيادى بةر َيزتان يـةعنى تَيبينيتـان لةسـةر    سكاتيةيةتى حكومة  لةبةراة
اـةم شــَيوازةى كــاركردنى حكومــة  هةيـة ش مــن لــة وةزارةتــى ثننـدانان بــة  بــةحاَلى خــؤم زؤر زؤر ثَيــى    

ة  خؤشةاَل دةمب ثَين طةورة دةمب اةطةر هةر تَيبينيةك يةنابتان ثَيم بَلـَينش اةطـةر ايتيةاهةكـة بة ةلَـ    
دةر وا ش بــةآلم اةطــةر ااوةدانكردنــةوةى طونــد بــة ســكاتيةية  حســاس نــةكرَيت نــازا  وةَلآلهــى ايةتمالــة 

تةناهوم دروست بَيتش من دةمةوَى اَيستا بضمة سةر ثرسيارةكانش ضـونكة هـةر لـةوة بـةعزَيك      ةلستؤزَيك 
وابزا  يةكةم ثرسـيارى هـةبووش زؤر   سواال دَيتة ثَيشةوة با لةالى سؤزانى خاَلة شهابةوة دةست ثَى بكةينش 

سوثاس هيَ ثرسيارَيكت لةسةر بوديةى تةشغيلى ثرسيار  هةبووش كاك عمر اـةَلَى تةخسيسـى ثرؤذةكـان    
كةمن دةبَى زياد بكرَيتش لَيرة با هةر لَيرةوة اةو وةآلمة بدةمةوة بؤ اةوةى كـة اـةوة نـةبَيت كـة رؤذة كـة      

% 1يان كـةمك لـة   % 1ى بةر َيزتانة اَيمة هةستمان بةوة نةكردبَيت كة ثَيشنيار كراوة لةو ليستانةى كة لةال
 1بؤ ثرؤذةيةك كة بةشتَيكى تةبيعى وةرمان طر  بَيتش اَيمة هةموو اامادةكاريةكاةان كردبووش لة مـانطى  

اةزمةيةكى كارةبا ر ووى دا لة هةرَيمى كوردسـتان زيـاترين لـة شـارى هـةولَيرش لـة ثايتـةختى هـةرَيم          1و 
اَيمة ناضاربووين كة وةزارةتى كارةبا تةاكيـدى اـةوةيان دةكـرد كـة اَيسـتا  تةاكيـد دةكـةن كـة بـؤ سـاَلى           
ااييندة  هةمان بر ة ثارةيان دةوَى و مةشروعَيكى ثَينج ساَليان تةقددى اَيمة كردووة كة لة تةخسيسـاتى  

يئةوى اَيمة داوامان كرد لة خـودى  مات بة نيسبةتى خؤيان كة تةبيعى اَيمة ناضار بووين بة نسةبةيةكى م
وةزيرةكــان ضــةندين يــار دانيشــتني ثَيكــةوة وةزيــرى تةندروســتى و وةزيــرى ااوةدانكردنــةوة و وةزيــرى    

اـةم   وقارءسأشارةوانى اةمانةى كة با بَلَيني زياترين ر َيذةيان الية و داوامان َت كردن كـة اَيمـة بـة شـكلَيكى     
ووى دا ش هةرضةندة اةمة اةركى وةزيرى كارةباية اةم تةنسيَلة باس كَيشةيةىش كَيشةكة  بؤضى بة ثارة ر 

ر ووى دا ش ضـونكة ثرؤسـةى تةةيـة عةمةليـةى تةةيـة لـة        وقارءسأبكا ش بةآلم كَيشةكة بؤضى بة شـكلَيكى  
كوردستان دا بةشـَيوازَيكى زؤر سـةريع دةر وا ش اَيمـة توانيمـان لةسـاآلنى ر ابـردوو خؤمـان لـة قـةيرانى بـَى           

ةبايى بابَلَيني بة نيسبةتى خةَلك و بة نسبةتى دةوااريى حكومى و مةساكنى اةوانة زياد بكـةينش اَيسـتا   كار
مةشاريع زؤر دةبَيتش يةعنى كة دةَلَيم مةشاريع اَيمة لة شتى زؤر بةسيتةوة بطرة كـة نـازا  تـا ضـةند بـة      

تة اَيسـتا بزةبـت بـؤ تةختيـة كردنـى      ذمارة لةبةردةستى بةر َيزتان هةية  تاقةى اةو كارةبايـةى كـة ثَيويسـ   
هةموو اةوانة دوو بةرامبةر بووةش سورعةتى اةم عةمةليةية   ثةيوةندى بة بارودؤخى سياسـى هـةرَيمى   
ــى        ــة تةخسيس ــةرحاَل اَيم ــةش بةه ــةوة هةي ــى عرياق ــارودؤخى سياس ــة ب ــدى ب ــة و ثةيوةن ــتانةوة هةي كوردس
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ةتـان  % 11عمر اَيمـة  تةايـدى دةكـةين و اةطـةر اـةو       ثرؤذةكانى كة كةمة دةبَى زياد بكرَيـتش بةَلَى كاك
بر ى لة ميزانيةى تةشغيلى تكاية يارمةتيمان بـدةن تـةبيعى تـر دةبَيـتش بـةر َيز كـاك كـاردؤ دةَلـَى ثـرؤذةى          

دوو هـةزار و سـَى سـةد و سـى و     )بةردةوام زياترة لة ثـرؤذةى ثَيشـنيارش ر اسـتةش تةبعـةن ثـريؤذةى ثَيشـنيار       
ش هى بةردةوام بؤضى زؤرة  اـةوة حةزةكـةى    532ثرؤذة بةردةوامةكان هى ثَيشنيارين ثرؤذةية كة (ضوار

لَيرةو ايةتمالة دواتر لةناو سنيدةكانين زياتر تةوز ى بكةمش اةمة شتَيكة هةية و اةمة واقعـى حاَلَيكـةش   
اةم ثَينج سةد و سى تةنانة  يةعنى اَيستا  با اةوة بَلَيني اَيمة اةطةر نسبةتَيكى اينةازين دابنَيني خؤ 

دةكةوَيتـة   11و بـةعزَيكيان مـانطى    1و  6و ضوارةى كة ثَيشنيار كراوة كة اَيستا مانطى شةشة كـة مـانطى   
بوارى يَى بةيَى كردن ساَلى اايندة دةبن بةبـةردةوامش بةهـةرحاَل خؤزطـةش يـةعنى خؤزطةكـة بـة دوويـار        

بـةى لةسـةر بَيـتش بـةناوى ثـرؤذةى بـةردةوام اَيمـة        دةتوانى بيكةىش تؤ دةتوانى لةباتى اةوةى كة اةم لةقة
مان ييا كردووتةوة  ضونكة اةمان كة ثار لة  1115و  1113اةمساَل بؤضى ييامان كردووةتةوةش بؤضى 

ناو ليستةكةدا بوون كة عةرزى اةمانة دةكرا بةداخةوة ديسانةوة نـازا  ايةتمالـة بـة مةقسـوديةش يـان بـة       
مـان يـودا كـردةوة بـؤ اـةوةى اـةم        1115و  1113ةمووان دةكراش اَيمـة   ةير مةقسودى تةشويهى هةر ه

مةبةستةى كة اةمانة وةكو نةقةرةيةكى يودا بـاس بكـرَينش اةمانـة هـةنش مـةويودنش اةطـةر اـةو قسـةية         
 1115ـ   1113ر است بَيت كة ثرؤذةى وةهمى هةيةش باشة ايََمة كة ثرؤذةى وةهمى دااةنَيني اـةى بؤضـى   

بةآلم كة ديهَيَلينـةوة اـةوة  هةيـة شـتى حـةقيقى و اـةوة هـةمووى حةقيقيـة و اةوانـة           ةكة النابةين  
هةية كة كَيشةيان لةسةرةش اَى خؤى مةشرو  كة ثرؤذة  كة هةبَيت كة كَيشةى لةسةر بَيتش ض لة ناحيةى 

ة نةنى ض لة ناحيـةى حسـابى و ض لـة ناحيـةى قـانونى ض لـة ناحيـةى اـةوةش اةمـة هـةمووى لـة قـانون و لـ             
مةحكةمة لة اسوَلى حماكمـا  لةوانـة هـةمووى ر َي و شـوَينى خـؤى هةيـة اـةو شـتانة  ر وودةدةنش اةطـةر          

 ثرؤذة هةية كـة اـةو نةوعـة كَيشـانةي    ر وويان نةدابا قانونيان بؤ دانةدةر َيذراش اةمانة مةويودنش كؤمةَلَيك 
ري بـؤ اةوةيـة كـة ثرؤذةيـةك     بؤضـى دروسـت بـووة   ـ    ( سةب العمـ  )لةسةرة و ثرؤذة هةية اةى كةليمةى 

كَيشةى لةسةر هةبَى سةحبى عةمةل بكرَيتش ايعادةى ايةالة بكرَيتةوةش بةر َيز كاك ينل سةرؤكى ليذنةى 
كشتوكاَل و ااودَيرى دوو خاَلى طةورةى طرنطى ايسارة كردش يةكَيكيان كة مةشاريعى كشتوكاَل بة تايبةتى لة 

/ ميسات هـةولَيرى هَينـا كـة زؤر تةاكيـدى لةسـةر اـةوة كـردةوةش دووةم       ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانا زؤر كةمةش 
بةشَيوةيةكى طشتى تةبعةن بؤ اَيمة يَيى دَلخؤشية كة زؤربةى اةو بةر َيزانةى كة قسـةيان كـرد ايخكاعـى    
اـةوةيان كـرد كــة ثرؤذةكـانى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكــان يـودا بكرَيتـةوةش ضــونكة اـةوة لـةزمنى ســةآلحياتى         

ــووةش       مةيا ــتان دةرض ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــة ل ــةى ك ــةو قانون ــىش ب ــانونى عرياق ــة ق ــةوة ب ــة ا ــى حمانةزات لس
هةرضةندة اَيسـتا لـة كـاتى يـَى بـةيَى كـردن دا نيـة و دواى هةَلبـذاردنى ااينـدة اـةو ياسـاية يـَى بـةيَى              

انةوة خؤى نةلسـةنةى  دةكرَيتش بةآلم ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان بةر َيزان اةمساَل بةهؤى اةم وةزعةى ثةرلةم
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان لةطةَل نةلسةنةى ميزانيةى طشتى نةرقى هةيةش اةمة بؤ اةو نةوعة ثرؤذانةية كة 
بضووك بن و سورعةتى تةنتيزى تَيدا بَيت و بة بر يارى اةجنومةنى ثارَيزطا بة بر يارى اةوانـةى كـة زيـاتر    
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ةنش اةمسـاَل بـة داخـةوة لـةكاتَيك دا كـة لـة هـةموو عـرياق         لة خوارةوة نـزيكن بتـوانن بر ياريـان لةسـةر بـد     
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكـان   11/5ثرؤذةكانى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان اَيستا لةذَير يَى بةيَى كردندانش اةمر ؤ 

هَيشتا لَيرة ر اوةستاوةو هيَ حمانةزةيةك لة حمانةزةكانى هةرَيمى كوردسـتان دةسـتيان بـة تـةنتيزى هـيَ      
ةك نةكردووةش كة اةمة  بةر استى نةك هةر اةمساَل سوثاستان دةكةم كة طةر اندتانةوةش اةمة هةر ثرؤذةي

نابَى تيكرار ببَيـت بؤ ساآلنى اايندة ش ضونكة زةرةرى زؤرةش اينةا لةناو اةوَيدا اةطةر ثـرؤذةى كشـتوكاَلى   
ة سـةرن دةكرَيـت كـة خـةريياتى     هةبَيـت يان نةبَى بةر َيز كاك ينل اـةوان بـة شـكلَيكى عـام لـةو ثرؤذانـ      

سةريعةش لة قريتاو كردنى شةقامةكانى ناو طةر ةكةكانش لة ثـرؤذةى اـاوى اـاوةر ؤيى ضـووش لـة رةسـيتة و لـة        
كر ينى حماويلةيةكة بؤ طةر ةكَيكش ثرؤذةى كشتوكاَل زياتر هةم وةختى دةوَيت و هةم لـة مةسـةلةى تةنـدةر    

ا اةخريةكـةى اـةوة بـَى سـةبةبةكةى مـن ثشـتيوانى يـةنابت        و هةم لةمةسةلةى تةنتيز كردن و هـةم هـةت  
دةكةم بة شَيوةيةكى عامش اَيمة زياتر لة هةموو اليةك زياتر ر ووبكةينة ثرؤذةكـانى كشـتوكاَلش بـؤ ااطـادارى     
يةنابت دوايى لة سنيدةكانين ثيشان دةدةمش اَيستا مةسةلةن وةزارةتى كشتوكاَل يةكَيكة لةو وةزارةتانـةى  

كردنــى ثــارة لــةوة خــؤى لةخؤيــدا بةتيئــةش لةبةراــةوة بــةعزَيك يــار دةبينــى كــة تةخسيســا  كــة ســةرن 
دةكرَيت يةكسةر ءاةطةر مةيات اةطةر اةسرارَيكىش بةرنامةيةكى زؤر وازح نةبَيتش بـةعزَيك يـار  ـةدرى    

كوردسـتان  سـةد و بةنـداو  لـة     11اةوةشى َت دةكرَيتش اَيستا بؤ ةوونة لة هـةموو كوردسـتان بـة دةقيقـى     
اَيستا لةذَير يَى بةيَى كردن دايةو دوو دانـة تـةواو بـووةش كـؤى طشـتى مةبلـة ى موخةسـةس بـؤ اةمانـةش          

ثرؤذة   16مليؤن دؤالرش هةروةها  111مليار دينارة كة دةكاتة نزيكةى  111تةبعةن لةناو بةردةوامةكاندا 
ان خـان اامـاذةى بـة ثـرؤذةى اـاوةر ؤى شـارى       بةنداوى تر لةذَير تةمسيم و توَيذينةوة وديزاين دايةش كوَيست

هةولَير كرد ر استةش اَيمة مةبلة ةكةى زؤرةش هةموو سـاَلين اـةو كَيشـةية دَيتـة ثَيشـةوةش اةمسـاَل شـتَيكى        
كةم تةخسي  كراوةش اةوين لة كةندى هةولَيرةوةش اةطةر لةوَيوة ثرؤذةكـة ض لـةم سـةرةوة تةماشـا بكـا ش      

مليــار دينــار بــؤ دروســت كردنــى بــا بَلــَيني اــاوةر ؤى ســندوقى اةوانــة   11كــةى يــان ض لــةوَيوةش لــةوَيوة نزي
تةخسي  كراوةش بةآلم اةمساَل ضاومان لَييةش اةطةر هةر بر َيكـى ثـارةى تـةكميلى هـةبَى ثرؤذةكـة لـة كـؤى        
طشتى بة حةنت سةد مليؤن دؤالر تةخسي  كراوةش وةزارةتى شارةوانى بةرثرسة لـةوةى كـة اايـا هـةمووى     

و يـةك ثاكـة  اينتـزار بكـا  و يـةك ثاكـة  تـةنتيز  يـانين لةاليـةنى هةندةسـيةوة واى َت بكـا  كـة             وةك
بةمةراح  و بة اةيزااى و بة اةقسام بكرَيـت قـابلى تـةنتيز بـَينتش هـةتا زيـاترين بـةرةو اـةو بؤضـوونة         

قابلى تةقسيم نةبوو دةضنيش ضونكة اةو ساَل تةوةقوعى اةوةيان دةكرد اةو ديزاينةى كةلةالى خؤيان زؤر 
لة اةسناى ثرؤسةى تةندةرى بكا  بؤ اةوةى بدرَيت بة مةكوعةيةكش اةمساَلين دةنطؤى اةوة هةبوو كة 
مــومكني بــَينت ضــةند اليــةنَيك بــةر ةمسى عــةرزى قروزيــان دةكــرد لةســةر حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان   

خانة و بـا بَلـَيني نوَينةرايـةتى بيـانى لـة      بةعزَيك لةوانة بة تايبةتين دواى كردنةوةى اةم هـةموو قونسـولَ  
هةرَيمى كوردستان اـةو ثرؤسـةية بـةرةو اـةوة دةضـوو اـةوان ضـاوَيكيان لةسـةر اـةوة بـوو اةطـةر بكرَيـت             
مةسةلةن لـة يـةكَيك لـة قروزةكـان ايسـتتادةى َت بكـةنش اـةو ثرؤذانـةى كـة يـةنابت ايشـارة  ثـَي دا كـة              
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مليار دينار اةوة تةبيعىش بةهةرحاَل  مـن لةطـةَل ثَيشـى     321بة كؤى طشتى  1111ثرؤذةى ساَلى  1115
اةوةى كة يةلسا  دةست ثَى بكا  ااخر يار كة لةطةَل ليذنةى دارايى و اابوروى كة زؤر سوثاسيان دةكةم 
بةر استى بةوثةر ى خةخمؤريةوة بؤ اةوةى كة بابَلَيني ايشةكة تةتوير بكرَيت و اةطةر هةر شتَيك لـة هـةر   

وة هةبَيت اةوة  تةبعةن اةوة بؤ اَيمة شتَيكى زؤر باشةش اةو ثرؤذانةى كة وةكو هـى تـر بامسـان    يانبَيكة
و مانطى يـةكى اةمسـاَلةوة بـة عةمـةت سـةرنياتى       11ثرؤذة كؤمةَلَيك ثرؤذة هةية كة لةمانطى  132كرد 

ؤذةى كـة اـةم ثةرلةمانـة    لةسةر كراوةش لةالى اَيمة ثرؤذة اةو كاتة عينوانى دةبَيت دةبَيتـة بـةردةوام لـةور    
بــةر َيزة موســادةقةى لةســةر ميزانيــة كــرد هــةموو ثرؤذةكــان الى اَيمــة دةبنــة بــةردةوامش اينةــا نســبةتى     
اينةازيــان ســتر بَيــتش نســبةتى ســةرن كردنــى ثارةيــان ســتر بَيــت عينوانةكــةى اةوةيــة اةطــةر عنوانةكــة 

نى ثار اةوانةى كـة لـةو ثرؤذانـةى كـة ايسـارة      موناسب نية با بيطؤر ينش اةمة خؤى بةم شكلةيةش لةثرؤذةكا
كراون وكة موسادةقةى لةسةر كراوة بةعزَيك لةو ثرؤذانة كةوتووةتة بوارى سةرن كردنى سلتةى يةكةم و 
اةوانة و بةعزَيكين اَيستا ايةالة كراوة و لة مةراحلى كؤتايى دايةش بةآلم اةمانة هةمووى بةردةوامةش اةم 

َيدايةش اةمـة بـة بـةردةوام موتة رياتـةش هـةر لـة سـةر اـةو اةساسـة مـن ليذنـةى            ثرؤسةية داينةميكيةتى ت
ااراس و بةر َيز كاك خورشيد و برادةرانى تر بةر َيز كاك عمر من لة يةلةساتى ثَيشوو تر كـة  .بةر َيز كاك د

وومانـة اـةو   دانيشتني وابزا  يةلسةيةكيان كاك مسريين لةوَى بووش اَيمة ونان كاكة اَيمة اةوةى كة نارد
ةو ثـرؤذةى بـةردةوام    11/5اـةمر ؤ   11/1ةو كتيبةكةشتان ثيشان دةدةمش تؤزَيكى تر  11/1ليستةية هى 

بؤية ناوى بةردةوامةش ضونكة بة ايستمرار سةرنى لةسةرةش وه اةو مةوقتـة بـووة بـر اوة اـةوةى كـة اَيـوة       
ر ؤذش وه  11ابوورى لـة اَيمـةى كـرد ثَيشـى     دةيَلَينش ضونكة هةمان سواات كوَيستان خان ليذنةى دارايى و ا

ةى كة يةنابت باسـى َت اةكـةى كـة نةكةوتوونةتـة بـوارى بـابَلَيني سـةرن كردنـى ثـارةوة يـان            1115اةم 
سولةنى يةكةم و سولةنى دووةم و اةوانة اةو رةقةمة اَيستا طؤر اوةش اةبةد دةيةكى نوَيتان بدةمآش ضـونكة  

ةوة لة وةزارةتى ثنندانانةوة دةرضوو و ضووة وةزارةتى دارايى و لةوَيوة  11/1من كة ليستى ثرؤذةكان لة 
بؤ سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيران و اينةا هاتة الى اَيوة بـؤ ثةرلـةمان وةكـو مسـوةدةى ياسـاى بوديـةى       

انـة  ش اين لةالى اَيمة ر انةوةسـتاوةش اَيمـة بـةردةوام بـووين و هـةروةها لـة وةزارةتـةكان اـةم اةرقام        1111
هةمووى طؤر اون اَيستاش ليذنـةى دارايـى ر ةايـان وابـوو وتيـان وةَلآلهـى اةطـةر اَيـوة و وه مـن اةبدةيتةكـة           

اَيمة سَى مانط يارَيك اةبدَيتَيكى رةمسيمان هةيـة كامـ  مر ةتـةسش هـيَ كَيشـةمشان      ش دةتوا  بؤتان بنَيرم
ةوةى ذمارة طؤر اوةش تةبعةن ذمارة طـؤر اوةش وه  نيةش وتيان اةطةر بي هَينن ايةتيمالة ببَيتة باعسي لةبةر ا

اةطةر حةز اةكةن بةس بة باس كردنى باسي بكةمش حةز اةكةن بة كيتـابي رةمسـى دةينَيـرم لةسـةر داواى     
ليستَيكى نوَيمان ناردش اةو ليستة وابزا  تةوزيع كرا لةسـةر   11/5وابزا  لة  11/5اةوان اَيمة نازا  لة 

اةم مةعلوماتانة وانني اَيستا لةوَى نزيكةى نؤ سةد و بيست ثر ؤذةية اَيستا يةعين سـَى   بةر َيزتان وة لةوَى
سةدى ترى لَيكةوتؤتة بوارى تةنتيزةوةش اةم بر ة ثارانة هةمووى طؤر اون اةم مبالة انة اَيستا كة من قسـة  

ارةتى بـةوة دا كـة ثـر ؤذة    هةتا اَيستا بـة تةاكيـد موقتةكـة ديسـان طـؤر اوةش بـةر َيزيان ايشـ        11/5دةكةم لة 
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هةية كة ثَيشك نةبووة هةر كةسَيك مقار ةنةى اةمانةى اةمساَل بكا  لةطةَل هي ثار اةو حةقيقةتـة دةرك  
دةكاتن اَيمة بةسةر احة  ثر ؤذةى وا هةية كة دَيت بـة هـةر سـةبةبَيك بَيـتش بـةآلم بـة موانـةقاتى رةمسـى         

 وقارئأأبَيـت اةطـةر سـةبةبةكةى حاَلـةتَيكى     وارئحاَلةتَيكى  دَيت اَيمة كة داخلي دةكةين ايك سةبةبةكةى
نةبَينتش بةآلم بة قةنةواتى رةمسى خؤى كة لة رَيطاى سةرؤكايةتى اةجنومـةنى وةزيرانـةوة بـؤ اَيمـة هـا ش      
تةبعةن اةطةر من بـة نسـبة وةريـان بطـرم ايةتيمالـة اـةو حاَلةتانـة اةطـةر باسـي ثَيشـنيارةكان بكـةم يـان             

ردةوامةكان بكةمش يان اةطةر باسي هةردوو كيان بكةم كة بة هةردووكيان دةكةنة سَى هةزار اةطةر باسي بة
شتَيكى وا بَيـتش بـةآلم هةيـة حاَلـةتى وا  هةيـة كوَيسـتان خـان دةَلـى         % 1بن % 1ثر ؤذة ايةتيمالة اةمانة 

ش بـة هـةر حـاَل اـةم      ثر ؤذة هةية كة شَيسـت ثـر ؤذةش بـةآلم سـاَلى دوو سـاَلى بـؤ كـراوة شَيسـت مليؤنـة  نـة           
ثرسيارة  ليذنةى دارايي و اابوورى ثَيشى مناقةشاتى ثةرلةمان بة اَيمةيان و  و سَى حاَلـة  هـةبوون وة   

ران لـة رانيـة بـووةش دوو سـةد رؤذش     وهةرسَيكيمان ضاك كرد يةعين بةآلم سـَى حاَلةتةكـة  ثـردى كـآلو سـو     
ةثكان ضـوار سـةد رؤذة ثـر ؤذة هةيـة ماوةكـةى      ثردى قةسرؤك بووةش سَى سـةد و ثـةجنا رؤذش ثـردي سـةر كـ     

ساَلَيكةش بةآلم ثارةكةى تةقسيم بووة اةوة لة اةوقان لة وةزارةتى اةوقان هةبووة كة اةوين بة عةكسةوة 
بووة بةآلم خـؤى ضـاككراوة اـةو ثر ؤذانـةى كـة ثارةكـةى ضـ  و يـةك مليـارى بـؤ دانـراوة يـةعين وا بـزا               

مـة بـةو ضـ  و ثَيـنج مليـارة تـةواو ناكرَيـت كـة بـؤى دانـراوةش بـؤ شـتَيكى             ثَيويستين ناكا  باسي بكـةم اة 
معةيةنةش وة ايةتيمالة ساَلى اايندة ض  و ضوار مليارى بؤ دابنرَيت اةو سا بة دوو ساَل تةواو اةبَيت نـةك  

اةمـة  بة ض  و ثَينج ساَل وة بة تايبةتين كة اَيمة بة حةقة  دَيينـة سـةر ثـر ؤذة ثَيشـنياركراوةكانش خـؤ      
وةكــو باســم كــردش تــةوةقوعاتى اَيمــة لةســةر بــةعزَي شــتى عةمةلييــة بةرنامــة دانــانى اَيمــة لةســةر شــتى  
عةمةليية اَيمة اَيستا هةَلناسني كة ثر ؤذةيةك ض  و ثَينج مليارى بوَيت كة اَيستا مـانطى شةشـةش نهايـةتى    

بؤ دابنَيني لةسةر اةو اةساسةى لة ضوار ثَينةة هَيشتا اَيمة لة موناقةشا  داينش اَيمة ض  و ثَينج مليارى 
مانطى اايندة ض  و ثَينج مليار سةرن دةكرَيـت يـان بـؤ اـةوةى بَلـَيني ايشـةكة زؤر مةنتقييـة ثارةكـةدان         
تةخصي  كردش سـاَل تـةواو بـَينتش بـةآلم دوو مليـارين سـةرن نـةبووبَينت تـةوقوعاتى اَيمـة اةوةيـة اـةو            

ايةتيمالة مـانطى يـانزة يـان دوانـزة بكةوَيتـة هـةموو شـتَيك بـة ر َيـك و          ثر ؤذةية بة نسبةتى اةو ثر ؤذةية 
ثَيكى بر وا  بكةوَيتة مةرحةلةى ايةالةوةش بةر َيز كـاك عمـر عزيـز نـةبوونى سـكاتيةي اـابوورىش وابـزا         

بــؤ  تيكــرارى دةكةمــةوة كارةبــاش ثــر ؤذة      باســم كــرد اــةَلَيت عينــوانى ســكاتيةيةتى اــةم ســاَل ضــية        
ثــر ؤذةى كان اــةَلَيت زؤرن وةكــو رَيــذةش ثــر ؤذةى راســتةوخؤ وةكــو رَيــذة تةبعــةن يــان بــا بَلــَيني   راســتةوخؤ

بةر َيزان ثـر ؤذةى راسـتةوخؤ  هـةم قـانوونى خـؤى هةيـة وة هـةم اسـوَلى خـؤى           راستةوخؤ بؤ ضي هةية 
حكومـة  دابـووبن    عين تةنتيز مباشر اـةو بةر َيزانـةى لـةناو كاروبـارى    ةهةية وة هةم ياسا رَيطاى ثَيداوة ي

يان بابَلَيني ممارةسةيان كردبَيت تةنتيزى مباشر شتَيكى شةرعيية يةعين اةوة نية بلَلَين مةمنوعة نابَيت 
بكرَينت هةر حاَلةتَيكين حةنةن بةثَيى حاَلةتةكةى خؤى دةبَيـت سـةبةبي هـةبَيت بـةالم تـةنتيز مباشـر       

ثةيوةندييان بـة تـةنتيز هةيـةش اَيمـة لـة موناقةشـةى        يةعين اةطةر اةمة كؤمةَلَيك ثرسيارى لةم بابةتانة
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ثر ؤذة ياسايةكني كة خوتةكان تةماشا دةكرَيت يان تةقيم دةكرَيت مةساايلي تـةنتيز و اةمانـة لـة شـوَينى     
كةرتى كشـتوكاَل سياسـةتى   سياسةتى حكومةتى هةرَيم بؤ كشتوكاَل ضية  ترين دةكرَيت متابةعة بكرَيتش 

ة بةر َيز يةنابي سةرؤكى هةرَيمةوة بطرة هةتا سةرؤكايةتى حكومة  هةتا بـابَلَين  حكومةتى هةرَيم هةر ل
تــةوةيوهي عــام وابــزا  لــة بةرنامــةى ليســتى كوردســتانين اينتيخابــا  بــة تةســةوةرى مــن لــة هــةموو    
 ليستةكانى ترين كةرتى كشتوكاَل لة بةرضاوة و طرنطى ثَيدراوةش بةآلم بةعزَي يارين كة تةقيم دةكرَينت

بة شَيوازى موختةلف تةقيم دةكرَيت بؤ ةوونـة مـن هـةر ثـَين اـةوةى دةسـت بـة قسـة بكـةم كـة كـةرتى            
كشتوكاَل رةنطة يةنابت بة ضةندين شـَيوة تـةقيمت كردبَيـتش دةتـوانى بَلـَين وةزارةتـى كشـتوكاَل ثننَيكـى         

موي  نةكراوةش بةآلم لة هةمان ثَينج ساَلةى هةبووة كة اةم ثننة دوا كةوتووة شيان بة شَيوازَيكى مناسب تة
كاتيشدا مومكينة وةزارةتى كشتوكاَل خؤشيان دةرك بةوة دةكةن كة اةو ثننةى كة دايان نابوو كة نزيكةى 
دوو مليار دؤالريان دانابوو لة خينلي ثَينج ساَل بَيتة بةردةستى كةرتى كشتوكاَل و اةو بةرنامةية تـةنتيز  

دةرضوو كة اةو تةمويلـة مـومكن نيـة كـة يوزاَيكيـان دانـابوو لـة قيتـاعي         بكة كة دواى ساَلى يةكةم بؤيان 
حكومةتةوة يوزاَيكيشيان لة كةرتى تايبةتةوة كة تةمويليان بكةن لةبةر اةوة اةوان اَيستا بةرنامـةكانيان  
كة مورايةعةيان كردش كـة مورايةعـةى خوتـة ثَيـنج سـاَلييةكةى خؤيـان كـرد هةنـدَيك لـة بةرنامـةكانيان           

ى اَيستا تةركيزيان زياتر لةسةر با بَلَين بةعزَيك شتةش كر ينى طـة  و يـؤ وابـزا  هـةر لـة خوتةكـةى       طؤر 
اــةوان هةيــة كــة لــة شــوَينَيكى تــر اــةو رةقةمانــةى ضارةســةر دةكــرَينت كــة لــة خوتةكــةى اــةوان اةســَلةن   

ى سـلتةى عـةقار بـؤ    اينعيكاس نابَيتـةوةش بـؤ ةوونـة اـةوةى كـة ثَيشـي اَيسـتا باسـم كـرد مةسـةلةى قـةرز           
طوندةكان كة طوندةكان ثةيوةندييان بة كةرتى كشتوكاَلةوة هةية لة خوتةى خةمسي اةوان دانية كة دةَلـَي  
ثار شة  مليارين سةرن كراوةش اةم ذمارانة تةبعةنش اةم رةقةمانة بةر َيزان هـي وةزارةتـى داراييـة اةمـة     

ة طونـدةكانى اَيمـة سـيناعا  نيـةش اةطـةر شـتَيك       عينقةى بة كـةرتى كشـتوكاَل هةيـة ضـونكة اَيمـة خـؤ لـ       
هةبَيت و ويودى هةبَيت ذمارة يةك كة بةشي هةرة زؤري كشتوكاَلةش اةجنا دواى اةوة اةطـةر شـتَيكى كـةم    
بؤ سياحة و اةوانة هةبَينت هةروةها مةخسةدى من لَيرة ضية  كة تةقيمى كـةرتى زراعـة دةكـةين كـةرتى     

ةقيم دةكةينش بةر َيزتان سةيرى ثر ؤذةكانى وةزارةتى زراعـة دةكـةنش بـةآلم    زراعة بة مةشروعةكانى اَيمة ت
لَيرة كةس باسي قةرزى زراعى ناكا  مةسـةلةن كـة نزيكـةى سـةد مليـار دينـار ثـار بـؤ ثر ؤذةكـانى قـةرزى           
زراعي ضووة كة لةوَى ميزانيةى تةشغيلي دةرضووةش بةآلم ثةيوةنديى هةية بة كةرتى زراعة  وةكو ثر ؤذة 

ضونكة سةد مليار دينار اةطةر تةريومة بكرَيتة ذمـارة ضـونكة اةمـة بةحةقـة  ببَيتـة هـؤى اـةوةى كـة         ش
وةزيرى كشتوكاَل زياتر رووناكى ،اتة سـةرش ضـونكة اةطـةر سـةد مليـار دينـار قـةرزى زراعـى ثـار ،رَيتـة           

قـةرز دراوةتـى كـةرتى     تةريوومة بكرَيتة ذمارةى ثر ؤذةى ريز بةندى بكرَين كة اةمانة هةر هةموويان بة
تايبــةتي اــةوةى كــة لَيــرة هةيــة ثر ؤذةكــانى حكومــةتنش اَيســتا تــةركيز لةســةر مةســرةيف زراعــى و قــةرزى  
عةقارى بؤ طوندةكان و ثر ؤذةى ااودَيرى بضووك و بةندا و ااودرَيرىش بة تايبةتى بـةعزَى شـوَينى طـةروةى    

سـتا اةمانـة زيـاتر لةسـةر اةولـةوياتى اـةواننش       وةكو دةشتى شةمامك و مةوزوعي مةخازنى موبةرةد كة اَي
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بةر َيز كاك عبدالقادر يكرام بوديةى وةبةرهَينانى زيادى كردووة مقارةنةتةن بة ثار وةكو ذمارة بةَلَي اةمة 
لة ضةندين الوة دةتوانني تةقيمي بكةينش وةكو بةعزَيك لة بةر َيزةكان اةَلَين اـةوة تـةمويلي اـةم ثر ؤذانـة     

هى بةردةوامةكانة كة اةمساَل تةموي  دةكرَيت اةوة راستة و دروستةش بةعزَيكى تر اةطـةر بـة   بةعزَيكيان 
و هةشت و نؤ و يانزة سةيرى بكةين هةموو ساَلَيك اةو بـر ة   1111شَيوازَيكى تر سةيرى ثر ؤذةكة بكةيت 

ر لـةو مةبلة ـة كـة    ثارةيةى كة دانـراوة كـؤى طشـتى اـةم ثارانـة ضـةندة اةطـةر هـاتو تةنانـة  بـابَلَيني ثـا           
سةرنين نةكرا بةآلم اةمانة خؤ هةمووى بوونةتة ايليزاما  لةسةر حكومـة  يـةعين اةمانـة لـة واقيعـدا      
هةن و لَيرة عةرز دةكرَين و موصادةقةى لةسةر دةكرَيت و كاك دَلشاد شةهاس اةَلَي ثـر ؤذة هةيـة ماوةكـةى    

شةرح كردش بةآلم ضارةسةركردنةكةى ديسان ليذنةى ى بؤ دانراوة وابزا  سةبةبةكةم %11دوو ساَلةش بةآلم 
دارايي و اابوورى ثَيشى دةست ثَيكردنى موناقةشا  تةرحَيكيان هةبوو كة اـةو ثر ؤذانـة اةسـلةن اةوانـةى     

كةمكيان بؤ دانراوة البنَينش بـةآلم دوايـي كـة بـاس هاتـة سـةر اـةوةى كـةوا ايةتيمـات اـةوة هةيـة            % 1كة 
كة اةسَلةن اـةو ثر ؤذانـة  البـنَين بـة      يلي بن نش اَيمة موانق بووين لةسةر اةوةبةعزَي نةقةراتى تةشغي

سةبةبي اةوةى كة واى لَيهاتبوو بؤضي هَينامان هةتا الي اةوان تةنها مةوزوعي كارةبا بووش بةآلم دواتر كـة  
يعةكان اَيمـة   باس هاتة سةر اةوةى كة مومكينةشتَيك لـة تةشـغيلي بـن َينت ايزانـة بكرَيتـة سـةر مةشـار       

تـا كـةى كؤتاييـان     1115هـةتا   1113ثر ؤذةكـانى  ثَيمان خؤ  بوو كة  َينَيت شثرسيارى كاك دَلشاد اةَلَي 
اةطةر بة كورتى يةوابت دةوَيت ثَيت دةَلَيم هةتا نيهايةتى اةمساَل اةطةر بة تةمسيَ  دةتـةوَيت  ثَي دَيت  

ش ثــر ؤذة هةيـة كـة تـؤ سـةحب عمـ  ايشـي دةكــةي       يـةنابت دوايـي كـة هانـة الي سـنيدةكان باسـي دةكـةم       
مةحكةمة بر يارى دابَينت سةحب عةمةلي كردبَيت اَيمة لَيرة  لةطةَل سـةرؤكايةتى اةجنومـةنى وةزيـرانش    
لةطةَل بةر َيوةبةرى طشتى كاروبـارى ياسـاييش لةطـةل بـةر َيزان لـة ثةرلـةمانينش لةطـةَل ليذنـةى دارايـي مـن           

َل اةو حيوارةم كرد وه بةعزَيكيان راوةستاوة ثارةيةكى كةم لـة تةاميناتـة لـة    مانطى دوازدة و يةكى اةمسا
هةرضييةك بَيت لة شوَينَيك ماوةتةوة كة خةرج نةكراوةش مالييةن وةزارةتى دارايي ناتوانَينت اةمانة  ةلق 

مةوزوعةكـةى  كاتنش اةمانة هةر ناوي دةمَينَيتـةوة ثـر ؤذةى بـةردةوام اةمـة بةعزَيكيانـةش تةبعـةنش هةيـة        ب
حيكايةتةكى بة نةوعَيكى ترة اةمانة كَي صةالحياتى هةية اةمانة شةتب بكا  هةية تـةواو بـووة بـا بَلـَين     
خةلةلةكة روويداوة سةحب عم  كراوة مةحكةمـة  حـوكمى خـؤى صـادر كـردووة بـةآلم موقـاولين بـؤي         

ةسةلةن كة اةمانة بةعزَيك هةية هةر تةميزى بكاتن بيئةى سةبةس ايمكان مةسةلةن هةية بةو شكلةية م
بر يارى ياسايي ثَيدةوَينت بةعزَيك قةراراتى ثَيدةوَينت كة مومكنة لـة صـةالحياتي اَيمـة نـةبَيت لـة مـانطى       
خؤى بؤ مةعلوماتى يةنابتان اةمانة خؤى ذمارةيان لةوة زؤر زياتر بووة اَيستا شةست و هةشتة بـة بـر ي   

ض  دانة  من بة اةمرَيكى رةمسى صةالحيا  بـة مـن درا كـة    شةست و يةك مليار وابزا  نزيكةى سةد و 
اةوانةى هةتا ثَينج سةد مليؤن دينار اةطـةر كَيشـةيان لةسـةر بَيـت موزوعـةكانش يـةعين اـةو مةشـروعانة         
ضارةســـةر بكـــةين اـــةوةى كـــة مةبلة ةكـــةى هـــةتا اـــةو حـــةدة بـــَينت و نزيكـــةى هـــةتا حـــةنتاش هةشـــتا  

ثــَيم وايــة نــةماون لةبــةر اــةوة اَيمــة يــةعين هــةر اةوةنــدة كــة بــؤ  مةشروعيشــمان ضارةســةر كــردش بــةآلم 
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اةمانــة ضارةســةر دةبَيــت بــةر َيز كــاك ايســماعي  ثرســيارى لةســةر اــةوةبوو كــة    % 15نيهايــةتى اةمســاَل 
وة دةبَيت بة هةندى وةربطرين لةبةر اةوةى حةنـةن اَيمـة وةكـو     ااسايشي سلَيمانى بؤضى ثر ؤذةيان نية 

دارايين ااماذةى ثَيدا مةساايلي ااساين و سـةقامطريى هـةرَيمى كوردسـتان ض لـة تةشـغيلي       بةر َيز وةزيرى
بَيت ض لة ثر ؤذةكانى وةبةرهَينان بَينت شـتَيكى طرنطـة سـةبةبةكةى ضـية كـة بـؤ بؤمـان دانـةناوةش ضـونكة          

نـارد يـان    11/2 اةوان يةك ثر ؤذةيان هةبوو ثر ؤذةكةشيان درةنط نارد بة حةقة  ثر ؤذةكةيان وابزا  لة
شتَيكى وابوو لة نيهايةتى مانطى ضوار دا بوو اَيستا بابَلَيني لةو ايزاناتـةى لـة بوديـةى تةشـغيلي دةكرَيـت      
بؤ سةر ايستسمارى اَيمـة حـازرين كـة اةطـةر مـومكن بـَينت ضارةسـةرى بكـةينش ضـونكة بةراسـتى طرنطـةش            

ؤذةكـان هـةر بةشـة و بـة يؤرَيـك ريكخـراوة و       كـة ثر  بةر َيز كاك عبدالرمحن سواالةكةى لةسةر اـةوة بـوو   
و وابزا  يةداولةكان وازحنش تَيكةآلوى اةطـةر  ةَلتـةى مةتبـةعين هـةبَينت مةقبولـة و      تَيكةآلوى تَيداية 

اةطةر تيكرارين هةبَينت اةمساَل اةبَيت بـةر َيزتان اـةو شـةهادةتة بـدةن اةطـةر تيكـرارَيكين هـةبووبَيت        
يف نهاية  اَيمة باسي خوتة دةكةينش باسي تةنتيد ناكةين ثر ؤذةيـةك كـة نـاوى    اةوة شتَيكى كةمة و بةآلم 

ش نةحيسابيةن نة اةوة مومكنة مةخسةد لَيى اةو نةدوويار ثارةكةى سةرن دةكرَيت لة دوو شوَين تيكرارةش
ــةتين        ــتش بةتايب ــةر بكرَي ــانة ضارةس ــةم ايش ــةوةى ا ــؤ ا ــةدةكرَيت ب ــين وا مناقةش ــة ا ــةوة بؤي ــة ا رةقةم

ارةكان لة ليستى ثر ؤذةكانى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاى سلَيمانىش بةو شكلة هاتووة لةبةر اةوةى تاكو اَيسـتا  تيكر
ــنج يــار ليســتى ثر ؤذةكانيــان طؤر يــوة وة اــاخر يــار وابــزا  هــةر بــة شــلَير خــان       رةنطــة دوو يــار تــا ثَي

بـؤ اَيمـة بةشـَيوةيةكى تـرة و     ناردبوويان يةعين كة قةناتى مةسةلةن اـةوةى كـة اـةوان ليسـتةكان بنَيـرن      
ثر ؤذةكانيان كة طؤر يوة يةعين اةوة ضةندين يار باسي مزطـةوتَيكى معةيـةن دةكـةن تكرارةكـة الي اـةوان      
بوو ديسان دةَلَيم ثَيشي يةلساتى ثةرلةمان اَيمة ضةندين ضارةسـةرمان كـردووة لـةم رؤذانـة  بيسـتم بـة       

َى بيستم هيوادارم زؤر هني نةبَينت راى زؤربةى بةر َيزان وايـة  تةمان طؤر انكارى تر بكةن لة ليستةكةش دوَين
كة ليستى ثةرةثَيدان اةو حوريةتة بدرَيت بة اةجنومةنى ثارَيزطاكان بؤ اةوةى خؤيان بر يار بدةنش بـةر َيز  

ةر َيز مـن لَيـرة اةمـة اةَلَيمـةوة داوام لـة بـ       ثر ؤذةى وةهمي كرد وتى البنَيتشكاك بنل سلَيمان نازا  باسي 
ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان اةوةيــة كــة اةطــةر كــةليماتى وا بــةكاربَيت اــةبَيت تةوز ةكــةى و نــاوى ثر ؤذةكــة 
تةحديد بكرَيت يان اةطةر نا من اةمة ناكرَينت بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز كاك بنل يةعين من لَيـرة  

ةدوةلَيكى ايكس  هاتؤتة بةردةستى بـةر َيزتان  اةم قسةية تكرار بَيتةوة سَي هةزار ثر ؤذة هةية بة ناو بة ي
دوو هةزار و سَى سةد و سى و ضوار ثر ؤذةى ثَيشنيار كراو دةكاتة نزيكةى دوو هـةزار و ثَيـنج سـةد ثـر ؤذة     
اةمانة بة يةدوةلَيكى اَيكس  كة ذمارةش ناوى ثر ؤذة لة ثارَيزطا و لـة قـةزا و لـة ناحيـة حـةدلئيمكان طونـد       

نت ديقةتى اةوة لةطةَل كؤمةَلَيك مةكوعة زانيارييةكى تر دَيـت بـؤ الي بـةر َيزتان هـةر     اةطةر ناوى هاتبَي
يــةكَيك لةمانــة  ايةتيمالــة دة اةوةنــدة اــةوةليا  و تةناســيلي الي اَيمــة و الى وةزارةتــة مةعةنييــةكان   

وو هـةزار و هةشـت   هةيةش اةجنا ثر ؤذة وةهمييةكان كة لةسةر تةلةنزيؤن دةَلَيى البـنَين وة كةانـةهو لـة د   
سةد ثر ؤذة دوو هةزار و ثَينج سةدى وةهمية و سَى سةديشي بةراستى اةمة مناقةشـةكردنى ثـر ؤذة ياسـاى    
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بودية بةم شكلة ناكرَيتش اةطةر واية اةطةر ثر ؤذةى وةهمى هةية دةبَي بةر َيز  اَيمـة بدةيتـة مةحكةمـة    
تتـاهم   ةقلسأوعة اةطةر ثر ؤذةيةك هةية كـة  دةبيَ اةو حوكمةتة بانط بكةيتش خصوصةن لةسةر اةو مةوز

هةية يةنابت تةسةور اةكةيت ثردَيكة كة بةسةرى دادَيى و دةضى دةَلَيـى تـةواو بـووةش بـةس لَيـرة هَيشـتا       
ثةجنا مليؤن دينارى بؤ دانراوة كة ثةجنا مليؤن دينار بـة نسـبة  ايشـَيكى وا ناكاتـة هـيَش ايةتيمالـة اـةو        

ةر لةوَى  َينَيتةوةش اـةوة مـةوزوعَيكى تـرة لةبـةر اـةوةى كـة  ـةلقى ثـر ؤذة         تةاميناتة دوو ساَلى ترين ه
يةعين اةطةر يةنابت بةوة بَلَييت ثر ؤذةى وةهميش ضونكة تةواو بووة اَيستا وا ثارةى بؤ دااـةنَينش اـةبيًَت   

تـةواو بـة    يةنابت بضيت لةسةر اةو ثر ؤذةية حساباتي شا دةربَينى بزانى نعلةن اةمة وايةش اةطـةر وايـة  
هةر شكلَيك يةنابت كة هةر ثر سيارَيك بؤ من اةنَيرى بة نووسراوى رةمسى كة لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانة 
بــؤ مــن دَيــت بــةثَيى ياســاش بــةثَيى ثــةير ةوى نــاوخؤى خــودى اــةم ثةرلةمانــة بــةر َيزةش بــةثَيى تــةعليمانى   

ابي يـةنابت بدةمـةوة باشـة كـة تـوو      حكومةتى هةرَيمى كوردستانش من لـةماوةى دوو هةنتـةدا دةبـَي يـةو    
يةنابت اةم هينة  هةية بؤ هةَلى اةطرى بؤ رؤذى موناقةشةكردنى ثـر ؤذة ياسـا شاةمـة بـؤ وةختَيكـى تـر       
ــراوى رةمســى وةزيــرى             ــؤ بــة نووس ــةى ناكــةي ب ــانطى ســاَل ديراس ــة خينلــي دوازدة م ــةم مةوزووعــة ل ا

َي كاكـة اـةم ثر ؤذةيـةى يـةنابت اـةوة حاَليـةتى       ااوةدانكردنةوة يـان شـارةوانى نووسـراوى بـؤ نةضـَيت  بلَـ      
يةعين من تَيناطةم اةم نةوعـة سـوااالنة لـةكاتى موناقةشـةكردنى ثـر ؤذة ياسـاي بوديـةدا ضـةند بةسـوود          
دةبَيت وة اةجنا بةهةر حاَل يةنابت وا دةَلَيى من مةعلوماه ثَيية حةز دةكـةم بـة نـةرمى بيدةيـة بـةر َيز      

انة وة تيكرار دةكةم اةطةر هاتوو شتى يةعين لة بةكارهَينانى دةستةواذة تكام سةرؤكى ثةرلةمان بةس ديس
واية اَيمة ضونكة خةَلكَييكني هةموومان بةرثرسياردان هةية بةثَيى ياسا بةرثرسيارةتيمان هةيةش ض اَيـوة  

ة كـاردَينت اةطـةر   كة هةَلبذَيردراونش ض اَيوة متمانةتان بة اَيمة داوة لةبةر اةوة كة هةر دةستةواذةيةكى بـ 
قةتعيية اةوة يودايةش اةطةر وانيةش اةوة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان كة بـةرَيزيان دةَلَيـت دوو سـةد و نـةود و     
هةشت مليارة نةك دوو سةد و نةوةد و يةك اَيمة اةو ذمارةية هةر لة هؤَلي ثةرلةمانـدا اـةو موناقةشـةية    

دارايي و اابوورى وةردةطرينش وةزارةتـى دارايـن وةكـو بـةر َيز     كرا من نازا  ضونكة اَيمة ذمارة لةوةزارةتى 
وةزيــرى دارايــي اامــاذةى ثَيكــرد بــة ضــةندين شــَيواز لــة بة ــداوة وةرطــرياوةش تةنانــة  بــةعزَيك يــار اــةم  
ثةيوةندييــةى لــة بــةينى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و حكومــةتى عَيراقــي نيــدرالَ هةيــة شــاراوة نيــةش 

ةسـرار نيـة كـة لَيـرة بيشـارينةوة كـة بـابَلَيني عنقاتةكـة بـة شـَيوازَيكة كـة زؤر يـار             يةعين هيَ شتَيكى ا
تةعاونى تَيدا نيةش بةعزَيك يار لة هةندَيك بوارة لة بـوارى ماليـةدا وةكـو بـةر َيز وةزيـرى دارايـي اامـاذةى        

مـة  وةردةطـرينش   ثَيدا هةندَيك زانيارى هةية اَيمـة لـة ثةرلـةمانى بة ـدا وةريـدةطرينش هةنـدَيك لـة حكو       
ــةر         ــة اةط ــابوورى اةوةي ــي و ا ــى داراي ــة وةزارةت ــةر داوام ل ــينةوةش اةط ــدة دةيبس ــة يةري ــة ل ــدَيك هةي هةن
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان دوو سةد و نةود و يةك مليار نية بةثَيى اةو برَيـك داونـةى لـة بة ـدا دوو سـةد و      

بـة ثَيـى مـةعايرى نَيـو     حةسةن يةنابت بَيـذتن  نةود و هةشتة تكاية ضارةسةر بكرَيتش بةر َيز بةيان يمحد 
تةبعــةن ضــو مناقةشــة تَيــدا نينــة كــو هــةر ضــةندة بــؤ    بــؤثر ؤذةيَين وةبــةرهَينان بــن% 11دةولــةتى بــت 
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ثــر ؤذةيَين وةبــةرهَينان بــؤ مةشــاريعي ذَيرخــانَى اــابوورى بَينــة تةخســي  كــرن حةنــةن هــةر باشــكة    
اَيـت بـؤ   % 11نـة يهـَي وىش بـةس اـةو معـايرَي كـو دبَيـذن        مةساريتي تةشـغيلي كـو ضـن و ض تشـتةك ناهيَ    

وةبةرهَينان بن اةطةر زةمحة  نةبت اةو كين مةعايرن  باشةش بـةس هـيَ مـن علـم نينـة كـو مةسـةلةن        
ثَيوةرةكَى نَيظ دةولةتى هةبنت بَيذتن كـو مـةنروزة وةهـا بـنتش مـةنروزة مةشـاريع زؤر بـن مـةنروزة ذَيـر          

كـةمك  % 11ثَي بَيتةدانش بةس هيَ معيارةك نية كو تو دبَيذى مةسةلةن اةوة  خانى اابوورى ثك ايهتيمام
نةبت وة اين خةلةلةكا هةىش ماددة بيست و هةشـتا ثـار كـو موةةقـةك بَيـت بـؤ ثةرلـةمانَى بـةَت نـةها           

مةسةلةن اةطةر نةهاتبت اـةو موةةقـة يـةعين ثـار ثشـتى هـةي ا ضـار و         11/5اةخر اَيطااَى اةاة ديسا 
نج و شة  و حةنت و هةشت و نةه و دةه و يازدة و دوازدة حةتا اَيطـااَى كةسـةكى ايستتسـار نةكريـة     ثَي

من وةكو تةعدي  كرنا اةوش تةنتيز كرنـا اـةو تةعليماتـة كـو ل قانونـا موازةنـا ثـاردا هـاتيب كـو ايختيسـار           
ريعي حزبـي و البردنـى   كربي كو ضةن يومةلـةكا ليذنـة دارايـي و اـابوورى و ليـذنا ياسـايي البردنـى مةشـا        

مةشــاريعي تيكــرار بــة كيتابــا رةمســى تةبعــةن اــةز ثاشــي دَي عــةرز كــةم ل اَيــرَي مــة هــةي ا شــة  يــة    
هةنارتني بؤ سةرؤكايةتيا اةجنومةنى وةزيران وة بؤ حةمي وةزارةتا كو اةوَى نوسخا معةدةل تةنتيز بكةن 

تانَىش يةعين بَيذين بـةري هـةي ا سـَى و دوو و    نةك اةو نوسخا هةي ا بةرى هةنطى هاتيا ثةرلةمانىَ كوردس
اةوانـة رةمســَى حةزانـةكى داينطــةك لـة ســلَيمانى كـو خةريكــة اـةوى دي بــنت ض عنقـة بــة ثـر ؤذة ياســايَي        
بوديةدا نينة مةوزوعةكة زؤر طرنطة بةس هيَ عنقة بة ثر ؤذة ياسـايَي بوديـة اـة نينـة يـةعين اةطـةر       

ةر كـرن اةطـةر كَيشـة لةسـةر مةوزوعـةكى دييـة اةطـةر يـةنابَي تـة          مةتلةس اةاـة كـو اةاـة بَيتـة ضارةسـ     
بةحسَى هةنطَى دكةى اةا مةشروعة داخ  ببينت داخلي مةشاريعا ببتش اةطةر وةختَى مة ميزانيا حازرَيت 
كرن يةنابَي تة ثةيوةندي كربا و اةو رمسةشي هةنارتبا بؤ من ااسان تربيش ايطااَيـذى حـةز دكـةمش داخـ      

ز نزا  دَي ضاوا شَيم عةلئان ليستَى بةردةستَى وة اةطةر اةو ثارا زَيدة هاتن هةنطَى مـومكن  بكةم بةس اة
بنت مرؤا دَي ضارةسةر كةتن بةس مةنروزبوو يةنابَي تة بةرى هةنطى بوو من خينلـي بـةري بيـذى اـي     

بــة ةوةقني دروســت كردنــى ايهتيمامــا  بــة معــرةمســى ل كــةنطى دةا يــةنابَي تةيــةش بــةرَيز دكتــؤر ســااري 
حةقيقــة  مــن حــةز دةكــةم باســي بكــةم بــؤ اــةوةى يــةليب اينتيبــاهي هــةر هــةموومان و هــةموو دام و     
دةزطاكانى حكومةتين بؤ اةوة رابكَيشم هةر دواى اةوةى يةنابت اةو قسةية  كـرد داواشـم كـردووة لـةو     

ددي دةكةن بة تايبـةتى  شروتانةى لةمةو دوا هةر ثر ؤذةيةك تةقددى وةزارةتةكانى حكومةتى هةرَيم تةق
مراعاتى مواسةناتى هةندةسي بؤ معةوقينين تَيدا بكرَينتش اةو كيتابةشم كة هةنتةى رابردوو ايمزا كرد 
و تةعميميشم كرد لةسـةر وةزارةتـةكان هـةر لةسـةر اـةم ثَيشـنيارةى يـةنابت بـووش ضـونكة مـن بةراسـتى            

وةقينــة ضــةند هؤيــةكى داوا كــردووةش كــةس يــةنابت باســي ليذنــةى ثارااؤَلمثيــت كــرد كــة ديــارة هــي معة 
نةهاتووة اةمة داوا بكا  كة اَيمة لة اةولةوياتى كارةبا و مةسةلةن اةوانةمان لةاليةك داناوةش اةمـة تـةرح   
نةكراوة اةمة اةبَيت لةطةَل يةنابت و لةطةَل خودى ليذنةكة وةعـدى اـةوة دةدةيـن كـة زؤر بةيـدى اـةو       

َيردل تةحسـني هـةر هـةمان موالحـةزةى هـةبوو و موالحةزةيـةكى تـري        كَيشةية ضارةسةر بكةين ش كـاك شـ  
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طرنطى هةبوو لةسةر مةسةلةى وابزا  هةنـدَي بـةر َيزى تـرين ااماذةيـان ثَيـدا لـة مـةوزوعي تةنسـيق لـة          
بةينى وةزارةتةكان و ثارَيزطاكان بة سةراحة  بَلَيني لة مةسةلةى ثر ؤذةكانـدا اـةوة نيـة كـة دوو ييهـةتى      

دذى يةككى كار دةكةن بةآلم كة دَيتة سةرتةنيسيق االيةتى قانوونى تةنسيقةكة مةويود نيةش  معاكسن بة
بؤ ةوونة اَيمة لة اةجنومةنى وةزيران اَيمة بـابَلَين هةنتـةى يارَيـك يـان دوو هةنتـة يارَيـك يـان مـانطى         

وةزيرةكان لة ثةرلةمان و  يارَيك كؤبوونةوةمان هةيةش لة ثةرلةمان شتَيكى وا هةية لة ثةرلةمان لة بةينى
حكومة  هةمو ساَل مةكوعةيةك شت هةية بةثَيى ياساكان و بةثَيى اةو شتةى كة بؤتة عورنين شتَيك 
نية كة وةزير و حمانز كؤبكاتةوة بة شتَيكى دةورى يان ايلزاميان بكاتن لةبـةر اـةوة و اةمـة هـيَ شـتَيكى      

نيانش بـةآلم بـة شـَيوةيةكى دةورى وةكـو يةلسـة يـان هـيَ         َير تةبيعي نيـةش نـاَلَيم  ليقااـا  نابـت لـة بـةي      
مةيلسَيك هيَ اةوةيةك نيـة كـة اةمانـة ثَيكـةوة كـؤ بكاتـةوة يـا مـن يـةعين اـةو موالحةزةيـة  هةيـة             
ــَيني ثَيشــنيار دةكــةم هــةر ديســان ليذنــةى دارايــي و اــابوورى كــة دَيتــة بــة تايبــةتى      هــةموومان اــةبَي بيَل

ي وةزارةتةكان ايقترياحي ميكانيزمَيـك بكـةن كـة ثـَين اـةوةى كـة كارةكـان        مةشاريعي حمانةزة و مةشاريع
دةَلَي نيسبةتي تةنتيزى ثار كـةمكة كـة   دةكرَينت اةم خاَلة لةبةر ضاو بطرَينتش بةر َيز دكتؤرة رؤذان دزةيي 

ارين كة لة راثؤر تى ليذنةى دارايي و كاروبـارى اابووريـدا هـاتووة بـةر َيز كـاك خورشـيد ضـةندين يـ         32%
ديراسةى كردووة بة نةوعي موختةلتةوة تةبعةن راستة اةوة ضونكة اةوة رةقةمةكان قسة دةكةنش يـةعين  
اةو مةسةلة اةوة نية بةس راستة لةاليةكةوة وة  ةَلةتييشة يةعين لةاليةكى ترةوة اَيمة كة دوايي هاتينة 

ان نـؤ و كةسـر ترليؤنـة يـةعين بـا      سةر عةرزى ثر ؤذة بةردةوامةكان اَيمـة كـؤى طشـتى ثـر ؤذة بةردةوامـةك     
بَلَيني نؤ و شتَيك و نيو ترليؤن دينارةش نؤ و ضوارش اَي اةطةر دَيية سةر نسبةى تةنتيزى اةمانة راستة سى 
و ضوارةش بةآلم لة بري  نةضَيت بةردةوامةكان اَيمة باسي هةموو سـاآلنى رابـردوو دةكـةين وة اةطـةر بَييـة      

ى اينةـازى ثـار مةسـريف اينةـازى ثـار اـةبَيت لةطـةَل موخةصةصـي ثـار          سةر نسبةتى اينةازى ثـار نسـبةت  
ش بـةآلم خـؤ اـةم    %81لةسةر رك دابنَيني و معدةلةكة دةربضَيت اةوةنـدة لةسـةر اةوةنـدة دةكاتـة نزيكـةى      

نسبةتى بةردةوامةكان دروستة يةعين هيَ اةوةيةك نية اةوةى تـا اَيسـتا كـراوة بـةو ضـاوة سـةيرى       % 32
ثر ؤذة هةية ثَيويستى بة شةست رؤذة وة وابزا  دروست % 81ةكةى ترين سةيرى بكةين بكةين و بة ضاو

كردنى مةعهةدى قـةزا بيسـت مليـار اـةَلَيت بؤضـى هيضـى بـؤ نـةكراوة و بؤضـى هـةتا اَيسـتا تـةنها ثارضـة              
سـارة  زةويةكة لة بةحركة و بؤضى اةسَلةن لةسةر ثر ؤذةكانى وةبةرهَينانـة اةمـة دكتـؤرة رؤذان اةمـةى اي    

كرد اةمةم ثَي خؤ  بوو بةراستىش ضونكة اةمة مةوزوعَيكى ترين دةكاتةوة من اـةو ثرسـيارة ااراسـتةى    
يةعين تةوييهَيكم دةوَينت لةو مةوزوعـةدا اَيمـة لـة ثـر ؤذة ياسـاى بوديـةدا وابـزا  ضـوار بـابي سـةرةكى           

رلـةمان هةيـة شميزانيـةى قـةزا     هةيةش ميزانيةى تةشغيلي هةيةش ميزانيةى ثةرةثَيـدان هةيـةش ميزانيـةى ثة   
هةيةش اةم ضوار بابة لةيةك مةنسوَلنش واية  كة اةمانة هةية كة لة ميزانيةى ثةرلةمان و ميزانيـةى قـةزا   
مةشاريعي ميزانيةى قةزا و ثةرلـةمان اةمانـة ميزانيـةى تةشـغيليية يـان تةشـغيلي و وةبةرهَينانـة اةطـةر         

َينان دةبَيــت اةطـةر نـا وابـزا  اـةوة وةآلمةكةيـةتىش اينةــا      تـةنها تةشـيغلي بَيـتش ايـزةن مـةحاكم وةبـةره      
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كة تَيبينى زؤر لة وةزارةتةكان هاتووةش كة دةبينـى  تةبيعي اةمة  رةبا دةكا  بة خاَلَيكى تر كة اةوين 
وةزارةتَيك ايشَيك دةكا  يان بة تايبـةتى  وةك وةزيـرى دارايـى اامـاذةى ثَيـدا  كـة بـةعزَيك وزارا  نـةني         

بةعزَي مواةسةساتى حكومة   كة نةنى نينيش ايشى تةنتيزي دةكةنش دروست كردنـى مةحكةمـة    نينيش يا
هةر ضةندة قةزا سوَلتةى خؤى هةيةش اةوةى خؤى هةيةش بةاَلم ايشةكىش كارةكى هةندةسية ايةتيمال واية 

وا باشك بَي وةزارةتى  اةطةر نازا ش اةطةر بر يار لةسةر اةوةش ايةتيمالة زؤر موناقةشة هةَلبطرَيش ايةتمالة
اـاوةدان كردنــةوة بيكــا ش يـان وةزارةتَيــك كــة وةزارةتَيكــي هةندةسـي بَيــتش بــةرَيز كـاك كــاوة حممــد امــنيش     

يدةكانين هةيـةش  ى زراعـة  كـردو زيـاترين دوايـى لـة سـن      ايهتيمامدان بةزيراعة ش وابـزا  زؤرمـان باسـ   
ش كة بر يـار بـوو حـةل بكرَيـتش بـةآلم حـةل نـةكراوةش        بةرَيز كاك شَيرزاد حانزش ثرؤذةى وةهميى و تيكرار و

اةوة وابزا  ليذنةى دارايى و اـابوورىش اـةوة سـواات وةهميةكـة ديسـان بـؤ بـةرَيز سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان          
دَيَلَيمةوةش بةاَلم اةوانةى تيكرارينش يةعنى هةر يةك ليستةية كة ليذنـةى دارايـى و اـابوورى وابـزا  سـَي      

بوو اةوانةمشان ضارةسةر كردووةش ثرسيارَيكى ترش اةَلَى وزارةتى ناوخؤ وزؤر كةسى ترين يان ضوار ثرؤذة 
اةم ثرسيارةى كـردووةش بؤضـى ثـرؤذةى يـاددة و ثـارك و بـةعزَيك شـتى تـر دةكـا  ش بـةرَيزانش وةزارةتـى            

رطَير ى ناوةخؤش خؤيَيتى ش ايدارة بة كوردى ثَيى دةَلَين كا(ةمدةرةأةحملل ي)ناوةخؤ شتَيكى هةية ثَيى دةَلَينش  
ناوةخؤش اةل ايدارة اةل مةحةلية لةناو حمانةزاتةكانيشدا هةنش ثارَيزطاكـان لةهـةر سـَي شـوَينش بةداخـةوة      
اةم سوااالنة وابزا  ثَيويست ناكـا  يـوابى بدةمـةوةش اةطـةر ثرؤذةيـةكش موحانـةزة لـة دوو الوة تـةموي          

ة وةزارةتـى نـاوةخؤش مةريةعيـةتى حمـانز وزارةتـى ناوةخؤيـةش       دةكرَيت لة ثـةرة ثَيـدانى ثارَيزطاكانـةوةش لـ    
( نزةرةأةحلكق أةحمللق أأ)موحانزةكان سةر بة وزارةتى ناوةخؤنش شتَيك ثَيشووتر هةبوو لة عرياق ثَييان دةو  

لةم سااَلنةى اةخريشتَيك هةبووش  ثَيان اـةوترا وزارة  اـةل حمانـةزا ش لةبـةر اـةوةي هةنـدَيك ثـرؤذة كـة         
َي ثةيوةندى بةوةوة هةيةش ايك اةكرَيت هةموو شتَيك هةبَيت بؤ مةعلوماتتانش اين اةطةر اَيوة هةية لة و

ــةش         ــة كؤي ــانوو ل ــةد خ ــة  س ــى ش ــت كردن ــةوَيش دروس ــةطريَي ل ــة راا ــةو وةخت ــةنش ا ــاكان بك ــتكارى ياس دةس
يدان بـووش  عةنووششة  سةد خانوو لة سليًَمانى و لة هةولَيرش ضوار سـةد لـة دهـؤكش كـة هـى وزارةتـى شـةه       

ثرسيارةكة اةوةبوو كاك  شَيرزاد وانية ش كاك شَيرزاد لَيرة نية ش بةَلَيش  شة  سةد و ضـوار سـةدش تةبعـةن    
راستةش خؤى كؤي مةبلة ةكةشى بيسـت و يـةك مليـار دينـارةش اةمـة وزارةتـى نـاوةخؤ دووش سـَي بؤضـوونى          

يةك مليارة  تةنتيز كردنةكةى ضؤتة سةر  هةبووش تةبعةن بابَلَيني ثارة كة موسادةقة كراوةش اةم بيست و
اةوةى كة دوو شَيوازى تةنتيز هةيةش كة يا اةما وزارة  خؤى تةنتيزى بكاتنش كة تةبعةن بة رةاى من اةو 
قودرةتةي نيةش اةو قودرةتة هةندةسيةى نيةش بةاَلم خؤى سيناريؤيةكى تر هةية اةمانة كـة ثَييـان دةَلـَينش    

لى خودي خانةوادةكان بكةنش وابـزا  اَيسـتا رةايـان طؤر يـوة زيـاتر تةناسـيلى       خؤكردش كة بة حيساس تةموي
اةو كَيشةية لةسةر اةوة نية لة ثارةوة بؤضى بؤ اةمساَلش اةسبابى خـؤى هةيـةش اةسـبابةكان لـة وةزارةتـى      

توانى شةهيدانةش اةسبابةكان نةنية وة ثرؤذةكة  دوا كةوتووة كة دةبَيت ثةلةى لَي بكرَيتش يةنابيشت دة
ببيتة عاملى اةوةى كةموتابةعةى اةوةى زوو بـر واتنش كـة ضـوار ملياريشـى بـؤ دانـراوة بـةني سـبةتى اـةم          
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ملياريان سـةرن كـردش سـةالحية  دراوة بـةو وةزيـرى       1ثرؤذةية و هةر ثرؤذةيةكى ترش اةطةر هاتو اةوان 
اةوش بة نسبةتى اَيمةوةش كة ثارةى دارايىش اةطةر ثرؤذةيةكى تر ثارةى تَيدا سةرن نةكراش لة بة بةنسبةتى 

كانى بؤ تةموي  كردنى اامادة بكرَيش بة تةوةقوعاتى اَيمةش اةطةر ديسان اةوان اةمساَل بة سـينارَيويةكةى  
ثارساَلدا بضنش هةتا نيهايةتى ساَل ديسان تووشى كَيشة دةبنةوةش لة بةر اةوة  اةمة ديسانةوة عةالقةى بة 

القةى بة االياتى تةنتيز هةيةش كة لَيرة وةكو ديارة زةعيتةش ثـرؤذة هةيـة كـة    ثرؤذة ياساى بودية نيةش عة
سةر بة سوورداشـة و لةسـةر ضةمضـةماَل دانـراوةش هـةبووةش هةَلـة بـووةش ضـاك كـراوةش وة بةراسـتى شـتَيكي            

ووة كةزؤر بة ترينش اَيمة اةوة ايةتمالة وةكو اةَلَينش اَيمة لَيرة ايستا ساَلى دووةمة وابزا  كاتى اةوة هات
عينوانَيكى طةور باسـى اـةوة بكـةينش اَيمـة لـة بـةر اـةوةى كـة مةسـةلةن هـةر لـة هـةموو عالـةمش هـةر لـة                
ناوضةكة ش كة اَيستا باوةش باوى شةنانية  و بةرةنطار بوونةوةي طةندةَلى  و اةوانةيـةش شـتَيكى تةبيعيـةش    

ن ش  اَيمة اةمة دووساَلة بة بر يارى  بـةر َيزتان  اَيمة  بةشَيكني لةو عالةمةش بةاَلم ضؤن رةد نعلةكة دةكةي
وابزا  دةبَي وابَينتش لةسةر داواى اَيوة بوو بَينتش ثرؤذةكانى وةبةرهَينان يان ثرؤذةكانيش يـةعين اةمـة بـا    

بَلَيني رةد نيعلـي اَيمةيـةش اَيسـتا لـةناو هـةرَيمي كوردسـتان لـة ثـارةوة و اةمسـاَلينش اَيمـة بـؤ اـةوةى كـة               
ــةناني ــى        ش ــةش داخل ــةزار ثرؤذةيةي ــَي ه ــةو س ــةر ا ــت لةس ــة بَي ــةعلوماتى ه ــةمووى م ــةَلك ه ــاترةش خ ة  زي

تةناسيلةكانى بنش اةمة دوو ساَلة ثرؤذة  لةسةر وَيب سايت دادةنرَيتش كة اةمة لة هيَ شوَينَيك لة عالةم 
ــو        ــدةىش ض ــةوة ب ــدَيك ا ــدةى هةن ــان ب ــريا  ثيش ــدَي مواةش ــرَي هةن ــؤ دةك ــانى ت ــةش ي ــت وا ني ــةم دا ش نكة ا

مةعلوماتانة حكومةتين قودسيةتى خؤى هةيةش خسوسيةتى خؤى هةيـةش نـةك تـة نهـا حكومـة ش مقـاولش       
زا  شةخسـية   ةش مقاول شةخسـَيكةش كؤمثانيايـةكى  اةو مقاولةى كة مةشرو  تةنتيز دةكاتنش خؤ جمرم نيي

طرتووة و بـة ضـةند   معنوية بة حوكمى ياساش بة حوكمى اينسانية ش يةعنى اةو مةشروعةكةى بة ضى وةر
ين دابنَيىش اةمة مةكوعةيةك كَيشةى لَي دروست دةبَينتش اةوةى كة ةرى طرتووة  مةعلوماتةكةى اؤن الو

كاك شَيرزاد قسةيةكي طرنطى لَيرة ايسارة كـردش مـةوزوعَيكى طرنطـى ايسـارة كـردش ايسـتا كـة لةسـةر وَيـب          
خـانووة بـؤ خانـةوادةى شـةهيدان بيسـت و      ( 1811)سايتى ثةرلةمان دانراوةش ثرؤذةى دروست كردنى اةم 

يةك مليارى بؤ تةخسي  كراوةش وة اةمساَل لة بيست و يةك مليارةكة ضـوار مليـارى بـؤ تةخسـي  كـراوةش      
تةبيعى اَيستا من نةمدةزانى هةتا اةم اةخريةش دةرضوو اةمةش ايك مقاولةكانين يا اةوةى تةندةر تةقديم 

 ش ضونكة كة تةماشا دةكـا  دةَلـَي كاكـة اةمـة ضـواريان دانـاوةش بيسـت و        ناكا ش بؤضى تةندةر تةقديم بكا 
يةكةش خؤى كولتةكةى بيست و يةكةىش خؤى اةو تةنسيلةى كـة مـن اَيسـتا باسـم كـرد كـة وةزيـرى دارايـى         
اةطــةر هــاتو وســةرنى لــة ســةر كــردش اةمــة شــتَيكى تةمخينيــة لــة خوتــةدا دادةنــرَينتش بــة ثَيــى كؤمــةَلَيك  

ؤمةَلَيك تةقديرا  كة عةالقةى بة واقعي حاَلةوة هةيةش نةك تةقديراتى بـابَلَيني زؤر دوور لـة   تةقديرا ش ك
واقعةوةش اةمة دانانى يةعنىش بةرَيزانش دانانىش اةطةر ثرؤذةكان لةسةر  ويًَب سايتين هةبَينت مةنروز نية 

ؤ ييهـاتى مةعنيـةش اةمـة    بةو تةنصيلةوة بضـَيتة سـةر وَيـب سـايتش يـةعنى تةنصـيلةكة بـؤ بةرَيزتانـةش بـ         
يةعنى هةمووشَا با لةسةر يـاددة بَيـتش كـة اةمـة ضـية ش يوزاَيكـة لـة شـةنانية ش اةمـة وانيـةش حـةقى            
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مواتنــة لــة رَيطــاى اَيــوةوة كــة نوَينــةرى اــةواننش دةســا بطاتــة هــةر زانياريــةك لــة مانــةش بــةاَلم اةمانــة   
ــة       ــونكة ل ــةوةش ض ــاَل ا ــةر ح ــنش بةه ــةحتووز ب ــوَينَيك م ــرؤذة     لةش ــانى ث ــةر دان ــونكة ه ــرةش ض ــوَينَيكى ت ش

ثَيشنياركراوةكان بة اةرقامةكانيانةوة لةوَي خةلةل لة تةنتيز دروست دةكا ش بةرَيزةكانش كؤنكؤَل كردنـي  
اةوانةش كؤنكؤَل كردنى تةنتيزى مةشاريع بـة خـودى حكومـة  دةبَيـتش بـة ثةرلـةمان دةبَيـتش بـة اـيعنم          

ةكردنىش ضونكة بةتايبةتى تؤ بـة اةشـكال و اـةنوا  دةتـواني ايسـارةى بكـةىش       نابَينتش بة هةموو رؤذ ايسار
بةاَلم كة دَيتة سةر اةوةي كة حـةت كَيشـةكة دةكـاتنش ديسـان خـودي مواةسةسـةيةكى رةمسيـة كـة دةبَيـت          
حةت بكا ش اةمة بة طتتوطؤ و بة حيوار حةل نابَينتش من ناَلَيم با لة ايعنم بـاس نـةكرَيش مـن مةخسـةدم     
ــةَلك          ــان خ ــدنش ي ــةلةن راطةيان ــة مةس ــةريةكةي دراوة ب ــة ضارةس ــاتووة ك ــتا واى لَيه ــةس اَيس ــةش ب ــةوة ني ا
ضارةسةرى كَيشةى قريتاو كردنى اةو ثرؤذةية بكةنش كة ثرؤذةكة نـازا ش يـةعنى تتصـيلَيكىش لةبـةر اـةوة      

ر وَيـب سـايت دانـراوةش    ثَيشنيار دةكةم كة مورايةعةيةكى اةو وةزعة بكرَيتش اةو مةعلوماتانةي كـة لةسـة  
بزانن ضةندى زةرووريةش  بةر َيزتان خؤتـان قـةرار بـدةنش اـةمن نةقـة  اـةوة موقتةرةحَيكـةش بـةرَيز كـاك          

ثارةى % 81مسري سةليم لةسةر بوديةى تةشغيلى قسةى كردش بةرَيز سةرطوَل خانش ثرسيارى هةبوو بؤضى 
هـةبووة تاايسـتاش هـةر     ةش يـةعين هـةر اةوةنـد   ة تـةنتيز هةيـ  تواناسازي سةرن نةكراوة ش اةوة عينقـةى بـ  

اةوةندة اين رؤيشتووة وةش  ايةتمال هةية يةعين حةكى ايشةكة زؤر بـووش ايةتمـال هةيـة هةرضـةندة     
وابزا  من لة ليذنةكةدامش  لة ليذنةى بااَل داينش بةاَلم صةرنةكة لةسـةر تةشـغيليةش مةخسـةدم اةوةيـة كـة      

ييهانش نةبوونا عةدالةتا ايةتماعي ل ناحيا تةنتيز كرنـاش اـةو ايقـترياح     صةرنةكة الى يةنابتانةش دكتؤرة
كرنا مةشاريعَيت َيت اةوقايَف بَيذينتش تةبيعى لَيذنا اةوش يةعين هةر بؤ مـةعلوما ش هةنـدى اـةز اـةوة دوو     

كَى يـا  ساَلة من مةعلوما  هةينش ثار ذك و اةا يساَلة ذكش مةشروعَي هيَ كةنيسةيةكَي يان هيَ مةعبـةديَ 
هةر ديانةتةكا بينتش ض خوشك و برايَي اَيزيدى بكةن يان هةر كةسَيك دى تةقـددى وةزارةتـا ثـنن دانـانَي     
نةكرينةش اةطةر قةناتَين تةقديم كرنا وان مةشاريعاش اةطةر وةزارةتا اـةوقايَف بـينتش اـةوة اـةز بـةرةمسى و      

ةلة نـة اـةوة وةكـوش اةمـة اةولـةياتَين هـةينش       وزووح دبَيذمش هيَ ثرؤذةك نةهاتية تةقديم كرنش يانى مةس
وةكو بةح  كرين سَيكتةرى كةهرةبَي بـينتش يـا هـةر سـَيكتةرَيكي دي بـينتش بـةس اةبـةدةن اـةو حاَلةتـة          
رووى نةدايــة كــو مةشــروعَى كةنيســةيةكَي هــاتبينت يــان هــةر مةعةبــدَيك دي ذ بــةر اةولــةوياتا الدابــينتش 

ــا   ــا م ــةر هاتب ــةك ش اةط ــةش بلع ــى      ايةتمال ــا  ا ــةش مكون ــةقَيكى تةبيعي ــةعنى ح ــونكو ي ــينتش ض ــا  ب ــَي ب ث
جمتةمةعى مةشارعَين هةين بَينة تةقديم كرنَيش بةس اةا سوااالنةى سةد دةر سـةد دَينـة  تةوييـئ كـرن     
بؤ وةارةتا اةوقانش مةشروعَيش تةبيعى بةنسبةتى وةزارةتى تةندروستىش يةنابَيتة دبيذتن كو مةشـاريعَيت  

اَي طااَي بةرى خؤ بدةينة داتا مةشاريعَيت وان نة َيت كَيمنش وة وةزارةتا تةندروستى ذ وةكو وان كَيمن اةم 
هةندةك مواةسةسا  وةكو هةندَيك وةزارتَي دى ذ بةر هةندَي قابيلةتا هةندةسى تـةنتيزى و نـةنى نينـةش    

بـورى هـةتا اـَي طـا اـَي      مةشارعَيت وان ذ ايةتمالةش موشكيلة بنش يةعنى اةطةر اةتو مقارةنـة بكـةى سـاَلَى    
كواليتيا تةنتيزى ذ باشكة مقارةنةتةن بساَلَى بـورىش ذ بـةر هةنـدَي كـو بـةهرا هةنـدىَ  ضـونكو شـةريكا          
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متخصي  ترين ثةيدابئ ذ كوردستانَيش بة حوكمَي اةو اةمن اةمانةى لة كوردستانَي هـةىش مةشـاريعَيت   
ةينش مستشتى والدَي ل دهؤكَي و مستشـتى اـةمراز   موستةمر زؤرَيت هةينش وةكو رةقمين كم دَي تةماشا ك

سةرةتانيةش سةد دةر سةد تةايدا تة دكةينش يانى اةا ساَلة ناضَي بَينتشاةا ساَلة موصادةقة ثةرلةمانى بَيتة 
كرنــَيش اةطــةر اــةوان هــةردوكا ضارةســةر نةكــةينش هةرضــةندة مــة دةينــا بيــذك اــةري اــَي طــا اــَي ش اــةو     

َي براستىش ضونكو اةز ،وة ايةتمالين هةر حةمى كةسيكَي ثـك موتـةلعن كـو    مةشروعة بيزةحيا كةهرةب
ل ثارَيزطـــةها هـــةالَيرَيش ل ثارَيزطـــةها ســـلةدانَي تشـــتةكَي هـــةى بنـــااَي نةخؤشـــخانةى والدةىش هـــةالَير  
 هةرضةندة اةو ذي كانى نةبينتش اةوانين ذ ايةتيايَي كةم بينتش بةس ل دهؤكَي تا ايطـااَي دة تـا دوانـزة   

سةريرَيت هةينش بةرَيز كاك اةمحةد ايناهيم لةسةر ض بنةمايةك ثرؤذة دادةنرَينت ش كاك اةمحةد وةرتَىش 
اايا لةسةر سياسةتى حكومة  يان لةسةر اةولةويةتى وةزارةتةكان ش تةبعةن كاك اةمحـةد وةرتـى يةكَيكـة    

ثنن دانانى كردووةش يـانى دةبـَي اـةو     لةو بةرَيزانةى كة بيداية  ااماذةم ثَيدا هاتووة و سةردانى وةزارةتى
شاهَيدية بدةمش وة متابةعةى مةشاريعى كردووةش بةاَلم بةداخةوة تةركيزى لةسةر يةك مةشـرو  بـووش زؤر   
مةشروعةكة  بةو شَيوازة ناكرَيش ضونكة يةنابت هةمان ثرسـيار لـة مـن دةكـةىش لـةمن دةثرسـى دةَلَيـىش        

ةنـَين ش مـن خؤشـم خـةَلكى طونـدَيكمش خـةَلكى ناحيةيـةكمش خـةَلكى         اَيوة مةشاريع لة سةر ض بنةمايةك داد
قةزايــةكمش اةطــةر بَلــَيم لةســةر اــةو بنةمايــة دايــدةنَيم خــؤ اــةوة مــةنتقى تَيــدا نــابَيش يــان اةطــةر اَيمــة    
مةسةلةنش يةنابيشت كة هاتووى بؤ يةك مةشرو  كة اـي طوندةكـةي خؤتـة ش وةعديشـم ثَيـداوى كـة يـَي        

اةطةر سواالةكة  لةبةر اةوةية كة ديسان اةو مةشروعة بؤضى البراوةش هيَ بنةمايـةكى  بةييًََشى دةكةمش 
تر نةبووة تةنها مةسةلةى مةحدوديةتى ميزانية بووةش بةس ضؤن وةعدم بةيةنابت داوة كـة سةردانيشـت   

ش كردووةش كـة تةبيعيشـة كـة يـةنابت نوَينـةرى اـةو خةَلكـةى اةوَيشـى وةدةبـَي دةنطـى اـةوانين بطةيـةنى            
منين لَيرةوة وةعد  ثَيدةدةم كة اةو مةشروعة اةمساَل لة زمنى ميزانييةىش ضونكة لةو بر ة ثارةيةى كة 
دَينت اةوة حةنةن اَيمة داخلمان كرد بووش دامشان نا بوو و حةقَيكى تةبيعيشةش بـةس اَيسـتاكة كـة لـة وَى     

هــيَ اةوةيــةكين نــةبوو لــة   نــةماوة هــةر لةبــةر مةســةلةى كــةهرةبا بــووةش بةهــةر حــاَل مــن مةخســةدم  
تةرحةكة ش ضونكة يةنابت كة بَيى موتابةعة  بكـةى هـةر بـةو شـكلةش اـةوةى كـة يـةنابت موتابةعـةى         
خةَلكى مةنتيقةكةى خؤ  بكةىش بةر ةاى من اةوة زؤر تةبيعى ترة لـةوةى كـة هةنـدَيك تَيبـيين نوَينـةري      

 . خةَلكى شوَينَيك بَيت كة
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يــة بــةرَيز يــةنابى وةزيــر بــةس يوابيــان بــدةرةوةش ريااــةن تــةقيم نةكــةنش ضــونكة حــةقى خؤيانــةش     تكا
 .اةندامى ثةرلةماننش ثرسيار بكةن وش يوابيان بدةنةوةش زؤر سوثاس

 :وةزيرى ثنن دانان/ عةت سندى.بةرَيز د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةك نةبووش تةنها هةر بؤ تةوزيح بووش ضونكة يةنابى يةعنى بةَلَى داواى لَيبوردن دةكةمش مةخسةدم هيَ اةوةي 
دةبواية ااخر دةبواية باسى هةموو بنةما كان بكةمش خؤى وابزا  ثرسيارةكة ش بةَلَىش بةَلَى عةنووش بةرَيز 

ش ثةدان عيزةدين اةتََش دوو ثرؤذةى سةنى هةولَير و سةنى سلَيمانى لة قادة نةبووةش اَيستا مةويودةش راستة
ضونكة اةو دوو ثرؤذةية  بة موانةقةتى سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيرانش لةبةر هةر هؤيةك بَينتش ديارة 

شراستة % 32هؤيةكة هةبووةش بة رةمسى بؤ اَيمة هاتووة داخلى ثرؤذةكان بووةش راستةش بة نسبة  تةنتيزى كة 
نش ناسك خانش اةَلَى وةزارةتَيك كة كؤمةَلَيك ش بةاَلم وةكو بامسان كرد بة دوو شَيواز دةتوانني باسى بكةي32%

ثرؤذة دروست دةكا ش راستة كارى اةو نيةش راستةش  نةك كة كارى اةو نيةش اةطةر مةخسةد  وزارةتى ناوخؤ 
بيتش اةو تةوز ة هةيةش باسي كؤمةَلَيك ثرؤذة  هةيةش كة هةتا اَيستا  لةسةر وةزارةتي داراييةش هةم لة 

سلَيمانينش اةمة  اةسبابي خؤي هةية وا بزا ش يةعين دةكرَيت تةوزيح بدرَيتش دةكرَيت  هةولَيرين و هةم لة
مةسةلةن وابزا  خؤشيان بةرنامةيان هةية كة اةو ثرؤذانةى كة لة ليذاني تايبة  هةبووش تةنانة  لةم 

ومةنةوة طؤر اوة بؤ اةخريانة بة نةرمانَيكي سةرؤكايةتي هةرَيمن هةندَيك ثرؤذةي ترين لة سةرؤكايةتي اةجن
وةزاراتي مةعين و دراوة بة وةزاراتي مةعينش اةو بةرنامةية هةر هةيةش كؤمةَلَيك ثرؤذة  هةن كة لةسةر 
وةزاةرتي دارايني و لةبةر اةوة  اَيمة هةر لةوَي رَيزبةنديان دةكةين و وةكو خؤي تةرحي دةكةينش بةآلم 

هةر كةسة و اَيشةكةي بدرَيتة وةزارةتي خؤي و لة  بةرنامج و تةوةيوهي حكومة  اةوةية كة ايشةكانش
ثرؤذةكان لة ناحية  ياايندةدا اةو حاَلةتة نةمينَيتةوةش بةر َيز كاك اةمري طؤطاش موالحةزةى هةبوو لةسةر نيسبةت

و قةزا و ثارَيزطاش اةو موالحةزةية هةر هةية و هةر دةيبيستنيش ايةتيمالة يةنابيان زياتر باسي مةسةلةي 
َيداني ثارَيزطاكان بكا ش بةس بة شكلَيكي عامش اَيمة حماوةلة دةكةين اةمة ر ضاو بكةينش هةر ضةندة ثةرةث

 انةوَيت و نةمانةوَيت كَيشةي طةورةتر و تةلةباتي طةورةتري لة مةراكيزةكاننش بةآلم لة بةعزَيك قةزاكان لة 
َيك و ثَيكش با بَلَين اةو موالحةزةية بة هةند خينلي ساآلني رابوردوو و هةتا اَيستا نيعلةن بة شَيوازَيكي ر

وةرنةطرياوةش اَيستا  اَيمة موالحةزةكةمان زؤر زؤر لةال مةقبولةش يةنابت باسي ايهمال كردني مةشاريعي 
هةندَيك لة طوندةكانت كرد و بة تايبةتي و بة شةخصين يةنابت دوايي بة منت و  كة مةقصةد  دوو طوندي 

اَلة كة طوندي مةسيةنيش لة قةزاي زاخؤش بة حةقيقة  اةو دوو طوندةش بةر َيزان كَيشةي مَيرطةسوور و نااكةند
ساَلة تةلةبيان كردووة و مةبلة ةكة  مةحدودةش لَيرة اَيمة مةشروعةكة  5ساَلة و  2ااويان هةبووةش اةمة 

وةزيران و وةزارةتي  داخي  كراوة و مةشروعةكة موصادةقةي لةسةر كراوةش موانةقاتي سةرؤكايةتي اةجنومةنى
دارايي هةمووي هةيةش بةآلم خةلةلةكة لة تةنتيزةش لة وةزارةتي شارةوانيةش يةعين اةو تةرحة اَيستا اَيمة كة 
داخيلمان كردووة و ثارةمان بؤي تةخصي  كردووةش تةقريبةن دةوري اَيمة هةتا اةوَي و تةقريبةن كةسَيكي تر 

ايستينمي دةكا ش وةزارةتي شارةوانية و دةبَيت كارةكة تةنتيز بكا ش  هةية مةحةتةيةكي تر هةية كة لة اَيمة
منين تةايدي يةنابت دةكةم و دةزا  كة زؤر خةَلكي اةو مةنتيقةية زة تيان لَي كردوويش تةنانة   بؤتة 
هؤي اةوةي كة بةعزَيكيان طوندةكة ضؤل بكةنش اَيمة  هةر موتابةعةي دةكةينةوةش هيَ اةوةيةك نية 

امحد وةرتَيش من ثرسيارةكةي يةنابت من .ريش موتابةعةي مةشاريع دةَلَيي زةعيتة يةنابتش بةَلَي كاك دلةسة
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مةقصةدم اةوةي كة خؤي با بَلَيني ض ثَيوةرَيك ش ضؤن مةشاريع ايختيار دةكرَين ش وا بزا  لةسةرةتا باسم كردش 
بة سياسةتي عامي حكومة  هةيةش بةعزَي  ثارين ديسان اةو تةوز ةمان داش بةعزَيك شت هةية كة عينقةي

شا تر هةية كة عينقةي بة تةناصيلي تر هةيةش لة وةزارةتةكانةوة دَيتش كة ثرؤذةكان رَيزبةندي دةكرَين لة 
الي خودي وةزارةتةكانةوةش اَيمة على االق  اةوانةى كة اةوان بة اةولةويةتي هةرة طةورةي خؤيان اةبيننش 

ت لةطةَل سياسةتي عامي حكومة ش اةطةر اةوة بَيتش اَيكة كة اةولةوية  ايهتيماميان ثَي اةطةر هاتو طوجنا بَي
اةدةين و لةسةرةوة ثَييدا دَيينة خوارَيش بةآلم مةشاريعي تر كة لة ااسا اةوةكان بَيتش بة حةقيقة  بةثَيي 

ةوة كارةبايةش قوتا،انةيةش ايمكان حماوةلة دةكةين هةمووي تة تية بكةينش يةعين وةكو سةكتةر باسم كردش ا
دروستكردني نةخؤشخانةيةش رَيطا و بانةش اةوة واز ةش وةكو اةوانةى تر اَيمة  ثَيمان باشة ضةند زياتر بكرَيت 
تة تية بكرَيتش بةر َيز كاك اةمري طؤطا ثرسياري لةسةر اةوة هةبووش لةسةر موتابةعةش زؤر لة بةر َيزانين كة 

ةمةيان ثةيوةندي بة بوديةوة نيةش بةآلم من با باسي بكةم و تةوز ي بدةمش ضونكة ثرسياريان كردش تةبعةن ا
ايةتيمالة تةصةور دةكةم بة نيسبةتي اَيوةى بةر َيزين طرنط بَيت بؤ دواي بودية كة موتابةعةي مةشاريع 

دةَلَين  ساَلةش ثَيي 8دةكةنش مواةسةسةيةك هةية لةناو حكومةتى هةرَيمي كوردستانش كة اةمة نزيكةي 
نةرمانطةى بةدواداضووني ثرؤذةكانيش اةمة نةرمانطةيةكة سةر بة اةجنومةني وةزيرانة و هيين خؤي هةية لة 
هةولَير و لة دهؤك و لة سلَيمانيش نةرعي خؤي هةيةش اةم نةمانطةية بة ايشي موتابةعة هةَلدةستَيتش بة ايشي 

لة اليةنَيكي ترةوةش نيسةبي اينةاز لة سةريف ثارةوة كة موتابةعةي تةنتيزي هةندةسيش اَيمة موتابةعة دةكةين 
لة وةزارةتي دارايي وةردةطرينش بةآلم لة دااريةى موتابةعةي مةشاريع بة مانطانة اةوةيان هةية كةش بةَلَي باشةش 

خان  اةم نةرمانطةية بة بةردةوام تةقاريريان هةيةش تةقاريري مانطانةيان هةيةش وةكو اةو رةمسانةى كة اامينة
و خوشكَيكي تر لَيرة عةرزي كردنش اةوان بة بةردةوام بة رةسم و بة موالحةزا  تةقاريري خؤيان دةدةنة 
اَيمة ش دةدةنة سةرؤكايةتي اةجنومةنى وةزيرانش دةدةنة وةزارةتي مةعين و ايةراااتيشي لةسةر دةكرَيش كة 

ش بةر َيز كاك صباح حممد نةييب دةَلَيش اةمة  تةناصيلي تةنتيزة و هةر بؤ تةوزيح ويستم اةوة باس بكةم
ثرؤذة بةردةوامةكان اةطةر وا بر وا  هةموو ساَلَيكش اةوة هةر تيكرار دةبَيتةوةش بةَلَي وايةش اَيمة هةموومان 
ثَيكةوة دةبَي بري لة االيةتَيك بكةينةوة كة اَيستاش بة حةقيقة  اَيستا تةسةلسولةكة واي لَي هاتووةش با بَلَيني 

مانطة تةواو بووش دواي اةوة ايعننةش دوايي  8مانط ديزاين بَيتش دواي اةوة هاتة الي اَيمة و اةو  8 اةطةر
مانط  8نةحتةش دواي اةوة تةحليلةش دواي اةوة ايةالةيةش بةس وا بزا  اةو نةترانةى كة باسم كردش اَيستا اةبَي 

نطين لَيرة دةمينَيتةوةش اي اةوين دةبَي بضَيتة ما 8ثةرلةمانين داخي  بكةينش كة اةمة  تازة بووة هينَيكش 
سةر اةو موددانةش اةمانة دةبَيتة باعيسي اةوةي كةش بةنرين خانش ثرؤذة هةية كة ماوةكةي كةمة و ثارةي كةمي 

حسنش طلةيي لةسةر بوديةى .بؤ دانراوة ش بةَلَي اةوة ثَيشك بامسان كرد و دةبَي ضارةسةر بكرَيش بةر َيز كاك د
ةتي تةندروسا هةيةش بوديةى وةزارةتي تةندروسا اةوين اَيستا تةماشا دةكةين لة دوو بة  ثَيك وةزار

هاتووةش هةم لة تةشغيلي و هةم لة ايستيسماريش ايستيسماريةكة  دةبَيتة دوو بةشةوةش ثرؤذةي بةردةواميان 
ردةواميان هةيةش ايةتيمالة كة دَيتة هةية و ثرؤذةي ثَيشنياريان هةيةش اةوان تةكةدوسَيكي زؤريان لة ثرؤذةي بة
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سةر اةوةي كة اَيمة ثرؤذةيان بؤ دااةنَينيش اةوة سةبةبي سةرةكيانةش ثرؤذةى ميزانيةي تةشغيليشيان اةوة 
هةزار موةزةنيان هةيةش  21مةوزوعَيكي ترةش اةوةية كة هةية بة ثَيي اةو عةدةدي ستان و وا بزا  نزيكةى 

بكةن هةر لةبةر كاتينش بؤ اةوةى كةش بةر َيز ااشا عةزيزش بة نيسبةتي وةبةرهَينانش بةعزَيكيان تيكرارة عةنوم 
ثَيشنياري اةوةي كردش كة ثرؤذةكة لةمةودوا بؤ ساَلي اايندة بة سيستةمي كؤد بَيتش تةبعةن من ضونكة اةو 

دةطريَيتش تةبعةن اَيمة  تةكميلةي كرد و وتي لةو رَيطايةوة اةطةر بة كؤد بَيتش رَيطا لة طةندةَلي و لة دزي
سيستةمي كؤدمان هةيةش بةس اَيمة بةو سيستةمة بؤ اَيوةى نانَيرينش اَيمة اةطةر بة كؤد بؤ اَيوةي بنَيرينش 
تةنها رةقةم دةنريَين بة بَي تةناصي ش كؤدةكة  بةو شيكلةية كة خؤي خؤي تةعريف دةكا ش اَيمة بة شَيوازَيكي 

ي كة دَيتة بةردةستتان بؤ اةوةيةش دةنا (sheet)ا  كة لة يةك شوَيندا بَيتش بةو موبةسةتكش بةآلم زياتر مةعلوم
اَيمة خؤيش بةر َيز ااشا خانش اَيمة سيستةميش نازا  يةنابت باسي ض نةوعة كؤدَيك بووش اَيمة سيستةمي كؤد 

كة  ICEKنيش بةكاردَيننيش هةروةها سيستةمي كواو  بةكار دَين( ICEK)ايستيعمال دةكةينش سيستةمي 
 INTERNATIONAL STANDARD INDESTADEAL CLASSIFCATION OFدةكاتة 

ALL ICONOMIC ACTIVITES اةوة اَيمة بةكاري دَينني لة ضوار دجييت ثَيك هاتووةش دجييا يةكةم
َلَيت لة ض ثَيت دةَلَيت لة ض سةكتةرَيكي ش دجييا دووةم ثَيت دةَلَيت لة ض ثارَيزطايةكي ش دجييا سَييةم ثَيت دة

SUB SEFECSITY   ش هةتا دةطاتة خوارةوةش اةطةر من بةو كؤدة بينَيرم بؤ ثةرلةمانش تةبيعي بة نيسبة
وةزارةتةكانين شتَيكي تةبيعيةش بةس ييهةتي موختة  بةكاري دَينَيتش اةطةر اةمة بنَيرم و بةو شَيوازةى تر 

وطؤ و موناقةشةي ناية ش اةوة ايشَيكي زؤر نةنَيرم وا بزا  بةعةمةلي اَيوة ناية ش بة عةمةلي طتت
كة بةكاري دَينني COFGتةخةصوصيةش بةآلم هةر بؤ مةعلوماتي يةنابت اةوة هةيةش تةبعةن  
CLASSIFCATION OF FUNCTION OF GOVERNMENT  اةوة تةنها بة ثَيي شتَيكي

الي خؤمان ايةتيتازي ثَيوة  نزيك لةو  ليستةي كة بؤ يةنابتان دَيتش هةندَيك تةنصيلي ترين هةية كة لة
اةكةينش بؤ ضي ش يةنابيشت ااشا خان و بةر َيزَيكي ترين تيشكيان خستة سةر بة هةمان تةرحش تيشكيان 
خستة سةر مةوزوعي ثارةى تةرخان كراو بؤ حكومةتى اةليككؤنيش كة وا بزا  و وا ثَيدةضَيت يةعين هةر 

ة كةش من نةمبينيوةش بةس وا تةصةوةر دةكةمش ضونكة هةمووتان مواةسةسةكة خؤي طلةيي كردبَيت لة الي اَيو
نةنسي شت دةَلَينةوةش يةعين دوو شا موختةليف ناَلَينش كة اةمةش تةبعةن اةوين حةقَيكي مواةسةسةكةيةش 

مليؤنة  2منين حةقم هةية وةآلم بدةمةوةش يةنابت دةَلَيي كة لة هةرَيمي كوردستان داهاتي تاكة كةس نزيكةى 
 211دةر وا  بؤ تةكنولويياي زانياريش كةضي لة اةسيوبيا كة داهاتي تاكة كةس % 1هةزار دؤالرةش لةوَي  2ن يا

دؤالر تةخصي  دةكرَيت بؤ حكومةتى اةليككؤنيش من اةم بةراوردة اةطةر مواةسةسةكة خؤي  15دؤالرةش 
خؤمان بة اةسيوبيا موقارةنة ناكةينش  اةوةي عةرز كردبَيتش اةوة عةرزَيكي زؤر زةعيتةش ضونكة اَيمة اةوةلةن

كةس نةيطوتووة كة وةزعي خزمة  طوزاري حكومةتى اةليككؤني لة اةسيوبيا شتَيكي / اةوة يةكش دووةم
أنه)ةوونةيةو  أي ا ء  ITتةقييمي طلةيي لةسةر يةك شتةش نةرمانطةي / ش اةوة  نييةش سَييةم(مثا 

ا رَيذةكةي ضةندة و نيسبةتةكةي ضةندةش اةمة ثرؤذةكاني مةكوعةيةك ثرؤذةي هةية كة دةيبينني اَيست
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اةوانةش ثرؤذة تةقديم اةكةن وةكو هةموو مواةسةساتي ترش حةقيان هةية بة ثَيي اةولةوية  تةموي  بكرَينش 
كة ثرؤذةي اةوان حةزن دةكرَينش هيَ نةرقي نيية لةطةَل ثرؤذةيش ثرؤذةي نةخؤشخانةي والدة لة دهؤكش بة 

ةتيمالة زؤر طرنطك بَيش ضونكة مةسةلةي حةيا  اةو موتةش بةآلم اةوةي كة لةوَي مةنقودة لةو رةاي من اي
حيوارةدا اةوةيةش اَيوة لةم ثةرلةمانة ويب سايتتان هةيةش اينتةرنَيتتان هةيةش اَيمة هةرواش لة هةموو 

ر بودية نةرمانطةي حكومةتي وةزارةتةكانش بةآلم اةمة لةسةر بوديةى اَيمةيةش لةسةر بوديةى تةشغيلةش لةسة
اةليككوني نيةش بةآلم خزمةتطوزارييةكة ش ايشةكة  هةر حكومةتي اةليككؤنيةش لةبةر اةوة كة اةوان 
ايعتريازيان هةيةش رةبا دةكةن بة كؤي داهاتوو و اةوانةش سةبةبةكة تةنها اةوةية كة اَيمة بوديةكة مةحدودة 

يةنابت ثرسيارةكة  لةسةر اةوة بوو كة دروستكردني سَي باخضة يةك  و ناكرَيت تة تيةي هةموو شتَيك بكا ش
ملياري بؤ تةرخان كراوةش كةضي نؤذةن كردنةوةي باخضةي طلكةندين يةك ملياري بؤ دانراوةش وا بزا  اةمة 
هةر حاَلةتَيك خصوصيةتي خؤي هةيةش تةناصيَلي خؤي هةيةش بةر َيز كاك نازَل حةسةنش اةَلَي ثرؤذة 

كةي تةواو اةبن ش ياوبةكةمان داوةش ثرؤذةكاني بةر َيزيان اةَلَين ثرؤذةي بة  1115و  1113امةكاني بةردةو
ناشارةزانش اَيمة اةوةندةمان ثَي نطين دَينت وش تةنها زيادكردني ذمارةكانة و اامادةكاراني اةم بوديةية  ةدر

نادرَينتش بةاَلم اةوةي كة هاتووة حةنةن  دةكرَيتش يةعين تةوز ين هةبَينتش هةموو تةوز َيك لةم يةلسةية
 .اةطةر ثَيمان بكرَيت باشكين اةدا بكةينش خؤمشان نومحان اةوةيةش كة باشكين بني لةوة

دةَلَيت بؤ ةوونةش يةعين بؤ ايسثا  كردني اةوةي كة اَيمة نةشارةزاينش يـان وةزاراتـي مـةعين ناشـارةزايةش     
َلَيت قوتا،انةيةك كةهةمان ديزاينةش نرخي لة ضةند شوَينَيكش لة شوَينَيك بةر َيزيان ةوونةي هَينايةوةش دة

بؤ شوَينَيكي ديكةوة نرخةكةي نةرقي هةيـةش يـا اةمـة تةبعـةن قوتا،انـةش ديـزايين قوتا،انةيـةكش اـاخر         
عينقةي بة شوَينةكةوة هةيةش حةنةن عينقةي بة تؤثؤطرانيـةوة هةيـةش عينقـةي بـة دوورو نزيكـي لـة       

 .ةركةزي شارةوة هةيةش اةم تةنسيلة  يةعين لةناو تةنتيز دةكرَيت بةعزَيكيان اةوة بكةمم
 .اةوانةي كة ثرسياريان كردووة وةاَلميان بدةمةوةش اةطةرين دةَلَينش من ثَيم خؤشة كور  بَينت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامية  كاك طؤران كةرةم بكة

 :دبةر َيز طؤران اازاد حمم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــابي           ــةر حيس ــةاَلم لةس ــةينش ب ــا دواي ، ــة ب ــينك بووين ــة ه ــة كؤبوونةوةك ــةر ل ــةعين اةط ــة ي ــن ثَيمواي م
وةاَلمدانــةوةي ثرســيارةكان نــةبَيتش ضــونكة دوايــي هــةر اَيمــة ايعــترياز دةطــرين كــة وةاَلمــةكاةان دةســت    

 .نةكةوتؤتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبينـةوةش بـةخَير بضـنش زؤر    كـؤ  ( 2)دواي دةخـةينش ايسـراحة  بكـةنش سـةعا      ( 2)َيزانش تـا سـةعا    بةر 
 سوثاس
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 دووةمدانيشتين 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةناوي خواي طةورة و ميهرةبانش بةناوي طةلي كوردستانش بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةي اـةمر ؤي      

 .ا لة لَيذنةى دارايي دةكةين بتةرموون بؤ شوَيين خؤيانثَين نيوةرؤش داو
 :وةزيري ثنن دانان/ علي سندي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر لة تةكميلةي اةو ثرسيارانةى كة كرا بـوو وةآلم دةدةمـةوةش بـةر َيز هـاذة سـلَيمان باسـي ثـرؤذةى اـاوي         

ســتةش واز ــةش اَيمــة لةبــةر ضــاومانةش بــةآلم هــةر ديســان   شــاري ر ةةوانــدوزي كــرد كــة زؤر طرنطــةش ديــارة را 
مةحدوديةتةكةية كة واي لَي كـردووينش هـةوَلين اـةدةين اةطـةر لـة تـةكميلي يـان اـةوة هـةبَيتش نيعلـةن           

ثــرؤذةى بــة نووســراوَيكي رةمســي  51دةبَيــت يَيبــةيَي بكرَيــتش يــةنابت وتــت قاايمقــامي رةوانــدوز بــة  
كــردووةش راســتةش بــةآلم شــَيوازي كــاركردني اَيمــة ثــرؤذة لــة قاايمقامــةكان    تةقــددي وةزارةتــي ثننــدانان  

وةرنــاطرينش اَيمــة لــة وةزارةتةكانــةوة وةريدةطرينــةوةش اــةوانينش علــى االقــ  تــا اــةو حــةددةى كــة اَيمــة     
 ااطادارين بة ثَيي قةنةواتي خؤيانش بـة ثَيـي بةرَيوةبةرايةتيـة طشـتيةكان و بةرَيوةبةرايةتيـةكان لـة ااسـا       

شار و قةزا و ناحيـةكان شـت وةردةطـرنش دروسـت كردنـي نةخؤشـخانة هـةروةها يـةنابت ايشـارةتت ثَيـداش           
لةبةر ضاومان دةبَيت اةوةش لةو بةينةدا ثرسيارَيكي تر هةبووش وا بزا  لة لَيذنةى كاروبـاري شـةهيدان كـة    

ة بـاتي دروسـت كردنـي باآلخانـة بـؤ      داوايان دةكرد كة اةو دوو بةرَيوةبةرايةتية لة هةولَير و لة سلَيماني لـ 
بةرَيوةبةرايةتيةكانش بكرَيت بة خانوو بؤ شةهيدانش اَيمة بة هةردوو شَيواز دةتوانني اةهةميةتي هـةردوو  
ال بكةينش بةآلم اةو تةوصية دةبَيت لة رَيطـاي وةزارةتـي شـةهيدانةوة بـؤ اَيمـة بَيـتش ضـونكة اـةوان وةكـو          

هةَلبةتة كة موقارةنـة  بكرَيـت هـةر يـةك و و اةهميـةتي خـؤي هةيـةش        اةولةوية  بة طرنطيان زانيوة وش 
اةمانـةى لةســةر تـةوييهاتي بــةر َيز سـةرؤكي ثةرلــةمانش اـةو ثرســيارانةى كـة تيكــرار بوويتـةوةش حماوةلــة       
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دةكةم تةيةنوبي بكةمش بؤ اةوةى كة مـاوة زؤر نـةطرينش وةزارةتـي ثيشةسـازيش بـةر َيز اـةاني خـانش باسـي         
ةواني كردش كة ديسان بر َيكي كةم لة ثارةكان بؤيان تةخصـي  كـراوةش بـةَلَي اـةوين هـةروةكو      ثرؤذةكاني ا

مةوزوعةكاني ثَيشووترش اةطةر ايمكانيا  هةبَيت لة بر ينةوةى بوديةي تةشغيليش اَيمة هـيَ الردـان نيـة    
رةى كــة وةزارةتــي كــة زيــاد بكــرَيش بــةر َيز هــاور از شــَيب امحــدش تَيبينيــةكي هــةبوو كــة لةســةر اــةو كــؤنط    

تةندروسا طرتيش اةو كؤنطرةى كة مةكوعةيةك تةوصيا  و كؤمةَلَيك رَيكومةنديشن هةبووش ثرسيارةكة 
اةوة بـوو كـة بـؤ ضـي لـةناو ثرؤذةكانـدا دةنطـي نةداوةتـةوة ش بـة حةقيقـة  مـن خؤشـم وةكـو ثزيشـكَيك               

طرةكـة بـووش زيـاتر ثةيوةنـدي بـة      بةشداري اةو كؤنطرةيةم كـردش كَيشـةي سـةرةكي كـة لـةوَي عينـواني كؤن      
ميزانيــةي تةشــغيليةوة هــةبووش زيــاتر ثةيوةنــدي بــة سيســتةمي تةشــغيليةوة هــةبووش نــةك لــة تةوصــياتي  
كؤنطرةكة هاتبَيت كة مةسةلةن دروستكردني بينايةي تازةش يان دروست كردني هةر مواةسةسةيةكي نـوَيش  

ــو اَيســ       ــةر وةك ــةبووش ه ــتةمةوة ه ــة سيس ــدي ب ــاتر ثةيوةن ــةو     زي ــةي ا ــؤزَيكي تــرين موناقةش ــي ت تا ثَيش
مةوزوعةمان كردش يةنابت ايشارةتت بة سَي ثرؤذة دا كة طوذمـةى موخةصةصـي كـةم بـووةش دةبَيـت زيـاد       
بكرَيتش تةايدي يةنابت دةكةمش دروست كردني نةخؤشخانةى لـةدايك بـوون و منـداآلن لـة شـاري هـةولَيرش       

ايعنني موناقةصة كراش كةمكين نرخ زياتر بوو لةو ثارةى  اةو بر ة ثارةى كة بؤي تةخصي  كرابوو و كة
كة تةخصي  كرابووش تةقديري كولتةكة تةبعةن اةندازياراني وةزارةتـي تةندروسـا كةشـتةكةيان اامـادة     
كردبووش كة خةلةلةكة لةوَي بووش اةوين هةر ديسان وةكو باسـم كـردش اـيعنن كـردن و دانـاني اـةو ثارانـة        

اةمة  يةكَيكة لةو ميساالنةش كة خةَلك دَيتة ثَيشـةوةش كـةمكين سـيعر اـةو ثـارةى كـة        لةسةر وَيب سايتش
لةوَي ايعنن كراوةش اةوة دةبَيتة باعيسي اـةوةي كـة كَيشـة دروسـت بَيـتش اَيسـتا  هـيَ ضارةسـةري نيـةش          

كرَيـت كـة   دةبَيت طوذمةى موخةصة  بؤ اةوَي بة موانةقةتَيكي تايبة  زياد بكرَيش بؤ اةوةى ثرؤذةكـة ب 
اامَيري سر كردن بؤ دهؤك و هةولَيرش يةنابت طلةييت لةسـةر مـودةى تـةنتيزي     15ايةالة بكرَيتش كر يين 

اةو ضاالكية هةبووش خؤي اةمةش هةر ديسان هةندَي ثرسيار هةبوو كة اةمة بـؤ لةسـةر تةشـغيلي نـةبَيت ش     
وا دَيتـة ثَيشـةوة كـة بينايـةك دروسـت       كر ين عادةتةن لةسةر تةشغيلي دةبَيتش بةآلم بـةعزَي يـار حاَلـةتي   

كــراوةش يــان كــة صــاَلةيةكي نــوَيي عةمــةليا  دروســت كــراوةش دةضــَيتة زمــين مــةويوداتي اــةوَيش اةوةيــة     
سةبةبةكةيش مودةتةكةي ضي درَيذةش راستة خـؤي كر ينةكـة لـة وةختَيكـي موحـةدةدا تـةنتيز دةبـَيش بـةآلم         

زةماني يةك سـاَلي لةطـةَل بَينَيـت يـان داواي زةمـاني دوو      اةيهيزة هةية ييهةتي موشتةري موخةيةرة كة 
ساَل بكا  يان داواي زةماني سَي ساَل بكا ش كة اةمة  تةبةعاتي مالي هةية لة تةصتيةي حيسابا ش لةبةر 
اةوة مودةتةكة وا دةمَينَيتش ايةتيمالة ساَلي اايندة  ببيين ييهازةكان كـر اون و لـة بةكاربردنـدانش بـةآلم     

ؤذةكــة لـةناو ليســا ثــرؤذة بةردةوامـةكان مــاوةش لةبـةر اــةوةي مــةباليغي ناينـاَل هَيشــتا تةصــتية     نـاوي ثر 
نةبووةش ثرؤذةكاني تةندروسا هَيشتا بة شَيوةيةكي طشا خةرييان كةم لةسةر بـووةش اةمـة اةضـَيتة نـاو     

ــَينيش  ايتــاري اــةو تَيبينيــةي كــة زؤر لــةو بةر َيزانــةى كــة قســةيان كــرد هــةيان بــوو كــة ثرؤذة     كــاني بــا بَل
دروسـتكردني بينــا و اةوانـة بدرَيتــة مواةسةسـاتي موختــة ش وةزارةتـي تةندروســا ايةتيمالـة ييهــةتي      
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موختة  نةبَيت لة دروستكردني بينايةش بةآلم ثرؤذةيان زؤرةش اَيستاض هةتا اةو ساآلنة هةر وا رؤيشتووةش 
َيزان و بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ حكومـةتي هـةرَيم      اةمة ايك اةطةر مورايةعةيةكي بوَيت اةوة تةبيعي بؤ بـةر  

دةمَينَيتةوةش بنكة تةندروستيةك كة ثار ثارةي بؤ تةخصـي  كرابـووش اةمسـاَل كـة ايزهـار بـووة ثارةكـةي        
زيــاد بــووش حةنــةن اــةوة وةكــو اــةو ميســالةى ثَيشــووتر باســم كــرد ســةبةبي خــؤي هةيــةش كــة ايعننــي      

يانين اةطةر كةشتي ايزايف هةبَيتش بةآلم اةمـة  هـةمووي بـة     موناقةصةكة كراوةش حاآلتي وا روودةدا ش
موانةقاتي اوصوليش هةر كامةيةك لةمانة كة يةنابت ثرسيار  لةسةر هـةبَيتش نـايلي خـؤي هةيـة لـة الي      
اَيمةش موانةقاتي اوصوليةكةي هةمووي مةويودةش اةوةي كة شاري دهؤك لة رَيذةى لةدايك بووني منداآلن 

رياقش لةبـةر اـةوة موسـتةحةقةش هـةر بـة بـَي اـةو رَيذةيـة  موسـتةحةقي موستةشـتاي           يةكةم بووة لـة عـ  
ويندةيةش بـةر َيز نيشـتيمان خـانش ثرسـياري لةسـةر دروسـتكردني زَيـراس لـة شـةقنوةش ثـارك لـة شـةقنوةش             
بينايةي شـارةواني لـة شـةقنوةش قاعـةي تةعزيـة لـة شـةقنوةش تـةبيعي شـةقنوة اةطـةر بـةراوردي بكـةين             

ةطةلَ  شوَينَيكي تر وةكو رواندوزش ايةتيمالة زياتريشي بةر كةوتووةش بةآلم اةو تَيبينيانةمان زؤر لة يَيي ل
خؤيةتيش موالحةزةكةمشان كة دةيَلَيمةوة بؤ اةوةى كة مةعلوم بَيـت كـة اَيمـة تةبـةناي اـةوة دةكـةين كـة        

بووش بـةر َيز كـاك عيمـادش بـةعزَيكي     اةمة دةبَيت ضارةسـةر بكـةين لـة هـةر نورسـةتَيكدا كـة ايمكانيـا  هـة        
ــَين      ــة ث ــةى ك ــةو ااواران ــةري ا ــةآلم ضارةس ــرارنش ب ــة تيك ــؤي    16اةوان ــاتوونش خ ــاوة ه ــران و توركي ــة اَي ل

ثرؤذةيةك هةبوو لة سةرؤكايةتي هةرَيمش وا بزا  شتَيك طةآللة كرابووش ثَيشي شة  مانطش بةآلم تا اَيسـتا  
ن ض خانووةش يان هةر شـتَيكي تـرة كـة ثَيويسـت بَيـت بؤيـان و بـة        بة شَيوةيةكي نةرمي كة اةمانة مةسةلة

كولتةيةكي تةمخيين بؤ اَيمة نةهاتووةش اةطينا اَيمة  بة طرنطي دةيكةين كـة ثَيشـكة  بـة سـةرؤكايةتي     
اةجنومةنى وةزيران كرابوو كة اةوان ديراسـةتي بكـةن و وةكـو ثرؤذةيـةكي موتـةكامي  بَيـتش بـةر َيز كـاك         

ش بؤ ثرؤذةكان كة اةوانة ضي لـَي  1111ي لةسةر اةو ثارانةى كة تةخصي  كرابوو بؤ ساَلي طؤران ثرسيار
ها  ش اةوة اةطةر لَيرة ايةتيمالة ثرسياري ترين لةسةر اةوة هةبووبَيش تةبعةن وةآلمي اةو ثرسـيارة لـة   

رَيزبةنـدكردني   حيساباتي خيتاميةش سةبارة  بة شَيوازي تةموي  كردنش اَيمة تةحديد كردني اةولـةويا ش 
مةشاريعش موتابةعةكردنيان هةتا حةددي نيسةبي تةنتيز  و نيسةبي صـرن و اةوانـة لـة الي اَيمـةش بـةآلم      
تةموي  لة وةزارةتي داراييةش وا بزا  كاك شَيب بايز ايشارةتي بةوة داش كة اةمانـة هـةمووي لـة حيسـاباتي     

بة هةندَي قةزا نةدراوةش هـةر لةبـةر مةحدوديـة      خيتامي ايزهار دةبنش بةر َيز صبيةة امحد كة ايهتيمام
بوو و هيَ شـتَيكي تـر نيـةش اَيسـتا  اةطـةر دةرنـة  هـةبَيت واز ـة لـة يـةداولي اَيمـة مةعلومـة كـة ض              
قةزايةك نيسبةتي نيعلةن لة هةموو موعادةلـةي كـةمكي بةركـةوتووةش بـةر َيز كـاك كـاروانش ثـارةي ثـرؤذة         

اةمـة وا بـزا  مـةوزوعَيكي حيسـابية ديسـانش هـةر هـةمان وةآلمـي هةيـةش           بةردةوامةكان ضي لَي هـاتووة ش 
مـةال بةشــريش ميزانيـةي تةةيــةي اـةقاليم دةبــَي دةربـَي لــة ميزانيـةي هــةرَيمش اَيمـة  تةايــدي       . بـةر َيز د 

دةكةينش بة  بـة حـاَلي خؤمـان تةايـدي اـةوة دةكـةين و وا بـزا  هـةموو اليـةكين لةسـةري موتـةنيقنش            
اك صباح بيت اهللش تَيبيين لةسةر ثرؤذةى سايلؤي ااكرَي هةبووش لة يَيي خؤيةتي تَيبينيةكـةش اـةو   بةر َيز ك
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تةخصيصـة دةبَيــت زيــاد بكرَيــت و هيــوادارين لــة نيهايـةتي موناقةشــةي ثــرؤذة ياســاي بوديــةش اَيمــة لــةو   
ش باســي عثمققا ان مةبلة انــةى كــة دةبر َيــتش اــةو موخةصةصــة زيــاد بَيــت و اــةواني تــرش بــةر َيز كــاك عــدن 

سكاتيةيةتي حكومةتى كردش هةر ضةندة بة شَيوةيةكي طشا بووش لةسةر ميزانية زؤر مةخصو  لةسـةر  
ثرؤذةكان نةبووش بةآلم وا بزا  بيداية  باسي اةوةم كرد تؤزَيك و ثَيويست ناكـا  ايعـادةى بكةمـةوةش مـن     

ة ساَل بـة سـاَل داهـا  زيـاد دةبَيـت و اـةو       تةايدي اةو نةقةرةيةي دةكةمش اةو ثرسيارةي يةنابت دةكةم ك
ــاني         ــةر ثرؤذةك ــَيتة س ــةمووي بض ــةر ه ــةين ه ــةز دةك ــان ح ــنن دان ــي ث ــو وةزارةت ــة وةك ــادةش اَيم ــة زي داهات
وةبةرهَينان و تةنانة  هةر بـؤ اـةوة  حيةـز بكـرَيش اَيمـة  داواي اـةوة دةكـةينش بـةآلم اـيك وةزارةتـي           

لةسةر نةرز بكةين و لة بةعزَيك يارين نـاتواننيش بـةر َيز اـةاني    دارايين لة بةعزَي شت اةتوانني شتيان 
عمرش كة دروست كردني بيناي قوتا،انةكان دةبَيت ضوار ثؤلي نةبنش تةنانة  شـة  ثـؤلين نـةبنش زيـاتر     
بن لةبةر اةوةى هةر دةبَيتة باعيسي ضةند شةناش اَيمة وةكو اةو ييهةتةي كة ش با بَلـَيني اَيمـة بةتـةنيا    

وةزارةتي ثةروةردة هةيةش مواةسةساتةكانيان هةيةش دةبَيت اةوان داواي نةكةنش اـةطينا كـة لـة ثننـي     ننيش 
اةوان دةبَيت وةكو اةولةوية ش اَيمة ناضـارينش بـةآلم دةكرَيـت اـةو تةوصـية بدرَيتـة وةزارةتـي ثـةروةردةش         

كـــو ثَيشـــكين لـــة بابـــةتي هـــةروةها بـــةر َيزيان ايشـــارةتيان بـــة خـــاوةن ثَيداويســـتية تايبةتـــةكاني دا وة
دروسـتكردني هــؤَلي داخــراو بــؤ لَيذنـةى ثــارااؤَلؤمثيش بةراســا مــن ثشـتطريي بــةرَيزيان دةكــةمش بــةر َيزانش    
خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة وآلتان اةوةندة دةرنةتيان بؤ دةرةخسَيت هةتا اةوةي كة ثلةي بـةرزين  

ن اَيسـتا لـة شـاري هـةولَير قونصـوَلي يـةكَيك لـةو وآلتانـة         لةناو حكومة  وةربطرنش تةنانة  اَيمة شـاهيدي 
خاوةني ثَيداويسا تايبةتةش لةبةر اةمة دةبَيت بضَيتة ناو ايتارَيكي عامةوةش اةوة نية بَلـَين اـةو ثرؤذةيـة    

ة  لةناو ثرؤذةكاني وةبةرهَينان بؤ خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان دانراوةش بةر َيز سيوةي  خان اةَلَيش وةزار
و ثارَيزطاكانش وا بزا  باسم كردش هةروةها اةَلَي وةزارةتي ثنن دانان و دارايي بة كةيتي خؤيان اةولةويا  
دادةنَينش نةخَير وا نيةش اةولةوياتةكان وةكو بيداية  بامسان كردش اةمة ايشَيكي تيم وؤركةش يـةعين كـةس   

ثرسياري اةوةي هةبوو كة اَيمـة لةسـةر ض اةساسـَيك     لة اَيمة بة تةنيا كار ناكا ش بةر َيز كاك رةنيق صابرش
ثرؤذة ايختيار دةكةين و مةباديئةكان ضني ش ديسان باسم كردش بةر َيز كاك شَيروان ناصحش ثرسياري لةسةر 
اةوة هةبوو كة ثرؤذةى بةردةوام قسةي زؤر لةسةر دةكرَيش اايا ناكرَيت لة يياتي ثارة تـةرخان  كـردن بـؤ    

ــةو  ــوَيش ا ــرؤذةى ن ــووني       ث ــة دوو بؤض ــةكان ش اةم ــرؤذة بةردةوام ــؤ ث ــت ب ــةرخان بكرَي ــة ت ــة هةي ــارةى ك ث
هةردووكي دروستةش هةردووكي دةبَيتش اَيمة لة ناو اةجنومةنى وةزيرانيشدا اةو موناقةشةيةمان زؤر كردش 

ش لةطــةَل وةزارةتــي دارايــينش تــةرحَيك هــةبوو كــة اَيمــة تــةنها ايلتيــزام بــةو ثــرؤذة بةردةوامانــة بكــةين     
تةرحَيكي ترين هةبوو كة نةخَير هةندَي شت هةية كة دةبَينت دةست ثَي بكرَينت لة كـاتَيكي موعةيةنـداش   
لـة كؤتاييـدا بـةو شــيكلة هـا  كـة هاتـة بةردةســا بـةر َيزتانش اةمـة دةكـرا كــة تـةنها نةقـة  ايلتيـزام بــة             

بــةردةوام  كةليمةيــةكي  بةردةوامــةكان بكــةينش بــةآلم خــؤي اــةبَي اــةو حةقيقةتــة  بــزانني كــة ثــرؤذةي 
تةبيعيةش شـتَيكي اـةوة نيـةش اةطـةر هـةبَيت لـةناو اةوانـة ثرؤذةيـةكي تايبـة  كـة كَيشـةي لةسـةرةش اـةوة              
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شايةني باسةش اةطةر نـا خـودي هـةبووني ثـرؤذة بةردةوامـةكانش اـةوة ثـارين وه و اةمسـاَلين اـةيَليم و          
رَيبازش سواالي هةبوو لةسةر نيسـبةتي  .ةرواش بةر َيز دساَلي اايندة  هةر دةبَي بةردةوام و ساَلي دواترين ه

رَيذةى تةنتيزي ثرؤذةكان لة شة  مانطي يةكةمش ايةتيمالة اةوة لة تةقرير وةزارةتي داراييدا هاتبَيتش بة 
هةر حاَل واز ة خؤي كـة اَيسـتا لـة داتاكـانين دةبيـننيش اـةو وةزارةتانـةى كـة زيـاتر موهةيـةان و زيـاتر            

يان هةية و زياتر تةيروبةكة هةية و دامةزراونش نيسبةتةكانيان زيـاترة لـةواني تـرش لةبـةر     كادري هةندةس
اةوةى ةوونة يـةكش دوو وةزارةتـي هَينـاوة كـة ثَيويسـت ناكـا  باسـي بكـةمش تةقريرةكـة لـةالي  بـةر َيزتان            

يةى وةبةرهَينان يان نـا ش  هةيةش بةر َيز شينن عبداجلبارش اايا بوديةى ثةرةثَيداني ثارَيزطا بةشَيكة لة بود
اةز دبَيذم اةا ثرسيارة ديسان تةناصيلت وَي و نةنةقاتي سـيادية و اةوانـةش شـَيب بـاييزي بـةر َيز وةزيـري       
دارايي ايشارةتي ثَيداش زياتر وةآلمةكة لة الي اةوة لة الي اَيمـة نيـةش بـةر َيز ثـةيام خـانش ثرسـياري لةسـةر        

ش اةوة ضارةسةر كراوةش ثـرؤذة  هةيـة كـة وةك ش هـةر بةشـَيوةيةكي      ثرؤذةي هيزؤث كة وةآلممان داوةتةوة
طشا بةر َيزانش با لَيرةوة هةم بؤ اَيوةي بةر َيز و خةَلكي وآلتةكةمشان باس بكةينش اَيمة لـة هـةر شـوَينَيكش    
هيَ ثرؤذةيةك نية و نةبووة و اَيستا  نية كة دوو يار كة ناوي دَيـتش اةمـة خوتـوةى يةكةمـة كـة ثَيـي       

ةَلَين داناني ناوي ثرؤذة لةناو خوتةداش دوايـي اـةوة دةضـَيتة بـواري تـةنتيزش لةبـةر اـةوة  ـةيري هةَلـةي          د
مةتبةعي نةبَيتش هيَ ثرؤذةيةك نية كة دوو يار ثارةكةي بـؤ دابنرَيـت و دوو يـار خـةرج بكرَيـت و دوو      

نيـةش بـةآلم كـة هةيـة لـة      يار سةرن بكرَيت و دوو يـار ايةالـة بكرَيـت و خـؤي يـةك ثـرؤذة بَيـتش شـا وا        
ليستةكانش اةطةر ةوونةية هةبووبَيت تةنها هةر هةَلةي مةتبةعية و بؤية  اوصوَلي حوكمر اني اةوانةية 
كة بةو مةراحيننةدا بر وا ش بؤ اةوةى كةمكين هةَلةي تَيدا بَيتش بـةر َيزيان ثرسـياري اةوةشـيان كـرد كـة      

كرَين وش شا تر لة شوَينيان دابنرَيش اةوانة ضييان لَي هـا  ش مـن   اةو ثرؤذانةى كة بر يار بوون ثار ايلغا ب
اَيســتا تةبعــةن لــة داتاكــان بــة كيتــابي رةمســي عــةرزي يــةنابتان اةكــةم كــة اــةوة اــةو ثرؤذانــةى كــة لــة   
تةوصياتي ثةرلةمان هاتبوو ثار ساَل كة البراونش تةبيعي اـةو ثـارةى كـة لـةوَي اةطـةر شـتَيك بـة تةحديـد         

ثرؤذةيةكي موعةيةن لة شوَيين دانراوةش اةطةر نـا لـةناو ليسـا هـةموو ثرؤذةكـاني تـر تـةوزيع         طؤترابَيتش
بووةش مةبلة ةكة بةو شيكلةيةش بةر َيز نازَل بةشـارةتيش نـةبووني سـايلؤ لـة كوردسـتانش اـةو كَيشـةية اَيمـة         

ينش دابينكردنــي تةايــدي دةكــةينش بــة ثَيــي ايمكــان داخيــ  كــراوةش اــةطينا تةايــدي قســةي يــةنابت دةكــة  
مةكااني بؤ يووتياران و بر ي اةو سةماد و موبيدا  حةشةريةي كة دةدرَيتة مةش اةوة راستةش بةآلم لةسةر 
نةقةراتي موشتةرةيا  دةبَيش وةكو مةشروعين اةطةر بَيتة ثَيشةوةش لةسةر بوديةى تةشغيليش بةر َيز تـارا  

مة ضـؤن دةبَيـت و ثارةشـي بـؤ تـةرخان كـراوة ش بـةَلَيش        ش اة 1113عبد الرزاق دةَلَي ثرؤذة هةية هي ساَلي 
مليارش يان  81ثرؤذة بة بر ي  81و  86ش نزيكةى 1115و  1113اةو ليستة بةرةمسين بؤتان هاتووة اي 

بة عةكسةوةش بة دةقيقي نازا ش اةوة هةيةش بؤية  هاتووتة بةردةستتانش داواي هةندَيك ثَيشنياريشم كرد 
اةوانةى كة زؤر بة موعةلةقي ماونةتةوةش رَي و شوَينَيكي ياسايي هةبَيت و اةمانـة   كة يةنابتان مةسةلةن

شــت هــةبَي هــةتا بتــوانني  5دا،ــرَي و حــةزن بكــرَين لــة ليســتةكةش بــةر َيز كــاك ايســماعي  اــةَلَيش اــةبَي  



 82 

تةقـديم   موتابةعةي موناقةشةي بودية بكةينش بة  بة حاَلي اَيمةش اةو شتةى كة موتةعةليقة بـة اَيمـةش  
كردنــي اــةم ليســتةيةش تةناصــيلي زيــاتر اــةوةى كــة موتةعةليقــة بــة بوديــةى وةبةرهَينانــةوةش تةناصــيلي 
زياترين لة وةزارة  هةيةش هةموو كاتَيـك لةسـةر هـةر ثرؤذةيـةكش اةطـةر هةمووشـي لـة الي اَيمـة نـةبَيش          

ا كة نيسةبي اينةاز مةسـةلةن بـة   اينةا لة الي وةزارةتي ثةيوةنديدار هةيةش وا بزا  ثَيشنياري اةوة  كر
مونتةزةمي هةر سَي مانط يارَيك بدةينة ثةرلةمانش بة نيسبةتي اَيمـة هـيَ مانعَيـك نيـةش هـيَ ياسـايةك       
يان هيَ رَينماييةك يان هيَ نووسراوَيك كة داواي اةوةمان لَي بكا  نةهاتووةش دةينَيرين و هيَ كَيشـةمان  

ة حيساباتي خيتامي نةداش اةطـةر ثرسـيارةكة  لـة بـري مـابَيش وتـت       نيةش بةشةكاني تر يةنابت ايشارةتت ب
شت هةبَيش اةوة دوو شت لةوانة ثةيوةندي بة اَيمةوة هةيةش اةواني تـر ثةيوةنـديان بـة وةزارةتـي      5دةبَي 

دارايي و اابووري هةيةش بةر َيز كاك قادر حةسـةن باسـي ثننـي سـكاتيةي بـؤ كـةرتي كشـتوكاَلش ثننَيكيـان         
كـة لةسـةري دةضـنش موشـكيلةى كـةمي تـةمويليان هةيـة وش هةنـدَي اليـةنين مةشـاكيلي تـةنتيزيان            هةية 

سـةروةر عبــدالرمحنش ثرسـيارةكةي زيـاتر لةســةر اـةوة بــوو كـة اــةو      .هةيـةش وةكـو اليــةني نـةنيش بــةر َيز د   
نامـةوَيت   ثرسيارانةى كة هةية وةآلم بدرَينةوةش منين لةبةر اـةوة يـةك بـة يـةك بـة سـواالةكاندا دةضـمش       

هيَ سواالَيك ايهمال بكةمش حماوةلة  دةكةم حةدي ايمكان دةقيق مبش اةطةر شـتَيكين مـةنقود بَيـت لـةو     
مانط لة يةلسةيةك يان لة حةنتةيـةك   11موناقةشةيةش من ناكرَيت هةموو ايشي حكومة  و ايشي هةر 

داينـة اَيمــةش سـواالَيكي تــري   دانيشـني ايختيصـاري بكــةين بـةوةش ايشــةكان زؤر لـةوة زيـاترن وش لــة خزمةت     
هةبوو لةسةر باس كردني ليسا اةثدةيت كة لةسةر داواي لَيذنةى دارايي و اابووري كة لـة اَيمـة داوا كـرا    
كة سةرةتاي مانطي ثَينج بينَيرين بؤ ثةرلةمانش ضونكة ذمارةكان وةكو باسم كرد لة سةرةتادا طـؤر اوةش اـةو   

وثاسي يةنابيشيان دةكةم كة داواي اةو تةوز ـةى كـردش ضـونكة بـؤ     ليستةيةش تةبيعي هةر بؤ تةوزيح و س
اةوةي هةم لة ايعنم و هةم لةبةر ضاوي لوياني موختةصين تةوز َيك بدةمش اةوين اةوةيـة كـة اَيمـة    

كة لة وةزارةتي اَيمة دةرضووةش دواتر لـة مـانطي سـَي طةيشـتووتة      11/1اةو ليستةي كة ناردوومانة كة لة 
ش هـةر  1111ةر َيزش اَيمة اةو ليستةية كة تةحديـدي اـةرقامي موخةصـة  دةكـاتن بـؤ سـاَلي       ثةرلةماني ب

ليستَيكي تري اةثدةيت كـة بَيـتش مويـةرةد ثرؤطرَيسـةكة ثَيشـان دةدا ش اـةطينا اةطـةر تـؤ سـةيري اـةوة           
ا  اةطةر مليار دينار لةطةَل ليسا مانطي يةك نةرقي هةيةش اةوة  تةبيعيةش اَيست 111بكةي ايةتيمالة 

ليستَيكي اةثدةيت تر بَينم حةنةن ثرؤذة بةردةوامبووةكان خةريَيكي لةسةر بووةش كة لةسةر حيسـاباتي  
يةش بةر َيزيان داوا دةكا  كة هيضي تر ثرؤذة نةخرَيتة ناو ليسا ثرؤذةكانش وةكو ثَيشك باسـم كـردش   1111

و اةو ليستةي كة موصادةقةي لةسةر دةكرَيتش وةكو مةبدة   اَيمة مولزةمني بة اةو ليستةي كة بةردةوامة 
بةآلم اةطةر حاآلتي تاراين بَيتة ثَيشةوةش ضؤن لة ميزانيةيش هةم لة ميزانيةي حكومةتى عرياقي نيـدراَل  
و هــةم لــة ميزانيــةي هــةموو وآلتــةكاني دونيــاش رَيذةيــةك دادةنرَيــت بــةناوي ميزانيــةي ايةتيــاتيش اةطــةر  

ايةتياتية كؤمةَلَيك شت لةخؤ دةطرَيتـةوةش مومكينـة يـار بـةيار شـتَيكي وا       مومكني بَيت كة اةو ميزانية
بَيتة ثَيشةوة وةكو باسي اةو دوو سةنةي كة كرا لة هةولَير و لة سلَيماني كة ثار لة ليسـتةكة نـةبوونش بـة    
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دووةش بر يــارَيكي ســةرؤكايةتي اةجنومــةنى وةزيــرانش بــة نــةرمانَيك بــؤ اَيمــة هــاتووةش داخيلــي اــةوةمان كــر 
اَيستا  لة ايةالةية وا بزا  يان لة دةستثَيكردندايةش كة تةعقيبيشم كرد اةمر ؤكة لـة مـةيلي  ضـوومة    
دةرةوة بزا  سةيري نايلةكةم كردش تةوصيةي لَيذنةى كاروبـاري مـايف مـرؤا اـي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة        

ةجنومـةنى وةزيـرانين ثةسـندي    كيتابي رةمسي ضوويتة سةرؤكايةتي اةجنومةنى وةزيـرانش سـةرؤكايةتي ا  
كردووةش يةعين اةوة نية مةسةلةن اةمة لةبةر اةوةى كة اةو دةرطاية هةية يان اـةو ايمكانـة هةيـةش اـةو     
شتة هةموو رؤذَيك روو دةدا ش اةمـة حاَلـةتَيكي زؤر كـةمنش بـةر َيز عةزدـة جنـم الـدينش هـةمان ثرسـياري          

ةوتوونة سةر اينش اةوانةى با بَلَين لة ثارةوة موصادةقةي هةبووة لةسةر ثرؤذة بةردةوامبوونةكان كة نةك
لةسةر كراوةش اةو رَيذةية هةيةش مةكوعةيةك لةو ثرؤذانة هةية لةبةر مةسةلةي كاتـةش لةبـةر مةسـةلةي    
ايةراااتي رؤتينيكة كة دةبَي ثَييدا بر واتنش اةو رَيذةية  هةر كةم دةبَيتةوةش هةروةها تَيبينيةكي لةسـةر  

ة تةندةرينط لة دوو شوَين دةكرَينتش خـؤي اـةوةي كـة واقيعـي حاَلـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا لـة          اةوةي ك
ديواني هةر سَي ثارَيزطاش تةندةرينط دةكرَينت زاايدةن لة بةعزَيك وةزارا  بـة تايبـةتي وةزارةتـي اـاوةدان     

خؤ كة دةكرَينت لة ثرؤذةي كردنةوةش وةزارةتي شارةواني كة ثرؤذةيان زؤرةش بةعزَيك يار دةعوةتي راستةو
كةمك بنش كة اةم ايةراااتانـة  هـةمووي ياسـا     5تايبةنةندا كة بؤ مةكوعةيةك كؤمثانيا كة نابَيت لة 

رَيطاي ثَيداوةش بةر َيز اامينة زكريش ثرسـيارا موشـارةكا كـةرتي تايبـة  كـر لـة بـوارَي ثةروةردَيـداش تـةبيعي          
ركيزَي لةسـةر اليـةني ايةـابي بكـةيش مومكينـة مـةيالي تَيـدا        وةكو هةر حةمي ثرؤذةيةكش موكينة تـؤ تـة  

هةبَيت وةكـو مـرؤا تـةركيزي خـةراس بـي و اليـةني سـةليب بكـا ش مـةوزوعَيكي هةيـة بـةنااَي قوتا،ـانَين             
تايبة ش كو كوردسـتاني بطـااَي و كـو ززؤربـةي ييهـةتي تـر دونيـاي عالـةمي كـو هـةينش هـةولرييت هـةينش             

يت هةينش اةاة قوتا،انة نةرةنسية  هةينش قوتا،انة اـةَلمانيا هـةينش قوتا،انـا    سلَيمانيت هةينش دهؤكيذ
هندةك ذ اان حوكمَى كو هندةك ل باذَيرةكَى مةزنش اان ل يَى ثايتةختى مومكنة كو خةلك شوَيتاتا هةينش 

مونانةسَيداش هةم د  دةستَى وان بطةتَىش مة ب َيت وة نةاَيت اةا قوتا،انَيت هةنَىش وةكو كةرتَى تايبةتيَى د
نابةينا اَيك و دودا وهةم دطةل كـةرتَى حكـومىش وةختـَى اـةا قوتا،انَيـت هـةنَى مـةوةيود بـن ل هنـدةك          
باذَير ا دبيا هةقيقةتةكَى ل بةرضااَى مة بيتش كو اةو قوتابيَيت ل وان قوتا،انا دةركةانش يان تةخـةرويَى  

اَت كو هةندَييا هةى شـةر ةك ذَى دةر كـةاينتش كـو اـةو     دكةنش حةنةن مومكنة ل هندةك ثَيوةراش ايةتيم
شةر ة موستةقبةلةن ل قةرازايةكى وةكى سؤران نةبتش ضـونكو قوتا،ـانَى ذ تايبـة  َت نينـةش تـةوةيوها      
سياسةتا حكومـةتَى س شـكلةكَى عـام نـةك تـةنها ثـةروةردَىش دةعمـا قتـاعَى خاسـةش دةعمـا قتـاعَى خـاس س             

ك ياراش س واستةى تةشـريعا ش تةسـهين  بـؤ بَيتـة كرنـَىش هنـدةك يـارا ذى مومكنـة         شَيوازةكَيية كو هندة
بَيتة سةر هندَىش كو قتاعَى حكـومى دةعمـا مـادى ذى بكـةتنش بـؤ هنـدَى هـةتا اـةو مةشـروعة ل وان يهـَى           
درست بن و ببيتة زاهـريةك و بشـَين ايـدامَى ثـَى بـدةنش اـةو مةبلـة َيت كـو هاتينـة تةخسـي  كـرن ش بـؤ             

َلةجبةش كةالرش سؤرانش زاخؤ بؤ هندَيية كـو قتـاعَى خـاس تةشـةيع ببـتش س ثَيـى ميكانيزمـةكَى وازحش كـو         هة
ــا        ــيلَيت وان ل وةزارةت ــةس تةناس ــادارمش ب ــيلَيت وان ااط ــةش ل تةناس ــةر بك ــَى ل س ــى ايتينع ــة ض ــةنابَى ت ي
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ز وةكى وةزيرَى ثنن دانانش ثةروةدَيشى هةينش دةرنةتةكا ديدا ايتينعَى سةر بكةىش اةم وةكو حكومة ش اة
زؤر موقتةنةعم ثَىش ضونكى اةو يهَيت مة بةح  كرى مومكن نينةش تو وةسيلةكَى ببينَى كـو تـو ايةبـارا    
وةبةرهَينةرى بكةىش كو بضينت ل وَيرَى مةدرةسةكى بكةتنش د وةختَيدا مة مةدرةسةكَى ل سلَيمانى مـوربح  

مةدرةسَيت اةهليى بىش كةواتة ل وَيرَى هيَ بابَى موقارةنةى  ترةش بةس هةَلةجبة دَى هةر مينَى مةحروم ذ
نينة كو اةم اةاَى موقارةنةى بكةى دطـةل مةدرةسـَيت حكـومىش مةدرةسـَيت حكـوميى ذى زةرورينـةش دبيـا        
بَينة ضَى كرنش ااستَى وان ذى باشك َت بَىش ل هةمان وةخت دا نةرا ةك ذى هةى مـةياَت كـو هنـدَى هـةىش     

ة  دةورَى خؤ ببينتش ديسا اةوةذى بـة ثَيـى ياسـاو ر َينمايَيـت كـو حكومـةتا هـةرَيمى شـؤل ثـَى          كةرتَى تايب
كةتنش اةا تشتَى اـةا دةرطـةهَى هاتيـة اـة كرنـَىش مـةنااَى وان يـَى كريـةش اـةز نـزا  ل اَيـرَى مـة ن يسـىش              

p.p.p ةتىش هـةم اـام اَيـفش    ش اةوة مةبدةاةكة اةلعان هـةم بـانكى نَيودةولَـ   (ثةبلك ثراي ت ثارنشن) يةعنى
هةم مونةزةماتَيت اومةم موتةحيدة زؤر تةشةيعَى دكةنش دوى حالةتيدا وةختـَى تـو ببيـة شـةريكش دطـةل      
قتاعَى كةرتَى تايبة ش تو دشَيى باشـك ذ كؤنكؤَلـةكَى تايبـة  بكـةىش كـو هنـدَى ذى سـةد دةر سـةد كـةرتَى          

ةردَى نـاا وان قوتا،انَيـت وةسـاداهةبنتش حةنـةن دَى     تايبة  داى شؤَت دابتش اةطةر دةستَى وةزارةتا ثـةرو 
باشك شَيت اةوى دى بكة ش داَيرَيشدا اةطـةر يـةنابَى تـة داخلـى تةنسـيلَى بـبنتش موقتةرةحةكـة اةوةيـةش         
يهة  نةهاتينة تةحديد كرنش بةس موقتةرةح اةوةية كو مةدرةسةكا حكومى تةسليمى تةيروبةكا نـايح  

يتَى بَيتـة تـةموي  كرنـَىش وة يزاَيكـى دى ذى بكةويتـة سـةر قوتابيـاش اـةو ر َيـذا          ببنتش وة يزاةكَي ذ تةكال
يةنابَيتة بةح  كرى ل قوتا،اناش اةو س وى شَيوازى كـو اَيكيـا هـةى ل هـةولَيرَىش اَيكيـا هـةى ل دهـؤكَى        

دوو يـزانش  هةتا اَى طااَىش اةو ر َيذا بؤ زارؤكَى شةهيدا هاتينة تةخسي  كرنش مةبـدة  تـةموي  كرنـا بـة     
يةعنى اةلعان اةطةر اةا قوتا،انَى هةنَى دروست بينتش اةا مةشروعَى هةنَى سةر بطـرينتش قوتابيَيـت كـو    
ضنة وَيرَىش دبيا هنطى ديسان حكومةتا هـةرَيمَى كوردسـتانَى وةزارةتـا ثـةروةدةىش د ر َيكـا وةزارةتـا دارايـداش        

ةكان زارؤكَى شةهيدا دا ل وَيـرَى ،ـويننش يـةعنى    مةبلة ةكى تةخسي  بةكةتن بؤمةكوعةكَىش بؤ ر َيذةي
اةو ثرؤسة وةكو مةبدة ش درستة تةموين وَى تة دوى اَيك مليار ديناريداش اَيـك مليـار دينـاري ذى تـةبيعى     
بــؤ ســاَلةكَييةش بــؤ هندَييــة كــو اــةو تشــتَيت ايزانــى اــةوَيت كــو بــةنامَى حكــومي ذى دانــةبيت بَيتــة كــرنش  

ر ؤذةيا زانكؤ و زانكؤيا دهؤك و زانكؤى هةَلةجبةش هةر هةميَيت ايةالة بنيش دةسـت س  يةنابَيتة ثرسيار د ث
شؤت كرينةش يةنابَيتة اةو رسـم نيشـنامةدان اـةوَيت هنـدةك موالحـةزا  ل سـةر بينـاى قوتا،انـةكَى تـة          

هـةتَى  هةبنيش اةو تةبيعى عةالقة س ثر ؤذة ياساى بوديـة اـة نينـةش بـةس موالحـةزة د يهـَى خـؤدا بـؤ يي        
مةعنىش كواليتيا زؤربةى اةا ثر ؤذَى اَى طااَى دَينة تةنتيز كـرنش ل هـةرَيما كوردسـتانَىش اـةز بَيـذم هـةمى       
شاهدين ل سةر هندَىش كو ر ؤذ بة ر ؤذ مةشاريعا باشك بتش سةبةس ذى اةوى اةوة كو بةرى اـَى طـااَىش اـةو    

ةنيا كؤمثايناَيـت حمـةت بـنيش ثشـتَى كـو هنطـَى       كؤمثانياَيت ل هةرَيمَى كوردستانَى شـؤل كـرنش وةختـةكَى تـ    
كؤمثانياَيت بيانى هةبنيش بةَت هةر اةو بينن كواليتيا وان زؤر با  نةش اَى طـااين ر ؤذ س ر ؤذ اـةم هـةمى    
موالحةزَى دكةينش اةو بنايَيت كو مة بينني اةوَى حكومى ذى تةنانة ش وةكو قوتا،انَيت وانش كوالَيتى وان 
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يتة ثـَينش هـةروةكو ثَيشـك ذى مـن بـةح  كـرىش ل نةرمانطـةى بةدواداضـوونى ثر ؤذةكــانش         زَيـدةتر دَي ضـ  
اةطةر يةنابَي تـة ثةيوةنديـةك ل طـةل وان بكـةىش يـان اـةز شـَيم بكـةم ثـَين يةنابَيتـةش نسـبةتى اةطـةر             
ــةم دَى         ــةبىش ا ــةر ن ــةوقعَى وى ل س ــر ؤذةى م ــاوَى ث ــةس ن ــنش ب ــَى ل دةن م ــر ؤذةى رةمس ــةعلوماتَى وى ث م
موتابةعــة كــةين سةرضــاواش بــةر َيز كــاك حممــد اــةَلَيت ثر ؤذةكــانى كــةرتى تايبــة  هــيَ ثر ؤذةيــةكى نيــةش   
ــى         ــة عةكس ــةوة ب ــا ش ا ــةرخان بك ــة  ت ــةرتى تايب ــؤ ك ــؤى ب ــةى خ ــة بودي ــدَيك ل ــة  هةن ــتة حكوم ثَيويس

ى بَلَيـي بـة   ثَيشنيارةكةى اامينة خانةوةيةش ايك هةردوو بؤضوونةكة هةيةش هةردووكيشـى تةبيعيـة دةتـوان   
هةند وةربطريَىش بةر َيز كاك سةرهةنطش ثرسيارَيكى لـة يَيطـةى خؤيـدا كـردش تةبعـةن اَيمـة مومكينـة اـةو         
داتاية لةبةر دةست من نية اَيستاش هةرضةندة اى دوَينَين بوو دةمتوانى اةو بكةنش بةاَلم مةسةلةن اةَلَيت 

ةى اـاوش ضـةند ر َيـذةى بـَى ااويـان كـةم كردؤتـةوة ش        نةبوونى نيشاندةر لةسـةر اـةوةى بـابَلَيني اـةم ثر ؤذانـ     
وةاَلمةكة لة الى من نةبووش لةكارى ر ؤذانةمشدا اةو ديقةتة هةتا اةو هينـة نةضـومةتة نـاو اـةوةوةش بـةاَلم      
حةنةن هةتا ر َيذةيةك سوودى هةيةش ثر ؤذةيةكى ااو كةلة شوَينَيك دروست دةكرَيتش هـةروةها لةسـةر اـى    

مـن اـةو تَيبينيـة  دوَينـَى لةطـةَل وزيـرى شـارةوانى و وةزيـرى ااوةدانكردنـةوة  قسـةم            ااوةدانكردنةوةش
كردووةش كـة وتوومـة اَيمـة اةطـةر بكرَيـت لـةوة دةقيـق تـر بـنيش بـؤ لةمـةو دوا بةسةرضـاوش ايةتيمالـة لـة               

ةش كة داخ  ليذنةكانين اةوة باس كراوة كة وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن داواى هةندَيك ثر ؤذةيان كردوو
نةكراوةش كةضى هةندَيك ثر ؤذة داخ  كراوة كة بةدَلى اـةوان نـةبووةش تـةبيعى كـة باسـى اـةوة  دةكرَيـت        
هةموويارش ميسات نر ؤكةخانةى هةولَير دةبَيت بة ميسالش اـةو تةوسـيعاتانةى كـة لـةوَى دةكرَيـتش يـان لـة        

زان دوو مةشـروعى تايبـةتنش كـة دةَلــَيم    نرؤكةخانـةى سـلَيمانىش مةشـروعى هـةردوو نر ؤكةخانـةكانش بـةر يَ      
تايبةتنش مةقسةدم اةوةية كة نة تةيروبةى نر ؤكةخانة لة كوردستان هةبووة يةكَيك نر ؤكةخانة دروسـت  
بكـــاتنش نـــة مواةسةســـةيةك هـــةبووة كـــة اةمـــة بيســـت ســـاَلة نر ؤكةخانـــةى دروســـت كـــردووةش هـــةردةم  

نةق  و مواسةاَل  بووةش ضونكة هةر نر ؤكةخانة لـةوَى  مةريةعيةتى نر ؤكةخانة داايمةن لةسةر وةزارةتى 
بووةش لةبةر اـةوةش اـةوة بـة كؤمـةَلَيك مةراحلـدا تَيثـةر يوةش اةسـلةن ثر ؤذةكـان كـة دةسـت ثـَى كـراوةش هـى              
زةمانى دوو ايدارةيى بووةش دوايى اـةوة كـة ايـدارة  تةوحيـد بـووةش بـة شـَيوازَيكى موعـةين تـةعاموليان          

مة اَيستا اةو تةوةيوهةى كـة هةمانـةش بةنيسـبةتى هـةموو ثر ؤذةكـانش نةترةيـةك لةسـةر        لةطةَل كراوةش اَي
وةزارةتى دارايى بوونش اَيسـتا لـةم مةرحةلةيـة اَيمـة ثـاَلى ثَيـوة دةنـَيني وةكـو مةشـرو ش وةكـو نايـ  كةلـة             

تـةبيعى اةمـة    وةزارةتى طواسـتنةوة و طةيانـدن بَيـتش اـةوان دةَلـَين اَيسـتا اَيمـة موهةيـة  نـني بـؤ اـةوةش           
وةختى دةوَيت اةم ثرؤسةيةش اةطينا نسبةتَيكى كةم لة ثر ؤذةكانى اـةوانين داخـ  كـراوةش ر اسـتة اـةوةيان      
لةبةر مةحدودية  بووةش بةر َيز كاك خورشيد يَيرطرى سةرؤكى ليذنـةى درارايـى و اـابوورىش اامـاذةى بـة      

م باسى اةوة كرا كـة اـةوةلياتى ثرؤذةكةشـى    ثر ؤذةيةكدا لة دهؤكش كةباسى هةردوو خةستةخانة كراش وةهة
تةسليم بة من كردش كةلةكاتى خؤيدا بةر َيز كاك نَيضرياان بارزانى سـةرؤكى كابينـةى ثَينةـةمش وةعـدى بـة      
خةَلك داوةش اةوين نةخؤشخانةى شَيرثةجنةيةش كة اةمة دوو ساَلة بةر استى هةر لةبةر مةحدودية  اةوة 
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ــيَ م   ــزا  ه ــةطينا واب ــراوةش ا ــة       ك ــدش ك ــلَير حمم ــةر َيز ش ــتش ب ــةيَي دةكرَي ــتش وة يَيب ــَى ناوَي ــةى ث وناقةش
ثةيوةنديةكى باشيشمان هةبووة لة خينت اةم ماوةيةى بابَلَيني لةوةرطرتنى تَيبينيةكانىش كة خؤشى وةكو 

ش موهةندسَيكى ساحَيب تةيروبة موداخةالتى هةبووةش بـةاَلم لَيـرة بةر اسـتى تؤزَيـك  ـةدرى لـة اَيمـة كـرد        
وتى كة وةزارةتى ثـنن دانـان سـتانى نيـةش بؤيـة نـاتوانن ثـنن دابنـَينش اَيمـة بـة  بـةحاَلى خؤمـان اَيمـة              
تةقيمى خؤمان نابَيت خؤمان بكةينش بةاَلم من حةدى اةقةل دةتوا  تةقيمى مدير عامةكان و سـتانةكا   

ك ايشـى مورةتـةبين هـةبَيت كـة     بكةمش بةر اسـتى زؤر لَييـان ر ازيـمش دةسـت خؤشـيان َت دةكـةمش اةطـةر يـة        
تةقددى بكةمش بةرهةمى كـارى اـةو سـتانانةيةش اـةطينا كـةس لـة اَيمـة بـة تـةنيا ايشـى ثـَى ناكرَيـتش مـن              
لَيرةشةوة هةرضةندة بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش ايةتيمالة تؤزَيك لة خةتةكة دةربضمش مـن داوا دةكـةم كـة    

ةش ضــونكة بةر اســتى كــارَيكى زؤر دةكــةن وش لــة هــةموو ى معاشــى مــدير عامــةكان كــةم نةكرَيتــةو%11اــةو 
ــاك د  ــةر َيز ك ــةكانينش ب ــةينى      .وةزارةت ــتش لةب ــةال  دةكرَي ــة موناق ــةبوو ك ــةوة ه ــةر ا ــى لةس ــاراسش تَيبين ا

ثر ؤذةكــانش يــان لةبــةينى ايستيســمارى بــؤ تةشــغيلىش كــة ثةرلــةمانى َت ااطــادار بكرَيتــةوةش بــة هةقيقــة      
ر شَيوازى كيتابى ر ةمسى بَيتش اَيمة  كيتابى ر ةمسيمان بؤ ناية ش بةاَلم يةعنى بةشَيوةى موناقةال ش اةطة

اةو ثارةيةى كة تةخسي  كراوة بؤ مةشاريعش كـة هـةمووى سـةرن نـةبووةش كـة وةزارةتـى دارايـى عـةيزى         
 خؤى ثَى سةد دةكا ش يان لـة تـةعينا  تـةياوزى هـةبووةش ثَيـى موعالةيـة دةكـاتنش اَيمـة تـةنها دةتـوانني          

شاهدى اةوة بدةينش لةطةَل هةموو بريؤكراسيةتى كة لـة نـاو كاروبـارى حكومةتـدا هةيـةش هـيَ وةزارةتَيـك        
ثر ؤذةى نةضووة كة كاتى سلتةكةى هاتبَيتش كاتى تةنتيزةكةى هاتبَيت بؤ وةزارةتى دارايى نةيدابَيتش اةوة 

رَيت بةوةى كـة اةمـة ااسـتةنطَيكة لـة     هةقيقةتَيكةش بةاَلم ثَيشى اةوة اةطةر ختوةيةكى موعةين اةذمار بك
ااراسـةوةش داوا دةكـةين   .سورعةتى تةنتيزش اةوة بابةتَيكى ترةش اَيمة  دةنطمان دةخةينة ثاَل دةنطى كاك د

كة ثارةى مةشاريع هةر بؤ مةشاريع بَيتش كاك حازم تةحسنيش وابزا  هةر باسى تةعيناتى كردش ثةيوةندى 
ةوةش بةر َيز نةسرين كال دةَلَيت هةماهةنطى لة بةينى وةزارةتى دارايـى و  بة اةوةوة نةبوو بة ايستيسماري

ثنن دانان و ثارَيزطاكانش اَيمة  انةوَيت و نةمانةوَيتش اَيمة لةطةَل وةزارةتى دارايى هةماهـةنطيمان هةيـةش   
اكـانين اةطـةر   ضونكة كارةكة هةر وايةش هةر ناشـكرَيتش بـةهيَ نـةوعَيكى تـر قبـوَل ناكـا ش لةطـةَل ثارَيزط       

باســى ميزانيــةى تةةيــةى اةقاليمــةش ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــانش اــةوة بامســان كــردش هةرضــةندة ونــان كــة    
هةماهةنطيةك لة ايتـارَيكى قـانونىش لـة ايتارَيـك لـة مةيلسـَيكدا ويـودى نيـةش بـةاَلم بـابَلَيني نةرمانطـةى            

لـة تةةيـةى اـةقاليم وةردةطرَيـتش هـةمان       تةندروستى يـان كشـتوكاَل لـة ثارَيزطايـةكى موعةيـةن كـة ثـارة       
نةرمانطةش سةر بة وةزارةتـى مةعنيشـةش يـةعنى حةلةقـةى ر ةبتـةكان لـةباتى اـةوةى لـة سـةرةوة بَيـتش لـة            
خوارووى ترى وةزارة  و موحانةزة حةلةقةى ر ةبت هةر هةيـةش ثـر ؤذة هةيـة بـةر َيزيان دةَلَيـت كـة تـةواو        

ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش من هـةروا ثرسـيارم بـؤ دةنَيـرنش اةمانـةمولزةمم      بووةش ديسان ثارةى بؤ دانراوةش بة
يوابيان بدةمةوةش يان نا ش ضـونكة اـةوة تـةواو نابَيـت اةطـةر بـةو شـَيوةية بـر وا ش بـةر َيز نةسـرين كـال            
دةَلَيــتش ثــر ؤذة هةيــة تــةواو بــووة ديســان ثــارةى بــؤ دانــراوةش شــتى وا اــين اةطــةر لــة تةســتيةى حيســابى   
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ؤذةكةمان مابَينتش ميساليشى هَيناوةش اةطـةر يـةنابى بيـةوَيت دواى يةلسـاتى ثةرلـةمانين اَيمـة وةكـو        ثر 
ايلتيزام دةَلـَينيش موتابةعـةى اـةو ايشـة بكـا ش بةيةكـةوة  موتابةعـةى دةكـةينش بـةاَلم هـيَ ثر ؤذةيـةك            

بةر َيز ذيان خـان ثرسـيارى لةسـةر    مومكن نيةش كة تةواو بووة اَيستا بة مةالين يا بة ملياراتى بؤ دابنرَيتش 
تةكنةلؤيياى زانيارى هةبووش وةاَلممان دايةوةش بةر َيز ثةروين خان باسـى ثر ؤذةكـانى نـاو وةزارةتـى نـاوخؤ      

كؤيـةش كـة   -بووش هةروةها ثرسيارى كردووةش بةر ٍَِيز ثـةروين عبـدالرمحانش اـةَلَيت دوو سـايد كردنـى هـةولَير      
بـةاَلم هَيشـتا اـين نـةكراوةش تـةمسيمى تـةواو بـووةش         ةشاَلين بـؤى دانـراو  ثارين ثارةى بـؤ دانرابـووش اةمسـ   

ايعننين تازة كراوةش دةبَيت لـةم ماوةيـة دةسـت بـة تـةنتيز بكـةنش وابـزا  لـة سـاَلى ااينـدة  لـة ثـر ؤذة             
ــىش       بةردةوامةكانــدا دةيبيــننش ضــونكة باوةر ناكــةم بــة شــة  مــانط تــةواو بَيــتش بــةر َيز كــاك شــ ان كــو ال

ي  كرنا هندةك ذ ثارةَيت توانا سازى بـؤ زارؤكـَين شـةهيداش مـة تةايـد دكـةينش اـةم حـةز دكـةين د          تةخس
ثر ؤذة ياساي بوديَيدا هةبنتش ضونكو هةرضةندة مومكنة هاتبتة موراعا  كرنش اةما وةكو سستمش نـةخَيرش  

دوو بؤضـوونَيت   دروست كرنا دوو نةخؤشخانة ل هـةولَير و دهـؤك بـؤ كـةس وكـارَى شـةهيد و ثَيشـمةرطةش       
هةىش هةرضةندة مة اةا تةرحة نةهاتية مة داخ  ذى نةكريةش بةس وةسيلة ايهتيمام دانَى كةس و كـارَين  
شةهيداش يـان بـة هـةر شـةر ةكَى علميـةن وةسـا بـاس نيـة كـو بَينـة يـودا كـرنش وةكـو شـةر ةكا يـودا ذ                

ايهتيمامـة بَيتـة تةريومـة كـرن بـؤ       كؤمةَلطةهَىش بـةس مومكنـة ل نـاا هنـدةك وةسـاايلَى دىش ديسـان اـةو       
خزمةتةكا باشكش ذ بـةر هنـدَى اـةم تةايـدا وَى نكـرى ناكـةين كـو مواةسةسـةكا يـوداش مةدرةسـةكا يـوداش            
خةستةخانةكا يـوداش ضـونكو مـةنروزة اـةو شـةر ة بـة هـةموو ثَيـوةرا دنـاا كؤمةَلطـةهى دابـنش اـةما بـؤ              

 .ؤذةكَى كو ل ثارَيزطةهةكى نَيتة تةنتيز كرنمةساايلَى دى ايهتيمام ثَى بَيتة دانش هةر ثر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية موراعا  بكةنش دانيشتوونة هـةمووتان هـينكنش بـا طوَيتـان لَيـى بَيـتش ثرسـيارتان كـردووةش يوابتـان          
ان اةداتةوةش رةيا لة خوشك و برايان دةكةينش اةوانةى اةيانةوَيت قسة بكةنش بضنة دةرةوة قسـةكةى خؤيـ  

 .بكةنش ثاشان بَينةوةش يةنابى وةزير نةرموو
 :وةزيرى ثنن دانان/ بةر َيز على سندى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــةر َيز ااســؤ كــريم كؤمــةَلَيك تَيبينــى و تةوســياتى طرنطــى هــةبووش وابــزا  بامســان كــردووةش زؤربــةيان لــة 

ر وَيب سايتى وةزارةتى ثنندانان دانرَيـتش اَيمـة   موناقةشاتداش هةروةها داواى كرد لة ليستى ثر ؤذةكان لةسة
( user)بة هةقيقة  هةمانةش بةاَلم اةوةى كة داخ  دةبَيـتش يـةعنى اـةوةى كـة داخـ  دةبَيـت بـؤ هـةموو         

ةيـة كـة موختةسـةش اةطـةر بـاح  بَيـتش اةطـةر قوتـابى بَيـت بةحسـةكَيكى هـةبَيتش            (user)نييةش بؤ اةو 
ى ويسـت اَيمـةش دةتـوانني بيـدةينش بـةس كـة لةسـةر وَيـب سـايت دايبنـَيني           اةطةر بـةر َيزَيكى تـرين زانيـار   

هةروةها بؤ ر اى طشتىش اَيمة اةو بةرنامةمان نيةش هةرضةندة لة سةر وَيب سـايتى ثةرلـةمان دانـراوةش هـةر     
اش كة هةمان شتةش بةهةمان نؤرما  نيةش بة تةناسيلى زياترةش اةوةى كة لة الى اَيمة هةيةش بةر َيز طةشة دار
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زياتر طرنطـى بـة سـةنتةرى ثارَيزطـا دراوةش ر اسـتة لـة ثر ؤذةكـان اَيمـة موحاوةلـةمان كـرد كـة اةمسـاَلش بـة              
ــاش       ــد كردنــى يَيط ــايى ثــَى هــاتووةش لــة تةحدي ــوو كــة كؤت نيســبةتى بةردةوامــةكان تــةبيعى اــةوة شــتَيك ب

اَلم ديسـان دةبَيـت لـة سـةر     هةرضةندة مةيات موناقةلـة هةيـة بـؤ اةوانـةى كـة هـيَ تـةنتيز نـةكراوةش بـة         
ثَيشنيارى خودى وةزارةتةكة بَيتش اَيمة اةمساَل لة بةرنامةمشان دا هةبووش و وامشـان كردبـوو بـة دةقيقـىش     
لة ثـر ؤذة ثَيشـنيار كراوةكـان كـة اـةو بااَلنسـة حـةد لئيمكـان بـة ديقـة  ر ايبطـرينش بـةاَلم كـة شـة  سـةد                

كارةبا اـةو موعادةلـةى بةسـةردا تـةتبيق نابَيـتش ضـونكة وةكـو         مليارمان بر ى بؤ كارةباش شة  سةد مليارى
يةنابتان دةزانن كة كارةبا لة سَى ختوة ثَيك دَيتش تةوليـدش حمـةتا ش تـةوزيعش تةوليـد خـةس خةسـةى بـؤ        
ــةرتى           ــتى ك ــة لةدةس ــة و تةوزيع ــر حمةتات ــةى ت ــةردوو كةرتةك ــةاَلم ه ــة ش ب ــةرتى تايب ــة ك ــراوةش دراوةب ك

بؤ اةو دوو كةرتةيةش كة لةالى اَيمة بؤى تةخسي  كراوةش اةطينا دةعمى سعرةكان  حكوميدايةش ثارةكانين
كة كراوةش لة وةزارةتى مالية لةسةر تةشغيليةش حمةتاتين لة زمنى اـةو شـة  سـةد مليـارةش اةطـةر حمةتـة       

نسبةى عـةدةدى  ثَيويست بوو بايى دوو سةد مليار لة شةقَنوةش اَيمة دةبَيت لة شةقنوة دايبنَينيش ناتوانني 
سكانى شةقَنوة ر ةضاو بكةينش لةبةر اةوة تةنسريةكةى اةوةيةش بة دةقيقى اةطةر يـةنابت سـةيرى ثـر ؤذة    
ثَيشنيار كراوةكان بكةىش خاريى كارةبا بكةيش اَيمة اـةوةمان ر ةضـاو كـردووةش بـةاَلم لـة عامـدا دةرناضـَيتش        

ك تةتبيق دةبَيتش بةاَلم لةمـةو دوا  اـةو تَيبينيـة    ضونكة اةوة نةقة  لةو حاَلةتة لةسةر سَى سةد مليارَي
بــة دروســتى دةزانــنيش هــةروةها يــةنابتان ثرســيارى سيســتةمى بةدواداضــوونتان كــردش لةضــةند اليةكــةوة   
بةدواداضوون دةكرَيت بة نيسـبةتى ثر ؤذةكـان دةَلـَيمش وةزارةتـى دارايـى وةسـاايلى خـؤى هةيـةش لـة سـةرنى           

يسبةتى اينةاز موتابةعةى دةكةينش كواليتى ايشةكة نةرمانطةى بة دواداضوونى سولتةو اةوانةش اَيمة بة ن
ثر ؤذةكــان موتابةعــةى دةكــا ش بــةعزَيك يــار تــةبيعى وةســاايلى تــرين هةيــة لةااســتى ثارَيزطــاو اةوانــةش  
هةرهةموو اةمانة  اةطةر باشكين بن و زيـاترين بـن تةبعـةن هـةر باشـةش ثرسـيار لةسـةر هؤكارةكـانى         

كردش اةوة هةر كةيسَيكش هةر ثر ؤذةيةك حاَلةتى خؤى هةيةش يةك مةبدة  نية كـة لةسـةر    1115و1113
ثر ؤذةيةدا تةتبيق ببَيتش هةر ثر ؤذيةك اةسبابى خؤى هةيةش كـة بؤضـى بـةو حاَلةتـة      81هةر هةموو اةو 

ووةش بةاَلم منين طةيشتووةش بةر َيز سةمرية عبداهلل باسى نةخؤشخانةى بةردةر ةشى كردش كةس داواى نةكرد
ــةى          ــةر ناحي ــةعنى اةط ــتيةوةش ي ــى تةندروس ــة وةزارةت ــةرحَيك ل ــيَ ت ــةس ه ــةمش ب ــةنابت دةك ــدى ي تةاي
يوطرانيةكةى لَيك بدةينةوةش حةنةن بةو تةوةسوعةى كة لةوَى ر وويداوةش بة حوكمى مةسانةتى اـةوَى و  

وةيـة لـة بةرنامـةكانى ااينـدة لةبـةر      دهؤكش بةينى اةوَي و ااكرَىش بةينى اةوَي و هةولَيرش موستةحةقى اة
ضاو دةطرينش بةر َيز كاك كالش دةعوا ر َيذا تةنتيز يا اينةازى كرش لةسةر مسـتةواى مةشـاريعى موحانـةزةش    
مة هندةك داتايَيت هندَى عةرز كرى بؤ يةنابت اى طااَىش بةر َيز كاك كاردؤ حممدش ثرسيارى هةبوو لةسةر 

لةوةزارةتى داد دانـراونش تـةنتيز ناكرَيـتش ثارةكـةى بـؤ كـوَى دةطةر َيتـةوةش         بؤضى بةشَيك لةو ثر ؤذانةى كة
اةوة ثرسيارَيكى عامةش من اةوةى كة لة ثرسـيارةكة تَيطةيشـتووم كـة نووسـيومةتةوةش بؤيـة  هـةر بـةناو        

 .هَينام
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دكتؤرش يةك لةحزة بزا  تةوزيح لةسةر اةوة كةناو  هَينا

 :ثريداود ةر َيز كاردؤ حممدب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز وةزيرى ثنن دانانش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش باسى اـةوةى كـرد كـة ضـيمان وتـووة سـةبارة  بـةوةش        
اَيمة اةَلَيني بةشَيك لة ثر ؤذةكانش لة سةريةم وةزارةتةكانش بر يار بووة ثةدانطاى دادوةرى بكرَينتش ثـارةى  

 .ةرخان كراوةو ثارةكة خةرج نةكراوةش ضى َت هاتووة ثارةكة بؤ ت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش يةنابى وةزير كةرةمكة
 :وةزيرى ثنن دانان/بةرَيز على سندى

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
الةكان اةى ضؤن اةوة عام نيةش اةو ثر ؤذةى ترين هةية وايـةش كةواتـة مـن لةسـةرةتاوةش لـة سـةرةتاى سـوا       

 .ثَيدابَيمةوة يان بةردةوام مب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رةيااةن لة يَيطاى خؤ  قسة مةكةش يةنابى وةزير تةوز ةكة بةو شكلةيةش هةندَيك ثـر ؤذة هةيـة ثـارةى    
ى بؤ دادةندرَيت لة ميزانيةش بةاَلم ثر ؤذة ناكرَيتش ثارةكة بؤ كوَى اةضَيتش اةوة اةطةر كاك شَيب بايز يـواب 

اةو ثرسيارة بداتةوة باشكةش اةو ثر ؤذانةى ثارةى بؤ دادةندرَيتش بةاَلم ثر ؤذةكة ناكرَيـتش ثارةكـةى ضـى َت    
 .دَيت 

 :وةزيرى دارايى و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَى ناكرَيتش ثارةى بؤ تةخسي   منين باسى اةوةم كردش هةموو ثر ؤذةيةك كة تةواو نابَيتش ياخود دةستى
ش ثارةكةى اةطةر َيتـةوة بـؤ   (تس بأناهاءاسأة سليأة ا  ي)ش اةوة اةَلَيت 31/11كراوةش هةموو تةخسيسَيك لة 

وةزارةتــى دارايــىش اةطــةر عــةيزى هــةبَيتش عــةيزى ثــَى تةســديد دةكــا ش اةطــةر نــةبَيت ثارةكــة تــةدوير   
 .دةبَيتةوة بؤ ساَلى اايندة

 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر
 .زؤر سوثاسش كاك على كةرةمكة

 :وةزيرى ثنن دانان/ بةر َيز على سندى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزكاردؤ حممد ثرسيارى اـةوةى كـرد كـةش كـة مـن دةسـت بـةكار بـووم ثرسـيارَيكى بـؤ نـاردم سـاَلى ثـارش              
ةش كـة بـة نـةرمانَيكش تةناسـيلةكةى دةَلـَيم      ثرسيارى لةسةر ثر ؤذةيةك كردش ثر ؤذةى دانانى ثننى ثَينج ساَل
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يةنابيان ااطادارةش بةس هةروةكو مةعلوماتى بةر َيزتانش كة بةر َيز سـةرؤكى كابينـةى ثَيـنج كـاك نَيضـرياان      
بارزانى نةرمانَيكى واذوو كردبووش ليذنةيةك ثَيكهاتبوو لة وةزيرى ثـنن دانـان و كؤمـةَلَيك خـةَلكى ثسـثؤر       

بابةتة بكةنش ثرسيارةكةى لةسةر اةوةبوو كة اايا اةو ثننة اامـادة كـراش اامـادة نـةكرا ش     كة ديراسةتى اةو 
تــةبيعى لــةو ر ؤذةوةش لــةو كاتــةوةش دواتــر كؤمــةَلَيك ثننــى وةزارةتــةكان و كؤمــةَلَيك ثننــى كةرتــةكان          

يَيبـةيَى كردنـةوةش   بةتايبةتىش دروست بووش تةواو بووش هةندَيكيان بـابَلَيني وةكـو كشـتوكاَل كةوتـة بـوارى      
اةوةى كة بةر َيزيان ثرسيارى كردش من وةاَلمم دايةوة كاتى خؤىش ر اسـت دةكـا  وه كاكـة اـةوة نـازا  دوو      
هةنتةيةش دوو مانطة هاتووم تؤزَيك مةياملان بـدَى دوايـى باسـى دةكـةينش بـةاَلم خـؤ مةخسـةدم هـيَ نيـةش          

َيزيشـيان سـاَلى يـةك يـار اـةو ثرسـيارة دةكـا ش كـة         ثَيشم خؤ  بوو كة اةو سواالةى تةرح كردش بةس بةر 
دَيمة اَيرةش اةطينا من لة مانطى دووةوة اةخبارم هةيةش كة لةطةَل يةنابيان موهتةمن بةو مةوزوعةش باسى 
بكةينش باوةر ناكةم اةوة مةوزوعى اةم هينة  بَينتش مةوزوعى ثر ؤذة ياساى بوديـةش ضـونكة اَيمـة اَيسـتا     

دةكـةينش اةمـة  هةيـة اةطـةر يـةنابيان لـةالى مةتلـةس         1111ياساى بوديةى سـاَلى  موناقةشةى ثر ؤذة 
ي نيهاايةش ضونكة كؤمةَلَيك بانكى نَيودةوَلـةتى لَيرةشـةوة ديَلـَيمش ضـونكة     (draft)بَيتش هةر ضةندة اةمة 

نش دىش ثـىش يـةكش   لةبةرضاوى تةلةنزيؤن دةيَلَيمش لةبةرضاوى ايعنمش بانكى نَيودةوَلةتىش ر َيكخـراوى يـوش اـيَ   
دوو ر َيكخراوى ايستيشارىش هةمان كؤثى اَيستا لة اليانـة بـؤ اـةوةى كـة اـاخري موالحةزاتـةكان بـدةنش اـةو         
ــااَلى       ــةنى ب ــةرَيمش اةجنوم ــةتى ه ــةرؤكايةتى حكوم ــةو ايشــة دَيتــة س ــى ا ــةبيعى قةنــةواتى ر ةمس كاتــة  ت

دنش مةخسةدم هيَ نيةش مةخسـةدم كـة ايشـى    اابوورىش دوايى دةبَيت بَيتة اةم ثةرلةمانة بؤ موسادةقة كر
زؤرى لةسةر كراوةش نةوةك تةنها اةطةر قسةى اَيمةش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش اـةوة هـةر حـةز دةكـةى بـا      
الى يةنابيشت بَيتش من لـة خـينت اـةو سـَى مـانطش ضـوار مانطـةى ر ابـردوو حـةزم دةكـرد ثةيوةنـدى بـة             

و ش بةاَلم بةهـةر حـاَلش اةمـة وةزعـى اـةم ثر ؤذةيةيـة كـة يـةنابيان         بةر َيزيانةوة بكةمش بةس دةستم نةكة
باسى كردش كة ايلتيزامَيكى حكومة  بوو لة كابينةى ثَينةةوةش لة كابينـةى شةشيشـةوة بةر اسـتى مةتلـةس     
بوو لة الىش هةم بةر َيز سةرؤك وةزيران وش بةتايبةتين خؤى حكومةتى عرياقى اَيسـتا ثننَيكـى سـاَلى ثـارش     

نَيكى ثَينج ساَلةى تةبةننا كردش كؤمةَلَيك كَيشةشى َت كةوتةوةش لة ثننةكةشيان اَيستا هـةم لـة ناحيـةى    ثن
تةمويلةوةش هةم لة ناحيةى ايلتيزامـى وةزارةتـةكانى حكومـةتى عرياقـى نيـدراَلش بـةو ثننـةوة تةقريبـةن         

ادةنـَينش كةضـى لـة كاتَيكـدا اَيمـة      ثننةكة لة اليةك كةوتووةش وةزارةتـةكان اةولـةويا  بـة كـةيتى خؤيـان د     
بةبَى اةوةى كة بابَلَيني شتَيكى مةكتو ان هةبَينتش عةرزى بكةين بَلَيني اةمة اةو شـتةية كـة اَيمـة ثَيـنج     
ســاَلة لةســةرى دةضــنيش اَيمــة اــةوة شــة  ســاَلة ايهتيمــام بــة بــوارى كارةبــا دةدةيــنش بــؤ ســااَلنى ااينــدة   

كة اةو شتةى مةكتوبـةمان لةبـةر دةسـت نيـةش لةناحيـةى كارةبـاوة ديـارة        بةردةوام دةبَيتش وةزعى اَيمة  
وةزعى حكومةتى عرياقين ديارةش بةر َيزكاك بينل سلَيمانش ثرسيارَيكى كرد كاتى خؤى لة ليذنةى دارايى و 

َلَيني اابوورى هةر هةمان ثرسيارى اةو بةر َيزانة تةوييئ بة اَيمة كراش لة يةلساتى ثَيشوو ترش اةوانةى باب
هةَلةيةك بووش يان تَيبينيةك بووة ضاكمان كردووةش مةخسةدين اةوة بووةش اةوانةى ترين كة ايستيتسار 
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بووة تةوز مان داوةش يةعنى تةنانة  لة يةريدةكانش لة ر ؤذنامةكانش لة طؤاارةكانش لـة اـيعنمش اةوةنـدةى    
باســى مزطــةوتى طونــدى نــوورش لــة  باســى ضــةند ثر ؤذةيــةك كــراوةش كــة اةطــةر ســةيرى ســعرةكةى بكــةينش 

مليؤن دينارةش لةكؤى طوذمـةى  25هةَلةجبة كراوةش اةوةندة وتراوة كة اةم مةشروعة وةهميةش كة خؤى باى 
بوديةيةك كة ضوار ترليؤن و سـةدو ثـةجنا مليـارةش ثرسـيارى بـةر َيزيان اةوةيـة كـة اـةمش خـؤى بـةر َيزيان           

ى هةَلةجبة نيةش تةبيعى اةطةر كةليمةى طوندةكة ال بنَيتش كة خةَلكى هةَلةجبةيةش طوندى نوورين لة قةزا
اةو نةقةرةيان هةَلةيةش لةو ييهةتةى كة هاتووةش بؤ اَيمةى ناردووةش هةَلةكة لةوَييةش بةس كةليمةى طونـد  

مة خـوارةوة  هـةر اـةو    والبنَيتش بـةر َيزان هـةر بـؤ ايعنمـين بـؤ اـةوةى كةسـَيكى تـرش ضـونكة كـة ضـو           
مزطةوتةكـة لةشـارى هةَلةجبةيـة و نـاوى      ن دةكردش كة اةنةهو هةموو ثر ؤذةى حكومةتى هـةرَيم ثرسيارةيا

مزطةوتى نـورةش بةرامبـةر بارةطـاى بزوتنـةوةى ايسـنميةش نؤذةنكردنةوةيـة و وابـزا  اةطـةر مـن خـةَلكى           
كرا حةز دةكةم اـةو  هةَلةجبة مب بؤ من ااسان تر دةبَى اةم وةآلمة ببينمةوةش بةآلم بةهةرحاَل اةوةندة باس

تةوز ة كانى بَيتش اةطةر كانين نةبَيت ديسان بة نووسراوى ر ةمسى لَيمان داوا بكةن اةم قسانة دةخةينة 
سةر وةرةقةو ايمزاى دةكـةين و دةيـدةينش ضـةند ميسـالَيكى تـر هـةبووش بـةر َيز ذيـان خـان باسـى بينايـةى            

ثَيشـنيارة و نـة لةبةردةوامـة و ثَيشـكين تةقـديم       دايةنطةى ضوارباخى كرد كة بينايةكةى خراثة و نة لة
كراوة من اةمر ؤ  تةعقيبم كرد بة تةقديم كراوى نةهاتووةتة الى اَيمة بة حةقيقة ش بةآلم كة حاَلـةتى  
وا هةيةو وةزعةكةى واية اَيمة اةمساَل داخلى دةكةينش هةرضةندة ديسانةوة لـةم يةلسـةية داخـ  كردنـى     

ش بـةآلم كـة يـةنابت وةكـو اةنـدام ثةرلـةمان سـةردانت كـردووة موقتـةنعى بـةوة           مةشاريع نية بةو شـَيوازة 
اَيمة  ايلتزامى ثَيوة دةكةينش بةر َيز كاك حممد شارةزوورى ثـارةى هـةردوو بةر َيوبةرايـةتى شـةهيدان لـة      

ــر      ــى ث ــد داواى البردن ــتان حمم ــةر َيز كوَيس ــةوةش ب ــان داي ــانووش وةآلمم ــة خ ــت ب ــلَيمانى بكرَي ــةولَير و س ؤذة ه
دووبارةكان دةكا ش البراونش البردنـى كر ينـى شـتومةك ميسـالَيكم هَينـاش شـةرحم كـرد اةطةرميسـات تـرين          
هةبَى بة نيسبةتى اَيمة هةر هةمان نةقةرة اةطـةر لةسـةر ميزانيـةى ايستسـمارى بضـَيتة سـةر ميزانيـةى        

ليمان يـةك دوو تَيبينـى   تةشغيليةوة وابزا  بـة نيسـبةتى حكومـة  كَيشـةيةكى طـةورة نيـةش كـاك بـنل سـ         
ــةندة           ــىش هةرض ــةوة دواي ــةوزيح دةكةم ــةنابتى ت ــؤ ي ــةى ب ــة حةزدةك ــة يةداول ــزا  ب ــةبوو واب ــرين ه ت
تةرحةكـة  كــردووة ثَيشــكش بـةر َيز ثــةدان عزالــدين تَيبينيـةكى هــةبوو دةَلــَى اـةدااى وةزارةتــى دارايــى و     

ر ايةتمالـة باسـى وةزارةتـى دارايـى بَيـت زيـاترش       وةزارةتى ثنندانان بَى سةليقةتى تَيدا ديـارةش نـازا  اةطـة   
جنم الدين باسى اةوةى كـرد كـة ثـرؤذةى هةنـدَى مزطـةو  هةيـة كـةخَيرخواز كردوويـةتى          عظ ميبةر َيز 

كةضى لةناو ثرؤذةكاندا ماوةتةوةش وابزا  ثَين اةوةى بَيينـة ذوورةوة يـةنابيان تـةوز يان داو وتـى اـةو      
عنى ثـرؤذةى خـةلَككى خَيرخـواز بيكـا  و حكومـة  بـةناوى خـؤى تةسـةيلى         مةعلوماتةم تةواو نـةبووش يـة  

 كردووة  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان نةرموو عظ مي 
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 :حسن جنم الدين عظ ميبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر اةو ثرؤذانـةى كـة دروسـت كردنـى مزطـةوتى شـَيب حسـني لـة شـؤر  كةمزطةوتةكـة كـراوةش بـةآلم             
بَلَيني شـوَينى اةمـةى بـؤ هـؤَلى تةعزيـة و ثرسـةية اـةوةى بـؤ دروسـت دةكرَيـتش بـةآلم دروسـت كردنـى              با

مزطةوتةكة خؤى هةية دواى اةوة مزطةوتَيكى ترمان هةية سيد امحدى خانةقا لـة كـةركووكش   ! مزطةوتَيك
رؤذةكــان ديــارى اــةو مزطةوتــة لةســةر اــةركى مــام يــنل كــراوة و دوو ساَليشــة تــةواو بــووة و اَيســتا لــة ث  

كراوةتةوةش دووش سَى شوَينى تر هةبوو كة ثـارةى بـؤ ديـارى كـراوة مـن لةطـةَل ر َيـزم بـؤ وةزيـرى ثننـدانان           
 11بةر َيزيان دةَلَى ثرؤذةى تةواو بوومان نيـة لـةناو ثرؤذةكانـدا كـة ثـارةى بـؤ داندرابَيتـةوةش مةكتـةبَيكى         

ن كراوةش ثرؤذةكة دوو ساَلة تةواو بووةش هةر خوَيندنى ثؤت لةناحيةى اا ةةلةر لة مينةةى نةوتى طةرميا
 .تيا بةردةوامةش بةآلم لَيرة هاتووةتةوةش ضؤن اةوة تةواو نةبووة و ثارةى بؤ دااةنرَيتةوة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .يةنابى وةزير بةردةوام بة نةرموو

 (:وةزيرى ثنندانان)بةر َيز على سندى 
 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

من ثَيشنيار دةكةم بؤ اـةوةى لـة خـودى طتتوطـؤ كـردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاى بويةكـة النـةدةينش هةرضـى            
شتَيك لةم بابةتانة هةية بة قةنةواتى رةمسى و بة كتابى رةمسى بَيت وبة كتابى رةمسين وةآلم بدرَيتةوةش 

ركـةو  كـة بـةَلَى اـةو ثرؤذةيـة      لة يياتى اةوةى كة بابَلَيني اَيمة حيوار لةسةر يـةك ثـرؤذة بكـةين كـة دة    
هةيةو هؤَلَيكى بؤ دةكرَيت لةبةراةوة لة ليستةكةدا هةيةش اينةا هى خَيرخواز كردبَيتـى اـةوة تةوسـيعةى    
ثرؤذةكةيةش بةر َيز بَيري ان سةرهةنط ااماذةى بة ناوضة ثَيشةسازيةكان داش ناوضة ثَيشةسازيةكانين طوتى 

كان نية اةوانين ثرؤذةيةكى ترةش اـةوة  هةيـة لـة اـاراداش بـةس      يةعنى خؤى هةر بؤ تةوزيح اةمة نيكة
اةمةى كة ثَيى دةَلَين ناوضةى ثيشةسازى كة مةبلة ى بؤ تةخسي  كراوة بؤ دابني كردنى هةنـدَيك زةوى  
لة هةندَيك شوَيندا بؤ مةعام  و اةوانة و طةياندنى خةدةماتة لةوَى ر َيطا و كارةبـا و شـتى واش بـةر َيز كـاك     

لرمحن ثرسيارى كرد لـة ضـؤنيةتى سـةبةبى اـةوةى كـة بؤضـى ثـرؤذةي طةيانـدنى كارةبـا بـؤ كـةرتى            عبدا
تايبة   اةمة خؤى هةر بة ثَيى ياساى وةبةرهَينان حكومةتى هـةرَيم مولزةمـة كـة خـةدةما  بطةيةنَيتـة      

ك لـة اَيمـة   اةو مةشاريعانةش خودى ياساى وةبةرهَينان اةو ايلزامةى دروست كردووة لة حكومة  كة زؤريَـ 
اَيستا اةو رةخنةيةمان هةية و داوامشان كردووة كـة ياسـاى وةبـةرهَينان مورايةعةيـةكى ثَيـدا بكرَيتـةوةش       

كـة هـةموو تةسـهينتَيك تةقـديم دةكـرا نةقـة  بـؤ اـةوةى          1111و  1118ضونكة اةو ياساية بـؤ سـاَلى   
ة بـؤ اةوسـا طوجنـاو بـووبَىش بـةآلم اَيسـتا       وةبةرهَينان ر ابكَيشىش اَيسـتا زةرنَيكـى تـرةش اـةو ياسـاية مومكينـ      

ثَيويست دةكا  كـة مةكوعةيـةك زةوابـت و مةكوعةيـةك اـةو تةسـهينتانة بـا بَلـَيني كـةمك بكرَيتـةوة           
ايةتمالة زؤر تةاسري لة ثرؤذةكة نةكا ش تةشةيعى اةوة دةكرا كة كةس تةقددى دروست كردنى اوتَيلَيـك  
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ت خؤيان نريا ناكةون هةر اةسَلةن ديراسةتى هةموو تةناسيَلةكانى بكةنش بكا ش اَيستا بةسةدةها تةَلةس دَي
بةر َيز كاروان صاحل سواات هـةبوو بـة تايبـةتى لةسـةر اـةو ثرؤذانـةى كـة لةسـةر وةزارةتـى دارايـنيش بـةَلَى            

ة هـةر  ثرؤذة هةية لةسةر وةزارةتى دارايىش بةآلم اةطةر موقارةنةى بكةين بة ثارش زؤر كةمكة لـة ثَيـرار كـ   
لــة كــةمك دايــةش ضــونكة كاتَيــك لــة كاتــةكان بــة تايبــةتين لــة وةختــى دوو ايــدارةيى كؤمــةَلَيك ثــرؤذةى    
ــةنابت      ــةلةن ي ــتا  مــاونش مةس ــةوة اَيس ــدى دةكــرانش لةبةرا ــةوَى ر َيزبةن ــةرَيم هــةبوون كةل حكومــةتى ه

ةزارةتـى دارايـى بَيـت     ااماذة  بةوة دا كة ثرؤذةى دروست كردنى بيناية بـؤ دةزطـاى اـةيلوول بؤضـى لـة و     
منين تةايدى يـةنابت دةكـةمش دةبـَى بضَيــتة شـوَينَيكى تـرش هةرضـةندة كـة نكريشـى َت دةكةمـةوة لـةناو            
وةزارةتةكانى حكومة  دةزطاى اةيلول زياتر رةبتى بة كام وةزارة  هةيةش نازا ش بةس اةطـةر لـة ناحيـةى    

رةتى ااوةدانكردنةوة بَيش بةر َيز مسرية عبدهلل طـوتى كـة   تةنتيزى بَيتش منين ايةتمالة بَلَيم با لةسةر وةزا
طلةيى كرد لة حسةى اةو ثارةيةى كة تةرخان كراوة بؤ قةزاى بةردةر ة  و طوتيشى موقارةنةى اةطةر بـة  
مةساحة  موقارةنـةى قـةزاى بـةردةر ة  لةطـةَل مةملةكـةى بـةحرين بكـةينش اـةوة ثرسـيارةكة ثرسـيارى           

و تةايدى دةكـةينش بـةآلم وةكـو رةقـةم اـةو رةقةمـةى كـة طوتـت مـن بـة ليسـتى            نةخؤشخانة زؤر زةرورية 
ثرؤذةكا  ثيشانى يةماعةتين دا كة رةقةكةمة لـةوة زيـاترةش يـةعنى زؤر تةبيعيـة يـةنابتان ر ةخنـة لـة        
اَيمة بطرن لة وةزارةتى ثنندانان بطرنش بؤ اـةوةى ثـرؤذةى زيـاتر لـةو ناوضـانة بكرَيـتش بـةس رةقةمةكـة         

وةكــو خــؤى بطوترَيــتش اةمــة ايةتمالــة يــةنابت باســى ســَيكتةرَيكى موحــةدةد  دةكــرد تــةنها يــةك   دةبــَى
سَيكتةرش بةآلم هةردوو ثرؤذةى كة يةنابت ايشارةتت ثَييدا نةخؤشخانة لةطـةَل يادةكـانش نـاو طةر ةكـةكان     

ى كـة حكةمـة  لـةوة    لةناو بةردةر ة  اةوة لةيَيى خؤيةتىش بةر َيز سيوةي  خان ثرسـيارَيكى هـةبوو لـةوة   
  وةآلممان دايةوةش ثرسيارَيكى ترى هةبوو كة ثـارين هـةمان ثرسـيارى هـةبووش     .......ضية وةزارةتى ناوخؤ

لةسةر ثرؤذةى دروست كردنى مةرقةدى بارزانش بةر َيزان خـؤى ثـرؤذةى دروسـت كردنـى مةرقـةدى بـارزان       
/ وو بابة  لة خـؤى دةطرَيتـةوةش يـةكَيكيان   اَيستا ضوار كةليمةية خؤى دروست كردنى مةرقةد نيةش اةمة د

مةسةلةى اةو هؤآلنةية و اةو قاعاتانةن و اةو خةدةماتانـةن كـة بـؤ اـةو خةَلكانـةى كـة سـاآلنة ايةتمالـة         
بةسةدةها هةزار كـةس اةطـةر زيـاتر نـةبن سـةردانى اـةوَى دةكـةنش دةنـا خـودى مةرقةدةكـة وابـزا  هـةر             

و نة هيَ شتَيكى ايزانى لةسةر كراوةش اةمـة شـوَينى ايسـكاحة  و     هةمووتان بينيوتانة نة تةعمري كراوة
بةشى دووةمى مةحتةنَيكة ديسانةوة بـةر َيزيان  / خةدةماتَيكة بؤ اةو خةَلكةى كة دةضَيتة اةوَىش دووةميان

لةســةر بكــا ش كــة اــةوين تةناســيَلى هةيــةش وابــزا  موقارةنــة كردنــى اــةم مةشــروعة     ةو عقق دةتــوانن 
مةشاريعى تر وابزا  هـيَ رةبتَيكيـان ثَيكـةوة نيـةش اـةو شـتانة  لـة هـةموو دنيـاش لـة هـةموو            بةهةندَيك 

عالةم اةو شتانة هةية و شتَيكى تةبيعيةش اةطةر واية كة يةنابيان دةيةوَى وةكو ر َيذة و وةكو رةقةم باسـى  
  شـايةنى بـاس نيـةش    بكا ش اةو مةبلة ةى كة بؤى تةخسي  كراوة لة كؤى طشتى ثرؤذةكان و اةوان وابزا

بةآلم اَيمة نةبَيتة اةوةى كة بَلَيني لةوةآلمدانةوةى اةم ثرسيارة تةرةدودَيكمان هةية يان شـتَيكمان هةيـةش   
اةوة ثرؤذةيةكة حكومة  تةبةناى كردووة بؤ تةونري كردنى هةندَيك خةدةما  بـؤ سـةدةها هـةزار كـةسش     
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ثَيوة دةكةينش وابزا  هةر زؤربةى كـورد لـة هـةموو    دروست كردنى مةحتةنَيك زؤرين ايتتخارى / دووةم 
ييهانين ايتتخارى ثَيوة دةكةنش هيَ شتَيكى  ةير تةبيعى نيةش زؤر تةبيعيةش اـةوةى كـة يـةنابت باسـى     

مليــؤن دينــار و  265اــةوة  كــرد كــة يــادةى ســةرى بَلنــد ديســان لةوَييــة و ثــار نؤذةنكردنــةوة هــةبوو و  
مليار دينار اةوين وابـزا  شـتَيكى تةبيعيـة و هـيَ شـتَيكى  ـةير        1ة ثرؤذةى دوو سايدكردنين هةية ب

 ........... .تةبيعى لةوَى دانيةش 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك دكتؤر اةطةر اةوة تةوزيح بكةى ثرسيارةكة بةو شَيوةية بووش تةوةقو  دةكرا هةردووكى يةك شوَينة  
 .نى يوداية و ضؤنة  تةنسيلَيكى بدةى  نةرموواايا يةك شوَينة يان دوو شوَينة يان شوَي

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة تةناسيلى تةعامول كردن لةطةَل يادةو ر َيطاوبان و اةوانة بابَلَيني لة وةزارةتى ااوةدانكردنةوة تةناسيلى 
خـةَلك بةسةريشـى دا دةر وا  و ايةتمالـة ثرؤذةيـةك     زؤرةش يارى وا هةية يادةكة مـةويودة اـةو يادةيـة    

هةبَى بةناوى رةسيف كردنى هةردووالش يارى وا هةية اةو ثرؤذةية هةية هةم تةعمري دةكرَيت و لةهةمان 
كاتدا اةمة ر َيطاى بةديلة و دةبَى هةبَيت و دةبَى مةويود بَى و سالك بَى و لـة هـةمان كاتـدا هـةتا ثـرؤذةى      

ش لةبةراةوة اةو تةناسيننة زؤرن و تةبيعيشنش ضونكة با بَلَيني ثارين اةو سوااالنة كـران  نوَى تةواو دةبَى
و اةمساَلين تيكـرار بوونـةوة و لـةثارةوة تـا اةمسـاَل خـودى اـةم تةناسـيننة هـةر هـةمووى لـة دةوااـريى             

ارى اـةوة دةكـا    ثرسـي  حافظمةعنى هةية دةتوانني بة كتاس رةمسى يوابى بدةينةوةش بةر َيز كاك شَيرزاد 
كة وةزارةتى ثنندانان ثرس بة شارةوانيةكان ناكا  و هةروةها قايقامـةكان و موحانزةكـانش بـةرَيزان اَيمـة     
وةكو باسم كـرد االيةتـةكان اَيمـة كـة لـةناو كاروبـارى حكـومى دا اـين دةكـةينش كؤمـةَلَيك االيـة  هةيـةش             

  ثنندانانة خةَلكى تـرين مـةويودنش اَيمـة ثـرؤذة     كؤمةَلَيك وةسااي  هةيةش يةكَيك لةو وةسيننة وةزارة
لة وةزارةتةكان وةردةطرينش بة نووسراوى رةمسى و بة يةلساتى ر ةمسى كة مةحزةرةكانى دةنووسرَيتةوة و 
مــةحانزةكان و شــارةوانيةكان قةنــةواتى خؤيــان هةيــة بــؤ تةنســيقش مــةنروزة كــة وةزارةتَيــك ثرؤذةكــانى    

اريةى نةرعى ثرؤذةكـةى بـؤ هـاتووة كـة دااـريةى نـةرعى تـةعاملى ر ؤذانـةى         تةقديم كردووة حةنةن لة دا
هةية لةطةَل قاايمقام يان لةطةَل ثارَيزطارش بةر َيز نةسرين كال ثرسيارَيكى زؤر با بَلـَيني عةمـةت كـردووة    

امش خـؤى  كة دةَلَى كة ناكرَيت كة ثرؤذةيةك كة هيضى بؤ نةكرابَيت بضـَيتة نـاوى و ببَيتـة ثـرؤذةى بـةردةو     
ثرسيارةكة زؤر عةمةلية و نعلةنين ايةتمالة اةم دةستةواذانة تةنانة  لة ايعنمـين كـة تـؤ ثرؤذةيـةك     
باس دةكةى بةردةوامةش بةآلم خةريى لةسـةر سـترةش خـؤى بـةر َيزان لـة ناحيـةى ياسـاييةوة و لـة ناحيـةى          

ةطـةر تـةواو بـوو اةطـةر بـةر َيزتان      قانونيةوة و لة ناحيةى ايداريةوة اةم يةلساتانةى ثةرلةمانى اـةمر ؤ ا 
موسادةقةتان لةسةر اةم ثرؤذانة كرد لةو لةحزةيةوة ناوى اةو ثرؤذانةى كةلة ثَيشنيار كراوةكـان هـاتوون   
لةالى اَيمةليستى ثَيشنيار كراو نامَينَى ناويـان دةبَيتـة بـةردةوامش اةطـةر ثَيشـنيار دةكـةن كـة اةمـة و اـةم          
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لةسةر بـةرد دادةنـدرَى يـان     دك دروست دةكا  مةنروزة لةو ر ؤذةى كة بةرتةناهومَي ةلسنةوعة تةعامولة 
كة سلتةى يةكةم خةرج دةكرَيت اةو وةختة ناوى ببَيتة بةردةوامش اَيمة هيَ كَيشةيةكمان نيةش بةآلم اَيمة 
اةوةى كة مةعمول بيهى اةوةيـة كـة اَيـوة موسـادةقةتان لةسـةر اـةو ثرؤذانـة كـردش يـا اـةو ثرؤذةيـة كـة             

وسادةقةتان لةسةرى كرد اةطةر دواى يةك ساَلى ترين دةست بةكاربووش لة اَيسـتاوة هـةتا يـةك سـاَلى تـر      م
دةضَيتة ناو مةكوعةى مةشاريعى بةردةوامةوةش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان من اةو سوااالنةى كة كـران لـة   

يــنن كــة كؤمــةَلَيكى تــر ســواال  هةنتــةى ر ابــردوو هــةموويا  وةآلم دايــةوةش بــةآلم هــةروةكو بــةر َيزتان دةب 
اةمانة  تازة هاتوون كة اةمر دةنـةرموون مـن يوابيـان دةدةمـةوةش بـةآلم هـةر هـةموو ثرسـيارةكان اـةو          
دوومانطةى كة ثرؤذة ياساى بودية لة ثةرلةمان بوو يةعنى دةكرا ايستتادةمان لة وةخت كردبـاش يـةنابت   

 .دةدةمةوةضى دةنةرمووى حةز دةكةى ثَييان دابضمةوة وةآلمى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر وةالمى ثرسيارةكان بدةوةش نةرموو
 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ايةازةم ثَى بدة عةلةل اةقـةل اةوانـةى كـة دووبـارةن تيكراريـان نةكةمـةوةش بـةر َيز ثـةروين عبـدالرمحن          

اةَلَيم باسى ر َيطاكانى بؤ سةر خاَلة سنووريةكان وةك بامشاغ و ايناهيم خلي  و كَيلَى دةرثرسَى و دةَلَى من 
و ثةرويزخان بة تايبةتى اةو ر َيطايانةى كة بؤ بامشاغ دةضن زؤر خراثةو هيَ شتيان بؤ نـةكراوةش ضـونكة   

هةنــدَيك لةمانــة لــة بوديةكــة اامــاذة بــة هــيَ نــةدراوة  مــن لــةو لةحزةيــة اةوانــةى كــة لَيــى ااطــادار مب   
لةبةرنامةدا هةن هـى بامشـاغ بـة تايبـةتى مـةعلوماه نيـةش اَيسـتا كـة ض نؤذةنكردنةوةيـةش ض تةوسـيعةش ض           
ــةلياوةش       ــةش ع ــان وةك اومك ــاقوت و باليس ــى مس ــدةكانى دؤَل ــةينش طون ــةى دةك ــةآلم موتابةع ــةش ب ر َيطــاى بةديل

تـؤر ى ااويشـيان نيـةش كةضــى بـؤ طونـدةكانى تــر      كَيشـةكةش دَيـراوةش شـريَىش اةمانــة كارةبايـان بـؤ نةضــووة و      
بردراوة  من هةر دةخيوَينمةوة بؤ اةوةى ثرسيارةكةى يةنابت شةر  نية اَيستا حةلَيك و ضارةسـةرةكةى  

طوندَيكة لةوانة ثـةجنا ماَلـة و كةضـى يـةك      6،1ثَى بَيت نة وةآلمش طوندةكانى دةوروبةرى بامشاغ نزيكةى  
يضيان بؤ نةكراوةش واتـة بـةو هـةموو طونـدة تـةنها يـةك بنكـةى تةندروسـتى         بنكةى تةندروستيان هةية وه

 ........ .هةيةش ضونكة لة بودية هيَ باسى نةكراوةش 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثروين خان تكاية بَى دةنط بةش ريااةن اةوة بةردةوام قسـة دةكـةنش اـةو يـواس دةداتـةوة و ناكرَيـت اـاواش        
قسة بكا  دة يار و سةد يـار رياتـان َت دةكـةم بضـن لـة دةرةوة قسـة بكـةنش كـاك         ريااةن اةوةى اةيةوَى 

 .دكتؤر نةرموو
 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اـةم ثرسـيارة نـاوى لةسـةر نيـة نـازا  هـى كَييـة  اةطـةر سـاحبى ثرسـيارةكة بيناسـَيتةوةش دةَلـآ ثـرؤذةى               
ايةى هؤبةى سةنطةسةر و رانية تةواوكردنى بينايةى بةر َيوبةرايةتى اـاودَيرى سـلَيمانى   دروست كردنى بين

اةم ثرؤذةية لة قةآلدزَى زاايدةن سةنطةسةر و زاايـدةن ر انيـة بةدواداضـوو  بـؤ كـردووة هـيَ زانياريـةك        
َيشـنياز كراوةكـانى   نية لةم بارةيةوة  نة  اةزانرا ضية  وةآلمةكةىش تةبعةن دةَلَى اةمساَلين لـة ثـرؤذة ث  

بةم يؤرة داهاتووةش دروست كردنـى بينايـةى هؤبـةى اـاودَيرى شـارباذَير و سةنطةسـةر و ثَينةـوين         1111
ر ؤذة  381لةسةر قةزاى ضةمضةماَل نووسراوةكة هيَ ثةيوةندى بة ضةمضـةماَلةوة نيـةش مـاوةى ثرؤذةكـة     

د وهةنتا مليؤنـةش اـةم ثرسـيارة يـةك     ثَينج سة 1111مليؤنة و طوذمةى ثَيويست  611طوذمةى ثرؤذةكة 
شتى ر استة اةوين اةوةية كة قةزاى ضةمضةماَل نيةش ضونكة نووسراوة شارباذَير و سةنطةسةر وثَينةوينش 
اةو هةَلة مةتبةعية هةيةش ماتةبةقاى اةم مةعلوماتةى كة لَيرةدا هةية دروست نيـةش بـةآلم اـةو نةقـةرةى     

دروســت  1111اســتةش ثرؤذةكـة  لــة ثــرؤذة بةردةوامـةكانى ســاَلى   كـة ثةيوةنــدى بــةناوى قـةزاوة هةيــة ر   
كردنــى بينايــةى هؤبــةى هةَلةجبــة و ر انيــة و تــةواوكردنى بينايــةى بةر َيوبةرايــةتى اــاودَيرى ســلَيمانى لــة  

ر ؤذة و طوذمةكـةى   381لة ليستى ثرؤذةكانى كشتوكاَل ثارَيزطاى سلَيمانى ماوةى ثرؤذةكـة   15تةسةلسوت 
مليارةو ايعننين كراوة وهَيشتا هيضى بؤ نةكراوةش ر استة ضونكة تازة اـيعنن   1تةخسيسةكةى مليارة و 1

ــاَلى      ــا شــتَيك ببينَيتشلــة ثــرؤذة ثَيشــنيار كراوةكــانى س  1111كــراوةو موباشــةرة بــة ثرؤذةكــة نــةكراوة ت
هةيـةش قةزاكـة   دروست كردنى بينايةى هؤبـةى اـاودَيرى شـارباذَير و سةنطةسـةر و ثَينةـوين       6تةسةلسوت 

نووسراوة ضةمضةماَل اةوة هةَلةيةش هةَلةى اَيمةية يان اةو ييهةتةكةى كة ثرؤذةكةى داوة بة اَيمةش اَيستا 
ى بـــؤ  511مليؤنـــة و  611ر ؤذة و طوذمةكـــةى  381لــة وةزارةتـــى ثننـــدانان ضـــاك كــراوةش اةوةشـــيان   

بةســةر ثـرؤذةى دروسـت كردنــى    ش بــةر َيز كـاك عبـدالرمحن حســني دةَلـَى ضـى    1111تةخسـي  كـراوة بـؤ    
تكايـة ر وونكردنـةوة بـدةن  ديزاينـى نر ؤكةخانةكـة اَيسـتا         نر ؤكةخانةى دهؤك هاتووةو بةضى طةيشتووة

لةمةراحلى كؤتايى داية زةوى بؤ تةخسي  كراوةش مةبلة َيكى كةم لة تةخسيساتى اةمساَلى بـؤ تةخسـي    
ان ناوة لـةو ر َيذةيـةى كـة هةرضـةندة بـة ثَيـى زانيـارى        كراوةش هيوادارين كة اةمساَل دةست بةكاربن و دامش

تـةواو دةبـَىش لةبةراـةوة  اةطـةر      11اَيمة ديزاينةكان و هةموو مراحلى اامادةكارى بؤ ايعنن لـة مـانطى   
مليارة بكةن اَيمة نيسبةتَيكى كةممان بؤ تةخسي  كردووةش بةآلم دةشـكرَيت نسـبةتةكة    121سةيرى اةو 

تةقاقاتانةى كـة تةشـغيلى دةكرَيـتش بـةر َيز نـةردان عبـداهلل دةَلـَى هـةمان لةسـةر اـةو           زياد بكةين بةو ايس
ثرسيارةى بةر َيز صباح بيت اهلل كة باسـى سـايلؤى كردبـوو و بـةردةر ة  اَيـوة  ثشـتطريتان كـردووة هـةمان         

ــة  بك       ــةرى اةوان ــة ضارةس ــاننش تكاي ــنياز كراوةك ــرؤذة ثَيش ــة ث ــة ك ــةالر هةي ــبةتى ك ــة نيس ــة ب ــتش كَيش رَي
 ........ .بةسةرضاو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك دكتؤر اةوانةى موتةبةقي كة ثةيوةندي بة ميزانيـةوة هةيـة لـةناو بوديـة يوابيـان بـدةش اـةوةى كـة         
 .شتَيكى عامة اةوة لة وةختَيكى ترش نةرموو
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 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةرضاوش ثرسيارَيك لةاليةن بةر َيز تارا خانةوة كة لةسةر مةسـةلةى كـةم اةندامةكانةوةيـة كـة لـة      بةَلَى بةس

ــتية           ــاوةن ثَيداويس ــاوى خ ــةك ر ةض ــى ثرؤذةي ــت كردن ــةموو دروس ــة ه ــرين ل ــاآلنى ت ــاَل و س ــى اةمس ثنن
وازةنـة بــة  تايبةتـةكان بكرَيـتش ثشــتطريدان كـردووة و ثَيشــمان باشـة ض لَيـرة ض لــة تـةعليماتى تــةنتيزى م      

نيسبةتى مةشاريعش اَيمة اـةوة دةكـةين بر طةيـةكى اةساسـىش ديسـانةوة ثرسـيارة لةسـةر اـةوةى كـة بـةر َيز           
بةهةرحاَلش اةو ........ . ثةريهان خانةوة كة ليستَيك ثرؤذةية لةسةر اةوانةى كةلةسةر وةزارةتى ناوخؤنش 

 .ة يوزاَيكى اةمانة دةبَىنةقةرةى كة ثةيوةندى بةوةوة هةيةو لةسةر وةزارةتى ناوخؤي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك دكتؤر دةتوانى اـةوة ثاشـان بيبـةى لةطـةَل خـؤ  و يوابيـان بدةيتـةوةش اـةو اةندامـة بـةر َيزةى نـاوى            
 .لةسةرة ااطادارى بكةيةوةش ضونكة اةوة دةنتةرَيكةش نةرموو

 :ثةريهان قوبني حممدبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة نا يوابت نةدامةوة ااخر بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان من ثرسيارةكا  لةسةر ثرؤذة بةردةوامةكان بووش اةو
كراوة و اَيستا ثارةى بؤ تةرخان  168قةرةوَيلةكة بوو كة لةسةر قةرارى  211لةسةر نةخؤشخانةى / يةك

ةســةر اَيمــة نــةماوةش كــراوةش مةعــةل علــم ثــارةى مــاوة و خؤشــى وةزيــرى تةندروســتى وتوويــةتى اَيســتا ل  
اةمـةوَى لَيـرة سـاغ    .... نةخؤشـخانةى شـؤر   كةلةسـةر وةزارةتـى     / لةسةروةزارةتى ااوةدانكردنةوةيةش دوو

بَيتةوةش لةسةر وةزارةتى ثَيشمةرطةية يان لةسةر وةزارةتى تةندروسـتية  بـة ضـوار بر طـة هـاتووة لـةثرؤذة       
ــةوة اةمســ    ــةرخان كراوةت ــؤ ت ــارةى ب ــةر ث ــةكان ه ــةى   بةردةوام ــة بنك ــؤ ةوون ــة ب ــرؤذة  هةي اَلينش دوو ث

لـةثرؤذة بةردةوامـةكانا هـاتووة و ثةرةثَيـدانى      31تةندروستى لة طوندة نةقرية لة سلَيمانى لة تةسةلسوت 
سلَيمانى و هةروةها بنكةى تةندروستى بازيانين كة تةواوين بووةش عةينةن شت لةثةرةثَيـدانين هـاتووة   

اتووةش بةَتش بَيةطة لةوة  ثرسيارى تريشـى تيايـة مـن نـازا  وةآلمـى هـيَ       و لة ثرؤذة بةردةوامةكانين ه
 .......... .ثرسيارَيك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك دكتؤر نةرموو
 

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هاتووةش مةكوعةيةك كَيشةى تةنتيزى قةرةويلةيةكة ثارةى ايزانى بؤ  211تةبيعى نةخؤشخانةى 

هةبووة اةو بةر َيزانةى كةخةَلكى ثارَيزطاى سلَيمانني وابزا  مةعلوماتةكانيان عامة و خةَلكةكة هةمووى 
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دةيزانَيتش اةو كشوناتانةى ايزانين كة با بَلَيني لة زمنى ايتارى كارى حكومة  دان اةو شتانةى كة 
ااي  هةية بؤ مةعالةية كردنىش ديراسة  كراوة وديزاينى كراوةتةوةو كَيشةيةك ر وودةدا  هةندَيك وةس

كةشتى ايزانى بؤ هاتووةش مةبلة َيكى زؤرى ثارةى بؤ تةخسي  كراوةش بؤ اةوةى كة تةكميلة بكرَيتش 
سةبارة  بة نةخؤشخانةى شؤر   كة سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطة بَيت يان سةر بة وةزارةتى تةندروستى 

ازا  اةطةر يةنابت مةبةستت مةريةعيةتى ايداريةكةيةتى وةآلهى موتةليع نيمش اةوة زمنى بَيت  من ن
ايختساساتى كاروبارى وةزارةتى ثنندانان دانيةش اةطةر مةبةست تةنتيز كردنى ثرؤذةكة بَيت كة عايدى 

ت و اةطةر كَيية  بة حةقيقة  اَيستا لةو لةحزةية اةو مةعلوماتةم نية بةآلم اةطةر ثرؤذةكة هةبَي
اةطةر سةر بة هةر اليةنَيك بَيتش تةنها اةوةي كةلة  نيية تَيبينيةكة نةقة  اةوة بَيت وابزا  زؤر كَيشة

هةمووي طرنطكة اةوةية كة ثرؤذةكة بكرَيتش بةدروسا بكرَيت بة كواليتيةكي با ش اةوةي يةنابت 
ين بامسان كردش زياترين مةسةلةي ايشارة  بة ميسالي بنكةي تةندروستيةكة  هَيناش اَيمة ثَيشك

 لة بوو سلَيماني لة زياترينيان ثارَيزطاكان ثةرةثَيداني ليسا بةيين لة بةتايبةتي تيكرارةكاني هةبووةش
 يةعين دةكرَيتش ضاك هةبَيت كة ترين اةوةي كردووةش ضاك زؤربةدان بوو سليمان ثرؤذةكاني ليسا
 . كة بَيت تةندروسا بنكةي ةيدةك حةز دةبَيتةوة ضاك نامَييَنش تكرار

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز
  بة بةردةوام دكتؤر كاكة تكاية بووش تةواو كة. نةكا  قسة خؤي يَيطاي لة كةس تكاية

 (:ثنندانان وةزيري)/سندي علي. د بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةرَيز

 دةبَيـــنت تــةواو لــةوَي مــن ةكانيوةآلمــ بكــةم عــةرزي كــة هةيــة ســنيدَيك ضــةند ثَيبــدةن ايةــازةم اةطــةر 
 ليسـتة  لـة  يـانين  هـةبووبيَ  ثرسـيارةكان  لـة  هـةبَينت  هينةكـة  كـة  اةوشـتانةي  ةتمالـة اي هـةر  من بةرَيزان

 هةنـدَيكي  بكـةم  لةسـةر  قسـةي  تـوزيَ  هةنـدَيكيان  لةوانةيـة  اـةوة  لةبةر هةبووبَي بةردةستان تتصيليةكةي
 دةينةوةش وةآلم بةسةريعي زؤر ثرسيارة اةو كة اَيمة ينةوةدابر ؤ بةسةري توزَي بةسةريعي ايةتمالة تريان

 16/2 لة نا  يان كرد يَي بة يَي ثةرلةماةان توصياتةي اةو اَيمة طواية كة كرا زؤر ثرسيارة اةو ضونكة
 وةزارةتـي  بـؤ  تـةبيعي  تايبـة   رَينمـايي  اامـادةكردني  بـؤ  هـاتووة  بؤمان كوردستان هةرَيمي بوديةي ياساي
 بـةم  البنَيـت  كة وابوو بريار كة ثرؤذانةي اةو 12/8 لة اَيمة اةوانةش و بوون ثةسند ثا  َلَينيب با دارايي

 بـة  وَينة  دارايي وةزارةتي وةزارةتةكانش بةسةر كردووة تةوزيعيشمان وة بردووة المان رةمسيية نووسراوة
 لةبـةر  اَيمة يةعين دةبَيش واوتة لةوَي اَيمة  كاري وةزيرانش اةجنومةني سةرؤكايةتي بة داومانة سيديةوة

 ثرؤذانةتان اةو كردووة كارانةتان اةو اَيوة نازانني اَيمة اايا كة دةَلَين لةبةرَيزان هةندَيك اَيستا كة اةوةي
 خنلـي  لـة  رةمسييـة  موستةمسـةكاتي  هـةم  هةيـة  دةسـتان  لةبـةر  ليسـتةكان  هـةم  اةوة نةداوة  ال يان الداوة

 كـة  دا خـؤي  تارخيي لة رةمسي نووسراوي بة يار سَي هةر كردووةش عةمانمراية كة يار سَي كردن تةنتيز
 مرايةعـة  كـة  1 مـانطي  لـة  هـةبووةش  مرايةعةيـةك  1 مـانطي  لة هةبووةش مرايةعةيةك 3 مانطي لة ديارة
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 لـة  يةعين رؤذَيكش وةزارةتَيك هةر كراوة وةزارةتةكان هةموو لةطةَل يةلسة كة اةوةية ماناي لَيرة هةبووةش
 مةشـاريع  تـةنتيزي  دواداضـووني  بـة  كراوة تةرخان بؤ رؤذي يةك اَيمة  وةزارةتي خودي كة زارة وة 11

 كة اةوةي ثَيشي كردووة داوامان 1/1 لة اَيمة داية مةرحةلةيةك ض و ااستَيك ض لة بزانني بؤاةوةي كراوة
 كـة  مةخسـدم  اةطـةر  طينااـة  هَيناومة اةوة لةبةر ثرسيارة وةآلمي لةبةراةوةي رةمسيانة كتابة لةو بةعزَي

 كـراوة  زؤر اـين  خـؤ  حةنـةن  ساَلَيك خنلي لة اَيمة كراوة ضي بزا  كة عةرزكةم بَينم رةمسيةكان كتابة
َ  كـة  وتـوون  ثَيمـان  لةوةزارةتـةكان  كـردووة  ثرؤذةكاةـان  داواي كـة  1/1/1111 لـة  لَيرة اَيمة بابَلَيني  هـي

 راسا هونةري وة( االقتصادية اجلدوى) اابووري سوودي ةيلَيكؤَلينةو بووني بَي بة نةية بؤمان ثرؤذةيةك
 لةسـةر  دةرخسـتة  و نةخشـةكاري  و ديـزاين  -:دووةم( اةقيقيـة  التنيـة  و االقتصـادية  اجلدوي دراسة ويود)

: ضـوارةم . هتـد  شـوَينةوار  ذينطـة  وةكـو  ثةيوةنـدارةكان  اليةنـة  رةزامةنـدي  -:سَييةم كراوةكة ثَيشنياز ثرؤذة
 كارةكـان  هـةموو  و كردنـي  بـةييَ  يـيَ  بةمةبةسا بَيت اامادة ثرؤذةكة موَلكايةتي زةوي و شوَين ثَيويستة

 داوايـةمان  اـةو  ضـووةش  وةزارةتـةكان  هـةموو  بـؤ  اةمـة  نةبَيتش موَلكايةتي كَيشةيةكي هيَ و درابَيت اةجنام
 اـةم  كـردووة  ليغتـةب  وةزارةتـةكاةان  دا 11/1 لة بَيت بؤمان كة بووين ايشةكة  دواي لة هةر وة كردووة

 يـان  كـردووة  وةزارةتـةكان  بـة  ثرسـتان  اَيوة اايا كة دةَلَين لةبةرَيزان بةعزَيك كة اةوةية بؤ تةنها كتابةيان
 وةزارةتـي  لةطـةلَ  كؤوبونـةوة  شـوَيين  و كـا   لـة  دةكاتةوة ااطاداريان كة وةزارةتةكانة بؤ كتابة اةم اةوة نا 

 شــوَيين و وةزارةتَيــك هــةر نــاوي يدوةلةكانــة اةمــة  يــانشثرؤذةكان لةســةر طتتوطــؤكردن بــؤ دانــان ثــنن
 ايشـَيكة  اةمـة  كة اةوة لةبةر بةنسبةتي كراوةش هةموويان هةر لةطةَل كة كؤبوونةوة سةعاتي و كؤبوونةوة

 بـةرَيزةش  اَيـوةي  دةسـا  لةبـةر  كـة  ثوختةكةيـةتي  اةمـة   و وةزارةتـةكان  هـةموو  لةطةَل كراوة تيم بة كة
ــارَيكي ــر ي ــة ت ــؤ 1/11 ل ــةموو ب ــةكان ه ــةخا وةزارةت ــراوي ي ــووترمان نووس ــردووة ثَيش ــة ك ــة ك  1/1 ل

 ثر ؤذةكــان بــة تايبةتــة نؤرمــة اــةو اةطــةر و دةنَيــرين ســيدين اَيمــة كــة طوتــوون ثَيمــان كــة ناردوومانــة
 زؤر لة نعلةن و ناكةين ختةي داخلي دةينَيرن اةوان كة ثرؤذانةي اةو اَيمة نةكرَي رةوانة و ثر نةكرَيتةوة

 لـة  لةوانةية بووينش سةركةوتوو ثرؤسةيةدا لةو اَيمة ضةند هةتا بَلَيم دةتوا  بةآلم كردوومانةش حاَلةتين
 ثَيشــنياز ثــرؤذة بــة ثةيوةســت كــة زانياريانــةي اــةو هــةموو بــَيش حــدوودة لــةو هــةر لةوانةيــة بَيــتش% 11

 هةيـة  كا ـةزش  لةسـةر  هـةم  سيديش لةسةر نؤرما  دجييتاَل لةسةر هةم دانان ثنن وةزارةتي لة كراوةكانين
 كــة اةبدتــةي اــةو 11/5 لــة اَيمــة بكــةنش لةســةر ايتنعــي دةتــوانن ويســتان وةخــَا هــةر بــةرَيز اَيــوةي

 نةطةيشـتيَبش  ثَيـي  هؤَلـة  لـةم  اامـادة  بـةرَيزَيكي  اةطـةر  نـةوةك  ناردوومانة رةمسي نووسراوي بة ناردوومانة
 وابـزا   اةمـة  نـةمبش   ةَلـة   اةطـةر  دانرابوو سندوقةكانين ناو لة وابزا  كتابةيةش اةو وَينةي اةوة بةآلم

 وةكـو  كـةوتووة   بةبـةر  ضـي  كـيَ  كـة  مواةشـرياتة  هةنـديَ  بـةس  بكـوذمش  بـةوةوة  وةخت زؤر ناكا  ثَيويست
 و بـةردةوام  وة تةشـغيلي  خمصصـي  طشا كؤي كة دةدا  ثيشان كة عامة زؤر طرانَيكي لَيرة اةمة كةرتةكان
 مليـار   811 اةو بكرَينت اةوة تَيبيين لةوانةية لَيرةدا دَيت  لَي ضي طشا كؤي زارةتَيكشوة هةر ثَيشنياري

 ســَي اــةم كارةبايــة وةزارةتــي كــة لَيرةدايــة اــةوة تــةبيعي زراعــيش قــةرزي وةكــو ثَيــدا اامــاذةم كــة دينــارةي
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 زةواجش سلتةي يزراع قةرزي مليارةي 811 بةو كرا كةباس كارةبا وةزارةتي مةسروناتي اةطةر عةموودة 
 سـكاتيةيةتي  تـر  عموودانـةي  اـةم  اـةطينا  وابَيـتش  عمـوودة  كـة  لَيـدةكا   واي طونـدةكان  بـؤ  عـةقارش  سلتةي

 مةشـارعي  طشـا  كـؤي  كـة  اةمـة  بكـةنش  كارةبا كةرتي تةماشاي بةدةردةخاتنش واضةي بة هةرَيم حكومةتي
 بـةو  وةربطـرين  تةشـغيلي  تـةنها  اةطـةر  تـةبيعي  دَيتش لَي شكلَيكي ضةند بة مواةشةرةكة لةطةَل ايستثماري

 تـر  مةسـاريتي  لةطـةلَ  هةيـة  كـة  عةقارييانـةي  قـةرزة  اةو هةموو بة كة دارايية وةزارةتي ديسان شكةلةيةش
 يـةش  تةندروسـا  وةزارةتـي  ثَيشـمةرطةيةش  وةزارةتـي  ناوخؤيةش وةزارةتي ثةروةردةيةش وةزارةتي شكلةيةش بةو

 كشـتوكاَلش  وةزارةتـي  سـةر  بكرَيتة ايزانة بن درَيت لَيرة دةبَي دارايي تيوةزارة ضاالكيةكاني لة بةشَيك انةا
 دةكـرَين  عـةرز  و طـران  بة دةكرَين هةية كة يةداولةكاني اَيمة ضونكة ناكةينش طرانة اةو لَيرة اَيمة بةآلم
 ساَلي بؤ كراو ثَيشنيار وة بةردةوام ثرؤذةي طشا كؤي هةيةش خؤتان بةردةمي ليسا لة هةر بةذمارة اةمة

 طوذمـةي  سـةيري  اةطـةر  دراوةش قتاعاتَيـك  ض بـة  طرنطـي  دةَلـَين  دةكـةن  قيتاعـا   تـةقيمي  كـة  اَيوة ش1111
 نـةوعَيكي  بـة  نيطةرةكـة  بكةي ساَلة اةو خمصصي سةيري اةطةري دةردةضَيش بؤ نيطةرَيكت بكةين خمص 

 بةنسبةتي هةم اةوة لةبةر دةبَيش يياواز شَيوازةكةي تةبيعي بكةيتةوة كؤ هةردووكيان اةطةر دةردضَيش تر
 بؤضـي  بَلَيـي  دةتـواني  بكـةي  باسي دةتواني شَيواز سَي بة يةكَيكيان هةر بةردةوام نسبةتي بة هةم ثَيشنيارش

 اـةطينا  تةبسـيتةش  بـؤ  هـةر  مئةويـة  نيسـةبي  بـة  اةمـة  زيـادة  كةمـة  ختصيصكراوةش بؤ كةمي وةزارة  نننة
 كـة  دةبـَينت  شـكلة  بـةو  طوذمـة  ثَيـي  بـة  كراوة ثَيشنيار زاايدةش امبةردةو هةية يةنابتان الي رةقةمةكانين

 اةطـةر  نةـا يا ضـوارةمش  دارايي سَييةمش شارةواني دووةمش كارةبا دةبَيـتش يةك ذمارة ااوةدانكردنةوة وةزارةتي
 يكـؤ  اةطـةر  ثَينةـةم  دةبَيتـة  كشـتوكالَ  يـان  وتةندروسـا  ثَينةةم دةبَيـتة كشتوكاَل بَيينةوة تةسةلسول بة

 دةبَيــنت  شـكلة  بـةو  تةوزيعةكـة  شبـووة  تـةواو  هـةمووي  بَلـَيني  ااينـدة   سـاآلني  بـؤ  كـة  وةربطرين طوذمةكة
 بةركـةو   زياتري كارةبا ثَيشك طرايف شيةكةمة ااوةدانكردنةوة وةزارةتي كة شدةكةوَينت تَي تري ايختننَيكي

 كـؤي  اةمـة  شدةداتـيَ  تـر  نيطـةرَيكي  1111 بـة  ثَيويسـت  شبةبةردةكـةويَ  زياتريـان  شارةوانييةكان لَيرة شبوو
 دةبَيـتش  تـةوزيع  شَيوازة بةو مليارةكة 151 و ترليؤن 2 لة 1111 خمصصي 1111 ثَيشنياري و بةردةوام

 كـؤي  بـة  اةطـةر  اَيمـة  1111 سـاَلي  لـة  كـراوة  كة هةرَيم حكومةتي تةوزيعاتي دةبَيتش شكلة بةو نسبةكةي
 سـيَ  كـؤي  لـة  كرابوو ختصي  ثرؤذةكان بؤ 1111 ساَلي تليؤن ارضو ثؤينت سَي نزيكةي اَيمة شبَلَيم طشا

 وة1111 ي(1ش8) مـانطي  لـة  دةزانـن  يـةنابتان  هةروةكو بووة% 81 نزيكةي اينةاز سبةتيين ضوار ثؤينت
 دةسـت  اـاخريي  مراحلي لة اَيستا هةتا هةية ثرؤذة  بةعزَي شتةنتيزةوةو بواري كةوتة مشاريع لة بودية

ــردن ــة ثَيك ــةي ي%81 داي ــةرج بودي ــراوة ثارخ ــدةن ك ــاري 113 زاا ــداني ملي ــان ثةرةثَي تلم ققيأ) ثارَيزطاك
 اةطـةر  كـة  شدةطةيـةنن  اـةوة  ذمارانـة  اـةم  بـووة  ضـوارةكة  ثؤينـت  سـيَ  يندـ ز لـة  هـةر  اةوين كة (ةمقا   

ـــنت ثــار خمصصــي تةقســيمي ثــارش ســةرنياتي ثــارش خمصصــي ســةيري  اــةم تةبعــةن وةزارة  بــةعزَي شبكرَي
 هـةبوو  ملياري دوو اةطةر شدةَلَيم ةوونة بؤ اةطةر وةزارةتَيك ايةتمالة دةداتن ثيشان رَيذة  ةك مواةشرية

 زؤر لةوانـةي تـر   عمودةكـةي  ايةتمالـة  لَيـرة  حةنـةن  كردبَيش سةرن مليؤني 111 و مليارَيك اةطةر بَيتش
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 ثرؤذةكـاني  كـة  هةيـة  وةزارةتـين  كـردووةش  سةرن خؤي ثارةكةي ي% 11 كة بدا  ثيشان وا شو بَينت زياتر
 يـان  تةنـدةريش  يـان  شكردنـي  ايةالـة  مـةوزوعي  زيـاترةش  نةني اليةني بَلَيني با ش هةمدةوَينت كةم كاتيان هةم
 اةمـة  بـةآلم  بَيـتش  وةسـيلةيةك  بةهـةر  هـةبَينت  ايـدارين  تـري  هؤيـةكي  لةوانةية هةبَيت تر هؤيةكي هةر

 كـة  بةشـةي  اـةو  ثـارش  خمصصـةي  اـةو  كرايـةوة  رةدووبا تر يارَيكي اَيستا  كة ثرسيارةي اةو بؤ حةنةن
 شَيب بةرَيز اةوةي وةكو ختامي حساباتي لة ماوةتةوة كة اةوةي روونةش طرانة اةم ثَيي بة بووة سةرن لَيي

ــايز ــي ب ــةوة وت ــةوَي ا ــةوز اتي ل ــاتر ت ــنتش زي ــر ي دةدرَي ــةكان ب ــةرقي خةريي ــَينت ن ــةَل دةب ــذةي لةط  رَي
 بـةو  ميئـةوي  بةنسـبةتي  و دةبَيــنت  شـكلة  بةو بةرةقةم 1111 ساَلي بؤ وةزارة  بةنسبةتي خةريييةكانش

 زيـاتر  هـةمووان  لـة  ااوةدانكردنـةوة  وةزارةتـي  حالـةتين  هـةردوو  لـة  دةبينن هةروةكو بةس دةبَيـنت شكلة
 رؤشـنبريي  وةزارةتي دارايي وةزارةتي وةربطري نسبة بة اةطةر وةزارةتي اةوة  دواي هةبووة خةرييياتي

 وةربطـري  رةقـةم  بـة  اةطـةر  كـردووة  سـةرن  زياتريان اةمانة ثةروةردة وةزارةتي شارةواني زارةتيوة والوان
 اةمـة  كارةبـاش  وةزارةتـي  بكـةين  اةوة ثةرةثَيدانةكان اةطةر و شارةواني وةزارةتي ااوةدانكردنةوةش وةزارةتي

 سـيَ  ش دوو يـةمال  كـاك  َيزبـةر  نـةدابا  تةوز ةكةمان اةطةر هةية بةرَيزتان الي هةر رةقةمانة اةم تةبيعي
 يــان ثةرةثَيــدان بوديــةي اةمــة بــةرَيزان بةنســبةتي ديســان اةمــة ثــرؤذةش رَيــذةي كــرد ثرســياري يــارين

 ثاكـة   يةك وةكو كوردستان هةرَيمي هةموو ناوضةكة هةموو كة كوردستانة هةرَيمي حكومةتي مةشاريعي
 تــري هةنــدَيكي ايدارةييــة دوو كــاتي اــي هةنــدَيكي هةيــة موعــادةال  كؤمــةَلَيك هةرضــةندة دةكــا  ســةير

 حكومـة   دةسـا  تـوزيَ  كـة  لَيدةكاتن كةواي سكان عةدةدي بةنسبة  هةية خةَلكي تةَلةباتي بة ثةيوةندي
 ســةيري اةطــةر اَيمــة حةقَيكــة اــةوين حــاَل بةهــةر بــةآلم ســكاتيةيةوةش ثــرؤذةي لةاليــةني ببةســكَيتةوة

 تـةنيا  بكةيش ثَيشنيار سةيري تةنيا دةتواني ثارَيزطايةك هةر هي سةد لة بةرَيذةي بكةين ميئةوي نيسةبي
 ثَيدا بةيةك يةك با بةعامش دةداتَي نيطةر  كؤمةَلَيك بكةيش خةريي سةيري تةنيا بكةيش بةردةوام سةيري

 اةوانـةي  هةموويان هةر مةكوعي بكةينش سةيريان اةطةر طشتيان كؤي بة بةردةوامةكان ثرؤذة بضينةوةش
 اةمســاَل ثَيشــنياري لــة بَيةطــة اةمســاَل موقةتةر ــةي لـة  بَيةطــة موقتةر ــةيش ماعــةداي هــةن اَيســتا كـة 

ــلَيماني ــ  س ــةك ض ــوش و ي ــةولَير ني ــ  ه ــةك و ض ــوش و ي ــؤك ني ــةر ش%11 ده ــة اةط ــوَينَيكدا ل ــةكان ش  رةقةم
 َيـر ذ دةضـَيتة  ثـرؤذة  بـةعزَيك  كـة  هـةرَيم  بـةناوي  هةية شتَيكين تةبيعي لةسةدش سةد نةكاتة يةمعةكةي

 هةيـةش  وةزارةتَيكـةوة  ديـواني  هةيـةش  وةزارةتَيكةوة  بةضاالكي ثةيوةندي كة موشتةرةكة كة هةرَيمةوة باري
 نيــوةش ودوو ضــ  ســلَيماني نيــوةش نــؤزدةو دهــؤك لةبةردةوامةكانــةش بكــةين تةماشــا 1111 اةطةرثَيويســا

 هةموويةوة هةر بةطوذمةي رَيزطاكانثا ثَيي بة ثَيشنياركراوةكان ثرؤذة رَيذةي اةطةر وهةشتةش سي هةولَير
 ثَيويست باسي اَيستا كة اَيمة لةبةردةوامةكانة كرد كةبامسان اةمةي اةبَينتش 21 بة 36 بة 11 وةربطرين

 اـي  هـةردووكي  طوذمـةي  اةمـة   شاـةبَينت  8 ثؤينـت  38 بـة  دوو ثؤينـت  و 23 بة 11 اةكةين 1111 بؤ
 زاايـدةن  بةردةوامـةكان  ثـرؤذة  ميئـةوي  نسـبةتي  رَيـذةي  ـنتشدةردةضيَـ  شكلة بةو كراوش ثَيشنيار و بةردةوام

 هـةولَير  6 ثؤينـت  11 دهـؤك  2161 سـلَيماني  1111 بـؤ  ثَيويسـت  ثارَيزطاكان ثَيي بة ثَيشنيارةكان ثرؤذة
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 اةمـة  ثَيشـكدام  كـة  تةوز ةيـة  اـةو  اةمـة  ضـونكة  تتاسـيلي  نـاو  ناضمة تةبيعي طرانانة اةم 3 ثؤينت 31
 طوذمـة  كـؤي  طوذمـةداش  كـؤي  لة بةردةوامةكانة رَيذةي اةمة  لةبةردةوامةكانةش 1111 بؤ ثَيويست رَيذةي

 لة كارةبا ثةروةردةو و شارةواني وةزارةتي ااوةدانكردنةوةش وةزارةتي كة وازحة وةكو وةزارةتةكان بةنسبة 
 813 هةيـةش  زيـاتري  هـةمووان  لـة  لةبةردةوامةكانـة  طـوزار  و طةشـت  و شارةواني وةزارةتي ثَيشةوةنش ثَيشي

 هـةموويان  لـة  داد هةيـة  ي381 كارةبـا  هةيـةش  ملياري 551 ااوةدانكردنةوة لةبةردةوامةكانش هةية ملياري
 تةناسيلي اةمة هةية كةمكيان هةموويان لة بةردةوامةكان ثرؤذة لة دووة اةو ثَيشمةرطة وةزارةتي كةمكة

 بكرَينـةوة  شـي  دةتـوانن  شـَيوة  بةهةمان بةرهَينانوة ثرؤذةكاني تَيثةر يمش دا بةسةري وابزا  وةزارةتةكانةش
 لــة لَيــرة مليــارةش 166 ش1111 ثَيويســت طوذمــةي وة ترليؤنــةش 1  ثؤينــت 1 بــايي يــة523 طشــتيان كــؤي

 بـة  دَيـت  دوو ثلـة  بـة  شـارةواني  ش%81 نزيكـةي  كة كةووتوة بةبةر بر ي زؤرتريين كارةبا ثَيشنيارةكراوةكان
ــارش 113 ــةوة ملي ــة ااوةدانكردن ــارش 61 ب ــي ملي ــةوقان وةزارةت ــةمكينيان ا ــة ك ــة هةي ــنياركراوةكانش ل  ثَيش

 اةمة  هةيةش كةمكينيان كراوةكان ثَيشنيار ثرؤذة لة كار وةزارةتي وةهةروةها دواترش ثَيشمةرطة وةزارةتي
 زؤرة تةناسي  ضونكة تَيثةر ين وةزارةتةكان بةسةر اةطةر ثَيدةَلَيتةوةش شتمان هةمان هةر طران بة تةبيعي
 لَيـي  مةبةسـتمان  ييـا  بابـةتَيكي  كردوومانةتة كة ساَل اةو اَيمة 1115 بؤ 1113 ثرؤذةكاني كا  وابزا 

 موعةيـةن  بةرَيذةيـةكي  ماونةتـةوة  معلـةقي  بـة  كـة  هـةن  ثـرؤذة  كؤمـةَلَيك  بكرَيــنش  ضارةسةر كة اةوةبووة
 251 بـووة  مليـار  511 خـؤي  انـة ثرؤذ اـةو  طوذمـةي  كـؤي  81 ذمارةيـان  كـة  ثارَيزطايـةكن  هةر لة بابَلَيني

ــاري ــةرن ملي ــووةش س ــةآلم ب ــتة ب ــؤ ثَيويس ــةواوكردني ب ــان ت ــة ثرؤذةك ــةواوةتي ب ــارةش 11 ت ــة ملي ــةو اَيم  ب
 بــؤ اةمَينَيــتةوة  ملياريشـي  دوو 1111 لـة  شاةمسـالَ  بـؤ  مليــارة 86 كـة  نـاوة  دامـان  اَيسـتا  كـة  ختصيصـةي 

 شـتَيك  حـةنتاو  بـة  دةبَيـت  ة(86) اـةو  وةختـة  اـةو  اةمسـاَلش  ضارةسـةركران  شيهةموو هةر اةطةر ش1111
 تتاسيليةكانيشــي بــةآلم هةيــةش اَيــوة الي ثرؤذةكــان نــاوي و عينــوان هةرضــةندة تةناســيليان اةمانــة مليـارش 

 511 لـة  كـةمكن  كـة  ثرؤذةيـةش  81 لـةو  كـةمكن  كـة  اةوانـةي  بكـةنش  لةسـةر  ايتنعي دةتوانن مةويودنش
 هةيـة  ثـرؤذة   1 دينـارش  مليؤن 511 لة كةمكة ثرؤذةكةش كَيكيانشهةرية كة هةن ثرؤذة ش35 دينار مليؤن

 1 دينـارةش  مليـار  دوو بـؤ  يـةك  لـة  كة هةية ثرؤذة  هةشت دينارةش مليار يةك بؤ مليؤن 511 لةبةيين كة
ــرؤذة  ــة ث ــة هةي ــاترن ك ــة زي ــار 1 ل ــارش ملي ــان دين ــةن طرينطكيني ــاوو تةبع ــان ا ــخانةو و رَيطاوب  نةخؤش

 مـةعلوما    بـؤ  هـةر  اةمـة  نييةش وة 1115 و 1113 بة ثةيوةندي اةمة يةش طشا هي اةمة قوتا،انةيةش
 اَيمـة  وه دا بـةرَيز  اَيـوةي  بة وةعدم 1111 ساَلي بوديةي ياساي مناقةشةكردني اةسناي لة ثارين اَيمة

ــةو ــة دوا لةم ــتمي ل ــةرَيوةبردني سيس ــةكان ب ــة وة مةعلومات ــةين واي موتابةعةكردنةك ــة لَيدةك ــدَي ك  هةن
 بَيت مةتَلةس لةالتان اةطةر ايشةكانين لة زؤر و هَيناوة بةكاريشمان نعلةن كة بةكاردَينني تازة  وةساالي

 اـةم  بـَينت  مةتَلـةس  لـةال  مـةعلوماتتان  اةطةر بكةنش متابةعةي بةبةردةوامي دةتوانن اَيمة لةطةَل الين اؤن
 لـة  عالـةمي  مواةسةسـاتي  كـة  يـة  ةميعالـ  سيسـتمَيكي  سيكش ااي سيستمي دَينني بةكاريشي كة سيستةمةي

 بةشـَيوةيةكي  تـؤ  بكا ش تؤ اةدااي تةقيمي بيةوَي يةكَيك اةطةر مةنهومةش لو ةتةكةي تَيدةطةنش لو ةكةي
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 كـة  بزانـيَ  بيـةوَينت  كـة  تـر  ييهةتَيكي هةر اةطةر دةوَلةتيةش نَيو بةنكي اةطةر ثَينش دةضيية تر شةنانانة
 اَيمـة  طااـةرمَينت  ناكشـين  ثَيـي  بـة  كـة  دَينني بةكاري كة تر سيستةمي دةضَيش بةرَيوة ضؤن كارةكان ااسا

 اـةو  اَيـوةش  الي دَيتـة  كـة  شـَيوازةي  اةو شَيواز سَي بة هةقة  بة دةكةينش شَيواز دوو بة ثرؤذةكان كؤدينطي
 كوردسـتان  زمـين  كةلـة  هةيـة  تريشـمان  سيسـتمي  دوو بـةآلم  بكرَيـتش  لةسـةر  طتتوطؤي بكرَيت كة شَيوازةية

 تـرين  شـَيوازي  كؤمـةَلَيك  اَيمـة  دَيننيش بةكاري وةزارة  لة اَيمة اَيستا kdms سيستمة من مانين لؤ دا
 لـة  كوردسـتان  هـةرَيمي  لة اَيستا كة بةنداوةكان ثرؤذةي يةعين خؤمانش متابةعةي  ةرةزي بؤ بةكاردَينني

 اَيمة اَيستا بةتايبةتي شَيوازة  بةو بةردةوامي بة بوون تةواو دوانيان نش11 كة دان كردن بةيَي يَي ذَير
 وةزيـري  بـةرَيز  شثَينةـدا  كابينـةي  كؤتـايي  لـة  كراونش نوي  مشتةرةكةوة بةرَيطاي كة بياني كؤمثانياي دوو

 لةطـةلَ  كـرد  شـارةكة وم ي 111111 نزيكـةي  بـري  هـةرَيم  حكومـةتي  شااطـادارن  وةزارة  وبريكاري دارايي
 كوردسـتان  هـةرَيمي  لـة  بوديـة  بـةرَيوةبردني  شـَيوازي  بعـةي متا شو ايشـران  اـةوةي  بـؤ  شundp رَيكخراوي

دايـةش اَيمـةش اـةوان هـةردوو     اارا لـة  اَيسـتا  شـَيوازة   اـةم  شوةبةرهَينانـدا  لة هةم وش تةشغيلي لة هةم شبكةن
( يـو اَينـةوة  )كة هةردوكيان لـة رَيطـاى   ( ثراي  وؤتةرهاوس كوثةر)لةطةَل (كةيش ثيش اَيمش يي) كؤمثانياي

ثـةثليك  )ن كراونش بؤ بةدواداضوون لة كارةكاندا كة بةرنامةيةكـة لـة هـةموو ناوضـةكة بـةناوى      دةست نيشا
كة يارمةتى اةو حكومةتانة دةدةنش كة ضؤن باشك بوديةكة بةر َيوة بضَيتش اةمانـة  ( ناينةن  مةنيةمةن 

وة ايةتمالـة ناوةكانيـان   اةو بةنداوانةن كة بَلَيني اَيستا لة ذَير ديراسةتدانش ثارةى بؤ ختصـي  كـراوةش اـة   
ببينن لة ذَير ديزاين دانش اةمة اةو شـَيوازةيةش هـةر وةكـو ةوونـة هَيناومـةش لَيـرة هـةر ثرؤذةيـةك اايـدى          
خؤي هةيـةش يعنـى هةويـةى خـؤى هةيـةش كـة داخلـي دةكـةين رةقـةمَيكى هةيـةش بـةو رةقةمـة دةردةضـَيتش              

ــة اــ     ــك اةم ــة ض تارخيَي ــةش ل ــارخيى اةبدَيتةك ــةش ت ــؤن    اةبديتةك ــة ض ــرة ك ــالَيكى ت ــة ميس ــراوةش اةم ةثلؤ  ك
وةزارةتةكان بة ثَيـى وةزارة  بـابلَيني لَيـرة تةقسـيم كـراوةش اـةم اةبدةيتـةش اةطـةر تةماشـا بكـةنش ديقـة             

بـووةش كـة هـى ضـةند مانطَيـك لةمـةو ثـَينش اةوسـا         ( ترليؤن و كةسرَيك  11)بدةنش ثرؤذة بةردةوامةكانة 
ثرؤذةيـةش يـةعين لـةو     1332يةعنى اةوةي كة اَيسـتا لةبـةر دةسـتانة     بوونش 1286ثرؤذة بةردةوامةكان 

وةختةوة شت تةنتيز بووة اةوانة كةمك بوونش ثرؤذة تةواو بووةكانين كة عـةرز دةكـرَينش هـةر هـةمووى     
بة ثَيى داتابةيسَيكى كام  هةنش ضونكة ثرؤذةيةك كـة تـةواو دةبَيـت تـةبيعى ايمـة مناقةشـانان داايمـةن        

شنيارو لةسةر بةردةوامةو لةسةر اـةو ثرؤذانةيـة كـة كَيشـةى لةسـةرةش بـةاَلم اَيمـة بـة ثَيـى داتـا           لةسةر ثَي
بةيسَيكى كاملين هةيةش كة اةمانة ديسان وةكو باسـم كـرد اليـةنى موختـة  موتابةعـةى اةمانـة اـةكا ش        

ندةسـىش هـةم اليـةنى    اَيمة بة شَيوازَيكى بةردةوام اةوانةى كة تصتية دةكريََنش كة هـةموو اليـةنى هـةم هة   
ماددى و سلتةو تةامينا  و  ةرامةو  ةراماتى تةاخريى و هةرضيةكى تـر بَيـتش اةطـةر بـةرَيزتان لـةالتان      
مطلب بَيتش دةتوانن دةستتان بطاتة اةو معلوماتانةش هةرهةشة اَيمة بؤ كاروبارى حكومة  بةكارى دَيـنني ش  

وة هـةم بـة خشـتة هةيـةش اةطـةر بـؤ ةوونـة بـة          ثرؤذةى نةخشةكانى هـةر ثارَيزطايـةك هـةم بـة نةخشـةش     
نةخشة وةربطرينش نةخشةيةكمان دةداتَى كة هةموو قةزاكانى لةسةرةش اةطةر هةر خنت نيو دةقيقـة حـةز   
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دةكةم نكرةيةكتان هةبَيـت لةسةرىش كة كارةكان بة ض شـَيوازَيك تـةنزيم بـوون قـةزاكان و ناحيـةكان دَينـة       
َيك ثرؤذة هةبَيتش لة قةزايةكى موعةينش كة بابَلَيني تـةواو بـووةش اَيسـتا اةطـةر     ثَيشةوةش اةطةر لَيرة كؤمةَل

لَيرة اةوة بكةين يةكسةر خشتةكة بةدةر دةكةوَيتش اةم ثرؤذانة تةواو بوون كؤمةلَيك زانيارى تـرين لـةو   
سـلتة اةطـةر    تةنيشتةوة دةتواننيش لة طوذمةى ثرؤذة و اةو طوذمةيةى كة ثَيـى تـةواو بـووة بـابلَيني اـاخر     

بطةر َيينةوةش سةر نةخشةكة  بةهةمان شَيوة  لة هةر شوَينيك كـة كليـك بكـةن اـةو ثرؤذانـةى كـة تـةواو        
دةبن بةديار دةكةوَيتش نةخشةيةكى تر هةية متابةعة كردن بةرَيذةى اةوانةى كة تـةنتيز دةبَيـتش اةطـةر    

اتدا طبيعى من بة  بة حاَلى خؤم ثار اـةوةى  بطةر َيمةوة سةر سنيدةكان زؤرَيك لة بةرَيزان لة ناو مناقةش
ــةرَيزان        ــةكانى ب ــة تَيبيني ــتيتادةم ل ــة ايس ــةى ك ــى و اةوان ــةى تَيبين ــة ناحي ــة ل ــتيتادةم بَيةط ــة زؤر ايس ك
اةندامانى ثةرلةمان كردش بة حقيقة  من لة وةزارة ش من بة بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمانيشم ر اطةياندش اَيمة 

ةنابتان هةتانبووش ثار وةكو بةرنامةى عم  كردمـان بـة نـةهةَيكش وة زؤر لـة     هةموو اةو ثرسيارانةى كة ي
المشان مةتلةس بووش ضونكة اةمة بؤ اَيمة زؤر باشةش كة باشكين قةنا  اَيوةنش كة تَيبينيةكاةان ثَيدةلَينش 

يشـارةتيان بـةوةداش   اَيمة متمانةكةى اَيوة لة يَيي خؤى دابَيتش زؤرَيك لة بةرَيزان لة اةندامانى ثةرلةمان ا
كة تةبيعى ر َيذةى وةبةرهيََنان ميزانيةى ايستسمارى مقارةنةتةن بة ميزانيةى تةشـغيلى كـة كةمـةش اةمـة     
بة ثَيى معايرى نَيو دةولةتى نيةش بةرَيزان حةقة اَيمة لَيرة تؤزَيكش اةطةر بـة ديقـة  اـةوة بكـةينش خـؤى      

َلَينيش معايرى بانكى نَيو دةوَلةتىش معـايرى صـندوقى نةقـدى    اَيمة كة دةلَيني معاير دةبَي ناوى معايرةكان ب
دوةتش هةر معيارَيك هةبَيت لةتةةيةداش معيارةكان معلومنش ايََمة بة  بة حاَلى خؤمـان حـةز دةكـةين كـة     
ثرؤذةكــانى ايستســمارى مشــاريعى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتانش اَيمــة حــةز دةكــةين نــةوةد لــة ســةدى     

ةرَيم بؤ اَيمة بَيتش ضونكة اَيمة دةزانني وةزارةتـةكانش وة مواةسةسـاتى خمتلـف بـة     ميزانيةى حكومةتى ه
تايبةتى لةم زةمانةش ضـةند طموحيـان هةيـةش وة كـة دةرطـاى كوردسـتان و اـةو اـةمن و سـةقامطريية واى َت          

تش اةمـة لـة   كردووةش بوار بر ةخسَيت بؤ اةوةى كة اين بكةنش بةآلم من لَيرةدا تـةنها لـةو سـنيدة دةمـةويَ    
حاَلةتَيك دا ايةتيمالة زؤربةى واَلتانى ييهانين يان واَلتانى دةورو بةرين وابنش بةاَلم اَيمة بـا سـةيرَيكى   
واقعى حاَل بكةينش اَيمة  بةشَيكني لةو ناوضةيةو بةشَيكنيش لةو ييهانـةش بـزانني نسـةبةكان خـؤى ضـؤنة      

وةى كـة تـةنها بؤضـوونى منـى شةخصـى بَيـتش لَيـرة        لة شوَينى تر ش وة بة ثَيى مةرية ش نـةك بـة ثَيـى اـة    
ــةى ســاَلى   ــى    1111اةطــةر ســةيرى بودي ــب ســايتةكةى ه ــةر يةكَيكيشــيان وَي ــك بكــةينش ه ــةند واَلتَي ى ض

حكومــةتى خــؤى لــة تةنيشــتى دامنــاوةش كــة اةمــة اــةم معلومةيــة هــةر هــةمووى لــة مصــادرى رةمسيــةوة    
ةم و شـت ناكـةمش طبعـا هةنـدَيك شـتين هةيـة دةبـَي        بوديةى ايمارا  باسي رةقـ  1111دةرضووةش لة سات 

بَلَيمش مةسةلةن وآلتَيكى وةكو ايمارا  بوديةيةكى هةيـةش هـي نيـدرال هـةر ايمـارةتَيكين بوديـةى خـؤى        
هةيةش وة لة كؤتاييشدا شةر  نية بوديةكةى خؤى هةمووى ،اتة سـةر تةشـغيلى و ايستسـمارىش مومكنـة     

كـة زؤر وآل  وادةكـا ش سـعودية وادةكـا ش ايمـارا  وادةكـا ش بـةاَلم بــة         يـوزاَيكى هـةَلبطرَيت بـؤ ايةتيـا ش    
نسـبةتى تةشـغيلى بـؤ     1111هةرحاَل ميزانيةكيان هةيةش اةمة هةر بؤتـةوزيح دةيَلـَيمش لـة ايمـارا  سـات      
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لةعةرةبسـتاني  %(15)بـة  %( 62) 1111ش لة سـوريا سـات   %(11)ايستسمارى %( 61)ايستسمارى تةشغيلى 
ش كة اةرباحى نةو  زياد دةبَيتش اةوان يةكسةر نر َيى دةدةنة سةر ايستسـمارىش بـة   %(26( )%51)سعودية 

ش لــة %(32)بــة %( 85)ايعتيبــار تةشــغيلى حــةقى خــؤى وةرطرتــووة وة بةردةوامــةش لــة ســةَلتةنةى عومــان  
%( 11)ة بـ %( 63)اوردن كة زؤر شتى با بَلَيني نزيكـى عرياقـةش وة نزيكـى هـةرَيمى كوردسـتانةش نسـبةتةكة      

بـووةش كةسـةيرى اـةوروثا بكـةين بـا بَلـَيني نةرةنسـاو اـةَلمانياش بـةرَيزان          %( 11)بـة  %( 66)بووةش لة مصر 
ــة         ــةك هةي ــة ميزانيةي ــة هةي ــتةمى ميزاني ــونكة دوو سيس ــتش ض ــةوان ناكرَي ــة ب ــةى اَيم ــةى ميزاني مقارةن

وو ميزانية تةشغيلى ايستسمارىش كـة  يانى د( دوةل)بة اينطليزى ثَيي دةَلَين  بة نةرةنسي( يول)ثَييدةلَين 
زؤربةى واَلتة ثَيشكةوتووةكانى عامل اَيستا اةوةيان نةماوةش يةك ميزانةيان هةيةش اةوةى كة لة نةرةنسـا و  
لــة اــةَلمانيا اــةيبيننيش يــةك ميزانيــةيان هةيــةش ســَيكتةر هةيــةش ســَيكتةرى صــةة كــة ثــارةى بــؤ ختصــي   

شــروعى ثَيــدةكانش نــويلى دةكــا  تة زيــةى مةعاشــا  دةكــا ش   دةكرَيــت اــةو ثارةيــة ســَيكتةرى صــةة مة 
تة زيةى اين و رةنج دةكا ش خدما  لة كـةرتى تايبـة  دةكر َيـتش هةرضـيةك دةكرَيـت اـةو سـَيكتةرةيةش        

يــةعنى لةســةر اةساســي ثرؤذةيــة كــة ثرؤذةكــة  ( ثرؤيــةيكت بةيســت اــيك  ثَيندجيــةر)وةكــو ثَييــدةلَين 
دا بَيتش اةوةى اَيمة بةو شكلةية كة هةيةش من اةمة  كة عةرزم كردش هيَ دةكرَيتش هةتا مةعاشاتيشى تَي

مةخسةدم اةوة نية كة اَيمة وةزعمان زؤر باشةش يان ايةتياكان بـةوة نيـةش كـة ميزانيـةى ايستسـماردان      
ن زياد بكا ش حةنةن من لة كؤتاييـدا داوا لـة اَيـوةى بـةرَيزين دةكـةمش كـة ثشـتيوانى وةزارةتـى ثـنن دانـا          

بكةنش كة نسبةى مشاريعةكان زياد بكرَيتش ضونكة هةرَيمى كوردستان هةم لة با بَلـَيني رابـردووىش وة هـةم    
اةم  بارودؤخةى كة بةسةرى داهاتووةش نرسةتى اةوة نةهاتووة ذَيـر خـانى اابوريةكـةى لـة ااسـتَيكى بـا        

ردووةش ثَيشنيارى اةوةم كردووةش كة دابَيتش وة بةراستين من لةطةَل ليذنةى دارايى و اابوورين كة باسم ك
شـاريع كـة سـااَلنة دادةنرَيـتش مـن ناحيـةى حسـابى و        ةااليةتَيكى مات بؤ اـةوة ببيـننش كـة موخةصةصـى م    

ناحيةى مات حةنةن اةوة وةزارةتى دارايى قرار دةدا ش كـة بـة هـةر شـَيوازَيك بَيـتش كـة ثـارة تةخصـي          
ةتانةى كة نريا ناكةون ثارةكان صةرن بكةنش لةبةر با بَلَيني سةنةي دةكريًَت سااَلنة بؤ مةشاريعش اةو وةزار

مات يان لةبةر هةر شتَيك بَيتش ضارةيةكى حسابى بؤ ببينرَيتةوةش ضونكة خؤ اَيمـة هـةتاش اةطـةر ثـرؤذةى     
درَيذ خايةنيشمان هةبَيتش اةمة اةم مةشـاريعانة حةنـةن ثَيويسـتيان بـة كـا  دةبيًََـتش وة ثَيويسـتيان بـة         
نوي  دةبَيتش من داواى لَيبوردن دةكةمش اةطةر زؤر سةرى اَيـوةم اَيشـاند بَيـتش بـةاَلم وةاَلمـى ثرسـيارةكان       

 .  بوو هةندَيك شتين بووش بة تةصةورى من ثَيويستى دةكردش كة تةوزيح بدةمش زؤر سوثاس بؤ هةمووتان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان لـة اةسـناى قســة كـردنش هةنـدَيك موداخةلـة هــةبووش      بـةريَ . سـوثاس بـؤ يـةنابتش دةسـتت خــؤ  بَيـت     
ــةر           ــةدةينش اةط ــا ا ــةس رَيط ــة دوو ك ــك ب ــةر طروثَي ــة ه ــتا ل ــةبووش اَيس ــى ه ــةى نيزام ــر ش نوقت ــان ط ر اياة

كاك محة سـعيد نـةرمووش بـةس تكايـة نيزامـى      .موداخةلةكان ماوةش اةطةر نةماوة باشةش  ناوةكا  نووسيوة 
 .ةوةى لة نيزامى دةرضَى ر اى اةطرمش تكاية نةرمووبَيتش ضونكة قسة كراوةش ا
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 :بةر َيز محة سعيد محة علي اورمحان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة قسةكانى يةنابي كاك شَيب باسى داهاتى مدةورش باسى عةزش باسى داهاتى كردش بـة شـَيوةيةكى   
َيتش اَيمـة  يـةكَيك لـة ثرسـيارةكاةان     طشتى عوزرةكةى اةوة بوو كة حيسابى خيتـامى بـَى تـةوزيح اـةدر    

اةوةيةش كة حيسابى خيتامىش يا تقريرى شة  مانطى بـووش بـؤ نايـة  تـا اـةو تـةوزيح و اـةو ثرسـيارانةى         
باسـي داهـاتى نـةوتى    : خـاَلَيكى تـر  : اَيمة بؤمان دروست اةبَيتش وةاَلمةكةدان دةست كـةوَيتش اـةوة خاَلَيـك   

بةستةكانش كة اةو مينةح و شريينانةى سةر طرَيبةستةكانش وة هةم اـةو  كردش كة داهاتى نةو  هةم هى طرَي
ى بوديــةى ثــار اــةوة دةَلَيــتش دةبــَى بــة خشــتةيةك 13مــةبيعاتى نــةو  كــة اةنرؤشــرَىش بــة ثَيــى مــادةى 

بنَيردرَيت بؤ ثةرلةمانش و صرنةكةيشى بنَيردرَيتش اةوة خؤى يةعنى وةاَلمى ثرسيارةكة خؤى ثرسيار بوو 
اَيمـة  دةَلـَيني اريادةكـانش لـة ريقابـةى مـات يـارَى         تةبعـةن وةاَلم بؤ ثرسـيارةكةمان اريادةكـان     كرديش بة

باسى ريقابةى مات اَيمة دةَلَيني تةدقيق لةسةر مصرون بكا ش اَيمة   ناَلَيني تـةدقيق لةسـةر اايـا بؤضـى     
ش اةوة ثرسيارةكةي اَيمةية لة تةدقيقى نةبووةش راثؤرتى نةبووة 1111ريقابةى مات لةسةر بوديةى ساَلى 

 .ليذنةى نةزاهة كة هةمومان كردمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةرَيزان لة اةسناى قسة هةندَيك بةرَيز ويستى مداخةلة بكا ش نوقتةى نيزامـى نـةبوو رامـانطر ش ناويـا      
. كوَيسـتان حممـد نـةرموو    نووسيوةش اَيستا رَييان ثَي اةدةم ناوةكـانين نووسـراوة لـة ثـَين دةسـتمة بـةرَيز      

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةرَيز سؤزان شهاسش نةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاس نوري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طتتوطؤيةك هاتة ااراوة كة اَيمة وةكو ليستى كوردستانى مـةخرةيَيكمان بـؤ دؤزيبـوةوة لةسـةر مـةوزوعى      
روةرى تيايةش لَيرةدا يةك تةرح هاتة ثَيشةوة ثَين ديراسـة كردنـى اـةو    خمصصا ش كة ناعةدالةتى و نادادثة

تةرحة ناتوانني اَيمة بر يارى لةسةر بدةينش ضونكة هةندَى شةر ة هةيـة لـة عـرياقش خمصصـاتى نيـةش كـة       
اةَلَيى هاوتا كردن مةعناى اةوةيةش بر ينى اةو موخةصةصـاتةي كـة اَيسـتا تةمـةتوعى ثَيـوة اـةكا ش اـةوة        

كــة كــة مســتةواى مةعيشــي خــةَلك و نةرمانبــةر بةتايبــةتى لــة هــةرَيمى كوردســتان دادةبــةزَيتش بؤيــة  كارَي
هةموو بر ياردانَيك لةو يؤرةش دةبَى بة ديراسة بَيتش بؤيـة تكـام وايـة اـةو موزوعـة بـة سـةرثَيى و بةثةلـة         

ى زيـاترةو لـة هـةرَيمى    بةسةريا ر انةطوزةرَينيش ضونكة اةطـةر ثَيمـان وايـة لـة عـرياق خـةَلك موخةصةصـات       
كوردستان  ةدرى لَيكراوةش تةواو بة ثَيضةوانةى اةوةوةيةش اةطةر بَيني و هاوتاى بكةينةوة لةطةَل عرياقـداش  
زؤر لة شةر ةكان هةية لة عرياقدا موخةصةصاتيان نيةش لة الى اَيمة نةك قاتَيكش سَى قاتيان هةيةش بؤيـة  



 61 

و اَيمة نامانةوَى بـة بر يـارَيكى سـةرثَيى زةرةر بـدةين لـة مـؤزةنينى       تكا اةكةمش اةوة زةرةر اةدا لة خةَلك 
 .هةرَيمى كوردستانش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش  بةرَيز ناسك تؤنيقش نةرموو

 : بةر َيز ناسك تؤنيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش قسةكاني من كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثاس بؤ يةنابتش بةرَيز عمر عبدالعزيز س 
 

 :نءاسأة  ينبةر يز عمر عبدالعزيز 
 . بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تَيبينيةكةم لةسةر اةوة بووش سةرةتا تةنها بة ثَيى ثةير ةوى ناوخؤ لـة دةسـةاَلتى بـةرَيز سـةرؤكايةتى      
اةوكاتة كة تةنها لة دةسةاَلتى سةرؤكايةتى ثةرلةمانايةش سةرةتاى تَيبينيةكةم اةوةبووش نوقتة نيزاميةكةم 

ثةرلةماندايةش  داواى سر ينةوةى وشةيةك يان رسـتةيةك لـة قسـةى ثةرلـةمانتاران بكـا ش لـةناو ثرؤتؤكـؤل        
نةك لة صنحيةتى بةرَيزان وةزيرانى اامادة بووش مةسةلةى اةو ثرؤذانة مـن تَيبينـيم اةوةيـةش كـة نوقتـة      

يةنابت باسى هةَلةى ذمارة اةكا ش يةنابي وةزير اـةَلَيت مةتبةعيـةنش باشـة    نيزامينش اةطةر لَيم نةبر ى 
اَيمة باسي داها  وباسي خةريين هةمووي من حةرنةن نووسيومةش يةنابي وةزيرش باسي يـةمع و باسـي   

 11مزطـةو  لـة مـةمخوورش اَيمـة اةطـةر       11تةرح وذمارةي كؤتايي تةاسري اـةكا ش لةشـوَينَيك نووسـراوة    
ثـرؤذةش اةطـةر يـةك مزطـةو  بَيـت بـةس سـترَيكي بـؤ          31ثرؤذةيـةوة دةكاتـة    11هةبَيت بـةو   ثرؤذةمان

ثرؤذةكةمان  11ثرؤذةش تةاسري اةكا  دوايي اةَلَييت اةوةندة ثرؤذةمان هةيةش اَيستا  11دانرابَيت اةكاتة 
ريدا تَيدةثـةر ينش  ثرؤذةكةش لةبةر اةوةي مةسةلةي هةَلةيةش اةمة ضؤن اـاوا بةااسـاني بةسـة    31هةيةش يان 

ــةموو           ــةم ه ــةي ا ــةطرنش ا ــت وةرا ــةكان ش ــة وةزارةت ــةوان ل ــة ا ــة طواي ــةكان ك ــاايم مةقاميةت ــةلةي ق مةس
داواكارييةي كة لةثارَيزطاكان و لة قاايم مةقاميةتةكان ولة ناحيةكاندا هةيةش مـن تَيناطـةم كـاري وةزارةتـي     

قوتا،انـة لةكرَيـدا بَيـتش     311بَيت اَيمـة  ثنندانان هاوسةنطي نيةش ثاراسـتين بآلنـ  نيـةش اـةي ضـؤن اـة      
بةثَيي دان ثَيداناني يةنابي وةزير بةشي ناوخؤ كـرَي بـدةينش لـةوالوة ثرؤذةمـان هـةبَيتش مـةريو         161

بَيت يان لة اةولةوياتدا نةبَيتش اةي باشة اةم هاوسـةنطية كـَي دروسـا اـةكا  مـن تَيناطـةم ش يـان اـةَلَيت         
َيمة تةرةن نني اليةني تر هةيةش من وادةزا  اةصَلةن كاري سةرةكي وةزارةتي يةنابي وةزيري ثنندانان ا

ثنندانان ثاراستين هاوسةنطيةش اـةبَيت بةتةنسـيق لةطـةَل وةزارةتةكانـدا اـةم نةتيةةيـة دروسـت بَيـت كـة          
ارة  هاوسةنطي هةبَيتش وةزارةتةكان ااطايان لةيةككي هةبَيتش اةي خؤ اَيمـة ناضـني هـةموو كابينـةي وةز    
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بَينني لَيرة دايان بنَيني لةسةرؤكي اةجنومةني وةزيرانةوة تا يةكةش يةكة بَين يواس بدةنةوةش اَيمة ثرسيار 
ااراستةي اةم دوو وةزيرة بةر َيزة دةكةينش نابَيت ايةالة بكرَيتةوةش بَلَين عاايدي من نيةش مـن نـازا  نـآلن    

نةطةشـتووةش لـةكَي اـةم ثرسـيارة بكـةين ش بةنيسـبة         نةخؤشخانة عاايدي كَيية ش نازا  اةو ثرؤذةيـة بـؤ  
دواكةوتين بودية كـة مةسـةلةيةكي طرنطـةش يـةنابي وةزيـر اـةَلَيتش لةر ؤذنامـةوة بيسـتوومانةش اَيمـةدواي          
اــةوة يةكســةر دةســت بــةكار بــووينش اــةي باشــة بؤضــي لةســةر اةساســي خةمآلنــدنَيك كــة اةمــة دووســاَلة  

يـان ر َيذةيـةك دةزانـني لةسـةر اـةو اةساسـة بؤضـي دةسـت بـةكار نـابنيش           دووبارةي دةكةينةوةش نيسـبةيةك  
بؤضي اةوةسـتني بـةديار اـةوةي لـة ر ؤذنامةيـةك بيبيـنني اينةـا دةسـت بـةكار بـنيش دةربـارةي مةسـةلةي             

 ...بةشداري نةكردني حكومة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وقتة نيزاميةكةه ثَي بَلَيش نةرمووتكاية يةنابت قسةي خؤتت كردووةش لةسةر ثرؤذةكان اَيستا ن
 :نءاسأة  ينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشداري نةكردني حكومةتي هةرَيم لةموناقةشةي ميزانيةي عَيراقش اَيمة لةطةَل كَي اـةم مةوزوعـة بـاس    

اةي ثرسيارةكة هةر بةردةوامةش بكةين ش من عةرزي يةنابا دةكةمش بة داد دةَلَين بؤتان نية بةشدار بنش 
سةدان ثرسياري تري لةسةر دروست اةبَيــتش اـةي باشـة اَيمـة بـةكَي بَلـَينيش بؤضـي بة ـدا هاوكـاري اَيمـة           

 .ناكا  ش يان اَيمة لةطةَل بة دا تةنسيقمان نية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

امـي نـةبووش يـةنابت بةتَيروتةسـةلي     تكايةش تةواوش ش ان امحدش ببورة كاك عومةر اـةوةي تـؤ اةصـَلةن نيز   
 .قسةي خؤ  كردش كاك ش انش نةرموو

 :بةر َيز ش ان امحد عبدالقادر
 .بةر ٍَِيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيزاميةكةي من لةسةر قسةكاني يةنابي وةزيري دارايي بووش كةباسي مووضةي ثَيشمةرطةو دروست كردني 
داوامانكردش هةتا اةو ليوايانة دروست اـةكرَينش كؤمـةَلَيكي    ليوايةي كردش اَيمة كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار 6اةو 

هةزارَيك لةسةر مووضـةي خؤيـان    111يان  151يةكةار زؤر ثَيشمةرطة دةمَينَيتةوةش ثَيشنيارمان كرد كة 
ثَييان بدرَيتش يةنابي وةزير ااماذةي ثَينةكردش باسي ياساي خانةنشيين كرد باسي ياساكةي تري نةكرد كة 

وامـانكرد اةمـة يَيبـةيَي بكرَيـت ياسـاي كةمئةنـداماني ثَيشـمةرطةش تَيـبين مـن لةسـةر اـةوة بـووش             اَيمة دا
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بينل سليمانش نةرموو

 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بي وةزيري داراييةش اةوي تريان لةسةر لةسةر قسةي يةنا: وةَلآل من دوو نوقتةي نيزاميم هةيةش يةكَيكيان

قسةكاني يةنابي وةزيـري ثنندانانـةش سـةبارة  بـة قسـةكاني كـاك شـَيب بـايزش كةباسـي لةداهاتـةكان كـردش            
وةباسي لةوة كـردش كـة يةكـةجمار داهاتـةكان دوايـن سـةرنياتةكانش الي خؤيـان كؤدةكةنـةوة ثاشـان زةرس و          

دةكةنش اايـا اـةو مةبلة ـةي كـة اـةوان ديـاري دةكـةن بـؤ اَيمـةش           تةقسيمي دةكةنش اينةا مةبلة َيك دياري
لةسةر بنةمايةكي بـا بَلـَيني حسـابية يـان هـةر طؤترةيـةش بـؤ ةوونـة يـةنابيان دةَلـَين وةزارةتـي شـارةواني             
ثارةكةي دةضَيتة مينةحش كة دةضَيتة اةوَيش با اَيمـة اـةو ديراسـةية بكـةين لةبةردةسـتماندايةش لةكابينـةي       

مليـارو خوردةيـةك بـووةش بـةآلم لةكابينـةي شةشـةم       31ش داهـاتي وةزارةتـي شـارةواني    1111م ساَلي ثَينةة
ي زةمـاني  %1مليـؤنش كةناكاتـة لـة     111مليار دينارش اةمساَل هاتووة بؤ  311يةكسةر هاتووةتة خوارَي بؤ 

مليـارةوة بـؤ    31ش لـة  كابينةي ثَينةةمش اةوة بؤ خؤي الي اَيمة يَيطاي ثرسيارةش بؤ اةوةنـدة هاتـة خـواريَ   
 ..مليؤنش 111

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس كاك بينل اةوةي تؤ نةرموو  ثرسيارةش نوقتةي نيزامي نيةش كاك بينل بروا بكة اةوةي هةستَيت 
ثرسيار بكا  بةناوي نوقتةي نيزامي ر َيطاي ثَينادةم قسة بكا ش با بزانـيش بةسـة تـةواوش باشـة دةي تـةواوي      

 . ةرموون.بكة
 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةوةي كة كاك دكتؤر باسـي كـردش وتـي اـةم ثرؤذةيـة كـةمن باسـم كـردووةش طوايـة وةهميـة اـةو             

دروست كردنـي بينـاي   ) اةَلَيت وةهمي نيةش من دةقي ثرؤذةكة دةخوَينمةوة اَيوة خؤتان حةكةم بنش دةَلَيت
هةزارش من حةقم نية لة بر كةي كـة   111مليؤن و 21طوندي نور لة هةَلةجبةي شةهيدش بة بر ي مزطةوتي 

ضةندةش حةقم لةوةية كة دةَلَيت دروست كردنش ناَلَيت نؤذةنكردنةوةش اةَلَيت لةطونـدي نـور ناَلَيـت لةشـاري     
 ...هةَلةجبةش كةواتة اةمة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كايف كرد وتي اةوة هةَلةيةش لةباتي طوند هاتووةش حةقي يةنابتةش نةرمووباشةش يةنابي وةزير ايع

 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من خةَلكي هةَلةجبة نيمش من تةنها ديراسةي يةك قةزام كردووةش اةوين شاري هةَلةجبةي شةهيدةش اةطينا 

سةكةشم بؤ اةوَي بووةش هيضي تر نيةش باسي دووش سَي شا تريـان كـرد بـؤ    من خةَلكي ثشدةر بتوَينمش ديرا
مليـار داهـاتي ثارَيزطاكانـةش مـن      116ةوونة لة داهاتي ثارَيزطاكانش كة قسةكةي مين ر ةد كـردةوةش مـن وه   

 .مليار ماوةتةوةش سوثاس 1سةرنكراوةش  111اةوة بة بةَلطة المة كة دةَلَيم 
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 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .بةر َيز ثةدان عزالدينش نةرموو
 :بةر َيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةوة بـوو هـةر اـةو     : من دوو نوقتةي نيزاميم هةيةش لةسةر قسةكاني بةر َيز وةزيري ثننـدانانش يـةكَيكيان  

رلةمان بووش نـةك اـةو ثرسـيارةي    كاتة  بؤ يةنابتم ناردش زؤربةي قسةكاني وةآلمي ثَيشكي اةنداماني ثة
زانيارييــةكي يــةنابي بــوو : كـة تــةوييهمان كــردووةش كةاــةوة ناكرَيــت بــةثَيي ثـةير ةوي نــاوخؤش دووةميــان  

لةسةر طرتووخانـةي هـةولَيرش كةباسـي كـردش وتـي دواي اـةوةي كـة تةاكيـدم كردؤتـةوةش ضـوومةتة دةرةوة           
مرؤاي ثةرلةمان بووةش من نازا  بؤ خؤم اةندامي اةو  سةيري نايلةكةم كردووةش نووسراوَيكي ليذنةي مايف

ليذنةيةم ااطام لَي نيةش اةطةر سةرؤكي ثَيشووي ليذنةكةمان اةو نووسراوةي كردبَيت بةبَي ااطاداري اَيمـةش  
ااطام لَينيةش بةآلم اَيمة ليذنةيةكي مايف مرؤا سةرداني وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتيمان كردش يـةنابي  

كة ثرسيارمان لَيكردش اةم ثرؤذةية ضـؤن اَيمـة ثـار قسـةمان لةسـةر كـرد لـة ثـرؤذةي بوديـةداش بـؤ            وةزير
اةوةي دابندرَيت يَيطاي نةكرايةوةش دةنطي لةسةر نةدراش ضؤن دوايي خراية اـةوَي ش وتـي بةر اسـا منـين     

 .مانةوة نية ش سوثاسنازا  واسيتةيةكمان كردووةو خستوومانةتة اَيرةش لةبةر اةوة عينقةي بة ثةرلة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عبداهلل مةال نوري ش نةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنووسراو سَيةار بؤ يةنابتش وة يارَيكين بة زارةكي من ثرسيارم لةو دوو وةزيرة بةر َيزة كردش تا اَيسـتا  
 ..رتؤتةوةش يا اةطةر مةيامل بدةيت با ثرسيارةكةم بكةمش تا اَيستا وةآلمم بدةنةوةوةآلمةكةم وةرنةط

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ببورة ثرسيار نةماش اةطةر نوقتةي نيزاميت هةيةش نةرمووش اةطينا ثرسيار نيةش باشة نةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 56تريليـؤن و  1هـةزار كـةسش    15قسة دةكةينش يـةك ثرسـيارم كـردووةش بـؤ دامةزرانـدني       اةوة دوو ر ةؤذة

مليار دينار دانراوة بؤ اةمساَلش لةكاتَيكدا اةو ثَيوةرةي كـة وةزارةتـي دارايـي نةرمانبـةر دااةمـةزرَيننش مـن       
مليـار   266يليـؤن و تر 1مليار دينارةش واتة بةثَيوةرةكةي من نزيكةي  111حسامب كرد تةنها ثَيويسا بة 

 ..دينار زيادة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــازَل       ــوثاسش بــةر َيز ن ــةش يوابــت دةداتــةوةش مــن تــةحويلم كــردووةش س ــراو لةبــةردةم وةزيرداي اــةوة بةنووس
 .بةشارةتيش نةرموو

 :حممد قادر فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك بينل باسي كرد كة يةنابي دكتؤر علي ايشارةتي ثَيـداش  اةوةي : دوو نوقتةي نيزاميم هةيةش يةكَيكيان
لة سنووري هةَلةجبة طوندي نةوةر هةيةش نةك طوندي نورش بةآلم ثَيشنيارةكة بؤ نؤذةنكردنةوةي مزطـةوتي  

مليؤنةش بةآلم داوايان كردووة كة ر َيذةكة كةمبكرَيتةوة  26نةورة لة هةَلةجبةش ثَيشنيارةكةشيانداوة لة بر ي 
اـةوةي كـة يـةنابي شـَيب بـايز ايشـارةتي ثَيـداش ثـَيم خؤشـة          : اةوةي اةو شتة ر وونبكرَيتةوةش دووةميان بؤ

اةوة ر وونبكرَيتةوةش ضونكة زؤر داوا لةاَيمة اةكرَيتش مةسةلةي زيادكردني مووضةي ثَيشمةرطةيةش ضونكة 
ليواكـةي تـرة كةمووضـةكةي زيـاد      2و ليـوا  6اةو : اَيمة بةر اسا اةبَيت بةدوو شَيوة ثَيشمةرطةش يةكَيكيان

اةو ثَيشمةرطانةن كة ثَيشـمةرطةي زؤر كؤنيشـي تَيدايـةش لـة مةَلبةنـدو لقـةكان وهـةموو        : دةكا ش دووةميان
ــةو          ــةردةم ا ــة ب ــةوة  بكةوَيت ــةم ا ــد دةك ــة اومَي ــيةكاننش بؤي ــة سياس ــةر اتي حزب ــي ومةق ــةس سياس مةكت

 .زيادكردنةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثاسش كوَيستان خانش نةرمووس
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن ســةرةتا نوقتــة نيزاميةكــةم لــة ليذنــةي دارايــي و بــةر َيز وةزيــري داراييةوةيــة دةســت ثــَى دةكــةمش كــة  

تستةر وو كة بـةس  بةر اسا هةموو نراكسيؤنةكان وةكو يةك كؤمةَلَيك ثَيشنياريان هةبووش بةس اةوان وايا
ليسا كوردسـتاني ثَيشـنياري هـةبَيتش وةآلمـي دةدةنـةوةش دةخيةنـة دةنطـةوةش هيـوادارم اـةوة بـة مةبةسـت            
نــةبووبَيتش نوقتــةي دووةمــم هــةر لةســةر قســةي بــةر َيز وةزيــري داراييــةش كــةوتي موخةصةصــاتي اَيــرةو   

مؤسـتايةش كـة اَيمـة دةيـدةين لةمةركـةز      مةركةز هةيةش اَيمة سةريف دةكةين و اةوان سةريف ناكةنش بـةس ما 
نيةش بـةس زؤر ضـني وتوَيـذ هةيـة لةمةركـةز هةيـةتيش اَيمـة نيمانـةش اـةتوانني اَيمـة ايستسـنا بكـةين بـؤ              
مامؤستايانش اةخري نوقتةي نيزاميم لةسـةر وةزيـري داراييـةش ضـونكة لةسـةر وةزيـري ثننـدانانين قسـةم         

ةان نيةش يةريدةمان نيةش بـةس ثارةمـان بـؤ داهـاتوو دانـاوةش بـةآلم       هةيةش وتي اَيمة ر استة اَيستا تةلةنزيؤ
مليؤنـةش   32مليـار و  13اةو بر ة ثارةي كة بؤ نةشرش ايعنمش مانطي دةستكردش بـؤ ثـارةي مينـةحي اـيعنمش     

اةمة بر َيكي زؤر زؤرةش كة يارَي نة تةلةنزيؤنش نة ر اديؤيـان هةيـةش تـةنها يـةك ر اديـؤي نـةورؤزيان هةيـةش        
نةيةريدةي هةيةش باشة اةمة بؤ كوَي دةضـَيت ش لةسـةر قسـةي بـةر َيز وةزيـري ثننـدانانش مـن ديـارة اـةو          
قســةي يــةنابيان لــة ثرؤتؤكــؤل اةنووســرَيتش بؤيــة مــن ناضــارم وةآلم بدةمــةوةش اــةو ســةرةتاي قســةكاني    

ؤم بؤ دةركـةو ش بؤيـة   بةقسةيةكي من هَينايةوةش كة من وتوومة اَيستا لةقسةكاني يةنابتةوة اةركةكاني ت



 12 

ش بةشداري ثةسةند 1118لةدواياردا كةبووم بةوةزيري ثنندانانش بؤ اةوةي اةركةكاني خؤم بزا  من لة 
كردني اةو وةزارةتـةم كـردووةش لةبـةر اـةوةي اـةزا  اامـانج و اةركـةكاني ضـية ش بـةآلم اةمـة بةداخـةوة            

وش اـةو كؤمـةَلَيك قسـةي كـردش ديـارة كؤمـةَلَيك       لةدانيشتنَيكي وديدا بووش من وه كاك سـةرهةنط خـؤي بـو   
ــةوَيت          ــةمش اةم ــاس بك ــرة ب ــةي ودي لَي ــادةمش قس ــةخؤم ن ــة ب ــةو مان ــن ا ــةس م ــةبووش ب ــا ه ــا  و ش موعان
ــتش كــةمن لــةر ووي طاَلتــةوة اــةوةم وتــيَبش اــةطينا مــن اــةزا  اــةو ياســايةكة       تةوز ةكــةم بــةس اــةوة بَي

ضية ش ااماجنةكاني ضية ش بةآلم قسةي ودي حةق نية لَيرةدا بـاس   بةشداريم تَيدا كردووةش اةزا  بابةكاني
بكرَيتش دوو شا ترم هةيـةش مةسـةلةي اةوانـةي كـة بـر اوة بـؤ كـةرتي تايبـة ش لةكـةرتي طشـاش لةكـةرتي            
تايبة  بةكار هَينراونش مةكتةبي تايبة  و اةو شتانة نيةش اةو ثرؤذانةن كة لة طرين سـا و اةمانـةي كـة    

مليؤنـةش كـة اةمـة بـةثَيي      131مليـار و  11وسلَيماني دروست كراون بؤ نيشـتةيَيبوونش بر كـةي    لةهةولَير
ياساي وةبةرهَينان اةمانة كارااساني زؤر زؤريان بؤ كراوةش تةنها يةك خاَلم ماوةش تةبعةن من اةو ثر ؤذانةم 

باسي ثرؤذةكـان وةآلمـي    مليؤنةش 131مليار و11ثرؤذةيةش بر ةكةشي  11هةمووي ناردووة بؤ كاك عومةرش 
مين دايةوة كةيَيبةيَيكراونش اةو ثرؤذانةي كةلة يةك سـاَل كـةمكنش اـةو تـةنها باسـي سـيانياني كـرد كـة         

 ...ثرؤذة دةكةمش اةو سياني عينج كردووة 261ايعنج كراونش من باسي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووزؤر سوثاسش تةواو كاتت نةماش بةر َيز ساالر حممودش ن
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسـا مــن لــةم دواييــةدا داواي نوقتـةي نيــزاميم كــردش ضــونكة ثــَيم وايـة بــةثَيي ثــةير ةوي نــاوخؤ اــةو    
داواكارييانةي كةبةناوي نوقتـةي نيزاميـةوة ثَيشكةشـكرانش نـا نيـزامنيش مـن نوقتـةي نيـزاميم لةوةيـة كـة           

زان هــةم وةزيــري دارايــيش وةزيــري ثننــدانانش وةآلمــي اــةو ثرســيارو ســةرنج و تَيبينيانــةيان   دةبــوو بــةر َي
ــةكان          ــة مةعني ــةموو ليذن ــيين ه ــةرنج و تَيب ــراوةش س ــَ  ك ــي داخ ــةي داراي ــةر اثؤرتي ليذن ــة ل ــةوةش ك بدايةت

درَيتـةوة و لـة   تؤمار كراون نةك وةآلمى تاك بةتاكى ثةرلـةمانتارةكان ب  بةشَيوةيةكي هَيمنانةو بةدةقيق تر
كؤتايدا دةست خؤشي لة هةردوو اليةن اةكةم كة بةشَيكى با  تةوز يان داو وة بةشـَيكين لـة ثرسـيار و    

 سةرجنةكان ماون وةآلم بدرَينةوةش 
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . دةست خؤ  سوثاسش سةرهةنط نةرموو
 : بةر َيز سةرهةنط نرج حممد

 .بةر ٍَِيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة لة قسةيةكى كاك عةلي سـندى بـوو لةسـةر اـةوةى وةزارةتـى طواسـتنةوة و طةيانـدن بةراسـتى اَيمـة          من ل

ااماذةمــان بــةوة دا يــةك خــاَل هةيــة مــةتار ةكان اَيمــة هــةموو شــانازييان ثَيــوة اةكــةين بةر اســتى هــةردوو  
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ةوة كــة مةتار ةكانــة مــةتار ى ســلَيمانى و هــةولَيرش بــةآلم يــةك حاَلــة  هةيــة اــةوان بــؤ اَيمــةيان روون كــرد  
ــين و       ــةآلم ا ــدننش ب ــتنةوة و طةيان ــى طواس ــة وةزارةت ــةر ب ــكليةن زؤر زؤر يــةعين س ــةولَير ش ــلَيمانى و ه س
كارةكانيان بة هيَ شَيوةيةك وةزارةتى طواستنةوة و طةياندن ااطادارى نية بةراستى اَيمة اَيستا لـة بـةردةم   

ــتنةو     ــانى طواس ــا ثر ؤذةك ــتى ااي ــيارةيان بةراس ــةم ثرس ــى     ا ــر ؤذةى وةزارةت ــةك ث ــوَين  ي ــة ك ــدن ل ة و طةيان
طواستنةوة و طةياندن نيية لـة اةمسـاآل بةر اسـتى لـة ثَيشـنياز كراوةكانـة اـةوةى كـة هةيـة بـؤ مـةتار ةكانى            
ــةو       ــة ا ــةر َيوة حةق ــةيانبا  ب ــران ا ــةنى وةزي ــةتار ةكان اةجنوم ــة م ــدا ك ــراوة لةكاتَيك ــةولَير ك ــلَيمانى و ه س

 ...بؤ بكرَيت اةو وةزارةتانةوةزارةتانة حسابَيكيان 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاك كاردؤ نةرموو
 : بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ..........اَيمة ااماجنمان لة ثرسياركردن و هةَلسةنطاندنى ثر ؤذة بودية 

 
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاردؤش نةرموونوقتةي نيزامى كاك 
 : بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يوابي ثرسيارةكان بدةنةوة بةالى منةوة وةآلميان نةداوة كة بـؤ ةوونـة شـتَيكى زؤر زةق كـاك ايسـماعي       

دنى كردنى هةَلسةنطاندنى بوديةى ثةرلةمانش اةجنومةنى دادوةرىش وةزارةتى دارايي كة اةمانة هةَلسـةنطان 
ــة    ــة ل ــةكراوة ك ــؤ ن ــةى% 31ب ــةر َي و اة   بودي ــؤن تَيئةث ــغيليةش ض ــةوةى   تةش ــةبَي ا ــةوة ب ــة دةنطدان خرَيت

هـةموو اـةو خاآلنـةى كـة ثةيوةنـديى بـة حسـابي خيتـامى         : هةَلسةنطاندنى بـؤ بكرَيـت  اـةوة يةكـةمش دوو    
لـةوة وةزيـرى   هةية هـةموو اـةو هةآلنـةى كـة كـراوة بـة مقار ةنـة يوابيـان نـةداوة يطـة            1111و  1111

ثنندانانى بةر َيز بؤ هةموو اةو ثر ؤذانةى كة دووبارةنش بؤ اـةو ثر ؤذانـةى كـة يياوازيـان هةيـة لـة نَيـوان        
بر ى ثارةى دانراو و لةطةَل ساَلى ثار و لةطةَل اةمساَل طةر انةوةى ثر ؤذةكـانى ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـانش اـةو     

ــو كا   ــراوة وةك ــؤ دان ــان ب ــة ثارةي ــتش     ثر ؤذانــةى ك ــا ناكرَي ــي تي ــة ايش ــةوةى مــاوة  ك ــَيني ا ــةردى بَل رطــةى ب
مةر مةر ةكةش اةم ثر ؤذانةى اةمساَل بةردةوامن اَيمة هيَ وةآلمَيكمان نةبيست يطة لة داها  كة منش بةَلطة 
وه كة داهاتى وةزارةتى كارةبامان بـة ةوونـة هَينـاوة بـة بةَلطـة بـؤم هَينـاوةش مـن داوا لـة وةزيـرى دارايـي            

ــة ــزى       اةك ــولتةى هَي ــةَل س ــردووة لةط ــراق ك ــةَل عَي ــةوة لةط ــاخري كؤبوون ــة ا ــداتَى ك ــةحزةرةمان ب ــةو م م ا
ثَيشمةرطة كة من ثرسيارم كرد اةَلَي بةَلَي سولتةمان داوة من ضؤن بيسـةملَينم كـة نـةدراوة  لةكاتَيكـدا بـة      
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ة وةآلمـى ثرسـيارةكاةان   قانوون هةية تؤ سولتة وةرةطريت لة عَيراقة اةم كَيشـةية ضـية لةبـةر اـةوة اَيمـ     
 .نةبيست داوا دةكةين اةو ثرسيارانةى لَيمان كردووة و ماوة بيدةنةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش بةر َيز حممد شارةزوورى نةرموو

 (:شارةزوورى)بةر َيز حممد امحد علي 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر َيز وةزيــرى ثنندانانــة ســةبارة  بــةوة كــة وتــى اــةبَي مــن نوقتــة نيزامييةكــةم لةســةر يةكــةميان بــؤ بــة
وةزارةتى شةهيدان كيتا ان تةوييئ بكـا  اَيمـة لةطـةَل وةزارةتـى شـةهيدانة وةزارةتـى شـةهيدان هاتؤتـة         
اَيــرة كؤبوونــةوةمان كــردووة اــةوانين موانــق بــوون بــؤ اــةوةى اــةو بــر ة ثارةيــةى دانــراوة بــؤ هــةردوو     

َير و ســلَيمانى بكرَيـت بــة خـانوو بــؤ كةسـوكارى شــةهيدان وش اةطـةر مةياليشــى     بةر َيوةبةرايـةتى لــة هـةول  
ــةوة          ــةولَير ا ــة ه ــةك ل ــؤك ي ــة ده ــةك ل ــةهيدان ي ــوكارى ش ــؤ كةس ــةوة ب ــتةخانة بكرَيت ــت دوو خةس تيابَي
مةحزةرةكةشم خستؤتة بةردةم دةست يةنابي بؤ اةوةى وةزارةتى شةهيدانين موانق بوون لةسةر اـةوةش  

مييةكم هةية بؤ يةنابي وةزيرى دارايي ديارة اَيمة دوو قانوون دوو ياسا هةية ذمارة سي و دوو نوقتة نيزا
ن  1111هةشت هي خانةنشيين ثَيشمةرطة و لة هةمان كاتدا ذمارة سى و ضوار كة هةردووكيان هني ساَلى 

ي ثرسـيارةكةمان  كة تايبةتة بة كةم اةندامانى سةنطةر يةنابي ااماذةى بةوة نـةداو اومَيـدةوارم كـة يـواب    
 .سوثاس..بداتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسش بةرَيز خورشيد نةرموو

 :بةر َيز خورشيد يمحد سليم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دووش سَى يار كاك ايسماعي  بة نووسني داواى اةوةى كرد كة هةَلسةنطاندن بؤ ضةند وةزارةتـةك و ضـةند   
رةتـى دارايـي و اـابوورى خـاَلى يةكـةم لـة راثـؤر تى ليذنـةى دارايـي و اـابوورى           شوَينَيك نةكراوة يـارَي وةزا 

تَيبينييةكانى جلنةى دارايي و اابوورى اةطةر كـاك ايسـماعي  لـة دانيشـتنةكان اامـادة ببـا اةكيـد اـةوين         
ج بوديـة تـةرخان كـراوة بـؤ ثَيـن     % 83بةشدار دةبوو لة دار شتنى اةو هةَلسةنطاندنة كة اَيمـة كردوومانـة   

وةزارة  وةزارةتةك لةوان وةزارةتى داراييةش اةمة يةعين روونكردنـةوة و داوامـان كرديـة لـة حكومـة  لـة       
مستةقبةل رةضاوى اةو تةوزيعة بكةن اةو نةوعة دابة  كردنة بكـةن لـة مابـةينى وةزارة ش اةمـة يـةكش      

ار و دوو سةد و سى و دوو لـة  دوو هةر لة وةزارةتى دارايي ايعتريازمان كردووة كة ضؤن دةكرَيت ثَينج هةز
راثؤر تي دارايي هاتووة و دةرةيةى وةزيتى تةرخان بكرَيت وةزارةتى دارايي و اابوورى داوامان كردووة اةو 

داوامـان كـردووة   : رَيذةية كةم بكرَيتـةوة و دابـة  بكرَيـت بةسـةر وةزارةتـةكانى تـر بـةثَيى ثَيويسـتش سـىَ         
بـة ثـرؤذةى ااوةدانكردنـةوة و رَيطـا و بـان بـة اـةوة هةَلنةسـتَيتش         وةزارةتى دارايـي واـابوورى لـة مـةوثا      
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ضونكة اةوة ايشي اةوة نييةش اةى اةمة هةَلسةنطاندن نيية ديراسة  نيية بـؤ وةزعـي وةزارةتـةك  اةمـة     
هةنــدةك شــوَين هــةن يــةعين ضــاالكييان نيــة مةســةلةن ســةرؤكايةتى اةجنومــةنش بوديــةى   : يــةكش دووةم

بوديةى ثةرلةمانش بوديـةى اةمانـة بوديةيـةكى زؤر كـةمن سـةير بكـةن مةسـةلةن        سةرؤكايةتى هةرَيمش 
 .............. سةرؤكايةتى ايقليم ستر ثؤينت ض  و دوو لة بودية بةركةوتووةش بةَلَى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ريااةنش لة يَيى خؤتةوة قسة مةكة كاك ايسماعي ش نةرموو كاك خورشيد

 :د سليمبةر َيز خورشيد يمح
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةيليسي داد ستر ثؤينت شةست و ثَينجش مةيلسي وزةرا ستر ثؤينت نةود و يةكش اةمانة ضاالكييان نيـة  
ثاشان اَيمة مولزةم نيية هةَلسةنطاندَيك بـؤ هـةموو دام و دةزطـاى حكومـة  بكـةينش دةسـتةى وةبـةرهَينان        

خان كـراوة بـؤ دةسـتةى وةبـةرهَينان ثَيشـنيار هةيـة كةاـةم سـةد و         اَيستا سةد و ثةجنا مليار دينار كة تـةر 
ثةجنا مليار دينارة زؤرة دابة  بكةين بة حةنتاو ثَينج بؤ نيشتةيَى بوون حةنتاو ثَينج بـؤ ياسـاي ذمـارة    

سةدو ضـ  و نـؤ مليـارى دي تـةرخان كـراوة بـؤ طونـدةكان يـارَي اةمـة هَيشـتا قسـةى            1111هةشتى ساَلى 
مة يَيبةيَى دةكرَيتش يَيبـةيَى ناكرَيـت  اةطـةر يَيبـةيَى بكرَيـت قـازاجنى ضـيةش زةرةرى        لةسةرة اايا اة

 ..........ضية  يةعين اةمة بةر استى كاك ايسماعي  اةطةر لةوةخا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكايةش بةيان اةمحةد نةرموو
 :بةر َيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .رةكا هةى تةوز ةك  بؤ يةنابَي وةزيرَى دارايي وش دوو ثرسيار ذى بؤ وةزيرَى ثنن دانانَىمن ثرسيا

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ريااةن نيزاميمان وتووة ثرسيار نييةش ريااةن

 :بةر َيز بةيان امحد كؤضةري
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ووين سةرداةان كردبوون وش بةنيسبة  سندوقى زةمانش بةس تةوز ةكَيش بةر استى اَيمة وةكو ليذنة ضووب
سندوقى زةمان كة مانَيكى كرَيكاراش بةر َيوةبةرى داارية طوتة اَيمة كة اَيمة مةساريتي خؤمان بة رةواتبةوة 

 ...لةناو اةو سندوقة دةرى اةكةينش بةر َيز يةنابي وةزير وةآلمى من نةداوةش اةو تةبعةن وازحة
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 :تةواو سوثاس سواالةكة  طةيشتش ااخري كةس طؤران اازاد و خةآل ش تةواوش نةرموو
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةرضةندة كؤمةَلَيك وةآلم و زانيارى بامشان لة وةآلم دانةوةى هةردوو وةزيرى بةرَيز دةسـت كـةو ش بـةآلم    

عقيب و هـةتا تـةعليقم هةيـة لةسـةر بةشـَيك لـة قسـةكانى هـةردوو وةزيـرى          من اَيستاكة  ثرسـيار و تـة  
بةر َيزش بةآلم ثرسيارةكةى من لَيرة اةوةيـة بةرنامـةى سـةرؤكايةتى ضـية  يـةعين بر يـارة هـةر هـةموومان         
قسة بكةينةوة االيةتَيك دانَيني اةطةر نا يةعين االيـةتَيك دانـَيني بـؤ بر يـاردانش ضـؤن بيكـةين  دةخيةينـة        

 ....دةنط دان  تةاةي  دةكةين  ثَيشنيارةكان ايزانة دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس طةيشتش يةنابي وةزير يوابي اةو نوقتة نيزاميانة هةردووكتان بة نؤرة بدةنةوة كـاك شـَيب بـايز    
 .نةرموو

 :وةزيرى دارايي و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

كاك حةمة سـةعيد نـةرمووى بةنيسـبةتى داهـاتى نـةو  و مةصـرون و حسـابي خيتـامىش بةراسـتى اَيمـة           
حيساباتى خيتامى اةنَيرين بة تةاكيد تةدقيقين اةكرَيت و دَيتة بةردةستى يةنابتان و هةموو داهـا  و  

ةم بةر َيزتان و بةر َيزتان مةصرون و مةصرويف نيعلي تياية دةر اةكةوَيت و اةو وةختة اَيمة دَيينةوة بةرد
ثرســـيارمان لـــَي اةكـــةن و وةآلم ادةينـــةوة و هـــةر موحاســـةبةيةكين هـــةبَيت اَيمـــة اامـــادةين بـــؤ اـــةو 
موحاسةبانةش بة نسبةتى داهاتى نةوتةوة من وه داهاتى نةو  ثارةيةك كؤبـؤوة دامانـة بـةردةم ثةرلـةمان     

لةمان وة ثةرلةمانى بةر َيز قةرارىش بر يارى دا لةسـةر  وة ثر ؤذةكانينش موقتةرحةكاةان هَيناية بةردةم ثةر
اةوةى اةو بر ة اةوة بكرَيت وة كة ثارةى ترى كؤ اةبَيتةوة بة هـةمان شـَيوة اةيهَينينـة بـةردةم ثةرلـةمان      
نةك مةصرونةكةشي اةهَينينة ثةرلةمان خؤى و ثر ؤذة موقتةرةحةكانى دَينني بـةثَيى بر يـارى ثةرلـةمان    

قيقةوة تةدقيقي مةصاريف و خؤى نةنةقاتين و داهاتين اَيستا من باسـي اـةوةم كـرد لـة     بة نسبةتى تةد
قســةكاةا وه اَيســتا خــؤ  بةختانــة تــةدقيق اــةكرَيتش اــةوة ســلَيمانى اــةكرَيت و لــة هــةولَيرين اَيســتا   

اــين اَيســتا دةســتيان ثَيكــردووة و ديــوانى رةقابــةى مــالي حالييــةن   1111اــةكرَيتش وة حيســاباتى ســاَلى 
اةكــةن لوينــةكانيانش بةنســبةتى كــاك بينلــةوة يــةنابي كــة نــةرمووى اــةو داهاتانــة مــن يــارَيكى تــرين  
تةاكيد اةكةم يارَي داها  بةثَيى قانوونةكة داهاتى وةزارة  داهاتى خودى ناو وةزارة  و ديوانةكةيةتى و 

و اَيسـتا يةداويلةكانيشـمان ثَييـة    اَيمة اةو حيساس و كيتابةى كة هَيناومانة لـة خؤمانـةوة نـةمان هَينـاوة     
هاتووة لة هةموو حاَلـةتَيكا داهاتةكـة هـةر هـي خؤيانـة بـةثَيى       : دواى اةوة اةو داهاتةى كة لة و حيسابانة

ياسا حكومة  دةعمي اةكا ش دةعمي ثَيويستةكانيان اةكا ش بؤ ةوونة مةسةلةن شارةوانى سـةرنيان ضـوار   
ايتيتـاقى لةسـةر كـراوة داهاتييـان شـارةوانييةكان نـةك وةزارةتـى        سةد و سى و يةكة كـة تةقـديم كـراوة و    

شارةوانى داهاتى سي و هةشت مليارة يةك لـة يـةكى دةربكـة داهاتةكـة بـؤ خؤيانـة بـاقي مةسرونةكةشـيان         
اةدةينةوة سَي سةد و نةوةد و ضوار ملياريان اةدةينَى لةطةَل داهاتةكةى خؤيانةش هةروةها مةتار ى هـةولَير  
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نى بــة هــةمان شــَيوة حــةنتا و شــة  بــة ســي و دووش ضــ  و ضــواريان اــةدةينَى لةطــةَل داهاتةكــةى  و ســلَيما
خؤيانةش بة نسبةتى بنوكيشةوة بة هةمان شَيوة بـة نسـبةتى كـاك عةبداللـة مـةال نورييـةوةش يـةنابي كـاك         

ي مـنش كاكـة مـن    عبداهللش راستة بؤ يةنابي سةرؤكى ثةرلةمان و حةواَلةى منى كردووةش اَيستاكة هاتؤتـة ال 
اةمةوَيت لَيرةوة اةوة باس بكةم اةوة بؤ بيست و ثَينج هةزار كـةس نيـةش اـةو ثارةيـة تةناصـيلَيكى زؤرى      

  شــة  ترليــؤن و ســةد و نــةوةد بــووةش  1111لةطةآليــةش اــةو ثارةيــةى كــة هــاتووة خــؤى ثارةكــة ســاَلى  
رةكة شة  سـةد و شةسـت و ثَيـنج    اةمساَلةكة ضوار و شة  سةد عةنوو اةمساَلةكة شة  سةد و نةوةد ثا

بوو نةرقةكةى يةك و ثَينج سةد و هةشتا و ثَينةة اةمة بيست و ثَينج هةزارش سَي سةد مليار تةقيم كراوة 
ى تةدوير اةبَيتةوة بـؤ اةمسـاَلة   1111بؤ اةوانةى كة تةعني اةكرَين ضوار سةد و حةنتاى عةيزى ساَلى 

اية كة ساَل ثـار لـة نـاو ايعانـا  دةركـةتبووش ايمسـاَل هاتؤتـة نـاو         سةد و حةنتا و ثَينج مليارى ثارةى كارةب
ارياداتةوةش هاتؤتة ناو مةصرونةو عةنوو هةروةها اةو ليوايانةى كة دااةنرَين سَي سةد مليارى بؤ دانـراوةش  
هةروةها موخةصةصاتى عةنوو دامةزراندنى اةو بيست و شـة  هـةزار تـةياوزةى كـؤن بـَي اَيمـة بامسـان        

ــ ــة ســاَلى   كــرد ون ــؤى دانــاوةش اةمــة    1111ان اَيمــة تــةياوزمان هــةبووة ل ــةد مليارمــان ب ــةوين ســَى س ا
تةناصيلةكان بةم شَيوةية هاتووةش اةوة نةبَي بيست و ثَينج هةزار كةس و اَيمـة اـةوة هـةر مـةعقول نييـة      

و ضـ  و ثَيـنج    بةو شَيوةية بَيني ترليؤنَيك و ثَينج سةدو هةشتاو ضـ  و ثَيـنج كـةس دابنـَيني ثَيـنج سـةد      
بورهـان و اـةوان يـواس     مليارش ديارة هةنـدَيك ثرسـيارى تـر هـةبووش اةطـةر نـازا  يـةنابت اةوانـةى كـاك         

 ..بدةمةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةرموو كاك عليش نةرمووش كاك بورهان رةشيد يارَيكي تر لة يَيطـةى خؤتـةوة قسـة مةكـة ريااـةنش يـةك       
 .  دوايي موحاسةبة اةكرَيتش نةرمووبةشةر لة شوَين خؤى قسة بكا

 :وةزيرى دارايي و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عةنووش ديارة اةم برايانة ثرسياريان هةبوو اَيمة بة نيسبةتى قانوونى ثَيشمةرطة و تـةقاعودى ثَيشـمةرطة   
ــة اةجن     ــتا ل ــةمووى اَيس ــةر ه ــة ه ــدامان اةمان ــةم اةن ــةكرَيت    و ك ــةر ا ــةوةى لةس ــة كؤبوون ــةنى وةزيران وم

بةردةوامة كؤبوونةوةكان هةر اَيمة وةكو وةزارةتى دارايي اةمرمان ثَي بكرَيت يةكسـةر اـةو ثارانـة سـةرن     
اةكةينش بـةآلم نوقسـانى هةيـة ايشـةكان لـة ايةصـااييا رةنطـة هةنـدَيك لـة بـرادةران ااطايـان لـة هةنـدَيك              

باسي سلتة كراش عةنوو اةوةم لـة بريضـوو اَيمـة سـلتةيةك بـدةينش بةراسـتى       اةو . مةوزوعةكانيشي هةبَيت
دةسةآلتى اةو سلتة دانة لةالي من نية اةبَي من بطةر َيمةوة بؤ حكومة  لةطـةَل اةوانـة بـاس بكرَيـت اـةو      
مةوزوعة اةويا دَيمةوة سـةر اةوانـةى اـةو برايانـةى ديـارة كـاك ايسـماعيلين ايشـكالَيكى هـةبوو لةسـةر           

ك حةز اةكةم هةر يوابي بدةمةوة اَيمة مينكةكةمان هَينا وة ديراسةمان كردش اَيمة لةسـةر راسـتنيش   مين
بيسـت و حـةو  و    1111مينك هةذدة و شة  سـةد و دوو بـووةش لـة سـاَلى      1111ضونكة اَيمة لة ساَلى 
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اةوانةى كة لـةوَى   بؤتة بيست و نؤ و ضوار سةد و حةنتا و حةو ش 1111ضوار سةد و سى و سَى لة ساَلي 
هاتووة اةوانة موقتةرةحاتة و وة اةم مينكاتانةى هةية اَيمة اةو مينكاتانة داومانة بة وةزارةتـةكانى تـر   
مةسةلةن هةر ثار ساَل شة  هةزار مينكمان دا بـة وةزارةتـى تةربيـةش ضـونكة وةزارةتـى دارايـي صـاحييب        

و كـارى ثَيويسـت اـةكرَيت بـؤ دانـي مينكـا ش ديـارة        اةو ايةتياتةية و لةالي اةوان حـةزن و ايسـتيةداس   
اةوة  ثرسيارَيكى تر بووش اةويا دَيمة سةر اةوانةى كاك كارزان ثرسـيارى لـَي كـردووينش كـاروانش عـةنوو      
ثرسيارى اةوة اةكا  بـة نيسـبةتى ثـارةى حزبةكانـةوة ضـةندة و ضـؤنة  و اةمانـة مـن ديـارة ثرسـيارةكة           

ةزارةتى دارايي اةو ييهةتة نيمان نة ثارةى حزس دةسـت نيشـان بكـةين وة نـة     ثَيويست بةوة اةكا  اَيمة و
بين ين وة نة زيادى كةين وة نة كةمى كةينش اةم مةوزوعة ديارة لة شوَينى خـؤى بر يـارى لةسـةر اـةدرَيت     

اى وة خةزينةى تايبة  لةوَى صةرن اةكرَيت وة هةر تةناصيلَيكى تر لةم بابةتةوة رةنطـة هـةبَيت لـة رَيطـ    
ــت بــؤ اــةوةى وةآلم بدرَيتــةوةش بــة      ثةرلــةمانى بــةر َيزة وة نووســراو تــةوييهي اةجنومــةنى وةزيــران بكرَي
نيسبةتى كاكة بورهانةوة ديارة باسي لة حيسـاباتى خيتـامى كـردووةش وةالهـى زؤرم و ش باسـم كـرد لةسـةر        

دةست ثَي اةكا  و اينشاءاهلل  حيساباتى خيتامى لة بيدايةتى سةرى ساآل ناية وة لة كؤتايي مانطى ضوارةوة
لــةماوةى مانطَيــك دواى اةوةيــة اةطــةر وةزارةتــةكان تــةواوى بكــةن و كؤتــايي ثــَي بَيــت دَيتــة اةجنومــةنى    
وةزيران و لة اةجنومةنى وةزيرانيشةوة اَيمـة اةمسـاَل بـة تةاكيـد اةمسـاَل اةضـَيتة رةقابـةى ماليـةوة بـؤ          

 1111زياتر بةرضاوتان روون بَيتش حيساباتى مدةوةرى ساَلى  تةدقيق و دَيتةوة بةردةستى اَيوة بؤ اةوةى
اةطةر يةنابتان شايةتيم بؤ بدةن وةآلهى باسي اةميشم كرد هةرضةنَيك يةنابي وتى باسي نةكراوة اةمة 
نازا  باسي بكةمةوة يان نا  لة راثؤر تى بةر َيز وةزيرى داراييا هاتووة وةزارةتى ثي مـيم بـاس نـةكراوة لـة     

بةقانووني بوديةى عَيراقى وةزارةتى ثَيشمةرطة باسي نةكراوة لـة تـةرخان    1111كراوى بوديةى تةرخان
ــةى   ــى بودي ــارةش      1111كردن ــمةرطة دي ــى ثَيش ــارةى وةزارةت ــةر ث ــةر لةس ــا ه ــةس لَيرةي ــةمين ب ــى ا وةآله

رتبَيـت لـة   ثرسيارةكةى كاكة كاردؤ اةَلَي اةو مةحزةرةم بؤ بَيننش وةآلهـى اَيمـة كـة هـةر ثارةيـةكمان وةرط     
بة ا مةعلومة و روون و ااشكراية اةندامانى ثةرلةمان لة بة انش وةزيرةكان لة بة انش هةموو اةجنومةنى 
وةزيران هةية لة بة ا اةطةر شا وا هةبَيت بة راستى اةبَيت وةصلَيكى قةزيان بةرامبةر بـةوة وةرطـرتيَب   

اَيمة  خؤ نـاتوانني اـةو مةوزوعـة بشـارينةوة و      هي ساَلَيك بة ثارةكة وةرطريابَيت الى اةوانش اةو وةختة
داخيلي نةكةينش راثؤر تة بة تةنتيزى ياساى راذةى ثَيشمةرطةوة من باسي اةوةشم اَيستا كرد بةر استى اةو 
ثارانةى بـؤ زراعـة  و صـناعة  تةخصـي  كـراوة زؤر كةمـة ثَيويسـتة ضـاك بكرَيـتش اـةوة عينقـةى بـة             

مينـةح و  % 51ة وة ضـاككردنى تةخصيصـي ثـارةى صـناعة  و زراعـة  لـة       ثةرلةمان و بةر َيزتانـةوة هةيـ  
ايعانا ش اةوة بر يارى يةنابتانة من باسم كرد مينةح و ايعانا  و اةمانة ضية و ضؤنة ش يةعين هةموويم 
داوةتةوةش وةآلهى ثارةى نرؤشتنى نةو  وازح نيةش باسم كردش لة داهاتى نر ؤكةخانةى هةولَير و سلَيمانى و 

ريبــة و اــاو و اةمانــة هــةمووى مةعلومــةش هــةمووى لــة شــوَينى خؤيــا هــاتووةش يةداويلــةكان مــةويودن   زة
هـةمووى لــة بانقةكانــة بـة ايشــعارى تــةحريرى رؤيشـتوون ضــؤتة اــةوَىش دةربـارةى مةيليســي قــةزا بــةوة     
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زاش اَيـوة  نةدراوة كة ثَيويستة ثارةيان بؤ تةخصي  بكرَيت بؤ تـةعني كردنـى حـاكم و اَيـوة مةيليسـي قـة      
ديارة خؤتان اةزانن دةسةآلتَيكى سةربةخؤية و وا اةطةر بيانةوَي حاكم تةعني بكةن و دا ةزرَيش حةنةن 
دةرةيةكةشيان زوو ثَي بدرَيت دوو سةد و ثةجنا مليار دينار بؤ صندوقى ايسـكان ضـؤن صـةرن اـةكرَيت      

سةرن اةكرَيت  اةوة دةبَي لـة هةيئـةى    وةآلهى اَيمة اةو ثارانةى داومانةتة صةندوقي ايسكان اةوة ضؤن
 .....ايستسمار بثرسني كة ضؤن سةرن اةكرَي و رةقابةى مالين بنَيرنة هةيئةى ايستسمار 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تكاية اةو سوااالنة اةوة مةساايلَيكى ترةش اةتوانن لة ليذنة مناقةشةى بكةن و بَين سةردانيان بكةنش نييةش 

 :لي كةرةم كةتةواوش كاك عة
 :وزيرى ثنندانان/ علي سندى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيز كاك عمر ثرسيارى لةسةر اةوة بوو كة تَيبينى لةسـةر اـةوة هـةبوو كـة يةكـةم شـت كـة هاوسـةنطى         

سـةبارة  بـة   نيية لة بةينى ثارَيزطاكان و بةينى قةزاكانش من تةنها اةوة دةَلـَيم كـة داتاكـان كـة ثيشـا  دا      
ثارَيزطاكــان كَيشــةيةكى اــةوتؤمان نيــةش قــةزاكانين وابــزا  مــةوزوعى قــةزاكان يــان تــةوزيعي ثر ؤذةكــاني  
اةمساَل مةبةست لَيى ثر ؤذة ثَيشنياركراوةكانة خؤمن اةمساَل ثر ؤذة بةردةوامـةكان سـةر لـة نـوَى تـةوزيع      

د مليـار دينـارى بـؤ كارةبـا مـةحةوزة و لـة       ناكةمةوة ثر ؤذة ثَيشنياركراوةكانين تةوز م دا كة شـة  سـة  
ليســـتةكاندا هـــاتووةش اـــةوةى كـــة تـــةوزيع كـــراوة لةســـةر قـــةزاكانش لـــة ســـةر ثر ؤذةكـــانين شـــارةوانى و   
ااوةدانكردنةوة سَي سةد مليار دينارةكةية كة دةمَينَيتةوة كة لةوَيدا رةضاوى تةوزيعى قـةزاكاةان كـردووة   

ةن ايشـي اَيمةيـة ثـارين اـةو تةوصـياتانة هـةبووة و كردوومانـة بـة         حةدل ايمكان وة ايشي اَيمةية تةبع
بةرنامة كة حةدل ايمكان تةتبيقي بكةينش خاَلى دووهةم من بةراستى ثَيم خؤشة كـة اـةم هةرضـيةك كـة     
من هةمة هةمووى ريكؤرد كراوةش هةمووى تةسةي  كراوةش من بة هيَ شَيوةيةك نةموتوة هةَلةى ضـاث لـة   

ا هةيـة وة لـة ثر ؤتؤكـؤل هةيـةش يـةنابتان داواى اـةوة دةكـةنش ضـونكة بـةر َيزيان وتـى           يةمع كردنى ثـارةد 
وةزيرى ثنندانان دةَلَى هةَلةى ضاث هةية لة يةمع كردن اةوة شتَيكى تةبيعيية من اةبةدةن اةو قسةيةم 
 نــةكردووةش مــن وتوومــة هةَلــةى ضــاث هةيــة لــة كةليمــةى ضــؤمان كــة ضــؤمان رةقــةمَيكى عــةدةدى نيــةش    

كةليمةيةكــةش نــاوى قةزايةكــةش يــةنابيان دةَلــَينت اَيمــة نــاكرَينت اــةم ثرســيارانةى كــة موتةعلقــة بــة            
وةزارةتةكانى ترةوة هةمووش ااخر ريكؤرد هةيةش ثر ؤتؤكؤَل هةية من باسـي يـةمع و تـةرح كـةس بـة هـيَ       

بيعي نيـة تيكـرارين   نةوعَيك من نـاَلَيم اةطـةر لـة يـةمع و تـةرحا هةَلـة هـةبَينتش تةبيعييـةش ضـونكة تـة          
دةكةمةوة كة  ةَلةتى يـةمع و تـةرحي ثـارة بـة هـيَ شـَيوةيةك مـةقبول نيـةش اةمـة كةليمـةى طونـد كـة             
ايزانةية لةوَى كة لة ض مةرحةلةيةك اةوة ايزانة كراوة اةو هةَلةيةكى ضاثي ناو لَيدةنَيمش هيضي تر نيـةش  

كانى تر هةموو بَين يـةواس بـدةن وا بـزا  زؤر    اةمة عينقةى بة يةمع و تةرح نيةش اايا دةكرَيت وةزيرة
تةبيعيـة ســةرؤكى اةجنومــةنى وةزيــران هــةموو وةزيرةكــان لـة بــةعزَيك وآلتــدا وةكــو اــوردن كــة ميزانيــة   
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موناقةشة دةكرَينت رةاي  وزةرا وةزيرةكان هةموو اامادة دةبن لة ضةند يةلسةيةكدا هةموو ثرسيارةكان 
االي تــر هــي بــةر َيز كــاك بــينل ســلَيمان مــن تةوز ةكــةى كــة دام بــة    دةكرَيــت اــةوة هــةر شــَيوازَيكش ســو 

تايبةتين كة ايةتيمالة من لةوةدا دةقيق نةبوومب كة وه بةر َيزيان خةَلكى نآلن شوَينة بةآلم مةخسـةدى  
اَيمة لَيرة خودى بابةتةكة طرينطةش خودى بابةتةكة اةوةبوو كة اةو ثر ؤذةية كـة ثر ؤذةيـةكى بضـووكة بـة     

ــة       هــة ــةر َيزيان و اَيم ــتا ب ــزا  اَيس ــة  واب ــان وةهمي ــة  ي ــودى هةي ــا وي ــرابَينت ااي ــة نووس ــَيوازَيك ك ر ش
هةموومان موتةنقني ثر ؤذةكة ويودى هةية و اةدرَيسةكةمشان تـةوزيح كـرد كـة لـة كوَييـةش سـةبارة  بـة        

ةود و يةكة يـان دوو سـةد   يةنابيان كة باسي ثارةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان و كراش كؤي طشتى دوو سةد و ن
و نةوةد و هةشتة من تةايدى قسـةى يـةنابيا  كـرد و هـةر لَيـرة لـة ثـر ؤذةى ياسـاى بوديةكـةدا دةبَيـت           
بكرَيتة دوو سةد و نةوةد و هةشت و هةر سةبةبَيك هةبووبَيت رةقةمى موخةصة  اـةو مةعلومةيـة كـة    

َيمة با واز لةوة بَيننيش ضونكة ثر ؤذةى ثةرةثَيدانى لة بة داوة دَيتش اَيمة لة وةزارةتى دارايي وةردةطرينش ا
ثارَيزطاكان بر يـار درا بدرَيتـة مـةيال  حمانـةزا  كـة خؤيـان صـةريف بكـةن وا ديـارة دوو سـةد و نـةوةد و            
هةشت تةسبيت بووةش بةر َيز كاك ساالر اةَلَيت كة اَيمة وةآلمى تَيبينييةكانى راثؤر تى ليذنةى دارايي اَيمـة  

ةكانى راثؤر تى ليذنةى دارايي اَيمة وةكو وةزارةتى ثنندانان سـةبارة  بـة ثر ؤذةكـانى وةبـةرهَينان     تَيبينيي
اَيمــة اــةو هــةموو تَيبينييــةكانى اــةواةان قبولــة ايقترياحــاتى اــةواةان قبــوَل كــردووة و هــةروةها اــةو     

اَيمة دةسـت بـةيَى يَيبـةيَيمان    كؤمةَلَيك تةوصيا  هةية كة تةبعةن كؤمةَلَيك تَيينييان بة اَيمة داوة كة 
كــردووةش كؤمــةَلَيك شــتى تــؤ هةيــة كــة دةبَيــت بضــَيتة نــاو درانــا ياســاي ثر ؤذةكــةوةش لةبــةر اــةوة اةطــةر  
ايشارةه ثَي نةدابَيت اةوة با اةوة ايعنن بكةم كة اَيمة اةو تَيبينييانة بة اـةوة وةرمـان طرتـووةش بـةر َيز     

ؤيةتىش بةآلم سةبارة  بة ثر ؤذةكان ديسانةوة يةنابت باسي اةوانـة   كوَيستان خان رةخنةكة  لة يَيى خ
كرد كة من تةنها ايشارةه بة سَى داش من سي تةوز م دا كة ثر ؤذة هةية كة نسبةى تـةنتيزى سـترةش هـي    
ثارةش نسبةتى اينةازى نيةش اةسبابةكانيشمان شةرح كردوةش ونان اةو ليستة ثر ؤذانة  رؤذ بة رؤذ كةمك 

بن اةو سـاتةى كـة ليسـتى يةكـةم بـؤ اَيـوة هـاتووة ذمارةيـةك بـووة لـة مـانطى ثَينةـدا كـة ليسـتةكةمان               دة
ــد        ــاك حمم ــةر َيز ك ــةروةهاش ب ــتا  ه ــووة و اَيس ــةمك ب ــوة ذمارةكــةى ك ــؤ اَي ــردووة ناردوومانــة ب ــدَيت ك اةب

َيشنيارةى اَيـوةى كـة   شارةزوورى من هةر اةوةندة وةكو باسم كرد ايةتيمالة بكرَينت كة هةر لَيرة  اةو ث
تةحوي  كردنى ثر ؤذةى دروست كردنى دووبيناية بؤ بةر َيوةبةرايةتى شةهيدان لة دوو حمانةزةكـة لـة دوو   
ثارَيزطاكة بكرَين بة كؤمةَلَيك خانوو بؤ خانةوادةى شةهيدان بـؤ ضـوونى مـن وابـوو كـة دةبَيـت مةسـةلةن        

ة نكرةكة  بةبا  دةزا  اةوة  بؤ بر يـارى نيهـااي   لةوَيشةوة بَيت من خؤم موعتةرةز نيم لةسةر اةوة و
 ..بؤ ليذنةى دارايي و اابوورى دةمَينَيتةوة كة ضؤن بر يارى لة سةر بدا   وش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةى        ــناى موداخةل ــة اةس ــووش ل ــةواو ب ــةر راثؤر تةكــة ت ــؤ لةس ــتا طتتوط ــةر َيزان اَيس ــةنابتانش ب ــؤ ي ــوثاس ب س

بةر َيزى ثةرلةمان ضةند بؤضوونَيكى اةنـدامانى بـةر َيز هـةبوون كـة ثر ؤذةكـة بنَيردرَيتـةوة بـؤ        اةندامانى 
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حكومة  بؤ اةوةى مناقةشة بكرَينتش زيـاتر ضـاك بكرَيـتش بَيتـةوةش اَيمـة  ثـَين اـةوةى بـةثَيى مـاددةى          
سـتة لَيـرة دةنطـدان    هةشتا و ثَينج لة ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلـةمان بضـينة سـةر موناقةشـةى موازةنـةش ثَيوي     

بدرَيتش اَيستا اةخيةينة دةنط دانةوةش كَى لةطةَل اةوةية بةردةوام بني  لةسةر اةوةى موناقةشةى موازةنة 
بكةين تكاية دةسى بةرز كا  ش حةنتا و ثَينج بةر َيز لةطةَل دايـةش كـَى لةطةَلـدا نيـة  بيسـت و يـةك بـةر َيز        

ةردةوام اةبني اَيسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة دَيـنني تـا سـبةى        لةطةَلدا نية بةزؤرينةى دةنط ثةسند كرا ب
 ...سةعا  سَي و نيوى ثا  نيوةر ؤش خوا لةطةَلتان بَي

 
                                                                                                                                           

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                  ناصح حيدري                 شَيروان

 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                        َيري ثةرلةماني                       سكرت       
  عَيراق - كوردستان                                                                        عَيراق        – كوردستان
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 ( 71)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2177\5\22رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 22/5/2177 رَيكةوتي شةممةدوو

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  13/5/1111رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ثــا  نيــوةر ؤيي (3،31)كاتــذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(16)دانيشتين ذمارة , مانثةرلةسكرتَيري  شَيروان ناصح حيدري بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوةير لة ث( 11)ي ماددة (1)ني بر طة بةثَيي حوكمةكا

خـولي   ي(16)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 13/5/1111ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي دووشــةممة رَيكــةوتي  (31،3)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   

 :شَيوةية بَيت
عَيراق بؤ  –بةردةوام بوون لةسةر طتتوطؤ كردن و بر ياردان لةسةر ثرؤذة بوديةي هةرَيمي كوردستان  - 1

 .و ياساكةي1111ساَلي 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .ناوي خواي طةورةو ميهرةبانبة

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار13/5/1111ش رؤذي دانيشنت (16)طرَيداني دووةمش ذمارةي دانيشنت 
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ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ة لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـار    ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1111 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثـا  نيـوةر ؤي رؤذي دوو   (3331)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (16)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 13/5/1111شةممة رَيكةوتي 

عَيـراق بـؤ    –وام بوون لةسةر طتتوطؤ كردن و بر ياردان لةسةر ثرؤذة بوديةي هةرَيمي كوردسـتان  بةردة-1
 .و ياساكةي1111ساَلي 

داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةين بؤ شوَيين خؤيان كةرةم بكةنش ليذنةي ياسايي نةرموون بؤ 
 .ةيسةر بابي بوديةو دةست بةكار بنش نةرموو بؤ خوَيندنةو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اةوةي كاتي خوَيندنةوةي ياسـاي بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتانش كـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراش          
 .مةتنةكاني ياساكة نةخوَيندرايةوةش بؤية اَيستا دةخيوَينينةوة بة هةردوو زماني عةرةبي و كوردي

 
 

أمشونع
أة عوةقأ–ةزهيأةقل  أكلردةاا أقاهل أمل

أ2177 سليأ
أة فصلأةمن 

أ(ة لف اتأنة عجز)
أ:ة ادةأةمن 

ث ثيأعشوأتويل ل أنتسقعماةيأأ(أمل ل أ1361216111)مبلغأق رهأأ1111يوص أ لف اتأة سليأة ا  يأ:أةنًم
أ:نةرنعل أمل ارأديلارأنيلزعأكامت 

نماةققيأنوسققل أمل ققارأديلققارأ لف ققاتأة شققاريعأأأأأأةرنعققيأتويل ققل أأ(أمل ققل أ261516111)مبلققغأققق رهأأأ-1
أ.ةمةاثمارييأنضملهأختص صاتأةعمارأنتلم يأمشاريعأةمقا   أنةحملافظات

تسققعيأتويل ققل أنةققاماةيأنةثلققا أنةققبعل أمل ققارأنةققاماةيأنةققبعل أ(أمل ققل أ168116811)مبلققغأققق رهأأ-1
أ.مل ل أديلارأ للف اتأة اشغ ل ي

أ.سل أتويل ل أديلارأ لف اتأأنو ا أةقل  أكلردةاا ةرنعيأنو(أ526111)مبلغأق رهأأ-3
أ.ث ثيأنةال أمل ارأنث مثاةيأنث ثل أمل ل أديلارأ لف اتأجملسأة  ضاس(أمل ل أ836331)مبلغأق رهأأ-2

تويل ل أنةح أنوسماةيأنةرنعيأنوسل أمل ارأنماةاا أنةايأ(أ165526118)ة عجزأة خطبأي  رأنق:أثاه ًا
لقار أنيغطقق أ قلةأة عجقزأمققنأة بقا غأة خصصقيأ قلزةرةأة ب شققموكيأمقنأة لةزهقيأة اشققغ ل يأأأأأأأأأنتسقعل أمل قل أديأأ
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ةمحتاديققيأحلققوقأةمقلقق  أضققمنأختص صققاتأنزةرةأة قق فاعأة عوةققق أةمحتققادزأحسققعأقققلةه أة لةزهققيأة عامققيأأأأ
أ(.1111ة أأ1111)ةمحتادييأ لسللةتأة ا  يأ

أة فصلأة ثاه 
أ(ةميوةدةت)

أ:ة ادةأة ثاه ي
ةثلق أأ(أمل قل أأ1163686111)ة عوةقأمببلقغأأأ–مقل  أكلردةاا أأ1111  رأةيوةدةتأة لةزهيأ لسليأة ا  يأت

أ:عشوةأتويل ل أنث مثاةيأنةايأنمثاهل أمل ارأديلارأنحسبماأمب أيفأةجل ن أةمت 
أة بلغأة عللة أت
 لسليأة ا  يأأحصيأةمقل  أحسعأقاهل أة لةزهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلرييأة عوةق-أ1

أ.1111
(أمل قققققل أ1111011111)

ةح ءأعشوةأتويل ل أنماةقيأأ
أ.نمثاهل أمل ارأديلار

ةميوةدةتأة اح  يأفعقً أيفأة لافقلأةحل نديقيأة لةقلدةأيفأةقلق  أكلردةقاا أ سقليأأأأأأأأ-أ1
نة عادأختص صءاأضمنأملةزهيأةقل  أكلردةاا أحسعأة ف وةأة ثا ثيأمنأأ1111
قاهل أة لةزهيأة عامقيأةمحتاديقيأجلمءلريقيأة عقوةقأ لسقليأأأأأأمنأمشونعأ(أ12)ة ادةأ
أ.1111ة ا  يأ

ث مثاةققققققيأ(أمل ققققققارأ512)
أ.نوسيأمل ارأديلار

ماةققيأنةحقق ءأ(أمل ققارأ121)أ.ةميوةدةتأة اح  يأ ب عاتأة طاقيأة كءوناة يأيفأةمقل  -أ5
أ.نوسل أمل ارأديلار

ةرنقققعأماةققققيأأ(أمل قققارأأ411)أ.لدةأيفأةقل  أكلردةاا ةميوةدةتأة خمليأ لملافلأةحل ندييأة لة-أ4
أ.مل ارأديلار

مقنأمشقونعأققاهل أأأأ(أ12)ختص صاتأنرتندنمرأحسعأة ف قوةأة وةنعقيأمقنأة قادةأأأأأ-أ2
أ.1111ة لةزهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلرييأة عوةقأ لسليأة ا  يأ

ث مثاةققققققيأ(أمل ققققققارأ521)
أ.نوسل أمل ارأديلار

أ:ة ادةأة ثا ثي
ة عوةق أمتليلأحساناتأة لزةرةتأنةمدةرةتأنف أة لةردأة ا  يأأ–زةرةأة ا  يأنةمقاصادأمقل  أكلردةاا أتال أن
أ.ة ااحي

أ:ة ادةأة وةنعي
أ.ت   أمج عأةيوةدةتأة  نةةوأأة مل يأموكزيًاأةيوةدًةأهءاة ًاأ لخزيليأة عامي:أةنًم
أ.زيوأة ا  يأنةمقاصادةع هأ ل(أةنًم)ةةاثلاسًةأمنأحك أة ف وةأ:أثاه ًا

ة عقوةقأنكافقيأدنةةو قاأة أأأأأ–ةضافيأمبا غأةميوةدةتأة شقءوييأة قحتأحت  ءقاأنزةرةأة صقحيأمقلق  أكلردةقاا أأأأأأأأ-أ
م زةه يأ قلهأة قلزةرةأماقوةرأ قوةسأةمدنيقيأنتق ةرتأهف قاتأة صق اهيأناهلةعءقاأنحسقعأولقعأنزةرةأة صقحيأأأأأأأأأأأأأ

أ.مشفلعًاأجب ةن أةميوةدةتأة اح  يأفعً 
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ة عقوةقأنكافقيأدنةةو قاأة أأأأأ–ةضافيأمبا غأةميوةدةتأة شءوييأة حتأحت  ءاأنزةرةأة كءوناسأمقل  أكلردةقاا أأأ-ب
م زةه يأ قلهأة قلزةرةأماقوةرأتطقليوأنحتسق أة شقبكاتأة كءوناة قيأنحسقعأولقعأنزةرةأة كءونقاسأمشقفلعًاأأأأأأأأأأأأ

أ.جب ةن أةميوةدةتأة اح  يأفعً 
ربعاتأة حتأمتلحأ للزةرةتأنة  نةةوأاريأة وتبطقيأنقلزةرةأنعق أقبلمقاأمقنأقبقلأأأأأأأت   أمبا غأة اأ:ة ادةأةخلامسي

نزيوأة ا  يأنةمقاصادأةيوةدًةأهءاة ًاأ لخزيليأعل أة أي لمأنزيوأة ا  يأنةمقاصادأناخص صءاأضقمنأةعامقادةتأأأ
أ.ة لزةرةأةنةجلءاتأاريأة وتبطيأنلزةرةأ صوفءاأعل أةماوةرأة حتأملحتأمنأةةلءا

ألأة ثا ثة فص
أ(ة ص ح ات)

أ:ة ادةأة سادةي
ضمنأملةزهيأ(أة لح أةمعاهات أهف اتأة شاريعأةمةاثماريي)يا أة صوفأمنأةعامادةتأةحلساناتأة وة س يأ:أةنًم

أ.ة عوةقأمنأقبلأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأ–ةقل  أكلردةاا أ
رؤةقاسأةجلءقاتأاقريأة وتبطقيأنقلزةرةأأنأنكق سأأأأأأأة عوةقأختليلأة قلزرةسأنأأ–جمللسأنزرةسأةقل  أكلردةاا أ:أثاه ًا

ة لزةرةتأنة  رةسأة عامل أنة  رةسأنرؤةقاسأة لحق ةتأةمدةريقيأصق ح يأة صقوفأمبا قوةأيفأضقلسأة اخص صقاتأأأأأأأأأ
ة عام ةأضمنأملةزهاء أة سلليي أنيا أذ كأنف أققوةرأجملقسأة قلزرةسأة صقادرأمقلةأة غقور أنجمللقسأة قلزرةسأأأأأأأأأ

أ.اتأة خل يأنف أم اض اتأة صلحيأة عاميأنتطب  أمب أأة  موكزييةعادةأة لظوأيفأة ص ح 
أ:ة ادةأة سانعي

أ.ة عوةقأةةوةسأة لاقليأضمنأةمعامادةتأةخلاصيأنا رب ا أ– وة سأنو ا أكلردةاا أ:أةنًم
أ. وة سأجملسأة  ضاسأيفأةمقل  أةةوةسأة لاقليأضمنأةمعامادةتأةخلاصيأمبجلسأة  ضاس:أثاه ًا
 لزيوأة اخط بأننلاسًةأعل أولعأة لزةرةأة عل يأةةقوةسأة لقاق تأة  زمقيأ لمشقاريعأةمةقاثمارييأضقمنأأأأأأأ:أًاثا ث

أ.ة لةزهيأةمةاثمارييأة ص قيأ لفسأة لزةرة أنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنةع مأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأنل ك
ة اخطقق بأنة ققلزةرةتأة عل ققيأةةققوةسأة لققاق تأة  زمققيأأ ققلزيوأة ا  ققيأنةمقاصققادأننا السقق  أمققعأنزةرةأ:أرةنعققًا

أ. لمشاريعأةمةاثمارييأن أة لزةرةتأنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنضمنأة لةزهيأةمةاثمارييأة ص قي
أ:ة ادةأة ثاملي

نةتعأح ثأ لزيوأة ا  يأنةمقاصادأص ح يأةةوةسأة لاقليأن أةعامادةتأة بابأة لةح أناةاثلاسأفصلأة و:أةنًم
أ.جيلزأة ل لأة  هأنمأجيلزأة ل لأمله

 لزيوأة ا  يأنةمقاصادأةةوةسأة لاقليأن أةعامقادةتأةنقلةبأة  زةه قيأماقوةرأتقلفريأةمكاه قاتأة صقوفأأأأأأأأ:أثاه ًا
  دةرةتأة حتأيا ورأفقكأةرتباوءقاأمقنأنزةرةأنةحلاقءقاأنقلزةرةأةالقوء أن لقلزيوأة خقااأةةقوةسأة لاقلقيأضقمنأأأأأأأأأأأأ

أ.ح أنأنح ةأة صوفأة لةح ةة  س أة لة
مأجيققلزأةةققوةسأة لاقلققيأنقق أةحملافظققاتأف مققاأياعلقق أناخص صققاتأةعمققارأنتلم ققيأمشققاريعأةمقققا   أأأأأأأأ:أثا ثققًا

أ.نةحملافظات
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أ:ة ادةأة ااةعي
ث مثاةيأنوسل أمل ل أديلارأعنأكلأحا قي أأ(أ351) للزيوأة خااأص ح يأة صوفأمباأمأيزي أعل أ:أةنًم

أ.ماةاا أنوسل أمل ل أديلار(أ151)اسأة  نةةوأة اانعيأ لزةرتهأنصوفأماأمأيزي أعل أن هأختليلأرؤة
ث مثاةقيأمل قل أديلقارأأأأ(أ311) وؤةاسأةم ئاتأاريأة وتبطيأنلزةرةأص ح يأة صوفأمباأمأيزيق أعلق أأأ:أثاه ًا

أ. كلأحا ي
أ:يوةع أيفأةنًمأنثاه ًاأمايل :أثا ثًا

أ.دةتأة صادقأعل ءاأيفأة لةزهيأة عاميأة سللييأن  اوةرأةحمل دةأماة أيا أة صوفأنف ًاأ  عاماأ-1
ة ا   أنامعامادةتأة خصصيأيفأة لةزهيأة عاميأنمأجيقلزأة ق الل أيفأةم اقزةمأنا صقوفأمبقاأيزيق أعمقاأ قلأأأأأأأأأأ-1

أ.خمصاأيفأة لةزهي
ة لةح أنضمنأة اخص صاتأة  ورةأمأتزي أة كافتتأ لملظف أعل أمل ل أديلارأةلليًاأ لشخاأأ:ة ادةأة عا وة

أ.نا لةزهيأنمبلةعأتعل ماتأتص ر اأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد
أ
أ

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أة فصلأة وةنع

أ(ة  كات)
أ:ة ادةأةحلادييأعشوة

مفودةتأم كاتأةمقلق  أ لسقليأة ا  قيأأأأتال أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأنا الس  أمعأة لزةرةتأةمالوءأةع ةدأ:أةنًم
/أج/ة ق ن أ)نة صادقيأعل ءاأيفأضلسأكلفأة ونةتعأة ص قيأ  قل  أيفأقاهل أة لةزهقيأة عامقيأةمحتقادزأأأأأ1111

أ15111)نة قلزأحق دأحصقيأةمقلق  أنققأأأأأ(أ1111ع دأة  لءأة عامليأ للزةرةتأنة  نةةوأة مل يأموكزيقًاأ سقليأأأ
أ.1111مساح ثيأ سليأ(أيوسيأنعشون أة فأدرةيأنظ ف 

عل أة لزةرةتأنةجلءاتأاريأة وتبطيأنا لزةرةأتلزيقعأعق دأة ق رةاتأة لظ ف قيأة سقاح ثيأضقمنأمق تأأأأأأأأ:أثاه ًا
علقق أةحملافظققاتأنة لحقق ةتأةمدةريققيأنفقق أعقق دأةققكاهءا أنحسققعأة ضققلةنبأنة شققون أأأأأأ1111ةمقلقق  أةققليأ

يأمقل  أكلردةقاا أة صقادقأعل قهأمقنأقبقلأجملقسأأأأأأأنةمةوةسةتأة لةردةأيفأمشونعأقاهل أجملسأةخل ميأة عام
أ.ة لزرةس أحل أص نرأقاهل أجملسأةخل ميأة عاميأ  قل  أنهفاذه

تلاقزمأة قلزةرةتأنةجلءقاتأاقريأة وتبطقيأنقلزةرةأنازنيق أنزةرةأة ا  قيأنةمقاصقادأجبق ةن أتاضقمنأعق دأأأأأأأأأأأأأ:أثا ثًا
نف أة لسعأة شقارأة  ءقاأأأأ1111 أتع  لء أ سليأة لظف أنةمساةء أنعلانيلء أندرةاتء أة لظ ف يأ للينأيا

ةع هأمعأةمنةموأةخلاصيأنقا اع   أنةذةأنةق تأوقانزًةأيفأتلقكأة لسقعأيقا أة غقاسأةمنةمقوأة صقادرةأنقا اع  أأأأأأأأأأأ
أ.ال فًاأ ل ك
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أ:ة ادةأة ثاه يأعشو
أ: طاعأةخلاصعل أه لأة لظفأمنأدةةوةأمنأدنةةوأةمقل  أة مل يأموكزيًاأةنأذةت ًاأة أة :أةنًم
تاحملأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأ  قل  أهصفأرةتبهأة لزأيا اضاهأمنأة  نةةوأة ل ل أملءاأ  ةأث ثأةللةتأأ-أ

أ.ةعابارًةأمنأتاريخأه له أعل أة أت طعأع قاهأمعأدةةوتهأهءاة ًا
نأ لهأة ادةأة أةءيأةع هأم(أأ/ةنًم)ت لمأدةةوةأة ل ل أملءاأملظف أنصوفأهصفأرةتعأة لصلصأعل هأأ-ب

أ.ة  طاعأةخلاصأة ل ل أة  ءا
عل أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأةص ةرأة اعل ماتأة  زميأ اسء لأتلف لأةحكامأ لهأة ف وةأنحت يق أضقلةنطءاأأأأ-ج

أ.ن ونوءا
عل أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأدع أملةردأصل نقأمؤةسيأة ا اع أنة ضما أةمةاماع أناخصق اأمبلقغأأأ:أثاه ًا
منأةم رتةكاتأة  فلعيأ لمؤةسيأال  أة سليأة ا  يأة سان يأضمنأختص صاتأنزةرةأة عمقلأأ%أ31يزي أعل أم

أ.نة شؤن أةمةاماع ي
أ
أ

أة فصلأةخلامس
أ(ةحكامأالاام ي)

أ:ة ادةأة ثا ثيأعشو
خصصقيأيفأأةمةاموةرأيفأتلف لأمشونعأتلم يأنتطليوأق رةتأكلردةاا أة بشوييأمةلأةع ةدأة كلةدرأة ا:أةنًم

ةجملامتأة خالفيأة حتأحيااةءاأةمقل  أعنأووي أة زمامتأنة بعثاتأنةمحباثأنة  نرةتأة ا ريب يأحتتأة وةفأ
أ مقأن قي أة اعلق  أة عقا  أنة بحقثأة علأأأأة رت)ةم ئيأة عل اأة شقكليأنوةاةقيأرةق سأجملقسأة قلزرةسأنهاةبقهأنأنزرةسأأأأأأأ

أ.سأة لزرةسنف أة لظامأة صادقأعل هأمنأقبلأجمل(أنة اخط ب
يساموأة صوفأعل أة بلغأة خصاأ صل نقأة شونعأنت لمأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأناتم أمبا غأمزميأ:أثاه ًا

أ.ةضاف يأ  ع أة صل نقأعل أةحلاةي
أ:ة ادةأة وةنعيأعشو
مئااأمل ارأديلارأ  ع أةمحزةبأنمشاريعأة لظماتأاقريأةحلكلم قي أنيقا أة صقوفأمقنأأأأأأ(أ111)ختصاأمبلغأ

 لةأة اخص اأناةوةسةتأمؤقايأقبلأنزةرةأة ا  قيأنةمقاصقادأعلق أة أيقا أتسقلييأة بقا غأة سقالميأمقنأقبقلأأأأأأأأأأ
نفق أققاهل أدعق أةمحقزةبأأأأأأ1111نة قحتأتسقال أيفأةقليأأأأأ1111ةمحزةبأنة لظماتأاقريأةحلكلم قيأيفأةقليأأأأ

أ.نقاهل أة لظماتأاريأةحلكلم يأحا أةقوةر ماأمنأقبلأنو ا أةقل  أكلردةاا 
أ:ة ادةأةخلامسيأعشو

أ:تلازمأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأناتم أمبا غأ  ةاموةرأيف:أةنًم
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تتم أة  ورأة ع ارزأ لملةول أيفأةحملافظاتأنةمقضق يأنة لقلةح أنة  قوءأحسقعأة اعل مقاتأنة ضقلةنبأأأأأأأأ-1
أ.ة وع يأنتعزيزأحسانهأعل أةحلاةي

أ.ة زرةع دع أمشاريعأة  طاعأة زرةع أعنأووي أة صوفأأ-1
أ.دع أمشاريعأة صوفأة صلاع أ-3

نماةيأنوسل أمل ارأديلارأ(أمل ارأ151)تلازمأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأنامليلأصل نقأةمةكا أمببلغأ:أثاه ًا
أ.معأةعطاسأةمن لييأ لمشاريعأة سكل يأة شمل يأنهأيفأة للةح أنة  وء

لارأ  ع أصل نقأة  ونرأة صغريةأنمشونعأةجيادأوسيأنعشون أمل ارأدي(أ15)ختص اأمبلغأق رهأ:أثا ثًا
أ.1111فوصأة عملأ لشبابأة صادقأعل هأمنأقبلأجملسأنزرةسأةقل  أكلردةاا أيفأةليأ

مببلقغأأأ1111 سقليأأ(أ11)حي دأةقلفيأة قزنةجأة قلةردةأيفأققاهل أةقلفيأة قزنةجأمقلق  أكلردةقاا أرقق أأأأأأأأأأ:أرةنعًا
أ(.مل له أنوسماةيأة فأديلار(أ151111)
أ:دةأة سادةيأعشوة ا

ة ؤةقسأنفق أة قادةأةخلامسقيأعشقوةأمقنأققاهل أة قلفبأنة غقازأأأأأأأأأأ(أصل نقأكلردةاا أ لعاة ةتأة لفط ي)يسال أ
ة عاةقق ةتأة ساحصققليأمققنأة عمل ققاتأة لفط ققيأةخلاصققيأأ1111 سققليأ(أ11)ة عققوةقأرققق أأ–مقلقق  أكلردةققاا أ

أ. غازأ  قل  ناحل ل أة لفط يأنف أةحكامأة  ةالرأة عوةق أنقاهل أة لفبأنة
أ:يفأحا يأحصل أتغريأيفأحصيأملةزهيأةقل  أكلردةاا أخيل أنزيوأة ا  يأنةمقاصادأنقأ:ة ادةأة سانعيأعشو

أ.ختف ضأة بلغأةممجا  أ لملةزهيأنلفسأة لسبيأ اغط يأة عجز:أةنًم
لاسًةأعل أةققرتة أجملقسأأأيفأحا يأحصل أة لفوأيفأة لةزهيأتساحصلأملةف يأة رب ا أعل أك ف يأة صوفأن:أثاه ًا

أ.ة لزرةس
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ.مجيلزأة اعاق أ لعملأيفأدنةةوأةمقل  أةمأمبلةف يأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأ:ة ادةأة ثامليأعشو

يفأملعقق أمأ(أ وةةعققيمققلةزينأة)ت قق مأنزةرةتأندنةةققوأةمقلقق  أكافققيأحسققاناتءاأة شققءوييأأ:ة ققادةأة ااةققعيأعشققو
أ.م يوييأةحملاةبي/أةيامأمنأهءاييأكلأ ءوأة أنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد(أ11)تاجانزأم تهأ
أ1111حيا أرة سأة  ةةوةأ لح ةأةمهفاقأة لزأياخلفأعنأت  ي أةحلسقاناتأةخلاام قيأ سقليأأأأأ:ة ادةأة عشون 

أ.  اهله يأنة اعل ماتأة لافلة  ةةوتهأنع أهفاذأ لةأة  اهل أة أة اح   أنف أةمةوةسةتأة
عل أجملسأة لزرةسأت  ي أكشفأحبساناتأة  ونرأة   ميأحلكلميأةمقل  أمقعأن قا أأأأ:ة ادةأةحلادييأنة عشون 

أ.ةنةهأصوفءاأ لمشاريعأة خصصيأماأ لرب ا أ لمصادقيأعل ءا
ةأنالزيققعأة لف ققاتأة اشققغ ل يأتاققل أمج ققعأة ققلزةرةتأنة ق نةةوأاققريأة وتبطققيأنققلزةرأأ:ة قادةأة ثاه ققيأنة عشققون أ

نةمةققاثمارييأعلقق أاافظققاتأةمقلقق  أمبوةعققاةأة كثافققيأة سققكاه يأ كققلأاافظققيأنة لققاو أةمكثققوأتضققورًةأنعقق أأ
أ.ةةابعادأمصاريفأموكزأة لزةرة
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أ.تلح  أملةزهيأمج عأة ؤةساتأة حتأملأتالح أال  أم ةأمتاجانزأةايأة ءوأ:ة ادةأة ثا ثيأنة عشون 
أ:ةنعيأنة عشون ة ادةأة و

تعفقق أمققنأة وةققلمأكافققيأة بضققاةعأنة سققلعأة سققالردةأمققنأقبققلأدنةةققوأةمقلقق  أنة  طققاعأة عققامأنامسءققاأأأأأأأأأ:أةنًم
أ.نمةاخ ةمءا

يشملأةمعفاسأةع هأة بضاةعأنة سلعأة سالردةأ  نةةوأةمقلق  أنة  طقاعأة عقامأمقنأحكلمقاتأةنأمؤةسقاتأأأأأأأ:أثاه ًا
أ.ماحني

أ:ة ادةأةخلامسيأنة عشون 
ققاهل أأ)حت ي أرنةتعأنخمصصاتأنة ونةتقعأة ا اع يقيأيفأةمقلق  أ للظقاةفأة ب لقيأةدهقاهأنفق أمشقونعأأأأأأأأأ:أنًمة

أ(.نة وف أهسخيأملهأو ًا)ة صادقأعل هأمنأقبلأجملسأة لزرةسأةمحتادزأ(أرنةتعأكبارأة سؤن  أيفأة  ن ي
نهاةبقه أرةق سأجملقسأة  ضقاسأنهلةنقه أأأأأأرة سأةمقل  أنهاةبه أرة سأة رب قا أنهاةبقه أرةق سأجملقسأة قلزرةسأأأأأأ)

نةعضاسأة رب ا  أنة لزرةسأنمنأن رةاء أنمنأيا اض أرةتعأنزيو أنأنك سأة لزةرةتأنمنأ  أنق رةاء أنمقنأأأ
يا اض أرةتعأنك لأنزةرة أنة ساشارين أنةصحابأة  رةاتأةخلاصي أنة  ضقاةأنةمدعقاسأة عقامأنة ق رةسأة عقام أأأأأأ

أ(.نمنأن رةاء 
ة خصصاتأةمةاثلاة يأنةخلاصيأنةييأخمصصاتأةالوءأملأيقودأنءقاأهقاأيفأمشقونعأققاهل أة شقارأأأأأأأتلغ أ:أثاه ًا

أ.ةع هأنع أهفاذه(أةنًم)ة  هأيفأ
ةع ه أماع ةأمق يوأعقامأنمقنأأأأ(أةنًم)منأرنةتعأة  رةاتأة لظ ف يأنف أماأةاسأيفأ%أ11تسا طعأهسبيأ:أثا ثًا

أ.ن رةاهأنمنأيا اض أرةتبهأنخمصصاته
ماملأيلةق أمقاأدرةقيأأأأ(أم يوأعامأنماأفلق)ع مأة اع  أيفأةييأنظاةفأق ادييأمنأأ:سادةيأنة عشون ة ادةأة 

أ.يفأقاهل أة لزةرةأةنأةم كلأة الظ م أة صادرأةةالادًةأة أقاهل أة لزةرةأةنأةجلءيأاريأة وتبطيأنلزةرة
أ:ة ادةأة سانعيأنة عشون 

ة  زميأ اسء لأتلف لأةحكامأ لةأة  قاهل  أن اح يق أصق ح اتأأأأأعل أنزيوأة ا  يأنةمقاصادأةص ةرأة اعل مات
ة صوفأ  دةرةتأةحلكلم يأال  أفرتةأمأتاجانزأوسيأعشوةأيلمًاأمنأتقاريخأهشقوأ قلةأة  قاهل أيفأةجلويق ةأأأأأأ

أ.ة ومس ي
أ.ميعملأنتزأهاأياعاررأمعأةحكامأ لةأة  اهل أ:ة ادةأة ثامليأنة عشون 
أ.ل أجملسأة لزرةسأنةجلءاتأذةتأة ع قيأتلف لأةحكامأ لةأة  اهل عأ:ة ادةأة ااةعيأنة عشون 

أ.أ1/1/1111نيعاربأهافلةأمنأ(أنقاةعأكلردةاا )يلشوأ لةأة  اهل أيفأةجلوي ةأة ومس يأأ:ة ادةأة ث ثل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموونش اَيستا  بة كورديةكةي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
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 ثرؤذة ياساي
 2177بؤ ساَلي  عَيراق –بوديةي هةرَيمي كوردستان 

 بةشي يةكةم
 (خةريي و كور  هَينان)

 :ماددةي يةكةم
 :يةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةك دةقيقةش نوقتةي نيزامي هةيةش نةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ير ةوي ناوخؤش كاتَيك راثؤر  تةواو دةبَيتش دةخرَيتة دةنطدانةوةش بؤ رة  كردنةوةيش يـان قـةبول   بةثَيي ثة

كردنيش اَيمة سةرةر اي راثؤرتةكة بةثَيي ثةير ةوةكة دةبَيتش دوايي دةضينة سةر موازةنةش نةضـووينش باسـي   
 ......................موازةنة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكة با  ،وَينةوةش اينةـاش دانيشـة ريااـةنش ريااـةن دانيشـةش ثةير ةوةكـة  نةخوَيندؤتـةوةش        تكاية ثةير ة
سوثاسش كاك كاردؤ بةخؤ  ،وَينةوةش ماددةكة ،وَينةوةش كاكـة بـة هةَلـة دةخيوَيننـةوةش ضـاوةكةم وا نييـةش       

 .نةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :65ماددةي 

  طتتوطؤ كردن لةسةر راثؤرتةكة بةشَيوةيةكي طشا اةجنومةن دةنط لـة دةسـت ثـَي كردنـي طتتوطـؤي      ثا
 .بودية دةدا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةنط لةسةر طتتوطؤي بودية دةدا ش اَيمة دامانة دةنطدانةوة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كة دةكةينش واية اَيستا قسة لةسةر ياسا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ياساي بوديةية
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياســاي بوديــةش بــةاَلم مــن مةبةســتم موازةنةكةيــةش مــن يــةك ثرســيار لــة يــةنابت دةكــةم دواي ثَيشــنياري  
 رييةكمان لةم بوديةيةدا كرد راثؤرتةكة لة ليذنة تايبةتةكان وةرطرياوةش اَيمة ض طؤر انكا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان

دواي اةوةي كة راثؤرتي ليذنـةي دارايـي و اـابووري خوَيندرايـةوةش بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمانش هـةموو         
ــةرنج و    مو ــدا راو سـ ــةمان كاتـ ــةاَلم لـــة هـ ــداش بـ ــةرنج و تَيبينيـــةكاني خؤيانـ ــةموو راو سـ ــداش هـ الحةزاتيانـ

تَيبينيةكاني خؤشياندا لةسةر هةموو بر طةو ماددةكاني بوديةش ضوونة نـاو هـةموو تةناسـيلَيكش سـةرةر ايي     
 .اةوة كة راثؤرتةكةش راثؤرتي ليذنةي دارايي و اابووري بووةش اةمة لةاليةك

ةالي دووةمةوةش اَيمة ثَين اةوةي موناقةشةي موازةنة بكةينش دةبَيت تةصويت بكرَيـتش اـةم تةصـويتةي    ل
ي ثةير ةوي ناوخؤ موتابيقةش اَيستا (65)دوَييَن تةصويتَيكي راست و دروست بووش دةقاودةق لةطةَل ماددةي 

قاتـةش بـابي دووةم ارياداتـةو    اَيمة دةضـينة موناقةشـةي بر طـةو ماددةكـاني بوديـةش كـة بـابي يةكـةمي نةنة        
دةست ثَي دةكا  هةتا بابي ثَينةةمش بةم شَيوةية طتتوطؤيةكان بةر َيوة دةضَيتش اَيمـة ثرؤتؤكؤالنـان هةيـة    

 .لة سااَلني ثَيشكي هةر بةم شَيوةية بةر َيوة ضووةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةردةوام بة دكتؤرة رؤذان
 :بدالقادر دزةييرؤذان ع.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ثرؤذة ياساي
 2177بؤ ساَلي  عَيراق –بوديةي هةرَيمي كوردستان 

 بةشي يةكةم
 (خةريي و كور  هَينان)

 :ماددةي يةكةم
سَيزدة تريليؤن و نؤسةدو ض  مليـار دينـار   ( مليؤن 1361216111)بر ي ( 1111)بؤ ساَلي دارايي : يةكةم

 :بةم يؤرة  دابة  دةكرَيت تةرخان دةكرَيت و
ضــوار تريليــؤن و ســةدو ثــةجنا مليــار دينــار بــؤ خــةريي ثرؤذةكــاني         ( مليــؤن 261516111)بــر ي  -1

 .وةبةرهَينانش لةنَيوياندا بر ة بوديةي ااوةدانكردنةوةو بووذاندنةوةي ثرؤذةي هةرَيم و ثارَيزطاكان
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او دوو مليـارو شـة  سـةدو حـةنتا مليـؤن      نؤ تريليؤن و شة  سةدو حةنت( مليؤن 168116811)بر ي  -1
 .دينار بؤ خةريي وةطةر خسنت

 .ثةجناو ضوار مليار دينار بؤ خةريي ثةرلةماني كوردستان( مليؤن 526111)بر ي  -3
شةســت و ســَي مليــارو ســَي ســةدو ســي مليــؤن دينــار بــؤ خــةريي اةجنومــةني  ( مليــؤن 836331)بــر ي  -2

 .دادوةري
يةك تريليؤن و ثَينج سةدو ثـةجناو ضـوار مليـارو    ( مليؤن 165526118)ن بة كور  هَيناني بةرثن: دووةم

دوو سةدو نةوةدو شة  مليؤن دينـارش اـةم كـور  هَينانـة  لـةو بةشـة ثارةيـةي وةزارةتـي ثَيشـمةرطة ثـر            
ريي دةكرَيتةوةش كة لة بوديةي وةطةر خستين نيدراَلدا بؤ ثاسةواني هةرَيم لةنَيو بر ة ثارةي وةزارةتي بةرط

تـةرخان  ( 1111تـا   1111)عَيراقي نيدراَلش بةطوَيرةي ياساكاني بوديةي طشا نيدراَل بؤ سااَلني دارايي 
 .كراون

 بةشي دووةم
 (داهاتةكان)

 :ماددةي دووةم
( مليـؤن  1163686111)ي دارايي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بة بـر ي  (1111)داهاتةكاني بوديةي ساَلي 

سةدو هةشتاو شة  مليار دينار دةخةمَلَيندرَيتش بةطوَيرةي اةوةي كـة لـةم خشـتةي    دوازدة تريليؤن و سَي 
 :دادَيت روون كراوةتةوة

 بر ي ثارة ناونيشان ز
بةشي هةرَيم بةطوَيرةي ياساي بوديـةي طشـا نيـدراَلي كؤمـاري     - 1

 .ي دارايي(1111)عَيراق بؤ ساَلي 
يازدة ( مليؤن 1111011111)

مليــار تريليــؤن و ســةدو هةشــتا  
 .دينار

داهـــاتي بـــةكردةني بةدةســـت هـــاتوو لـــة دةروازةكـــاني ســـنووري - 1
و دووبــارة لــة ضوارضــَيوةي 1111هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي 

بوديـــةي هـــةرَيمي كوردســـتان تـــةرخان كراوةتـــةوةش اـــةوين      
لـة ياسـاي بوديـةي    ( 12)بةطوَيرةي بر طـةي سـَييةم لـة مـاددةي     

 .ي دارايي1111ساَلي طشا نيدراَلي كؤماري عَيراق بؤ 

ســَي سـةدو ثَيــنج  ( مليـار  512)
 .مليار دينار

اــةو داهاتــةي لــة نر ؤشــتين وزةي كارةبــا لةهةرَيمــدا بةدةســت       - 5
 .هاتووة

ســـةدو ثــــةجناو  ( مليـــار  121)
 .يةك مليار دينار

ــةرَيمي    - 4 ــةر بــة ه ــنووري س ــاني س ــدراوي دةروازةك ــاتي خةمَلَين داه
 .كوردستان

ــار 411) ــةد ( ملي ــار ضوارس ملي
 .دينار

سـَي سـةدو ثـةجنا    ( مليار 521)( 12)بر ة ثارةي ثكؤ دؤالر بةطوَيرةي بر طةي ضوارةم لة ماددةي - 2
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ــاَلي        ــؤ س ــراق ب ــاري عَي ــدراَلي كؤم ــا ني ــةي طش ــاي بودي ــة ياس ل
 ي دارايي(1111)

 .مليار دينار

 
 :ماددةي سيَيةم

اةركي دابني كردنـي ثـارةي وةزارة  و ايـدارةكان    عَيراقش  –وةزارةتي دارايي و اابووري هةرَيمي كوردستان 
 .بةطوَيرةي داهاتي دارايي بةردةستش دةطرَيتة اةستؤ

 :ماددةي ضوارةم
ــةم ــؤ      : يةك ــايي ب ــاتي كؤت ــتش وةك داه ــَي دةدرَي ــان ث ــدةوة ثارةي ــة ناوةن ــةي ل ــةو نةرمانطان ــاتي ا ــةموو داه ه

 .طةجنينةي طشا تؤمار دةكرَيت
 :ي رابردووش وةزيري دارايي و اابووري بؤي هةية(يةكةم) بةدةر لة حوكمي بر طةي: دووةم

اةو بـر ة داهاتـةي مانطانـةي وةزارةتـي تةندروسـا هـةرَيمي كوردسـتان بةهـةموو نةرمانطةكانييـةوة بـة            -ي
ــي         ــني كردن ــان و داب ــر يين دةرم ــا ك ــةش بةمةبةس ــةو وةزارةت ــةي ا ــةر بودي ــة س ــتش ،رَيت ــا دةهَينَي دةس

بــة هــةموو يؤرةكانيــةوةش بــةطوَيرةي خواســا وةزارةتــي تةندروســاش كــة     خةرييــةكاني ضــاك كردنــةوة 
 .خشتةي بةكردةني بةدي هاتووي داهاتي لةطةَلدا بَيت

اةو بر ة داهاتةي مانطانةي وةزارةتي كارةباي هةرَيمي كوردستان بةهـةموو نةرمانطةكانييـةوة بةدةسـا     -س
ةسـا ثةرةثَيـدان و بـا  كردنـي تؤر ةكـاني كارةبـاو       دةهينَيتش ،رَيتة سةر بوديـةي اـةو وةزارةتـةش بةمةب   

 .بةطوَيرةي خواسا وةزارةتي كارةباش كة خشتةي بة كردةني بةدي هاتووي داهاتي لةطةَلدا بَيت
 :ماددةي ثَينةةم

اةو بر ة كؤمةكانةي ثَيشكة  دةكـرَين بـة وةزارةتـةكان و اـةو نةرمانطانـةي طرَيـدراوي وةزارة  نـنيش واتـا         
رة  ننيش لة ثا  قبول كردنيان لةاليةن وةزيري دارايي و اابوورييةوةش وةك داهاتي كؤتايي بؤ سةر بة وةزا

طةجنينــة تؤمــار دةكــرَينش بــة مــةريَيك وةزيــري دارايــي و اــابووري لةضوارضــَيوةي بوديــةي وةزارة ش يــان 
دا خـةرج بكرَيـت كـة    اليةناني طرَي نةدراو بة وةزارةتدا تةرخاني بكاتةوةش بة مةبةسا اةوةي لةو خواستة

 .لة ثَيناويدا بةخشراوة
 بةشي سَييةم

 (دةسةاَلتةكان)
 :ماددةي شةشةم

( بةخشنيش باربووش خةريي ثرؤذةكاني وةبةرهَينان)خةرج كردن لة ثشتيوانةي حيساباتي سةرةكي : يةكةم
 –ردســتان دةبَيــتش اــةوين لةاليــةن وةزارةتــي دارايــي و اابوورييــةوة لةضوارضــَيوةي بوديــةي هــةرَيمي كو

 .عَيراقدا
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عَيراقش بؤي هةية دةسـةاَلتي خـةرج كردنـي راسـتةوخؤ      –اةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان : دووةم
لةبةر رؤشـنايي ثشـتيوانةي تـةرخان كـراو لـة ضوارضـَيوةي بوديـةي سـااَلنةيانداش بـة وةزيـران و سـةرؤكي            

و بةر َيوةبــةرةي طشــتيةكان و بةر َيوةبــةران و  اليــةناني طــرَي نــةدراو بــة وةزارة  و بريكــاري وةزارةتــةكان   
سةرؤكي يةكةكاني ايداري بـدا ش اةمـة  بـةطوَيرةي بر يـارَيكي اةجنومـةني وةزيـران دةبَيـتش كـة بـؤ اـةو           
مةبةستة دةرضووةش اةجنومةني وةزيرانين بؤي هةية بةطوَيرةي هةلومةريي بةرذةوةنديي طشا و ثيادة 

 .و دةسةاَلتانةي كة دراون دةخشَيندرَيتةوةكردني بنةماي المةركةزيش ضاو بة
 :ماددةي حةوتةم

عَيــراق بــؤي هةيــةش لــةنَيو ثشــتيوانةي تايبــة  بــة ثةرلةمانــدا   –ســةرؤكي ثةرلــةماني كوردســتان : يةكــةم
 .طواستنةوة بكا 

ــدا     : دووةم ــةني دادوةري ــة اةجنوم ــةنَيو ثشــتيوانةي تايبــة  ب ــؤي هةيــةش ل ــةني دادوةري ب ســةرؤكي اةجنوم
 .نةوة بكا طواست

وةزيري ثنندانان بـة ثشـت بةسـنت بـة خواسـا وةزارةتـي ثةيوةنديـدارش بـؤي هةيـة طواسـتنةوةي           : سَييةم
ثَيويست بكا  بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان لةنَيو بوديةي وةبةرهَيناني ثةسند كراو بؤ هةمان وةزارة  و لة 

 .ابووري ااطادار بكاتةوةسنووري يةك ثارَيزطاداش لةم بارةيةشةوة وةزارةتي دارايي و ا
ــوارةم ــةكاني     : ضـ ــدانان و وةزارةتـ ــي ثننـ ــةَل وةزارةتـ ــةنطي لةطـ ــة هةماهـ ــابووري بـ ــي و اـ ــي دارايـ وةزارةتـ

ثةيوةنديدارش بؤي هةية طواستنةوةي ثَيويست بكا  بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان لةنَيواني وةزارةتةكانداو لـة  
 .اوي وةبةرهَينانداسنووري يةك ثارَيزطاداو لةنَيو بوديةي ثةسند كر

 :ماددةي هةشتةم
وةزيري دارايي و اابووري اةو دةسةاَلتةي هةيةش طواستنةوة لـةنَيوان ثشـتيوانةكاني يـةك دةروازةدا    : يةكةم

 .بكا ش بةدةر لة بةشي مووضةش كة دةكرَي بؤي بطوَيزرَيتةوةو ناكرَي لَيي بطوازرَيتةوة
استنةوة لةنَيوان ثشتيوانةي دةروازةكاني بوديةدا بكا ش بة وةزيري دارايي و اابووري بؤي هةية طو: دووةم

ااماجني دابني كردني تواناي خةرج كردن بؤ اةو نةرمانطانةي بر يار دةدرَيت لة وةزارةتَيك ييا بكرَينةوةو 
بدرَينة ثاَل وةزارةتَيكي ديكةوةش وةزيري تايبةنةندين بؤي هةية لةنَيو يةك بة  و يـةك يةكـةي خـةرج    

 .طواستنةوة بكا  كردندا
نابَي طواستنةوة لةنَيواني ثارَيزطاكاندا بكرَيـتش لـةوةي ثةيوةنـدي بـة بـر ة ثـارةي ااوةدانكردنـةوةو        : سَييةم

 .ثةرةثَيداني ثرؤذةكاني هةرَيم و ثارَيزطاكانةوة هةية
 :ماددةي نؤيةم

سـَي سـةدو ثـةجنا مليـؤن     ( 351)وةزيري تايبةنةند دةسةاَلتي خةرج كردني هةية بة بر َي كـة لـة   : يةكةم
ــةتَيك تَيثــةر  نــةكا ش بؤشــي هةيــة كــة دةســةاَل  بــة ســةرؤك نةرمانطــةكاني ســةر بــة       دينــار بــؤ هــةر حاَل

 .دوو سةدو ثةجنا مليؤن دينار خةرج بكةن( 151)وةزارةتةكةي بدا ش كة بر ي تا 
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سَي سةد مليؤن ( 311)ا اةو سةرؤك دةستانةي طرَيدراوي وةزارتَيك ننيش دةسةاَلتي خةرج كردني ت: دووةم
 .ديناريان بؤ هةر حاَلةتَيك هةية

 :لة يةكةم و دووةمداش اةمانةي خوارةوة رةضاو دةكرَين: سَييةم
خةرج كردن بةطوَيرةي ثشتيوانةي ثةسند كراو لة بوديةي طشا سااَلنة دةبَيت و بؤ اةو مةبةسـتانةي   -1

 .بؤيان دياري كراوة
ة بوديةي طشتيدا تةرخان كراوةش ناشكرَي خؤ وا بةستة بة خةرج كـردن  ثابةند بوون بةو ثشتيوانةي ل -1

 .بكرَيتش بة زياتر لةوةي لة بوديةدا تةرخان كراوة
 :ماددةي دةيةم

ثاداشا نةرمانبةران سااَلنة بؤ يةك كةس لةيةك مليؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت و لـةنَيو بـر ة ثـارةي تـةرخان        
 .ي كة وةزارةتي دارايي و اابووري دةري دةكا كراو لة بوديةداو بةطوَيرةي رَينماي

 
 بةشي ضوارةم

 (مينك)
 :ماددةي يازدةم

وةزارةتي دارايي و اابووري بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتـةكاني دي وردةكـاريي مينكـي هـةرَيم بـؤ      : يةكةم
د كـراو بـؤ   ي دارايي رَيك دةخا  و ثةسندي دةكا ش لةبةر رؤشنايي تَيضووي مووضـةي ثةسـن  (1111)ساَلي 

ذمارةي هَيزي كاري اةو وةزارة  و نةرمانطانةي بؤ  -ج/خشتةي)هةرَيم لةياساي بوديةي طشتيي نيدراَليدا 
بيست و ثَينج هةزار ثلةي وةزيتـي  ( 15)ش كة بةشي هةرَيم بة (لة ناوةندةوة ثارةيان دةدرَيت 1111ساَلي 

 .دياري كراوة 1111لة نوَي دامةزراو بؤ ساَلي 
َي وةزارةتةكان و اةو اليةنانةي طرَيدراوي وةزارة  نـنيش ثلـةكاني نـوَيي وةزيتـي لـةنَيو مينكـي       دةب: دووةم

دابةشي سةر ثارَيزطاو يةكةكاني كارطَير ي بكةنش بـةطوَيرةي ذمـارةي دانيشـتوان و    ( 1111)هةرَيم بؤ ساَلي 
ذةي هــةرَيمي كوردســتاندا بـةثَيي اــةو بنـةماو مــةرج و رَيكارانـةي لــة ثــرؤذة ياسـاي اةجنومــةني طشـتيي را     

هاتووةو لـة اليـةن اةجنومـةني وةزيرانـةوة ثةسـند كـراوةش تـا اـةو كاتـةي ياسـاي اةجنومـةني طشـا راذةي             
 .هةرَيم دةردةضَيت و كاري ثَي دةكرَيت

وةزارةتةكان و اليةناني كة سةر بة وةزارة  نـنيش ثةيوةسـت دةبـن بـةوةي خشـتة بدةنـة وةزارةتـي        : سَييةم
ووريش كة بريا بَيت لة ذمارةي نةرمانبةران و ناو وناونيشـان و ثلـةي وةزيتيـانش اةوانـةي لـة      دارايي و ااب

دا بةطوَيرةي اةو رَيذانةي ثَيشك ااماذةيان ثَي كرا دادةمةزرَينش لةطةَل نةرمانةكاني تايبة  بة 1111ساَلي 
ةزرانـدن هةَلدةوةشـَيندرَينةوةش كـة    دامةزراندنش اةطةر زَيـدةر ؤيي لـةو رَيذانـةدا بينـراش اـو نةرمانانـةي دام      

 .ثَيضةوانةي اةوةن
 :ماددةي دوازدةم
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ــةم ــةي         : يةك ــة بوديةك ــةرَيمش ك ــةكاني ه ــة نةرمانط ــةك ل ــة نةرمانطةي ــةر ل ــتنةوةي نةرمانب ــةكاتي طواس ل
 :لةناوةندةوةش يان خؤبةخؤ بؤ كةرتي تايبة 

َي ســاَلش نيــوةي اــةو مووضــةيةي  وةزارةتــي دارايــي واــابووري لــة رؤذي طواســتنةوةكةيةوة بــؤ مــاوةي ســ   -ي
دةطرَيتــة اةســتؤش كــة لــةو نةرمانطةيــةي لَيــي طواســكاوةتةوة وةري دةطرَيــتش بــة مــةريَيك بــة يــةكةارةكي 

 .ثةيوةنديي لةطةَل نةرمانطةكةيدا بثضر َيت
 ي ثَيشـك (ي/يةكـةم )اةو نةرمانطةيةي نةرمانبةري لَي طواسكاوةتةوةش نيوةي اةو مووضةيةي بة دةق لة  -س

 .لةم ماددةيةدا هاتووة بةاليةني اةو كةرتي تايبةتةي اةوي بؤ طواسكاوةتةوة دةدا 
دةبَي وةزارةتي دارايي و اابووري رَينمايي ثَيويست دةربكا ش بـؤ ااسـان يـَي بـةيَي كردنـي حوكمـةكاني        -ج

 .اةم بر طةيةو ثرةنسيث و مةريةكاني دياري بكرَين
ووري ثشــتيواني لــة داهــاتي ســندوقي دةزطــاي خانةنشــيين و بيمــةي   دةبــَي وةزارةتــي دارايــي و اــاب : دووةم

ي اةو اابوونانةي دراونةتة دةزطاكـة لـة مـاوةي سـاَلي     %31كؤمةاَليةتي بكاتنش بة تةرخان كردني بر َيك كة 
 .ثَيشووي دارايي لةنَيو ثارةي تةرخان كراوي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتيش زياتر نةبَيت

 :دلَير حممود بةر َيز حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةشي ثَينةةم

 (ضةند حوكمَيكي كؤتايي)
 :ماددةي سَيزدةم

ــةم ــةكاني       : يةك ــا مرؤيي ــداني توان ــةوةو ثةرةثَي ــرؤذةي بووذاندن ــي ث ــةيَي كردن ــَي ب ــة ي ــوون ل ــةردةوام ب ب
َيويسـا ثَييانـةش لـة رَيـي     كوردستانش لةثَيناو ثَيطةياندني كاديراني ثسثؤر لة بواري يياييـاداش كـة هـةرَيم ث   

زةمالةو نَيردةو توَيذينةوةو خولي مةشقةوة بة سةرثةرشا دةسـتةي بـااَلش كـة بـة سـةرؤكايةتيي سـةرؤكي       
ش كة (ثةروةردةش خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسا وش ثنن)اةجنومةني وةزيران و يَيطرةكةي و وةزيراني 

 .لةاليةن اةجنومةني وةزيرانةوة ثَيك هاتووة( دراوراستَين)بةطوَيرةي ثةير ةوي اةرَي كراو 
خةرج كردني اةو بر ة ثارةيةي بؤ سندوقي ثرؤذةكة تـةرخان كـراوةش بـةردةوام دةبَيـت و وةزارةتـي      : دووةم

دارايي و اابووري بؤ ثشتيواني كردن لـة سـندوقةكة لـة كـاتي ثَيويسـتداش زَيـدة بـر ة ثـارةي ثَيويسـت دابـني           
 .دةكا 

ــوار ــاددةي ضـ ــر ي  :دةممـ ــرؤذةي    ( 111)بـ ــةكان و ثـ ــي حزبـ ــتيواني كردنـ ــؤ ثشـ ــار بـ ــار دينـ ــةد مليـ دوو سـ
رَيكخراوةكاني ناحكومي تةرخان دةكرَيتش خةرج كردني اةو بر ة تةرخان كراوة  بة رَيكاري كاتي لةاليةن 

كــاني وةزارةتــي دارايــي و اابوورييــةوة دةبَيــتش بةمــةريَيك اــةو بــر ة ثارانــةي لــة اليــةن حــزس و رَيكخراوة 
دا وةردةطريَيت 1111بكرَينش اةوةشي لة ساَلي ( تةسوية)دا وةرطرياون ثاكتاو 1111ناحكومييةوة لة ساَلي 
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ثاكتاو كردنةكةي بةطوَيرةي ياساي ثشتيواني كردني حزبةكان و ياساي رَيكخراوةكاني ناحكومي دةبَيتش لـة  
 .ةحاَلةتي ثةسند كردنيان لةاليةن ثةرلةماني هةرَيمي كوردستانةو

وةزارةتي دارايي و اابووري ثةيوةست دةبَيت بة دابني كردني بر ي ثارة بؤ بةردةوام : يةكةم :ماددةي ثازدةم
 :بوون لة

دابني كردني ثَيشينةي خانووبـةرة بـؤ هاوواَلتيـان لـة ثارَيزطاكـان و قـةزاو ناحيـةو طوندةكانـداش بـةثَيي           -1
 .سابةكةي لةكاتي ثَيويستدارَينمايي و ثرةنسيثي رةضاو كراو و ثتةو كردني حي

 .ثشتيواني كردن لة ثرؤذةكاني كةرتي كشتوكاَل لةرَيي بانكي كشتوكاَلةوة -1
 .ثشتيواني كردن لة ثرؤذةكاني بانكي ثيشةسازي -3

( 151)وةزارةتي دارايي و اابووري ثةيوةست دةبَيـت بـة ثـارةدان بـة سـندوقي نيشـتةيَي بـة بـر ي         : دووةم
ر لـة ثـاَل اـةوةي ثَيشـينة بـةو ثرؤذانـةي نيشـتةيَي بـوون بـدرَيتش كـة لـة ناحيـةو             سةدو ثةجنا مليار دينـا 

 .طوندةكاندا دةيانطرَيتةوة
بيسـت و ثَيـنج مليـار دينـار بـؤ ثشـتيواني كـردن لـة سـندوقي قـةرزي           ( 15)تـةرخان كردنـي بـر ي    : سَييةم

اليةن اةجنومةني وةزيرانـي  دا لة1111بضووك و ثرؤذةي دؤزينةوةي دةرنةتي كار بؤ طةجنانش كة لة ساَلي 
 (.راستَيندراوة)هةرَيمي كوردستانةوة اةرَي كراوة 

ي سـاَلي  (11)ثَيشينةي هاوسةري كة لة ياساي ثَيشينةي هاوسـةرطرييي هـةرَيمي كوردسـتان ذمـارة     : ضوارةم
 .دوو مليؤن و ثَينج سةد هةزار دينار دياري دةكرَيت( 1511111)دا هاتووةش بة بر ي 1111

ش كة بةثَيي ماددةي ثازدةم لـة ياسـاي نـةو  و  ـازي     (سندوقي كوردستان بؤ داهاتي نةو ) :ازدةمماددةي ش
دا دامــةزراوةش اــةو داهاتانــة وةردةطرَيــتش كــة لــة  1111ي ســاَلي (11)هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق ذمــارة  

ستووري عَيـراق و  ثرؤسةكاني نةوتي تايبة  بة كيَلطةكاني نةو  بةدةست دَين و بةطوَيرةي حوكمةكاني دة
 .ياساي نةو  و  ازي هةرَيم

لة حاَلةتَيكدا طؤر ان بةسةر بةشة بوديةي هـةرَيمي كوردسـتاندا هـا ش وةزيـري دارايـي و       :ماددةي حةادةم
 :اابووري دةسةاَلتي ثَي دةدرَيت

 .كةم كردنةوةي تَيكر اي بر ي بودية بة هةمان رَيذة بؤ ثر كردنةوةي كور  هَينان: يةكةم
لةحاَلةتي هةبووني زَيدة لة بوديةداش بةثَيي ثَيشنياري اةجنومةني وةزيرانش رةزامةنـدي ثةرلـةمان   : دووةم

 .سةبارة  بة ضؤنيةتي خةرج كردني وةردةطريَيت
ناكرَي طرَيبةست بؤ كار كـردن لـة نةرمانطـةكاني هةرَيمـدا بكرَيـتش تـةنيا بـة رةزامةنـدي          :ماددةي هةذدةم

 .نةبَيت وةزارةتي دارايي و اابووري
 :ماددةي نؤزدةم
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لـة وادةيةكـدا كـة    ( بوديـةي ثَيداضـوونةوة  )وةزارة  و نةرمانطةكاني هةرَيم تَيكـر اي حيسـابي مانطانـةيان    
رؤذ لةدواي كؤتايي هاتين هةر مانطَيـك تَيثـةر نـةكا ش ثَيشـكة  بـة وةزارةتـي دارايـي و        ( 11)ماوةكةي لة 

 .اابووريش بةر َيوةبةرايةتي ذمَيرياري بكةن
سةرؤك نةرمانطةي يةكةي خةرج كردنش كـة لـة ثَيشـكة  كردنـي حيسـابي كؤتـايي سـاَلي         :ماددةي بيستةم

ي نةرمانطةكةي دوا دةكـةوَيتش لةطـةَل كـار ثـَي كردنـي اـةم ياسـايةداش بـةطوَيرةي رَيكـاري ياسـايي و           1111
 .رَينمايي كار ثَيكراوش رةوانةي لَيكؤَلينةوة دةكرَيت

ةبــَي اةجنومــةني وةزيــران دةرخســتةي حيســابي اــةو قةرزانــةي ثَيشــكة  بــة   د :مــاددةي بيســت و يةكــةم
حكومةتي هةرَيم كراونش لةطةَل روون كردنةوةي شَيوةي خةرج كردنيانش بؤ اةو ثرؤذانـةي بؤيـان تـةرخان    

 .كراوة ثَيشكة  بة ثةرلةمان بكا  بؤ راستاندني
ي طرَيـدراوي وةزارة  نـني اـةركي دابـة      هـةموو وةزارةتـةكان و اـةو نةرمانطانـة     :ماددةي بيسـت و دووةم 

كردني خةريي وةطةر خسنت و وةبةرهَينان بةسةر ثارَيزطاكاني هةرَيمدا دةطرنة اةستؤش بـة رةضـاو كردنـي    
ضــر يي دانيشــتواني هــةر ثارَيزطايــةك و اــةو ناوضــانةي ثــك زةرةرمةنــدنش دواي ييــا كردنــةوةي خــةريي   

 .ناوةندي وةزارة 
يةكخستين بوديةي تَيكر اي اةو دامةزراوانةي يةك نةخراونش لة ماوةيةكدا كة لـة   :ماددةي بيست و سَييةم

 .شة  مانط تَيثةر  نةكا 
هـةموو اـةو كـةلو ثـةل و كااَليانـةي كـة لةاليـةن نةرمانطـةكاني هـةرَيم و          : يةكةم :ماددةي بيست و ضوارةم

 .رَينش رةمسيان لَي وةرناطريَيتكةرتي تايبةتةوة بةناوي خؤيان و بؤ بةكارهَيناني خؤيان هاوردة دةك
اـةو رةســم وةرنةطرتنــةي سـةرةوة اــةو كــةلو ثـةل و كااَليانــة  دةطرَيتــةوةش كـة بــؤ نةرمانطــةكاني     : دووةم

 .هةرَيم و كةرتي تايبة ش لة حكومة ش يان دامةزراوي بةخشةرةوة هاوردة كراون
 :ماددةي بيست و ثَينةةم

وضةي خانةنشيين لة هةرَيمداش بؤ اةو ثؤستانةي لَيرة بة دواوة دياري كردني مووضةو دةرماَلةو مو: يةكةم
دةبَيــتش كــة لةاليــةن   ( ياســاي مووضــة طــةورة بةرثرســاني دةوَلــة     )خراونةتــة رووش بــةطوَيرةي ثــرؤذة   

 (:دانةيةكيشي هاوثَيَ كراوة)و ( راستَيندراوة)اةجنومةني وةزيراني نيدراَلةوة اةرَي كراوة 
كـــةيش ســـةرؤكي ثةرلـــةمان و يَيطرةكـــةيش ســـةرؤكي اةجنومـــةني وةزيـــران و ســـةرؤكي هـــةرَيم و يَيطرة)

يَيطرةكةيش سةرؤكي اةجنومةني دادوةري و يَيطرانيش اةنداماني ثةرلةمانش وةزيـران و اةوانـةي لـة ثلـةي     
اةوانــدان و اةوانــةي مووضــةي وةزيــر وةردةطــرنش بريكــاري وةزارةتــةكان و اةوانــةي لــة ثلــةي اةوانــدان و  

وضةي بريكـاري وةزارة  وةردةطـرنش راوَيـذكارانش خـاوةن ثلـةي تايبـة ش دادوةران و اةنـداماني        اةوانةي مو
 (.داواكاري طشاش بةر َيوةبةرايةتي طشا و اةوانةي لة ثلةي اةواندان

دةرماَلةي ناااسايي و تايبة  و هةر دةرماَلةيةكي ديش كة بة دةق لة ثرؤذة ياساي ااماذة ثَي كراو لة : دووةم
 .باسي نةكراوةش لةثا  كار ثَي كردني ياساكةش ايلغا دةكرَين( ةمدايةك)
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لةسـةرةوةدا   ( يةكـةم )لة مووضةي ثلـةي وةزيتـي دةبر درَيـتش بـةطوَيرةي اـةوةي لـة       %( 11)رَيذةي : سَييةم
 (.بَي لة بةر َيوةبةري طشا و اةوةي لة ثلةي اةودايةو اةوةي مووضةو دةرماَلةي اةو وةردةطرَيت)هاتووة 

دا (لـة بةر َيوبـةري طشـا بـةرةو ذوور    )دامةزراندن لة هيَ ثؤسـتَيكي سـةركردانة    :اددةي بيست و شةشةمم
ناكرَيتش اةطةر لة ياساي وةزارةتداش يان ثةيكةرة رَيكخستنيدا نةبَيتش ثاَلثشت بـة ياسـاي وةزارة ش يـان اـةو     

 .اليةنةي طرَيدراوي وةزارة  نني
ري دارايي و اابووري رَينمايي ثَيويسـت بـؤ ااسـان يـَي بـةيَي كردنـي       دةبَي وةزي :ماددةي بيست و حةوتةم

اةم ياسايةو بؤ دياري كردني دةسةاَلتي خةرج كردن بؤ نةرمانطةكاني حكومة  دةربكا ش لة ماوةيةكدا كـة  
 .ثازدة رؤذ لة بةرواري بَنو كردنةوةي اةم ياساية لة رؤذنامةي نةرمي تَيثةر  نةكا ( 15)لة 

كار بـة هـيَ دةقَيكـي ياسـايي ناكرَيـت اةطـةر لةطـةَل حوكمـةكاني اـةم ياسـايةدا            :و هةشتةم ماددةي بيست
 .ناكؤك بَيت

ثَيويستة اةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار حوكمـةكاني اـةم ياسـاية يـَي      :ماددةي بيست و نؤيةم
 .بةيَي بكةن

ــييةم ــاددةي سـ ــةرمي    :مـ ــةي نـ ــة رؤذنامـ ــاية لـ ــةم ياسـ ــ)اـ ــايعي كوردسـ ــة  (تانوةقـ ــةوةو لـ ــَنو دةكرَيتـ دا بـ
 .ةوة يَي بةيَي دةكرَيت(1/1/1111)

 –ثـرؤذة ياسـاي بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان      )دا 11/1/1111ي رؤذي (2)لةكؤبوونةوةي ااسايي ذمـارة  
ش لةاليـةن اةجنومـةني   (راسـتَيندرا )لـة اليـةن اةجنومـةني وةزيرانـةوة اـةرَي كـرا       ( 1111عَيراق بـؤ سـاَلي   

دا ثَيداضـوونةوةي  1/3/1111لة ( 16)رَيمي كوردستانيشةوة بةطوَيرةي نووسراويان ذمارة راوَيذكاريي هة
 .بؤ كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نمـةوةش بــةو  اَيسـتا راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي سـةبارة  بـة ماددةكــاني قانونةكـة بـة زمـاني عـةرةبي دةخويَ          

 :شَيوةيةي خوارةوة
أ:أنا لسبيأ لف وة:أة ادةةمن 

أ:أةنًم
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظيأ-1
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظيأ-1
أ:ت رت أة لجليأص اااءاأكامت أ-3
أ.ةرنعيأنةبعل أمل ارأديلارأ لف اتأنو ا أةقل  أكلردةاا (أمل ارأ126111)مبلغأق رهأ)
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أ:أكاآلت أه رت أص اااءاأ-2
ث ثيأنأةال أمل ارأنث مثاةيأنث ثل أمل ل أديلارأ لف اتأجملسأة  ضاسأ(أمل ل 836331)مبلغأق رهأ)

أةمعامادةتأ أضمن أمبا وة أة صوف أص ح ي أة  ضاس أجملس أرة س أنخيل  أة امليل أنطوي  أة صوف نيا 
أة خصصيأجمللسأة  ضاس أة صوفأة (. أ غورأملحأص ح ي أةمضافيأ ل أرة سأجملسأة  ضاسأنتربيوأمله

أ.مبا وةأضمنأةمعامادةتأة خصصيأ لمجلس
أ:ثاه ًاأمنأة ادةأةمن 

أ  ) أكما أتب   أة عجزة خطب أنق: أي  ر أة خطب أ165526118)ة عجز أنةرنعيأ( أنوسماةي أنةح  تويل ل 
أ لزةرة أة خصصي أة با غ أمن أة عجز أ لة أنيغط  أديلار  أمل ل  أنتسعل  أنةاي أنماةاا  أمل ار أنوسل 
أة  فاعأة عوةق أةمحتادزأ أة اشغ ل يأةمحتادييأحلوقأةمقل  أضمنأختص صاتأنزةرة ة ب شموكيأمنأة لةزهي

أ(.1111ة أأ1111)حسعأقلةه أة لةزهيأة عاميأةمحتادييأ لسللةتأة ا  يأ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةي سَيزدة  ثةريوةش بؤية عةرةبيةكة بةر َيزانش بؤ ااطاداري لة كورديةكة ماددةي دوازدة دووبارةيةش ماد
 .دةبَيتة اةساسش ثاشان ضاك دةكرَيت بؤ ااطاداريتانش نةرموو بةردةوام بة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة ثاه ي
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة ثا ثي
أ:ية ادةأة وةنع

أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أةنم
ةةاثلاسأمنأحك أة ف وةأ)أ-:منأة ادةأنا شكلأةآلت (أثاه ا)ت رت أة لجليأةعادةأص اايأم  ميأة ف وةأ:أثاه ا
أ. ك أيصبحأ لةأةمموأنةلن ًاأن  سأةلةزيًا(أةع هأعل أنزيوأة ا  يأنةمقاصاد(أةنم)

أ.ظيمأتلة أعل ءاأةييأم ح:أة ادةأةخلامسي
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة سادةي
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة سانعي
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة ثاملي
أ.مأتلة أعل ءاأةييأم حظي:أة ادةأة ااةعي
أ:ت رت أة لجلي:أة ادةأة عا وة

أ1111ةةلةأمباةوءأيفأملةزهيأعامأ(أل أديلارمل )كح أةعل أن مأمنأ(أمل له أديلار)ةعلأمبلغأة كافتتأ
أ:نةعادةأص اايأة ادةأنا شكلأةآلت 
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أ لشخاأة لةح أنضمنأة اخص صاتأة  ورةأنا لةزهيأ) مأتزي أة كافتتأ لملظف أعل أمل له أديلارأةلليا
أ(.نمبلةعأتعل ماتأتص ر اأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد

أ:ة ادةأةحلادييأعشوة
أ.ءاأأييأم حظيمأتلة عل أ-ةنم
أأ-ثاه ا أعبارة أحلف أة لجلي أعل ءا)ت رت  أة عامي أنةمةوةسةت أة شون  أ لهأ( أكل أة ضلةنبأتشمل أم  هظوة

أ: أنإعادةأص اااءاأنا شكلأةآلت 11/3/1111يفأ(أ3138)ة ساةلأن ص نرأقوةرأمنأجملسأة لزرةسأنوق أ
تأة لظ ف يأة ساح ثيأضمنأم تأةمقل  أعل أة لزةرةتأنةجلءاتأاريأة وتبطيأنلزةرةأتلزيعأع دأة  رةا)

أمنأأ1111ةليأ أنحسعأة ضلةنبأنة اعل ماتأة صادرة عل أةحملافظاتأنة لح ةتأةمدةرييأنف أع دأةكاهءا
أ(.جملسأة لزرةس أحل أص نرأقاهل أجملسأةخل ميأة عاميأ  قل  أنهفاذه

أ.متلة عل ءاأأييأم حظيأ-ثا ثا
أ.أتلة أعل ءاأةييأم حظيم:أةنًمأ:أة ادةأة ثاه يأعشوة

أ.متلة أعل ءاأةييأم حظيأنتب  أكماأ  أنةردةأيفأة شونع(أب أج)ةنًمأ
عل أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأدع أملةردأصل نقأمؤةسيأة ا اع أنة ضما أةمةاماع أناخص اأمبلغأ:أثاه ًا

أ أعل  أ31)ميزي  أ%( أة ا  ي أة سلي أال   أ لمؤةسي أة  فلعي أةم رتةكات أضمنأختص صاتأنزةرةأمن ة سان ي
أ.ة عملأنة شؤن أةمةاماع ي

أة ثا ثيأعشوة أة ادة ملأيا أحت ي أة بلغأة خصاأ شونعأتلم يأنتطليوأق رةتأكلردةاا أة بشوييأةةلةأ:
 لأأةمةاموةرأيفأأ1111مة ماأة أماأنردأيفأمشونعأملةزهيأأ1111مباةوءأيفأقاهل أملةزهيأةمقل  أ عامأ

أ.شونع أ ل كأت رت أة لجليأدرجأ لةأة بلغأضمنأقاهل أة لةزهيتلف لأ لةأة 
أ.ن لاأة وأزأيب  أمعضاسأة رب ا أ اح ي أة بلغ

أ.تب  أكماأ  :أة ادةأة وةنعيأعشوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزامي نةرموو
 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيز كاك عةوني دةخوَينَيتةوة هيضي لةالمان نييةش هةمانة موشتةرةكش هاوبةمشان هةيـةش  اةو راثؤرتةي بةر 

 .اةوةي دارايي و ياسايي لة راثؤرتي ليذنةي داراييش بةس اةو راثؤرتةمان نييةش اةنداماني بةر َيزين دةَلَين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني نةرموو وةاَلميان بدةوة
 :مال سعيد بةزازبةر َيز عوني ك

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ااراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـراوةو دابـة  كـراوة        11/2/1111لـة  ( 11)راثؤرتي اَيمة بـة ذمـارة   
 .لةسةر اةنداماني ثةرلةمانش لةنَيو راثؤرتي ليذنةي دارايي بة كاملي راثؤرتةكةمان تةسبيت كراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرمووسؤزان خان 
 :بةر َيز سؤزان شهاس نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من اَيستا موالحةزةي اةوةم كردش اةم ثرؤذةيـة لـة اةخريةكةيـدا راثؤرتـة موشـتةرةكةكة هةيـةش مـةنروزة        
 ..................ايستيناد بكرَيتة سةر اةو راثؤرتة موشتةرةكةي كة هةردووال نووسيويانةش نةك تةنها

 
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .زؤر سوثاسش كاك عةوني بضنة سةر راثؤرتة موشتةرةكةكةش نةرمووش نةرموو كاك كاردؤ
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة راثؤرتي موشتةرةكة بة تةنيا ناتوانَيت بيخوَينَيتةوةش وةكو هةموو ليذنةكاني ترش اـةوة لةطـةَل راثـؤرتي    
 .يذنةي داراييةش اةمة باس دةكا هاوبةشةش ل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردووكيان لَيرةنش اةوة داراييـةش اـةوة  ياسـايةش يـةعين اـةوة هـةردووكيان لَيـرةنش يـةعين هـةردووكيان          
،وَيننةوة  بة شةريكي دةخوَيننةوةش راثؤرتي هاوبة ش موشتةرةك تةوزيع كراوةش تكاية راوةسنتش ليذنـةي  

 .ؤرتي هاوبة  بة كوردي و بة عةرةبي نةرمووندارايي راث
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو ثَيشنيارةي كة اَيمة بؤ بـةر َيز  لةسـةر بؤضـووني يـةنابتش اَيسـتا ثـرؤذة ياسـاكة لةبـةردةمي هـةموو          

لـة مـاددةي يةكـةوة ضـووينة سـةريش      اةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكان دايةش خوَيندراوةتةوةو ماددة بـة مـاددةش   
 .رةاي ليذنةي دارايي و رةاي ليذنةي ياسايي و دوايي ،رَيتة دةنطدانةوة

 :دةربارةي ماددةي يةكةمش كة لة ثرؤذة ياساكةدا هةيةش دوو رةاي هةية بةم شَيوةيةي خوارةوة
 .رةاي ليذنةي ياسايي ثةسندة وةكو لة ثرؤذة ياساكةدا هاتووة

 ............ايي ثَيشنيار دةكا  سةر لةنوَي بر طةي ضواررةاي ليذنةي ياس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر امحد كةرةم بكة
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي  من ثَيم باشة راثؤرتي ليذنةي ياسايي ،وَيندرَيتةوةش لةبةر اةوةي راثؤرتي ليذنةي هاوبة ش تةنها

 .................دارايي كردوويةتي بة هاوبة ش يةعين دانيشتين هاوبةشي هةردوو ليذنة نةكراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بـؤ اـةوةي اـةوة تـةوزيع بكرَيـتش زؤر      (11)بةر َيزانش كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَيـننيش تـا سـبةي سـةعا      
 .سوثاس

                                                                                                                                                                              
 (كيكمال كةركوو.د)حممد قادر عبداهلل                                                 شَيروان ناصح حيدري                
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                      َيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                                                 عَيراق                             – كوردستان
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 ( 71)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2177\5\22رَيكةوتي  سَي شةممة
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/5/2177 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  12/5/1111رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري  شَيروان ناصح حيدري بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور لة ثةي( 11)ي ماددة (1)ر طة اني ببةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
شَيوةية  بةم دا 12/5/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
 1111بةردةوام بوون لةسةر طتتوطؤ كردن و بر ياردان لةسةر ثر ؤذة بوديةى هةرَيمى كوردستان بؤساَلى -1 

 .و ياساكةى

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

وةمش خـوت طرَيـدانى   دانيشتنةكةمان دةكةينةوةش خوت سَييةمى هةَلبذاردن سـاَلى دو  .بةناوى طةت كوردستان
 .12/5/1111ش ر ؤذى دانيشنت 11دووةمش ذمارةى دانيشنت 

 :بةرنامةى كار
ى ثةرلـةمانى  (1111)سـاَلى  ( 1)لـة ثـةير ةوى نـاوخؤى ذمـارة    ( 11)بةثَيى حوكمةكانى بر طة يةكى مـاددة  

ى (11)رة كوردســتانى عــرياقش دةســتةى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان بر ياريــداش بةرنامــةى كــارى دانيشــتنى ذمــا  
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 12/5/1111ثَين نيوةر ؤش ر ؤذى سَى شةممة ر َيكةوتى  11311ااسايى خوت سَييةمى هةَلبذاردنش لة كا  
 :دا بةم شَيوةية بَيت

بــةردةوام بــوون لةســةر طتتوطــؤ كــردن و بر يــاردان لةســةر ثــر ؤذة بوديــةى هــةرَيمى كوردســتان بؤســاَلى -1
 .و ياساكةى 1111

ليذنةى ياسايى دةكةين نةرموو بؤ سـةر مةنةسـةش بـةخَيرهاتنى بـةر َيزان وةزيـرى      داوا لة ليذنةى دارايى و 
رشـيد  )و بـةر َيز بريكـارى وةزارة  كـاك   ( علـى سـندى  .د)و وةزيـرى ثـنن دانـان كـاك    ( شَيب بايز)دارايى كاك

 دةكةينش بةر َيزان هةندَيك ثَيشنيارو بؤضوون هةبووش لةسةر مةكوعةيـةك ذمـارة كـة لـة يـةدوةت     ( وا و
ــابى         ــانش حيس ــةَل ذمارةك ــةوة لةط ــةك ناطرَيت ــاتووةش كةي ــةمان ه ــةمى ثةرل ــانطى يةك ــة  م ــؤ ش ــابا  ب حيس
خيتامين تا اَيستا بة كـؤ نـةهاتووةش بؤيـة اـةم بؤضـوونانة بـةر َيزةوة وةردةطـرينش لةطـةَل ليذنـةى دارايـى           

ؤى لةسةر دةكرَيتش ضـاك  طتتوطؤى لةسةر بكرَيتش ثَيويست بوو لةطةَل وةزير و بريكارى وةزارةتين طتتوط
َيكـةش اـةوة تـةواوش اةطـةرنا لـةكاتى ثَيويسـت دانيشـتنَيكى تايبـةتى         بوو ليذنةكة لةسـةرى موتـةنق بـوونش ر    

ثةرلــةمانى كوردســتانى بــؤ دةكــةينش دواى تــةوزيع كردنــى بةســةر اةندامــةكانى ثةرلــةمانش بــؤ اــةوةى بــة  
ةسةر بَيتش يةكن بكرَيتةوةش بة ثاكى لةبةرذةوةندى دَلنياييةوة هةموومان لةطةَل اةوةين هةر شتَيك شكى ل

 .خةَلكى كوردستان بَيتش سوثاسش اَيستا داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةين نةرموون بةردةوام بن
 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤذة ياســاى بوديــةى هــةرَيمى ثةرلــةمانتارانى كوردســتانش اَيســتا دةســت ثــَى دةكــةين بــة خوَيندنــةوةى ثــر  

 .......ش لةماددةى يةكةوة دةست ثَى دةكةينش يةكةم بة زمانى عةرةبى1111كوردستانش بؤ ساَلى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نوقتةى نيزامى نةرمووكاك شوان
 :ينل بةر َيز شوان عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كوردى وش بة زمانى عةرةبين خوَيندرايةوة دوَينَى هةردوو دةقى ياساكة بة زمانى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كاكــة اَيســتا مــاددة مــاددة يــارَيكى تــر اــةبَى بيخوَينينــةوةش يــارَيكى تــر ر ةاــى ليذنــةى ياســايى و دارايــى    

 .وةرطرينش اةويا بةر َيزان طتتوطؤى لةسةر دةكةنش اةويا اةضَيتة بابى دةنطدانةوةش نةرموو
 :بةزاز سعيد نى كمالبةر َيز عو

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ:ة ادةأةمن  
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ث ثيأعشوأتويل ل أنتسقعماةيأأ(أمل ل أ1361216111)مبلغأق رهأأ1111يوص أ لف اتأة سليأة ا  يأ:أةنًم
أ:نةرنعل أمل ارأديلارأنيلزعأكامت 

ارأ لف ققاتأة شققاريعأأةرنعققيأتويل ققل أنماةققيأنوسققل أمل ققارأديلققأأأأأ(أمل ققل أ261516111)مبلققغأققق رهأأأ-1
أ.ةمةاثمارييأنضملهأختص صاتأةعمارأنتلم يأمشاريعأةمقا   أنةحملافظات

تسققعيأتويل ققل أنةققاماةيأنةثلققا أنةققبعل أمل ققارأنةققاماةيأنةققبعل أ(أمل ققل أ168116811)مبلققغأققق رهأأ-1
أ.مل ل أديلارأ للف اتأة اشغ ل ي

أ. اتأأنو ا أةقل  أكلردةاا ةرنعيأنوسل أتويل ل أديلارأ لف(أ526111)مبلغأق رهأأ-3
أ.ث ثيأنةال أمل ارأنث مثاةيأنث ثل أمل ل أديلارأ لف اتأجملسأة  ضاس(أمل ل أ836331)مبلغأق رهأأ-2

تويل ل أنةح أنوسماةيأنةرنعيأنوسل أمل ارأنماةاا أنةايأ(أ165526118)ة عجزأة خطبأي  رأنق:أثاه ًا
نأة بقا غأة خصصقيأ قلزةرةأة ب شققموكيأمقنأة لةزهقيأة اشققغ ل يأأأأأأنتسقعل أمل قل أديلقار أنيغطقق أ قلةأة عجقزأمققأأأأأ

ةمحتاديققيأحلققوقأةمقلقق  أضققمنأختص صققاتأنزةرةأة قق فاعأة عوةققق أةمحتققادزأحسققعأقققلةه أة لةزهققيأة عامققيأأأأ
أ(.1111ة أأ1111)ةمحتادييأ لسللةتأة ا  يأ

 
 :دزةيي ر ؤذان عبدالقادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :1111عرياق بؤ ساَلى -ذة ياساى بوديةى هةرَيمى كوردستانثر ؤ

 .خةريى و كور  هَينان: بةشى يةكةم
 :ماددةى يةكةم

سـَيزدة ترليـؤن و نؤسـةدو ضـ  مليـار دينـارش       ( مليـؤن  1301216111)بـر ي  1111بؤسـاَلى دارايـى   : يةكةم
 .تةرخان دةكرَيت بةم يؤرة  دابة  دةكرَيت

ار ترليؤن و سةدو ثةجنا مليار دينار بؤ خةريى ثر ؤذةكانى وةبـةرهَينانش  ضو( مليؤن 261516111)بر ي-1
 لة نَيويدا بر ة بوديةى ااوةدانكردنةوةو بوذاندوةى ثر ؤذةى هةرَيم و ثارَيزطاكانش 

نـؤ ترليـؤن و شـة  سـةدو حـةنتاو دوو مليـار و شـة  سـةدو حـةنتا مليـؤن           ( مليؤن168116811)بر ى-1
 .نتدينارش بؤ خةريى وةطةر خس

 ثةجناو ضوار مليار بؤ خةريى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستانش ( مليؤن 526111)بر ى-3
شةست و سَى مليارو سَى سةدو سى مليـؤن دينـارش بـؤ خـةريى اةجنومـةنى      ( مليؤن 8363316111)بر ى-2

 .دادوةرى
ضـوار مليـارو    يةك ترليؤن و ثَيـنج سـةدو ثـةجناو   ( مليؤن 165526118)كور  هَينانى بةر ثنن بة: دووةم

دوو سةدو نةوةد و شة  مليؤن دينارةش اةم كور  هَينانة  لـةو بةشـة ثارةيـةى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة ثـر        
دةكرَيتةوةش كة لة بوديةى وةطةر خستنى نيدر الدا بؤ ثاسةوانى هةرَيمش لةنَيو بر ة ثارةى وةزارةتى بةرطرى 



 131 

تـةرخان   1111-1111در الش بـؤ سـااَلنى دارايـى    عرياقى نيدراَل بـة طـوَيرةى ياسـاكانى بوديـةى طشـتى نيـ      
 .كراوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموو ليذنةى دارايى

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةربارةى ماددةى يةكش لة ر استيدا دوو تَيبينى هةيـةش تَيبينيـةكيانش دةربـارةى سـَى لـة اةوةلـةنش اـةو بـر ة         
كــة تــةرخان كــراوة بــؤ ثةرلـةمانش ثــةجناو ضــوار مليــار دينــارةش دواتـر لــة اليــةن ديوانــةوة ااطــادار   ثارةيـةى  

كراينةوةكة اةو تةخسيسةى اـةوان داوايـان كـردووةش حـةنتاو ضـوار مليـارةش بةمةبةسـتى اـةو مـةويوداتى          
ة لـة اليـةكش لـة    نادارايى بؤ دروست كردنى ضةند بينايةكش بـؤ نووسـينطةى ثةرلـةمان لـة ثارَيزطاكـانش اـةو      

اليةكى ترينش بؤضوونَيكى ترين هةيةش لةاليةن ليذنةى ياساييةوةش اَيمة وةكو ليذنةى دارايى لةطةَل اةوة 
ماددةداينش كة وةكو لة ماددةكـة هـاتووةش بـةاَلم اـةو دوو ثَيشـنيارة اةخيةينـة بـةردةمى بـةر َيزتانش كـة ر اى          

ر ايــةى كــةوا هةيــةش دةربــارةى طــؤر ينى دةســتةواذةىش يــان  اةنــدام ثةرلةمانــةكانى لةســةر وةربطريَيــتش اــةو 
مبلقغأأ)سةرلةنوَى دار شتنةوةى بر طةى ضوار لة اةوةلةنش لة اليـةن ليذنـةى ياسـاييةوةش بـةم شـَيوةيية بَيـتش       

ثقق ثأنةققال أمل ققارأنأثقق ثأماةققيأنث ثلهققيأمل ققل أديلققار أ لف ققاتأجملققسأة  ضققاسأنيققا أ(أ836331)ققق ره
نخيل أرة سأجملسأة  ضاسأصق ح يأة صقوفأمبا قوةأضقمنأةمعامقادةتأة خصصقيأأأأأأأأة صوفأنطوي أة امليل

 .ش تةنها اةو دوو ثَيشنيارة هةيةش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان دةربارةى ماددةى يةك(جمللسأة  ضاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــو ايتيت      ــةنش وةك ــة بك ــةوَيت قس ــة اةيان ــةى ك ــةو بةر َيزان ــتا ا ــةر َيزان اَيس ــوثاسش ب ــاوى  س ــردووةش ن ــان ك اقم
هةموومان نووسيوة بة توازنش كةسَيك اةطةر قسةى نةبَيتش اةتوانَيت بَلَيت قسةى من كرا سـوثاسش سـؤزان   

 .شةهاس نورىش نةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاس نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا  كرابووش بؤ كـةم كردنـةوةى   سةبارة  بةم ماددةيةش لةبةر اةوةى لة هؤَلى ثةرلةمانداش كؤمةَلَيك ايقترياح
لةناو ماددةى يةكش يةعنى ثا  اةوةى كة  ثا ثابوديةى تةشغيلىش لةبةر اةوة من ثَيم باشةش بكرَيتة خاَلى 

ــةر َيزان     ( ثا ثققاأ-ثاه ققاأ-ةنم) ــؤى ب ــةوةى طتتوط ــغيلىش كــة ثــا  ا ــةو ايســتيقتاعة بوديــةى تةش ــة ى ا مةبل
ش من سغيةيةكم اامـادة كـردووةش اةطـةر بؤتـان     ثا ثارَيت وةكو اةندامانى ثةرلةمان دةكرَى لةسةرى دةرج بك

هسبيأق ر اأعشوةأنا اةقيأمقنأةمجقا أة لةزهقيأة اشقغ ل يأةءأمقاأيعقاد أتسقعماةيأأأأأأأأأأضثا ثا أختف )،وَينمةوةش 
ماةققيأنوسققل أمل ققارأديلققارأأ(151)نتسققعيأنةققبع أمل ققارًةأنيققا أملاقلاءققاأة أةجلءققاتأة ب لققيأةدهققاه أةنًم أأأأ

ث ثأماةيأمل ارأديلارأمضافاءاأة أة لةزهقيأةمةقاثمارييأأأ(311)اموةرأيفأةحلمليأة لول يأمهشاسأة  ةرق أ  ة
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 اعزيزأة شاريعأة  رتحيأة ا أالصصيأماأهسبيأةقلأمنأعشوةأنا ئقيأمقنأة كلفقيأةممجا  قيأ لمشقونعأنتقلزعأأأأأأأ
وسقماةيأنأتسقعيأنأعشقوينأمل قارأديلقار أأأأأأ(511)هءا أثاه ًا أة بلغأة اب  أأعل أاافظاتأةمقل  أنلسبيأةكا

وقسأم يق أديلقار أثاه قًا أتغط قيأأأأأأ(أ5)يلزعأكامت  أةنًم أتغط يأة زيقادةأةحلاصقليأ سقلفيأة قزنةجأة أمبلقغأأأأأأ
 أةمفأديلقارأماةاا أنعشقوأأ(أ111)طعامأنتكل أة خمصصاتأأاصليأيفأخمصصاتأقلءأةممنأة  ةالل ة زيادةأةحل

وسيأنةقبع أة قفأديلقار أأأأ(أ15)ةحلاصليأيفأختص صاتأ بكيأة وعاييأةمةاماع يأمنأأثا ثًا أتغط يأة زيادة
ماةيأنوسل أة فأديلار أرةنعًا أتغط يأة زيقادةأةحلاصقليأيفأققونرأة صقوفأة زرةعق أنة صقلاع  أأأأأأأ(أ151)ة أ

اضورةأيفأة وحليأةبع أمل ارأديلارأ  ع أة شاريعأةخل م ي أيفأةمقض يأنة للةح أةحل ندييأة أ(11)أالامسًا 
ةقبع أمل قارأأأ(أ11)ة سان ي أعل أة أيضافأة أم زةه قيأتلم قيأةحملافظقاتأحسقعأة كثافقيأة سقكاه ي أةادةقًا أأأأأأأأ

أةعشقوأ(أ11)ديلارأ  ع أة شاريعأةخل م يأ لملاو أة سا طعيأة القازعأعل ءقا أةقانعًا أختصق اأمبلقغأقق رهأأأأأأأ
ش اةمة اةطةر بةم شَيوةية بَيتش هةم كةباس لـةوة  (أةمقل  تأة وياض يأيف أديلارأ بلاسأنتوم  أة لشاسةم ي

دةكةينش اةمة نةنةقاتى حكومةتةش لةويا يَيطريى دةكةينش كـة اَيمـة ايسـتيقتاعى َت دةكـةينش اةمـة خـاَلى       
يةكةمةش خاَلى دووةمش بةر استى اةوةى كةلةم ضةند ر ؤذةى ثا  طتتوطؤ كردنش طوَيم َت بووش باس لَيوة كراش 

مليار ديناريان سةرن كـردووةش باقيةكـةيان سـةرن     31انيةى مةيلسى قةزا زؤر زؤرش زؤرةش يةعنى ثار ميز
نةكردووةش بؤية ثَيم باشة اةطةر سى و نؤ  دانةنَيينةوةش اةمسـاَل اـةو بـر ة ثارةيـة كـةم بكرَيتـةوةش وةكـو        

ت و سـَى مليـارش ثـار سـى و نـؤ      اةوةى ثةرلةمانى َت بَيتش ببَيت بة ثـةجناو ضـوار مليـار دينـارش بؤضـى شةشـ      
ملياريان سةرن كردووةش اةمساَل سَى قاتيان بؤ دانراوةش ضؤن اةتوانن سـةرنى بكـةن ش كـة سـةرن نـةكرَيت      
يارَيكى تر تـةدوير دةبَيتـةوةش بؤيـة مـن ثـَيم باشـة اـةوة  بكرَيتـةوةش عـةينن ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة             

 .ند وةربطريَيتش زؤر مةمنوون دةمبش زؤر سوثاسثةجناو ضوارش اةطةر اةو موالحةزانةى من بة هة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ينل على عبداهللش نةرموو
 :بةر َيز ينل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى %11من ثَيشةكى ثشتطريى ثَيشنيارةكةى خوشكى بـةر َيز سـؤزان خـان دةكـةمش كـة بـؤ تةخسـي  كردنـى         

تةشغيلى بؤ اةو نةقةرانـةى كـة اـةو باسـى كـردش دووش بةر اسـتى بةطشـتى تَيبينـيم لةسـةر اـةوة            ميزانيةى
زيـادى كـردووةش   % 11هةيةش كة ثار مةيلسى قـةزا سـى و نـؤ مليـارى سـةرن كـردووةش اةمسـاَل تةقريبـةنش         

 .رش زؤر سوثاسمنين ثشتطريى اةوة دةكةم كة وةكو ثةرلةمانى َت بَيتش ببَيت بة ثةجناو ضوار مليار دينا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود حايىش كةرةمكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اَيمــة وةكــو لــة ســةرةتادا بامســان كــردش كــة قســة كــردن لةســةر داهــا ش ثَيمــان وايــة نــا دروســتى لــة داهــاتى  
 151َيم هةيةش بةتايبةتى بـة بةَلطـة لـة نرؤشـتنى وزةى كارةبـاش كـة بـة        دةستةبةركراوى خةمَلَينراوى هةر

مليار دينار تةمخني كراوةش ضونكة اةو بر ةى وةزارةتة داويانـة بـة حكومـة ش وةكـو كرَيـى كارةبـا لـة سـاَلى         
 .بر ةكةى سَى سةدو نةوة  و دوو مليارة 1111

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اتنيش داها  بة ييا موناقةشة دةكـةينش دوايـى دَيينـةوة سـةرىش يـارَيكى تـر       كاك كاردؤ اَيستا لةسةر نةنةق

 .وةختتان ثَى دةدةينش نةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :لة بوديةى بةكاربردن بكةينش لةو بر طانةى خوارةوة% 51كةم كردنةوةى ر َيذةى 

دنةوةش كة بة نةسَلى دوو ناو دةبرَيتش باربوو كـة بـة نةسـلى ثَيـنج     كر ينى مشةك و خزمةتطوزارى و ضاككر
ناو دةبرَيتش بةخشنيش سوودة كؤمةاَليةتيةكانش خةرييـةكانى تـر هـةبووةش ناداراييـةكانش ثاسـاوى اَيمـة بـؤ        

وةكو لةسةرةوة اامـاذةى   1111كةم كردنةوةى ر َيذةى خةرييةكان لة بوديةى خةمَلَينراوى بةكارخستنى 
اوةش دةطةر َيتةوة بؤ اةو دةست بَنوييةى حكومة ش كـة تيايـدا ثاسـاوى لؤذييكانـةى نيـةش بـؤ اـةوة         ثَى كر

ــؤي      ــاتووةش وةك خـ ــةرَيم دا هـ ــةتى هـ ــتى حكومـ ــةى طشـ ــتنةكانى بوديـ ــة دةرخسـ ــؤن لـ ــةكان وةك ضـ بةَلطـ
كاةان كــة دةخةينـةر ووش كــة اــةو هةَلكشــانةى لــةو بر طانــة هــاتووةش قســةى لةســةر ناكــةينش بــةاَلم ثَيشــنيارة 

بَيطومان هةَلكشانى اةو بر طةيةيةش كةلة زؤربةى دامـةزراوةكانى حكومـةتى هـةرَيم ر ةنطـى داوةتـةوةش بؤيـة       
داواكارين اةو كةم كردنةوةية لة تةواوى بوديةى بةكارخسنت كة لة سةرةوة بامسان لَيوة كردش لةم كارانةى 

 خوارةوة خةرج بكرَيتش 
 .وسةرطريى بؤ ثَينج مليؤن دينارزياد كردنى ثَيشينةى ها: يةكةم
 .ثَيشينةى خانووبةرة بؤ سى مليؤن دينار كة هاوتاى حكومةتى ناوةندى بَيت:دووةم

زياد كردنى مووضةى تـؤر ى ثاراسـتنى كؤمةاَليـةتى بـؤ سـةدو ثـةجنا هـةزار دينـارش بـة سيسـتةمَيكى           :سَييةم
 .كاتيةيةكانى كةم كردنةوةى هةذارىتازة  بةر َيوةبندرَيت كة هاوتةريب بَيت لةطةَل سياسة  و س

 .زياد كردنى مووضةى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان:ثَينةةم
 .خةرج كردنى دةرماَلةى مناَل بؤ خَيزانى شةهيدان:شةشةم

 .ضاككردنى مووضةى خانةنشينان:حةوتةم
كيميـاوىش يطـة   بر َيك تةرخان بكرَيت بؤ ضاككردنةوةى يـا ضارةسـةر كردنـى برينـدارانى ضـةكى      : هةشتةم

ى بامســان كــرد كــة بــةهاي نــرخ بــةرز  %11لــةوة ااماذةيــةك بكرَيــت بــةثَيى ياســاى بوديــةى عــرياقش اــةو  
دةبَيتةوةش كةلةوَى دةست نيشان كراوةش بؤ نةرمانبةرانى ثلـة نـؤ و ثلـة دةش بـؤ بـَى سةرثةرشـتانش ذنـانش بـؤ         

 .انانة بؤ اةو توَيذانة بَيت لة مةركةزيةوةاةوانة اةم ااماذةية بكرَيتش لة اايندة ااطامان لةو يارمةتيد
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ش كاتَيـك لــة ياســاى  1111هاوتــا كردنـى مووضــةكانى ثـؤلي  و ثَيشــمةرطة وةكـو ناوةنــد لـة ياســاى     :حـةو  
بر يـاردرابوو كـة اـةو يةكسـانية ثـةير ةو بكرَيـتش بـةاَلم يَيبـةيَى نـةكراوةش دامةزرانـدنى            1111بوديـةى  

وةك ثَيداويســتيةكى كؤمةاَليــةتى و زانســتى و ثــةروةردةيىش هــةروةها   توَيــذةرانى كؤمةاَليــةتى و دةروونــى
لة مووضةى بنةر ةتيانش اةو بر ةيةى كة لةوانة دةمَينَيتةوةش ،رَيتـة  % 51خةرج كردنى دةرماَلة بة ر َيذةى 

 سةر بوديةى وةبةرهَينانش طةشةدان بة بوارةكانى كشتوكاَل و زَيدة كردنى بوديةكـة بـؤ يَيبـةيَى كردنـى    
ش كـة تَييـدا اـةو ثننـة سـاَل لـة دواى سـاَل لـة         1113و  1111ناوةر ؤكى ثننى سكاتيةىش كةرتى كشتوكاَل 

ر َيذةى يَيبةيَى بوون لة ثاشةكشة دايةش بةهؤى اةو طوذمة كةمةى بؤى تةرخان دةكرَيتش بة بةراورد بـةو  
ا طةشة كردن بة بـوارى ثيشةسـازى و   طوذمةيةى كة دانراوة بؤ يَيبةيَى كردنى ثر ؤذةكانى سااَلنةش هةروةه

تةندروستىش كة دةتواندرَيت هاوكاريةكى با  بَيتش بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةى بَى كارىش ثَيدانى ثَيشينةى 
مليـؤن بـدرَيتش   11مليـؤن بـة   11م كةبة هةردووكيان بدرَيت بةالى اَيمـةوةش  111خانووبةرةش كة بة زةوى 

ؤ كــةم كردنـةوةى طرنتــى نيشـتةيَى بــوون بـَى هــيَ مــةريَيكى    كـة لــة سةرتاسـةرى هــةرَيمى كوردسـتان بــ   
موسبةقش دانـانى ثـنن و بةرنامـة بـؤ بوديةيـةكى ديـاريكراوى ضـةند سـاَلةش بـؤ ضارةسـةركردنى اـاوةر ؤى            
ــةم          ــة ك ــؤ خَيزن ــوون ب ــتةيَى ب ــةى نيش ــى يةك ــت كردن ــؤ دروس ــاريكراو ب ــةكى دي ــانى بوديةي ــةولَيرش دان ه

ش كةضـى يَيبــةيَيى ناكــا   1116ســاَلى ( 1)لــة ثةرلــةمان ياسـاى ذمــارة   دةرامةتـةكانش كــة ياســايةك هةيـة  
 .حكومة ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموو بةر َيز عمر عبدالعزيز

 :بها   الدين بةر َيز عمر عبدلعزيز
 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .نيزامى هةيةش يةك دةقيقةش نةرموو كاك عبدالسنم
 :ص ي أصطف مأبةر َيز عبدالسنم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ببورة كاك عمرش عينقةى بة يةنابت نيةش نوقتةى نيزامـى يـان دةرضـوونة لـة بابـة ش يـانين هَينانـةوةى        
مـةوزوعَيكى تــرة كـة مــةوزوعمان نيــةش ر َيطـام بــدةنَى اامـاذة بــةو بــدةمش اـةم ميزانيــة بـابى يةكــةمش تــةنها       

ا ش نةســلى دووةمش تةســبيتى واردا ش ســَييةمش مينكاتــةش ضــوارةمش تةســبيتى واريــدا  دةكــا ش يــةعنى صــادر
صنحياتةش ثَينةةمش اينةا اةحكام عامةش رةيا اةكةم اةم ماددةى يةكةمش ناضَيت باسى اةو ايستيسـناااتةو  
ضؤنيةتى دابة  كردنى ثارةكة دةكا ش بةَلكو تةنها تةسبيت كردنى ذمارةكانةش تكا دةكةم اةوةى كة سؤزان 

ن وتىش كاك كادؤ وتىش ر استة مةياتش بةاَلم لة اـةحكام خيتـامين هةيـةش تـاوةكو اَيمـة زؤر نةضـينة       خاني
ناو بابةتةكةو درَيذةى ثَى بدةينش ايقكاح دةكةم يةنابت اةمريان ثَى بكةىش تةنها تـةركيز بكرَيـت لةسـةر    

 .تةسبيتى اةو اةرقامةش كة وايبى ارياداتةش بؤية بة نيزامى اةزا 
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 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
 .نةرموو بةر َيز كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة اَيستا بةس موناقةشةى ماددةى يةكـةم دةكـةينش نةسـلى يةكـةمينش كـة تايبةتـة بـة نةنـةقا ش اَيمـة          
ينش موناقةشـة  بكـةينش بةهـةمان    اةطةر تةختيزى نةنةقانان كـردش اـةبَيت شوَينةكةشـى بـؤ ديـارى بكـة      

شَيوة  لة موازةنةى عرياقى بة هةمان شَيوة هاتووةش بؤية ثَيمواية بةر َيوة ضوونةكة ر است و دروستةش زؤر 
 .سوثاست دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز عمر عبدلعزيز كةرةمكة

 
 
 

 :بها   الدين بةر َيز عمر عبدلعزيز
 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

ى تةشـغيلى بكــةينش  %11منـين زؤر بــة كـورتى ثَيشــنيارى اـةوة دةكــةمش بـةالى كةمــةوةش ايسـتيقتاعى لــة      
اةوةى كة حةدى اةدنا اةطةر مةيات تيا بَيت زياترين بَيت باشكةش تةبعةن يطـة لـة مـووةى كارمةنـدانش     

بةر َيزةكان هاتووةش بةتايبةتى اةمة بة مةبةستى ثر كردنةوةى اةو كةلَينانةى كةلة زؤربةى ر اثؤرتى ليذنة 
ليذنةى دارايـىش كـة خؤشـيان مـةياالتى زؤريـان دةسـت نيشـان كـردووةش مـن ضـوار مـةيال بـة اةولةويـة               
ــتىش كــة       ــوونةوةى موضــةى نةرمانبــةران بــة شــَيوةيةكى طش ــؤمش يــةكَيكيان ثياض اــةبينمش بــة بؤضــوونى خ

ة ناكـةمش خـاَلى دووةمش منـين ثشـتطريى اـةوة      بر ةكة  يَى دةهَيَلم بؤ ايختيساسني لةسـةر بـر ى اـةوة قسـ    
دةكةمش كةلـة ر اثـؤرتى زؤربـةى ليذنـةكانين هـاتووةش كـة ثَيشـينةى هاوسـةرطريى تـا ثَيـنج مليـؤنش قـةرزى             

مليؤنش خاَلى كؤتايم باسى اةو كةلَينانةى ثر ؤذةكانى وةزارةتى ثةروةردةيةش كة 11نيشتةيَى بوون بكرَيتة 
ى داراين طوَيمان لَيى بووش بةتايبةتى اةو قوتا،انانةى كة لة كرَيدانش لةطةَل اـةو  لة ر اثؤرتى بةر َيز وةزير

 .بةشة ناوخؤييانةى كة لة كرَيدانش وااةزا  بر َيك تةخسي  بكرَيت بؤ اةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان يوسف خؤشابة كةرةمكة
 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابة

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
 .من هيَ موالحةزةم نية ش بةاَلم ثشتطريى لة ر اى سوزان خان دةكةمش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار اةيوس نيعمة  قادر كةرةمكةش زؤر سوثاس بؤ يةنابتش ر َيزدار امحد ابراهيم على كةرةمكة

 :امحد ابراهيم على.د:بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بارة  بة ماددةى يةكةمش اةو ايستيقتاعانةى كة دةكرَيتش وةكو اـةوةى سـؤزان خـان اامـاذةى ثَيـداش مـن       سة
ثشتطريى اةكـةم اـةو ايسـتيقتاعةش بـةاَلم مـن ثـَيم باشـة اـةو تةناسـيلة بـؤ اـةو بوارانـةى كـة بـؤى ديـارى                

ة وَيــدا بــاس كــراوةش دةكرَيــتش لَيــرة بــاس نــةكرَيتش ضــونكة زؤربــةى اــةو بوارانــة لــة اــةحكامى خيتــامى لــ 
اةتوانني لةوَى ماددة بة ماددة اةوانة هةر بر ةى بؤ اةو بوارةى كة تةخسي  كراوة ديارى بكةينش بة ر ةاى 
من اةو تةناسيلة لَيرة ثَيويست ناكا ش لةطةَل اةوة مـن ثشـتطريى لـةو ايسـتيقتاعة دةكـةمش بن َيـت بـؤ اـةو         

رة  بة مةيليسـى قـةزا ش مـن ثشـتطريى اـةو ر ايـةى ليذنـةى        بوارانةى كة ديارى كراوةش اةمة يةكةمش سةبا
نةقال أأ ث ثقيأ(أمل قل أأ8363316111)مبلغأق رهأ)ياسايى دةكةم بةر استىش كة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 

مل ارأديلارأنث ثأمئيأنث ثل أمل ل أديلار أ لف اتأجملسأة  ضاسأنيقا أة صقوفأنطويق أة امليقلأنخيقل أأأأأأ
ش اةمـة  لةبـةر   (ص ح يأة صوفأمبا وةأضقمنأةمعامقادةتأة خصصقيأجمللقسأة  ضقاسأأأأأأرة سأجملسأة  ضاس

اةوةى كة لَيرة ر استة اةو دةسةاَلتانةى كة دراوة بة ثةرلةمانش كة ر استةوخؤ دةتوانَى و دةسـةاَلتى سـةرنى   
و دةسـةاَلتة  هةيةش بةاَلم بؤ مةيلسى قةزا ش كة وةكو ثةرلةمان هاتووةش لةبةر اةوةى كة مةيلسى قةزا اـة 

ر استةوخؤيةى نية بؤ سةرنش بةَلكو اةبَيت بطةر َيتةوة بؤ وةزارةتـى دارايـىش لةبـةر اـةوة اـةوان داواكاريـان       
اةوةية كة دةسةاَلتيان ثَى بدرَيتش كة خؤيان سةالحياتى سةرنيان هةبَيتش لةبةر اـةوة مـن داوا دةكـةم كـة     

 .ةى اةوان خؤيان دةسةاَلتى سةرنيان هةبَىش زؤر سوثاساةو بر طةية بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش بؤ اةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار بةنرين حسني حممد كةرةمكة
 :بةر َيز بةنرين حسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كايةوةش اـةم  بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمانش ديارة لة دانيشتنةكانى ر ابردووداش كؤمةَلَيك ثَيشنيارى نوَى هاتة 

ثَيشنيارانة  ديارة تَيضوو و خةريى نوَى اةهَينَيتة كايةوةش اـةوانين بـريتني لـة مةسـةلةى زيـاد كردنـى       
سـولتةى عــةقارش ســولتةى زةواجش تــؤر ى كؤمةاَليــةتىش كـةم اةنــدامانى ســةنطةرش بــةدةل خــؤراكى هَيزةكــانى   

بتـوانني اـةو زيـادة خةرييانـة و اـةو       ااساين و ثـؤلي ش اةمانـة  ثَيويسـتى بـة شـوَينَيك هةيـةش تـاوةكو       
طوذمةيةى بؤ يَيطة بكرَيتةوةش بؤية منين ثشتطريى دةكةمش لة بر َينـى ر َيذةيـةكى ديـاريكراوش لـة بوديـةى      
وةطةر خسنتش ديارين بكرَيت لة نَيو اةم ماددانة كة اةو بر ة ضةندةش بة طوَيرةى توانـاى حكومـة ش اـةوةى    

بين َيتش ر َيذةيةكى طوجنـاو بَيـت بتوانَيـت يَيطـةى اـةم ثَيشـنيارة تازانـةى كـة         كة لة تواناى هةيةش بتوانَيت 
هاتؤتة كايةوة داواى خةريى نـوَى اـةكا  يَيطـةى بؤبكاتـةوةش خـاَلَيكى تـرين بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش          
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ان زيـادى  كور  هَينانى بوديةكةيةش ديارة بـة بـةراورد بـة ثارسـاَلش ر َيـذةى دوو اةوةنـدة زيـاتر كـور  هَينـ         
كردووةش ر استة اةمة كور  هَينانَيكى بة ثننةو لةوانةية لة حيسـاباتى خيتـامى بـة نيعلـى اـةو شـتة ديـار        
بكةوَيتش وةكو اةمة  بةشَيكى اةكةوَيتة سـةر اـةو بةشـةى كـة بـؤ بوديـةى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة ديـارى          

َيمــة لــة عرياقــى نيدراَلــدا نوَينــةراةان كــراوةش دواتــرين بــة شــَيوةى ســولتة وةردةطريَيتــةوةش بــةاَلم ديــارة ا 
لةســةريةم ضــني و توَيــذو ثلــةو ثؤســتة بااَلكــان هةيــةش ويوديــان هةيــةش اــةبَى اــةوانين هــةموو هــةوَل و  
هيمةتَيكى خؤيان ،ةنةكارش بؤ اةوةى ضيك اةم طرنتة هـةروا بـة هةَلواسـراوةى نةمَينَيتـةوةش ديـارة اَيمـة       

ةيـةش لـة نَيـوان خـةريى طشـتى و داهـاتى طشـتىش بـة يؤرَيـك خةرييـة           لَيرةدا نـا هاوسـةنطى بوديـةمان ه   
طشتيةكاةان زؤر زياترة لة داهاتى طشتىش بؤية كور  هَينانى هَيناوةتة كايةوةش بؤية لَيـرة ثَيويسـتيمان بـة    

تر ثنن و سياسةتى حكومة  هةية لةم بارةيةوةش ر َيذةى اةم كور  هَينانة ديارة سااَلنة ش ساَل بةسـاَل زيـا  
ــةرزش يــان ثــةنا بباتــة بــةر اــةوةى كــة        ــةنا بباتــة بــةر ق ــةبَيت حكومــة  اــةوكا  ث دةكــا ش بؤيــة ناضــار ا
يةدةطةكانى خؤى بةكاربهَينَيتش يـا بؤيـة اـةبَيت ثـنن و سياسـةتى حكومـة  لـةم ر ووةوة ر وون و ااشـكرا         

 .بَيتش زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ةمكةر َيزدار ااواز عبدالواحد كةر

 :الضو بةر َيز ااواز عبدالواحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .منين لةم ماددةية تَيبينيةكى ترم نيةش يطة لةوةى ثشتطريى لة ر اى سؤزان خان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زكية صاحل عبداخلالق كةرةمكة
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةل رةايا سؤزان خانيمةش كو مة هةميا دَى ذى وةختيداش د موناقةشَي ر اثؤرتيداش اامـاذة س هنـدَى   اةزين دط

تةشغيلى بهَيتة بر ينش سةر وان اةا بابَيت هاتينة ديـار كـرنش ماددَيـت بهَيـدا بَيتـة س اَلا كـرنش       % 11دا كوش 
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ةكر كةرةمكةبةر َيز عبدالرمحن حسني اةباب

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني اةبابةكر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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منين هةروا ثشتطريى قسةكانى كاك كاردؤ دةكةمش لة بر طةى ضوارش كـةباس لـة بـر ى شةسـت و سـَى مليـارو       
كـةى  سَى سةدو سى مليؤن دينار دةكا  بؤ دادوةرىش كةمنين ثَيمواية زيـادةش كـة سـاَلى ثـار نـةيتوانيوة بر ة     

سةرن بكا ش ثَيمواية كةم بكرَيتش بكرَيت بـة ضـ  يـان ثـةجناو ضـوارش وةكـو اـةوةى ثةرلـةمانى َت بكرَيـتش          
ديسان هةندَى وردةكارى زياتر لة دةست بـَنوى سـامانى دارايـى خـةَلكى كوردسـتانش لـةم بر طانـةى خـوارةوة         

اثةمةنى تـةرخان كـراوةش لـة سـاَلى     مليار بـؤ ثةر واوطـةو ضـ   11بر ى  1111تَيبينى بكةمش يةكش لة بوديةى 
داش بـر ى ضـوار سـةدو حـةنتاو يـةك مليـؤن        1111بووش بة بيست و يةك مليار دينـارش لـة بوديـةى     1111

بر ى لة يـةك مليـارو سـةدو ثـةجناو ضـوار       1111دينار بؤ كرَيى ااو و ااوةر ؤ خةرج كراوةش كةضى بؤ ساَلى 
بـر ى بيسـت و نـؤ مليـؤن دينـار لـة        1111ةمى ثـار سـاَل   مليؤن دينـارى بـؤ دانـراوةش لـة شـة  مـانطى يةكـ       

بـر ى دوو مليـارو    1111ثةخشى ر استةو خؤ لة ر َيطاى مانطى دةستكردةوة خةرج كراوةش بةاَلم بـؤ اةمسـاَل   
بـر ى   1111سةدو بيست و حةو  مليؤن دينارى بؤ تةرخان كراوةش لـة شـة  مـانطى يةكـةمى سـاَلى ثـاردا       

بـر ى   1111وة  و سَى مليؤن دينار بؤ كرَيى تةلةنؤن خةرج كراوةش كةضى لة يةك مليارو هةشت سةدو نة
بـر ى ضـوار    1111شة  مليارو سةدو نةوة  مليؤن دينارى بؤ تةرخان كـراوةش لـة شـة  مـانطى يةكـةمى      

بـر ى سـةدو بيسـت و دوو مليـؤنى بـؤ       1111مليؤن دينار دراوة بة كرَيى اامَيرةكانى ثةيوةندى كـردنش لـة   
كراوةش اايا اامَيرى ثةيوةندى كردنش تةلةنؤن هةية بةكرَى بطريَى ش كا  بةسةر بردنى نةرمىش زؤر تةرخان 

 .سوثاس
 :بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز بةيان امحد حسن كؤضةرى
 :بةر َيز بةيان امحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ايشارةتَى بدةمَىش خااَل اَيكَى ر استى اةز تةاكيدَى ل اَى بوضـوونَى   من ذى سَى خاَلَيت هةى من داَيت اَيرَى

دكةمش كو نةنةقاتَيت مةيل  قةزاش ر استى زعتاوَى طةلةكن اَى كو اةطةرَيت زَيدة بـوونَى دياركـةن بـؤ مـةش     
َيـدةبووش  هةروةسا سةرنياتَيت سااَل ثارذى نةديارنش كانى اةطةر ضية ش بؤضى اةا ر َيذا هةنَى هؤسا يـةعنى ز 

ذ سـةدَى ذ اـةبوابَيت نسـوَت تةشـغيلىش بوديـةى تةشـغيلىش        15خاال دووَىش اةز ذى ثَيشـنيار دكـةم ر َيـذةيا    
بَينة خارَى بضنة سةر ثـر ؤذاش خـاال سـَييَىش كـو بابَيـت بةحسـى عـةيزَي دكـةتنش اـةا كَيشـا هـةنَى بـةردوام             

و ماوةيةك بَيتـة ديـار كـرنش كـو حكومـةتا هـةرَيمَى       ثر ؤذَى بوديا مةدا نابينتش اةز ثَيشنيار دكةمش ر استى ك
 .دطةل نوَينةرَيت مة لة بة داش اةاَى كَيشا هةنَى تةبعةن ضارةسةر بكةنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل كةرةمكة

 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لـة بوديـةى تةشـغيلى لـةم بر طانـة كـةم       % 15  بة ماددةى يةكةمش يةكةمش ثَيشنيار دةكةم كـة بـر ى   سةبارة
بكرَيتةوةش ديارة مةبةستم هةموو بر طةكانةش يطة لة تةعويزاتى مؤزةننيش اةو ضونكة ثةيوةنـدى بـةر اتبى   

كةم بكرَيتةوةش ضـونكة بـة    بر ةكةى% 15مؤزةنينةوة هةيةش بَيةطة لةوة لة هةموو بر طةكانى تر بة ر َيذةى 
ش ديسـان اـةم بـر ةى كـة اَيسـتا ديـارى كـراوةش بر َيكـى زيـادةش          1111ثَيى سةرنى شة  مانطى يةكةمى ساَلى 

دةكرَيت كةم بكرَيتةوةش تةاسريين نةكاتة سـةر اـين و كارةكـانى حكومـة ش اـةم كـةم كردنةوةيـة  بـةم         
زةواجش وةكو ثَيشكين اَيمة لة ثـر ؤذة ياسـاى سـلتةى    شَيوةيةى خواروة تةوزيع بكرَيتش زياد كردنى سلتةى 

زةواج ثَيشنيارمان كردبووش بكرَيت بة ثَينج مليـؤن دينـارش سـلتةى عقـار بكرَيـت بـة بيسـت و ثَيـنج مليـؤن          
دينارش تةامينى حةيا  كة بؤ كـاتى وةرطرتنـى سـلتةى عقـار دانـراوةش كـة زؤر لـة زاناكـان ثَييـان وايـة اـةم            

ر ووى اـاينى ايسـنمةوة حةرامـةش اـةم تـةامني حةياتـةى لةسـةر البنَيـتش زيـاد كردنـى           تةامني حياتةش لة 
مووضةى نةرمانبةرانى ثلة ثَينج تا ثلة دةش بة ر َيذةيةك كة لةطةَل اـةم زيـاد كردنـة طوجنـاو بَيـتش يـةعنى       

ى لـة اليـةن وةزارةتـى    لةطةَل دةرامةتى ذيانى هاوواَلتيانش و لةطةَل اةم بر ينـة طوجنـاو بَيـتش كـة بـة ر َينمـاي      
هـةزار دينـارةش   151داراييةوة ر َيك ،رَيتش زياد كردنى مووضةى هـةموو اةوانـةى مووضـةكانيان لـة خـوار      

هةروةك تؤر ى كؤمةاَليةتىش كةم اةندامانى هـاوواَلتى و هـةر كةسـَيكى تـرينش كـة مووضـةى لـة حكومـةتى         
هــةزارش ر َيكخســتنةوةى مووضــةو  151ت بــؤ هــةزار كــةمكةش زيــاد بكرَيــ 151هــةرَيم هةيــةو بر ةكــةى لــة 

ــى       ــارى كردن ــتش دي ــدرات َت بكرَي ــةتى ني ــاين وةك حكوم ــمةرطةوش ااس ــانى ثَيش ــورةى هَيزةك ــة و خت دةرماَل
بؤ دةرماَلـةو ختـورةى ثيشـةى    % 51ش ر َيذةى لة %111دةرماَلةى دةروون ناسان و كؤمةَلناسان بة ر َيذةى لة 

 .ى كؤمثيوتةرش سوثاسياساييةكان و موهةندسينى ااىش ت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يزار قادر امساعي ش كةرةمكةبةر َيز طوَل
 :يزار قادر امساعي بةر َيز طوَل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا ثشتطريى لةو خااَلنة دةكةم كـة ليسـتى كوردسـتانى ثَيشـنياريان كـردووةش بـة زيـاد كردنـى اـةو بـر ة           

سـةرطريى و عـةقارش بـةاَلم اـةو مةريةشـى لةطـةَل بَيـت كـة اـةو بـر ة ثـارةى كـة بـؤ              ثارانةى بؤ سـلتةى هاو 
تةامني حةياتى دانراوةش لةسةرى البنَيتش ثَيشنيار دةكةمش اةم بر ة ثارةية بـةو مةريانـة تـةرخان بكرَيـتش     

امحد .ر َيز دثَيشنيارى يوانى كردش ثشتطريى لة ثَيشنيارةكانى بة ى لةسةر كراوةش ليستى كوردستانىكة قسة
 .دةكةمش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز سامل تؤما كاكؤ كةرةمكة

 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ى بةشَيك لة سلتةى تةشغيلىش لة ميزانيةى تةشغيلى لـة ثر ؤذةكـانش مـن دةقـاو     %11سةبارة  بة بر ينى لة 
َيشنيارى سؤزان خان دةكةمش بةاَلم خاَلَيك هةيةش مومكنة لَيرة يَيى دةبَيتةوةش مةبلـةغ ضـوار   دةق تةايدى ث

ترليؤن و كةسر بؤ ميزانيةى ايستيسـمارىش شـتَيك لَيـرة بـاس كـراش اـين وا بـزا  لَيـرة يَيطـاى دةبَيتـةوةش           
ش كة ضؤن دَينتش هةروةكو لة مةوزوعى نةبوونى االيةتَيكى تايبة ش سةبارة  بة ثر ؤذةكانى قةزاو ناحيةكان

ياساى بوديةى عرياقى نيدراَل هاتووةش بة قةناعةتى من بر طةيةكى تايبة  بَيتش كة ثارَيزطار خـؤى ثننـى   
موحانــةزةو قــةزاو ناحيــةكان دادةر َيــذَيت ثــا  ثةســةند كردنــى لــة اليــةن اةجنومــةنى ثارَيزطــاوةش بدرَيتــة 

ــة ياســ   ــى دةبَيت ــةجما دواي ــننش ا ــى ث ــتش    وةزارةت ــار دةبَي ــةن ثارَيزط ــة لةالي ــةوةى يَيبــةيَى كردنةك ــؤ ا اش  ب
بةدواداضوونى اةجنومةنى ثارَيزطـاوةش بـة بر طةيـةكى تايبـة ش هـةروةها لـة ياسـاى بوديـةى عرياقيـداش زؤر          

 .سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز عبدالقادر اكرام كي ش كةرةمكة
 :بةر َيز عبدالقادر اكرم كي 

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
ضوار ترليؤن و سةدو ثةجنا  1111لةنةقةرة يةكى ماددةى يةكةمدا يةعنى هاتووةش لة ثر ؤ ذة ياساى ساَلى 

مليارةش يةعنى اَيستاكة من اةلَيرةدا ااوا ثَيشنيار دةكةمش ضونكة لةبةر اةوةى زؤرى ثـر ؤذة بةردةوامـةكانش   
ار ثر ؤذةيةش وة كلتةكةشى تةقر يبةن نؤ ترليؤن و سـَى سـةدو   كة ذمارةيان دوو هةزارو سَى سةدو سى و ضو

ش %51نؤزدة مليارةش يةعنى ااوا ثَيشنيار دةكةم بة كةم كردنةوةى ثر ؤذة ثَيشنيار كراوةكـانش بـة ر َيـذةى لـة     
ــةروةدةش       ــتى و ث ــى تةندروس ــانى وةزارةت ــةتى ثر ؤذةك ــة تايب ــر ؤذةش ب ــكين ث ــرنطكينش وة باش ــذاردنى ط هةَلب

ش دووش لة ثر ؤذة 1111يةكةى ترينش با تةاةي  بكرَيت بؤ ساَلى %51كانى ضاككردنىش ر َيطاو بانش لة ثر ؤذة
هةَلبذَيراوةكانى ثَيشنيار كراوش اةوانة  دابـة  بكرَينـة سـةر هةرسـَى شـارةكةى هـةرَيمش يـةعنى هـةرَيمى         

امةكانش كة هةنـدَيكيان هـى سـااَلنى    كوردستانش بة ثَيى ضر ى دانيشتوانش سَىش ايهتيمام دان بة ثر ؤذة بةردةو
لةماددةى يةكةمداش لةبةر اةوةى بوديةى تةشغيليمان بـة ر َيـذةى    1نش لة نةقةرة  1115و1112و1113

 1111ش لةبـةر اـةوةى بوديـةى خـةمَلَينراوى سـاَلى      1111يةعنى زيادى كردووةش بةرامبةر ساَلى % 35لة 
ش يـةعنى بؤيـة مـن ثَيشـنيار     %11ةم دةكا  بـة ر َيـذةى لـة    بة دةستمان داناية ش يةعنى ك% 111بة ر َيذةى 

ش لـة بوديـةى تةشـغيلىش هـةروةها لـة نةقـةرة سـَيداش بـة كةمكردنـةوةى          %1دةكةمش بـة كـةم كردنـةوةى لـة     
ش هــةروةها لــة نةقــةرة ضــواردا %1مليــارةش اــةوين بــة ر َيــذةى لــة  52خــةريى ثةرلــةمانى كوردســتانش كــة 

ش لـة خـةريى اةجنومـةنى دادوةرىش كـؤى هـةموو اةمانـةش دةكاتـة شـة          %1هاتووةش بة كةم كردنـةوةى لـة   
يةى كةوا اَيستاكة من اةوةم كردووةش ثَيشان تةركم %1سةدو نةوة  و هةشت مليارش يةعنى ايةتيمالة اةو 

و سـةدا زيـاترش يـةعنى تةاسـري بكاتـة سـةر ثر ؤذةكـانى        % 11كردووةش ايةتيمالة كةم بَيتش ايةتيماليشة لة 
 . ش زؤر زؤر سوثاسحكومة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز عبداهلل حايى مةمحودش كةرةمكة

 :بةر َيز عبداهلل حايى حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تَيبينيةكا  كراش زؤر سوثاس هيَ تَيبينيةكم نية
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز دَلشاد شةهاس كةرةمكة
 :حايي بةر َيز دَلشاد شةهاس

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةم خاَلةدا ثَيمواية كاتى اةوة هاتووة كة بةرهـةمى طتتوطؤيـةكانى رابـردوو ر َيـك ،ـةينش ضـونكة زؤربـةى        
تَيبينيةكان لةسةر هةَلكشانى ر َيذةى بوديةى وةطةر خسـنت بوونـةش بؤيـة اـةو ثَيشـنيارةى منـين دووثـاتى        

ى ر َيـذةى  %11هاوكارم سؤزان خان ااماذةى ثَى كردش كةم كردنـةوةى  دةكةمةوةش كة لة كاتى طتتوطؤكانينش 
تَيكر ايى بوديةى تةشغيلىش كة دةكاتة بـر ى نؤسـةدو حـةنتاو نـؤ مليـار دينـارش كـة دةَلـَيني تَيكـر اش تـةبيعى           

بـةكان  هةموو بابةكان دةطرَيتةوةش بةاَلم دةسةاَلتةكة بؤ وةزارةتى مالية دةمَينَيتـةوةش كـة اةمـة لـة كـوَيى با     
بووش بؤ اةوةى كة اَيمة نةضينة اةوة وردة كاريةوةش اةطةرين وةزارةتى ماليةش لة اَيستاوة ايعترياز لةسـةر  
اةوة بكا  كة لةقانوندا هةيةش كة لة بابى اةوة كةم ناكرَيتةوةش اى مووضةو تـةعويزاتى مـوةزةننيش ثَيمـان    

ردنـة ش هـةم ديسـان بؤخؤيـان دةمَينَيتـةوةش اـةم       واية ر َيذةيةكى زؤر زيادى كردووةش مومكنة اةو دابة  ك
دابة  كردنة ياخود بابَلَيني اةم كةم كردنةوةى اَيمة ثَيشـنيارى دةكـةينش كـة ر اسـتةوخؤ بـر ى ضوارسـةدو       

 :ثةجنا مليارى َت ،رَيتة سةر ميزانيةى بةرةهةم هَينانش اةوين بةم شَيوةيةى خوارةوة
دروسـت كردنـى قوتا،انـةكانش لـة دةراـةجنامى هـةم طرنطـى دان بـة         سةدو ثةجنا مليار دينـار بـؤ هةَلمـةتى    

كةرتى نَيركردن و خوَيندنش هةمين لةو تةيروبة نايةةى كةوا ثار ساَل حكومـةتى هـةرَيم ثيـادةى كـرد     
لة دروست كردنى ضةندين قوتا،انةش بةاَلم لةطةَليدا ر ةضاوى دابة  بوونى دانيشتوان بةسةر ثارَيزطاكاندا 

رنطى بة دةرةوةى مةركةزى ثارَيزطاكانين بدرَيتش تا اةو قوتا،انانـة بطةنـة شـارو شارؤضـكةكانى     بكرَيش ط
ترى خاريى مةركةزى ثارَيزطاكانش اةو بر ة ثارةيةى تر كة دةمَينَيتةوةش تةبعةن اـةوة ر اسـتةوخؤ دةضـَيتة    

ةر ميزانيـةى استيسـمارىش   سةر ميزانيةى ايستيسمارىش اةما لة نةقةرةى تريشدا هةيةش كةوا دةضَيتةوة سـ 
ثَيم خؤشة ااماذةى ثَى بكةم وةكـو اـةوةى كـةهاتووةش سـلتةى هاوسـةرطريى ثشـتطريى بكرَيـتش يـاخود زيـاد          
بكرَيــت بــؤ بــر ى ثَيــنج مليــؤن دينــارش لةطــةَل دوو تَيبينــىش يــةكش بــة ثَيــى ر َينماييــةكانش بــةر َيز ســةرؤكى     

عةقدى زةواج دةكا ش بؤى هةية لةماوةى يةك ساَلش دواى  ثةرلةمانش اةندامانى ثةرلةمانش هةركةسَيك كةوا
عةقدى زةوايى اةو سولتةية وةربطرَيتش بؤية داوامان لة وةزارةتى دارايى اةوةيةش اةمة ناكاتةوة اةسـةرى  
رةيعىش بةَلكو دةكاتـةوة كـارثَى كـردن بـة ر َينماييـةكانى خؤيـانش هةركةسـَيكى كـةوا مـاوةى سـاَلَيكى تَيثـةر             
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تش اةم زيادةية مشوت بكا ش بة ثَيى اةوة ر َينماييانـةى كـة وةزارةتـى دارايـى  خـؤى هةيـةتىش دووش       نةكردبَي
ر َينماييةكان مشوت خةَلكى  ةيرة نةرمانبةر بكةينش بـؤ سـلتةى زةواجش بـة مـةريَيك نةرمانبـةرَيك ببَيتـة       

رى اةوانـةى كـة زةواج دةكـةن    كةنيلىش ضونكة تةمةنى زةواج كردنش اَيمة دةزانـني لةوانةيـة نسـبةتَيكى زؤ   
نةرمانبةر نةبنش اةطـةر اةمـة حةسـر بكرَيـت لةسـةر نةرمانبـةرانش بةشـَيكى زؤرى طةجنـةكانى اَيمـة لَيـى           
مــةحروم دةبــنش مــوهيم اةوةيــة حكومــة  زةمانــةتى اــةوة وةربطرَيــتش نةرمانبــةرَيك ببَيتــة كــةنيلى اــةو 

نى موخةسةساتى بةدةل اازووقةى هَيزةكانى ناوخؤ سولتةيةش اينةا مشوت اةوةكانى ترين بكا ش زياد كرد
 15هةزارش هةندَيكى ثار يَيبةيَى كراش حكومة  اةويك تةكميلة بكا ش تـؤر ى كؤمةاَليـةتى لـة     111بطاتة 

هةزار دينارش بة مـةريَيك ثَيداضـوونةوةيةك بـة مةريـةكانى بكرَيـتش       151هةزارى ثَيشنيار كراو بكرَيتة 
هةزار نووسراوةش بةديتنى من كـة دةبَيتـة    31كةوا كاتى خؤى بؤ هاوكارى كردن  ضونكة اةو ناونووسينةى

هةزارش اةبَيت ثَيداضوونةوةيةكى ورد لة دةسـت نيشـان كردنـى اـةو خةَلكـة بكـرَي بـؤ اـةوةى بطاتـة           151
دةستىش خةَلكى موستةهةقش ثاَلثشتى كردنى هةردوو بوارى بـانكى كشـتوكاَلىش بـانكى ثيشةسـازىش كـة اـة        

ةردةوامى ثَى هةبَيت و زياتر طرنطى ثَى بدرَيتش بة ثَيى بر يارَيكى ثةرلـةمانى كوردسـتانش كـة ثـار لةطـةَل      ب
ــة          ــةش ل ــان َت كةوتووةكان ــة زي ــاخود ناوض ــنووريةكانةش ي ــة س ــدان بةناوض ــراش كةطرنطي ــَيطري ك ــةدا ي ميزاني

وش بؤية اَيمة ثَيشـنيار دةكـةين كـة    دةراةجنامى سياسةتى ر اطواسنت وش سياسةتى كاول كارىش ر ذَيمى لةناوضو
مليـارةى كـة ثَيشـنيار كـراش      11مليـارةش مـن ثَيشـنيار دةكـةم اـةو       11مليار دينارش ايزانةتةن بـؤ اـةو   111

ــتش بــة     111بكرَيتــة  ــدانى ثارَيزطاكــان بكرَي ــةى ســةر بوديــةى ثةرةثَي مليــارش دابةشــى ســةرش يــاخود ايزان
ت بـةو ناوضـانةى كـةوا زيانيـان ثـَى كـةوتووةش لـة دةراـةجنامى         هاوسةنطى و ر َيـذةى دانيشـتوانش تايبـة  بيَـ    

مليار دينارش تةرخان بكرَيـت بـؤ هاوكـارى كردنـى يـاخود بـؤ ثـر ؤذةى         11سياسةتى ر ذَيمى لةناوضووش بر ى 
خزمةتطوزارىش بؤ ناوضة دابر َيندراوةكانش لة سـنورى هـةرَيمى كوردسـتان لـة هـةموو شـوَينةكانىش بـةر َيزان        

ةيةى كةوا اَيمة بامسان كردش دةكا  لةو بر ة ثارةيةى كة كةم دةكرَيتـةوةش لـة ميزانيـةى تةشـغيلىش     بةم شَيو
شة  سةدو بيست مليار دينارش دةخرَيتة سةر ميزانية ياخود دةضَيتة بوارى بةرهـةم هَينـانش بـةم شـَيوةية     

ــذةى بوديــةى بةطــةر     ــذةى كــة اةمــة بةر اســتى ر ةقــةمَيكى دَلخــؤ  كــةرةش ر َي خســنتش لةضــاو بوديــةى   ر َي
وةبةرهةم هَينانش طؤر انكارى تَيدا دةبَيتش ر َيذةى بوديةى بةرهـةم هَينـانش اـةوكا  بةرهـةم هَينـان دةبَيتـة       
سةدا سى و ضوار ثؤينت دوو لة سةدش وة ر َيـذةى وةطةر خسـنت كـةم دةبَيتـةوةش بـؤ سـةدا شةسـت و شـة  و         

باشـةش تكـا دةكـةم اـةو ثَيشـنيارانة ر ةضـاو بكـرَينش وة        ثؤينت هةشـتش كـة اةمـة  بةر اسـتى طؤر انكاريـةكى      
 .طؤر انَيكى ضاك لة بوديةكةدا دةكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز كاوة حممدامني كةرةمكة

 :بةر َيز كاوة حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ى بوديةى تةشغيلىش بؤ %11اشكاندنى بر ى من ثشتطريى هاوكارا  سؤزان خان و كاك دَلشاد دةكةمش كةلة د
ثشتطريى كردنى سولتةى زةواج وش سولتةى عةقار و قةرزى سندوقى كشتوكاَلى و ثيشةسازىش بـؤ دةرماَلـةى   

ى بوديــةى تةشــغيلى %11ااســاين و ثــؤلي ش بــؤ هةَلمــةتى دروســت كردنــى قوتا،انــة و اةوانــةش اــةو لــة 
ى زةواج و اةوانة كـة تـةرخان دةكرَيـتش بةر اسـتى مـن قسـةكانى       دةبر درَيتش كة بؤ سولتةى عةقار و سولتة

ثَيشكم دووبارة دةكةمةوةش اةوةى كة بـؤ بوديـةى كشـتوكاَل و ثيشةسـازيةش بـؤ قـةرزى كشـتوكاَلةش تةاكيـد         
دةكةمةوة دةبَيت هاوسةنطيةكين هةبَيتش بة تةنها بؤ ثشتطريى كردنـى قـةرزى كشـتوكاَت ناكرَيـتش اةطـةر      

نديدارةكانى ترى ااوةدانكردنةوةى طوندةكان بةشدارى نةكةنش ضونكة بةتةنها تةركيز كردنـة  اليةنة ثةيوة
سةر قةرزى كشتوكاَلى بة تةنها بةو ناكرَيتش اين دةبَيتة تةركيز بكرَيتة سةر ااوةدانكردنـةوةى طونـدةكانش   

بـؤ دروسـت بكرَيـتش دةبَيـت      ااوةدانكردنةوةى طوندةكان دةبَيتش ر َيطاوبانى بـؤ بكرَيـتش دةبَيـت قوتا،انـةى    
نةخؤشخانةى تَيدابَيتش دةبَيت هةموو اةو ثَيويستيانةى كة لة شار هةيةش كارةباو ااو اةوانة بكرَيتش اينةا 
اَيمة دةتوانني تةركيز بكةينـة سـةر بةرهـةمى كشـتوكاَلى و ثشـتطريى كردنـى قـةرزى سـندوقى كشـتوكاَلىش          

وةزارةتةكانى ترى ثةيوةنديدارش بؤ ااوةدانكردنـةوة لةبـةر ضـاو     بؤية دةبَيت اَيمة اةو هاوسةنطييةش لةطةَل
 .بطرينش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة عب ةحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 

 : ويفأعب ةحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا لةم بوديةية باسى كةم اةندام بـة   ديارة ثشتطريى ثَيشنيارةكانى كاك كاردؤ دةكةم بة هةموويةوةش تا
هيَ يؤرَيك نةكراوةش كة ثارةكةيان بةر استى زؤر كةمةش هةقى واية وابكةين كة شتَيكى زياديان بؤ دابنَيني 
لةو مووضةيةى كة هةيانةش بةاَلم يةك نةرقَيك هةيـةش اـةوةيان نـازا  لـة بوديـةيا يَيـى نابَيتـةوة لـةكوَى         

كة هى وا هةيـة دوو ثةجنـةى نيـةش هـي وا هةيـة لـة عـةرزا كـةوتووةش مووضـةكةيان           يَيطةى بؤ بكةينةوة ش
هةروةكو يةكةش لةبةر اةوة اةطةر بريَيكين لةوةبكرَيتةوة زؤر باشةش من تةاكيد لةسةر اةوة دةكةمةوة كة 

 .هةزارى ثؤلي  و ااساين و ثَيشمةرطة لَيرة تةسبيت بكةين بؤ اةجمارةيانش زؤر سوثاس 111
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .بةر َيز سةمري سةليم اةمني كةرةمكة
 :بةر َيز سةمري سةليم اةمني

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة اةم ماددةية تةنها تةسبيتى ر ةقةمةكانةش وةكو كاك عبدالسـنم طـوتىش بـةس شـتى تـر هاتـة ناويـةوةش        

دينارى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكـانش لـةم ر ةقةمـة     يةكةمش ثَيشنيار دةكةم بر ى دوو سةدو نةوة  و هةشت مليار
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دةربكرَيــتش اــةوة ايةالــةى اــةوالى كةينــةوةش بؤيــة بيدةينــةوة بــة اةجنومةنةكــةش ضــونكة تَيكةَلــة لةطــةَل   
ر ةقةمةكاندا لَيرةش دووةمش ثر كردنةوةى كـور  هَينـانش مـادام خـؤى لـة بر طـةى دووةمش حةسـري كـةينش اـةم          

ثارةيةى كة لة وةزارةتى ثَيشمةرطة ثر  دةكرَيتـةوةش بـؤ اـةوةى ر َي طـرى بكرَيـتش       كور  هَينانة  تةنها لةو
ــابَلَيني       ــؤى وةزارة  ب ــؤ اــةم ثر كردنةوةيــةش خ ــدرَيت ب ــوَينى تــر بةكاربهَين ــة ش ــر ل ــارةى ت ــةوةى ث لةبــةر ا

َيمـة حةسـرى   اامادةكارانى بوديةكةش دياريان كردووة لة بر ة ثارةى وةزارةتـى ثَيشـمةرطة ثـر  دةكرَيتـةوةش ا    
بكةينش تةنها زياد بكرَيت بؤ يوملةكةش خاَلَيكى تـرش مـن نـاَلَيم هـيَ كـةم بكرَيتـةوةش ضـونكة ناضـَيتة سـةر          
ــَيتة خانـــةى بوديـــةى     بوديـــةى ايستيســـمارىش اـــةو ايســـتيقتاعاتةى كـــة داوا دةكرَيـــتش هـــةمووى اةضـ

هـةموو اةوانـة اةضـنة خانـةى      تةشغيليةوةش ض دةرماَلة زيـاد كـردن بَيـتش ض مةسـةلةى هاوسـةرطريى بَيـتش      
بوديةى تةشـغيليةوةش لةبـةر اـةوة ثَيشـنيار دةكـةم اةمانـة ايزانـة بكـرَينش يـةكَيك لةوانـة اـةو دةرماَلـةى             

ية بؤ اةوةى عةدالةتَيك بؤ يياوازى بودية بطةر َيتةوةش لة بوديةى تةشـغيلىش داوا دةكـةم   (  سأة ع ش ة غ)
زيــاد بكرَيــتش بــؤ ثلــة نزمــةكان بــؤ اــةوةى يؤرَيــك لــة عةدالــة     (  سأة ع شقق ة غقق)دةرماَلــةى طرانــى يــان 

بطَير َيتةوةش وةكو ميكانيزمَيك بؤ اين كردن لةو مةيالةداش خاَلَيكى تر دةرماَلةى اةوةى هَيزةكانى نـاوخؤش  
ــرش         ــاَلَيكى ت ــةداش خ ــةم ماددةي ــت ل ــبيت بكرَي ــةيان تةس ــةدةل اةرزاقةك ــتش ب ــؤلي  بَي ــتش ض ث ــاين بَي ض ااس

 .انى كؤمةاَليةتى دةرماَلةكانيان بؤ تةسبيت بكرَيتش سوثاستوَيذةر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز صباح حممد جنيب كةرةمكة
 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اــةم ماددةيــة ديــارة تةخســي  كــراوة بــؤ نةنــةقا  و عــةيزش وةكــو بــةردى طؤشــةى بينــا وايــة بــؤ هــةموو  

ةكش بؤية من ثشتطريى لة هةموو اةو ثَيشنيارة باشانة دةكةم كة دةبَيتة هؤى زيـاد بـوونى مووضـةو    ميزاني
دةرماَلةى هةموو ضني و توَيذة يياوازةكانى ناو كؤمةَلطاى كوردستانش ض كةم اةنـدامان بَيـتش ض زينـدانيانى    

ش هَيزةكـانى ااسـاين و ثـؤلي  و    سياسى بَيتش ض توَيذةرانى كؤمةاَليةتى بَيـتش ض توَيـذةرانى دةروونـى بَيـت    
هَيزى ثَيشمةرطة بَيتش مووضةى خانة نشينان بَيتش هةموو اةوانةى بة شَيوةيةك لـة شـَيوةكان دةرامـةتيان    
دياريكراوةو مةحـدودةش اـةبَى اـاور ؤَيكى يـديان َت بدرَيتـةوةوش ضارةسـةرَيكى ر يشـةيى بـؤ بـذَيوى ذيانيـان           

ةكةمش كة ثَيمواية وةكو نةخشـةيةك وايـة بـؤ هـةموو ميزانيـةى سـاَلى       ديارى بكرَيتش سةبارة  بة ماددةى ي
ش لة ماددةى يةكةمش بر طةى اةوةلةنش لة خاَلى يةكـةمش ثَيشـنيار دةكـةم اـةو تةخسيسـاتى ثر ؤذةكـانى       1111

أمااـة  نأنمبلقغأقق رهأةرنعقيأتو  قلأأأأ)طةشة ثَيـدانى ثارَيزطاكـان البنَيـتش تـةنها بـؤ اةوةنـدة ايتيتـا بكرَيـتش         
ةمعمقارأنتلم قيأمشقاريعأأأأأختصيصـا   نضمله)ش اةمةيان البنَيت(سل أمل ارأ لف اتأة شاريعأةمةاثماريينو

ش سةبارة  بةو ثَيشنيارانةى كة كراش بة ر ةاى منين وةكو اليـةنى نـةنى هةقـة ،رَيتـة     (ةحملافظاتنةمقا   أ
سـننة بـاس كـراوةش دةسـتكارى     ناو اةحكامى خيتاميـةوةش ضـونكة لـةوَى لـة اـةحكامى خيتـامى زؤر لـةو مة       
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ر ةقةمةكان لةوَى بكرَيـتش اـةطينا اـةوةى كـة لَيـرة هةيـةش خـؤ نـةمان بينـى نةنـةقاتى تةشـغيلى لَيـى كـةم              
بكرَيتةوةش ،رَيتة سةر نةنـةقاتى ايستيسـمارى بـةو شـَيوةيةش لَيـرة تةحديـدى نةنةقـةى تةشـغيلى كـراوةش          

يةى كـة هةيـةش يـا مـةوزوعَيكى زؤر طـرنط هةيـة كـة        تةحديدى مةشاريعى ايستيسمارى كراوةش بـةو شـَيوة  
اَيمة اةتوانني ر ةضاوى بكةينش نيعلةن هةر كام لة اةجنومـةنى دادوةرىش ثةرلـةمانى كوردسـتانش حكومـةتى     
ــةو        ــى ا ــة ثَي ــةرن ب ــان بةر َيوةب ــارى خؤي ــة كاروب ــةوةى ك ــؤ ا ــتة ب ــةنَيكيان ثَيويس ــةرؤكايةتىش ض ــةرَيمش س ه

لـةوة اةطـةر هـةبَيتش بةر اسـتى اةضـَيتة بـابى ايسـران و تـةبزيرةوةش اـةبَى           بةرنامةيةى كـة هةيانـةش زيـاد   
 .بةشَيوةيةكى ثَيويست موعالةية بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز اةمريطؤطا يوسف كةرةمكة

 :بةر َيز اةمري طؤطا يوسف
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خانى و كاك دَلشادى دكةمش بة تايبةتى كـاك دَلشـاد دةربـارةى سـلتةى     ثَيشةكى ثشتطريى ل بؤضوونَى سؤزان 
زةواجش بةر َيز سةرؤكَى ثةرلـةمانىش ل دانيشـتنَيت اـان ر ؤذَى بوريـداش ضـةند خـاَل هاتنـة ديـار كـرنش ضـةند           
خاَلَيت هـاتن دةربـارةى اـةو ذىش اـةو ثر ؤذَيـت هاتينـة دةسـت نيشـان كـرنش طةلـةك ذوان تَيبينـى سـةر وان             

ة هةبنيش هندةك ضةواتيا يَيبـةيَى كرنـا وان ثـر ؤذا وةسـا اـةو مةبلـة َيت بـؤ وان هاتيـة ديـار كـرنش           ثرؤذ
هةروةسا يهَيت ثةيوةنديدار طةلةك ذوان نةهاتينة طةل كؤنكؤل كـرنش ل بـةر هنـدَى اـةز ثَيشـنيار دكـةمش       

أ:ة ادةأة ثاه ي:أة لف ات)هةروةكو بوديا عرياقَى نيدرال هاتىش 
ضق يأنة لقلةح أة اانعقيأمقاأ لمصقادقيأعل ءقاأمقنأقبقلأأأأأأأأأقةحملافظأت ق ي أالطقيأةعمقارأةحملافظقيأنةمأأأأعل أ/أةنًم

كثوأتضقورةأنعق دأأأملاو أةة جملسأةحملافظيأة أنزةرةأة اخط بأ غورأدرةةاءاأنة صادقيأعل ءاأمعأموةعاتأ
أ.سكا ة 

الف قلأمقعأةجلءقاتأأأأة ؤن  يأموةقبيأيال أةحملافظأتلف لأالطيأةعمارأم ورةأنيال أجملسأةحملافظيأمس/أثاه ا
اةطةر اةا دوو خالة بَينـة زيـدة كـرنش اـةو دوو مـاددة دَى مـة طةلـةك ااريشـَى قورتـار كـة ش           ( ذةتأة ع قي

 .هةروةسا ديف ضونا اان ثر ؤذة ذى دَى با  بيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن امساعي  كةرةمكة فاضلسوثاس بؤ يةنابتش بةرَيز 
 :حسن امساعي  فاضلَيز بةر 

 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس قسةكانى من كرا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤ ش سوثاسش بةر َيز هاذة سلَيمان كةرةمكة
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 :مصطف  بةر َيز هاذة سلَيمان
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى لــةوة دةكــةمش لــة بر ينــى  دةربــارةى مــاددةى يةكــةمش بةتايبــةتى لــة نةنــةقاتى تةشــغيلى منــين ثشــتطري   
 ش هةر لة بةشةكانى مينةح ومةسرونا  اوخرةش %11نةنةقاتى تةشغيلى بة بر ى 

ضونكة بر َيكى زؤرى بؤ تةرخان كراوةش نيوةى ،رَيتة سـةر بوديـةى وةبـةرهَينان و نيوةكـةى تريشـى لـةو       
و خانووبةرةو ضـاككردنى مووضـةى   بوارانة كة اَيستا ااماذةيان ثَيدرا لة زيادكردنى ثَيشينةى هاوسةرطريى 

ثؤلي  و ااساين و ثَيشمةرطة و اةو نةرمانبةرانةى كة ثةلةكانيان نزمةش هةر ليذنـةى دارايـين بةر اسـتى    
 3كة بـر ى تـةرخان كـراو بـؤ اـةو بةشـانة بـة نزيكـةى          11لة ر اثؤرتةكةى داش ااماذةى بةوة دابوو لة خاَلى 

كــةم بكرَيتــةوةش % 15و % 11و % 5رَيت دةكرَيــت بــة ر َيــذةكانى ترلــؤين و شــة  مليــار دينــار دةخةمَلَينــد
اـةو بـر ةى كـة     2لةسةر اةو تةرخان كراوانةى كة لَيـرة تـةرخان دةكرَيـت زيـاد بكرَيـتش دةربـارةى بر طـةى        

تةرخان كراوة بؤ خةريى اةجنومةنى دادوةرى بةر اى منين اةو بر ة زؤر زؤرةش اةطةر ساَلى ثار يةعنى لة 
مليارى سةرن كردبَيتش دةكرَى بر َيكى ترى  بؤزياد بكرَيتش بـةآلم اـةو بـر ة زؤرة دةكـرَى      31ا تةنه 1111

ــتش دةربــارةى دووةم    ــؤ تــةرخان بكرَي ــار دينــارى ب ــةنها ثــةجنا ملي ــةو  / هــةر ت ــتى ا ــور  هَينانةكــة بةر اس ك
ةوة دةبـَى بةر اسـتى   اـ  11611كورتهَينانة كة نزيكةى دوو اةوةنـدةى سـاَلآ ثـارة ور َيـذةى كـور  هَينانةكـة       

حكومة  ضارةسةرى اةو كورتهَينانة بكا ش ناكرَيت هةموو ساَلَيك بةو شـَيوةية بهَيَلدرَيتـةوةش بؤيـة دةكـرَى     
 .كة كورتهَينانةكة بةشَيوةيةك لة شَيوةكان بةبر ينى بةشَيك لةوانة ضارةسةرى بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شَيردَل نةرموو

 :حممد ةر َيز شَيردَل حتسنيب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريى لة سؤزان خان دةكةمش بةس يةك خاَل ايختننمان هةية لةطةَل سؤزان خان كة اةو بر ةيةى 
مليار دينار بؤ وةرز  و بؤ ذَيرخانى  11كة بؤ وةرز  داندراوةش بةر َيزان ثار كة اَيمة تةَلة ان كرد 

اريطايانة ضاك بكرَينةوة بؤ بتوَلةى اي اش بةآلم كة درا وةزارةتى رؤشنبريى و الوانش اةوان وةرزشى كة اةو ي
كرديانة ياريطاى بضووكش اةوة ايستتادةى َت ناكرَيتش بةس ايستتادة بؤ اةو مةنتقانةية كة الوان و 

ين بتوَلةى اي اية و اَيمة طةجنةكان لةوَى يارى تَيدا بكةنش اَيستا اَيمة كة بتوَلةيةكمان لةثَيشة طةوةرتر
ياريطا اامادة بَيت بؤ اةو بتوَلةيةش تةبيعى قسةكانى  13دةمانةوَى ثارةيةك تةرخان بكرَيت كة بؤ اةوةى 

طةر دةتةوَى بةندخيانةيةك دا،ةى اةوا / خؤم بة دوو وتةى كؤرى و اةَلمانى دةست ثَى دةكةمش يةكةم
ريةكانةش كة دةَلَين بةندخيانة اةطةر دا،رَيت دةبَى ياريطايةك دةبَى دروست بكةىش اةوة وتةى كؤ

كة اةَلمانيةكان دةَلَين سوودى ياريطا و يانة دروست كردن هاوتةريبى / ياريطايةك دروست بكةىش دووةم
دروست كردنى نةخؤشخانة و قوتا،انةيةش يةعنى دايانناوة كة قوتا،انة و ياريطا و نةخؤشخانة اةوة 
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ككىش بؤية برادةران من اَيستا هى اي ايةكة دةبَى بر ة ثارةيةك تةخسي  بكةين اةو هاوتةريئ لةطةَل ية
مليارةى كة سؤزان خان تةرحى كرد بؤ تةعمري كردنى ياريطايةكانةش بؤ خؤ اامادةكردن بؤ بتوَلةى  11

ارى دةكةن اَيمة لةبري نةكةين بتوَلةيةك هةية بتوَلةى ااسياش يانةكاةان بةشد/ اي ا اةوة يةكش دووةم
ضةند ساَلة اةو يانانةى كة لة ااسيا و لة يَيطايةكانى تردا دَينةوة كوردستان يارى دةكةنش اَيستا اةمر ؤ لة 

يارى دةكا ش اةوة ثارةيةكى زؤرى دَي هةولَير يانةى سةنغانورى يارى دةكا  لة دهؤكين يانةى هندى 
دةبى بؤ يانةكانين لة بؤ اةو يانةيةى كة  دةوَى يانةكان ناتوانن تةحةموت اةو بر ة ثارةية بكةنش

موشارةكةى دةكا  اايا يانةكانى هةولَير بى يان سلَيمانى بَيت يان دهؤك بَيت بر َيك ثارة تةرخان بكرَيتش 
مليار كةمك بَيت ناتوانَيش ايستغراس مةكةن كة  11مليار كةمك بَيتش ضونكة اةطةر 11اةوين نابَى لة 

بؤ تةعمري كردنى يانةكانش يةك مةلعةس لة كةركووك حكومةتى عرياقى تةعمريى مليار دينار  11اَيمة 
 31مليار دينارى بؤ تةرخان كراوةش يةك ياريطا كة تةرخان كراوة بؤ تةعمري كردنى ياريطايةك  31دةكا  

ويستووةش مليارمان  11ياريطا لة كوردستان اامادةبن بؤ بتوَلةكان  13مليار دينار تةرخان كراوةش اَيمة بؤ 
دووةم شت بؤ خؤتان دةزانن كة وةرز  طرنطيةكى زؤرى هةية لة ييهانش اةوة نةرموو سةرؤك 
دةولةتةكان كة بؤ بانطةشةى هةَلبذاردن لةناو ياريطايةكان يارى دةكةن تةمرين دةكةنش اَيمة بؤ وةرز  

ة بؤ اينتخابا  ديعايةى زؤر بة سووكى تةماشاى بكةينش اةوة سةرؤكةكانش اؤباما و اةردؤطان و بؤتني ك
مليار تةرخان بكرَيت بؤ بتوَلةى اي ا وةزارةتى دارايى بة هةماهةنطى  11دةكةنش من لَيرةدا يةكةمني يار 

لةطةَل يةكَيتى تؤثى ثَيى نةك بدرَيتة وةزارةتى رؤشنبريى بضَيت ياريطام بؤ دروست بكا ش دووةميان 
رى بؤ تةرخان بكرَيت بؤ موشارةكةكردنش كَيشةى وةرز  مليار دينا 11اةوةى موشارةكةى بتوآل  دةكةن 

كة ثارةى ليذنةى اؤلؤمثى كة / لةطةَل كاك رشيد دا كة دةزانى ض كَيشةيان هةية لةطةَل وةرز ش سَييةم
 ثر مليارَيك و نيويان دانابوو نازا  كَى لةطةَل اةوان دانيشتووة كة اةو مليارو نيوةى داناوةش سَى مليارةكة 

ى خؤيةتى كةبؤيان داناوة كة كارى لةسةر بكةنش اَيمة نابَى ثارةى اؤَلؤمثى لةبري بكةينش ثارةى ثَيستبة
بةالي كةمي  ابنَينيش اةو ثارة اؤلؤمثية دةبَىاؤلؤمثى كة هةموومان تةايدمان كرد كة شتَيكيان بؤ د

وةرز  من كةخؤم مليارَيكةش يان مليارو نيوَيك بؤيان تةخصي  بكرَيتش ااخر قسةم اةوةية لةسةر 
وةرزشوانَيكمش ضاو لة قسةي برادةران دةكةينش كة اةو ثارةي بؤ تةخصي  بكرَيتش دووةمين اةطةر 
ثاَلةوانَيا كوردستان  انةوَيت ثَين بكةوَيتش  انةوَيت ر ةنطَيكي يوان و ر َيكوثَيك بدا ش دةبَي ثارةيةك 

اق تا كةمَيك ثارةيان بؤ تةخصي  بكةينش تا دةعم بؤ اةوةي يةكةم دةبَيت لةسةر ااسا كوردستان و عَير
 .بكرَيت لةاليةن وةزارةتي داراييةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نةرمووبؤ يةنابتش بةر َيز عوني كمال  سوثاس

 :بةزازسعيد بةر َيز عوني كمال 
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ني كوردسـتانش ثشـتطريي لـةوة دةكـةم بةنيسـبة  اةجنومـةني       من وةكو اةندامَيكي ليذنةي ياسايي ثةرلـةما 
قةزاش ثارةكة لةاليةن حكومة  ضةند تةخصي  كراوةش هةروةكو خؤي  َينَيتةوةش اةطةر اَيمة دةمانـةوَيت  
ياسا سةروةر بَيت لةكوردستانش دةسةآلتي دادوةري سةربةخؤ بَيت لةكوردستانداش بؤيـة مـن لةطـةَل اـةوةدام     

كةتةرخانكراوة بؤ اةجنومةني دادوةري هةروةكو خؤي  َينَيتةوةش اـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي    كة اةو ثارةية 
ياسايي بة ايزانةكردني سةآلحياتي سةرن بؤ سةرؤكي اةجنومةني دادوةري كـة ثَيشـنيار كـراوة لـةر اثؤرتي     

 .ليذنةي ياسايي ثةسةند بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عمر عبدالرمحنش نةرمووسوثاسش بةر َيز 
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  اةو بر ة ثارةي كة تةخصي  كراوة بؤ مةيلسي قةزاش منين هاور ام لةسةر اةوةي كة اـةو بـر ة   

ــةريف داو       ــؤنيةتي س ــةر ض ــاري لةس ــايي بر ي ــةي ياس ــة ليذن ــَيوةي ك ــةو ش ــؤي  َينَيتــةوةش ب ــو خ ة ثارةيــة وةك
بـؤ ةوونـة اَيمـة لةشـاري سـلَيماني اَيسـتا كـةمي        : بةدةسةآلتي قةزاش اةوين لةبـةر ضـةند هؤيـةكش يةكـةم    

 51حـاكم لةوانةيـة    111حاكممان هةيةش ثَيويستيمان بةوة هةية كةوا ضةند حاكمَيكي ترش اةطـةر نـةَلَيم   
ا اَيسـتا وابر يـارة كـةوا دادطـا     حاكمي تري ثَيويست بَيت كة تةعني بكرَيتش لةبةر اةوةي لةهـةموو قةزاكانـد  

بكرَيتةوةش اةم دادطايانة  كة كرايةوة ثَيويسا بة حاكمـةش ثَيويسـا بةدامودةزطايـةش ثَيويسـا بـة بينـاي       
مةحكةمةيةش هةروةها ثَيويسا بةخانووة بكرَيت بؤ حاكمش بـؤ نااـب مـدعي عامـةكانش تـا خـةَلك بتوانَيـت        

ةوة اةمـة دةبَيتـة هـؤي اـةوةي كـة كولتةيـةك لةسـةر مةيليسـي قـةزا          لةو قةزايانةدا  َينَيتـةوةش لةبـةر اـ   
 .دروست بَيتش بؤية ثَيم باشةش اةو بر ةي كة بؤ مةيلسي قةزا دانراوةش وةكو خؤي  َينَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز ثةدان عزالدين ش نةرموو

 :بةر َيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

ــةم         ــاتانةي ل ــةو تةخصيص ــردووداش ا ــةند ر ؤذةي ر اب ــةم ض ــؤكني ل ــةموومان ك ــةوةي ه ــةر ا ــتيةكةي لةب ر اس
ماددةيةدا هاتووةتة ثَيشةوةش لةماددةي يةكةمداش ثَيويسا بةطؤر انكاري هةيةش وة ضـةندين نسـبةش ضـةندين    

ةاـةكانش كةواتـة كـؤكني لةسـةر اـةوةي كـة       لـة ر   كةمكردنةوة لة نةنةقاتي  تةشغيلي هةيةش بةثَيي هةندَيك
اــةم ماددةيــة دةبَيــت كــةمَيكي لــَي كــةم بكرَيتــةوةش اــةوة  تةخصــي  بكرَيــت بــؤ كؤمــةَلَيك بــواري تــرش     

ش من تةسـةور دةكـةم اـين كـردن لةسـةر      %51ش لة %15ش لة %11وةضةندين نسبة بةرطوَيمان دةكةوَيت لة 
ضةند اةكةينش بؤيـة  % عةقَ  نيةش كة اَيمة ض ماددةيةك يان لة  بودية ااواهي بةتةمخينا  و بة مةزةنةي

ثَيويستة اَيمة لةسةر هةموو بر طةكاني اةم ماددةية بوةستنيش بزانني لةكام بر طةيةدا بةنيعلي زيادة هةيةش 
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وة ثَيويســا بةكــةم كردنــةوة هةيــةش اــةو كاتــة كــة ر َيــك كــةوتني لةســةر زيــاد كردنــي بر طةيــةكش نســبةي   
كةيةش اةشـتوانني لةسـةر   % 51ـة يةش يان %15ية يان % 11اةو زيادانةمان بؤ دةردةكةوَيت كة لة  حةقيقي

اةو اةساسة تةخصي  بكةين كة بؤ ض بوارَيكة كة ثر ي دةكاتةوةش بؤية من قسة لةسةر هـةموو بر ةطـةكان   
انراوةش اةمـة يةكَيكـة   دةكةمش سةرةتا بر طةي يةكةمي اةو ثارةيةي كة بؤ نةنةقاتي مةشاريعي ايستسماري د

لةوانــةي كــة بــةر ةاي مــن ثَيويســا بــة كةمكردنــةوة هةيــةش بةر اســا اــةو طتتوطؤيانــةي كــة لــةدوو ر ؤذي   
ر ابردوو كراش ضونكة حةتا وةزيري ثنندانانين باسي اةوةي كردش كة ضةند ثرؤذةيةك وةكو ةوونـة دراوة  

لةوةي كـة ةوونـة هَينرايـةوة لـة هـؤَلي ثةرلةمانـداش كـة         ثَييان كة دووبارةيةش اةبَيت دةربهَيندرَيتش بَيةطة
كؤمةَلَيك ثرؤذة هةية هي كةرتي تايبةتنش ييـاوازي لـة طوذمةكانـدا هةيـةش هةنـدَيك ثـرؤذة هةيـةش بـةثَيي         
ياســـاي مـــةقاوال  نابَيـــت ثـــارةي بـــؤي تةخصـــي  بكرَيـــتش ضـــونكة هَيشـــتا مةرحةلـــةي ثرؤذةكـــةش لـــةو 

تةخصي  بكرَيتش اةمة  دةبَيــت دةربهَينـدرَيتش لةبر طـةي دووةمـدا اـةو      مةرحةلةيةدا نية كة ثارةي بؤ 
ثارةي كة بؤ نةنةقاتي تةشغيلي دانراوةش تةشغيلين دوو بةشـةش مووضـةش تـةعويزاتي نةرمانبـةرانش لةطـةَل      

ة نةنةقاتي ترداش لةمووضةدا ديسان لةاليةن اةنداماني ثةرلةنةوة باسي كؤمةَلَيك ر ةقةم كراش اةوانة مووضـ 
خؤراني حزبنش لةسةر مووضةش باس لةكؤمةَلَيك ذمارة كراش خانةنشينان بةثلةي وةزيـريش ثلـة تايبةتـةكانش    
كةر ؤذَيك وةزيتةي حكوميان نةديوةش لةسةر اةوة اةو مووضة خؤرانة  دةربهَيندرَيتش اـةو خانةنشـينانةش   

هــةزارةي  15ووضـةدا بــؤ اــةو  اـةوة  ثارةيةكــة ديســانةوة دةبـَي بــزانني ضــؤنة ش بَيةطـة لــةوةي هــةر لةم   
ــةي   ــاس كــرا  كةنزيك ــؤ اــةو   1كــةدانراونش ب ــراوة ب ــي   15تريليــؤن دان ــري داراي هــةزارةش هةرضــةندة وةزي

يوابَيكي دايةوةش بؤ من بة  بـةحاَلي خـؤم يَيطـاي قةناعـة  نـةبووش لةبـةر اـةوةي ثـارةي كارةبـاي لـةناو           
ــة  د    ــكردش كةاةم ــدا باس ــازة تةعين ــةراني ت ــةي نةرمانب ــدرَيتش   مووض ــةوةو دةربهَين ــةكنيي بكرَيت ــت ي ةبَي

ــا         ــيش اينة ــةتا دواي ــةدةما  و ه ــيلة  وخ ــاَلَيني س ــةقاتي ب ــادةش لةنةن ــانةوة زي ــغيليدا ديس ــةقاتي تةش لةنةن
تريليــؤن زيــاتر ييــاوازي هةيــةش كــة اةمــة  دةبَيــت كــةم  1لةتــةعويزاتي نةرمانبــةرانش اــةوين نزيكــةي 

تة بةنةنةقاتي ثةرلـةمان و مةيلسـي قـةزاش ر اسـتيةكةي بـؤ اـةم دوو       ش كةتايبة2و ش 3بكرَيتةوةش لة بر طةي 
نةنةقةية بؤ اةوةي اَيمة قسةي لةسـةر بكـةينش بَلـَيني زؤرةش وةكـو خـؤي  َينَيتـةوةش يـان كةمـةش بةر اسـا          
اةبَيت ثةنا ببةينة بةر حاسةي شةشةممانش ضونكة هيَ شـتَيك نيـة تـا اَيمـة بـزانني لةسـةر ض اةساسـَيك        

ي لَيهاتووةش ثةرلةمان كةمكراوةتةوةش يان مةيلسي قةزا زياد كراوةش يطة لةوة كة دةمـةوَيت تيشـك   اةمة وا
،ةمة سةر اةوةش وةختَيـك كـة اَيمـة بـاس لـة نةنـةقاتي مةيلسـي قـةزا دةكـةينش اـةبَيت بطةر َيينـةوة بـؤ             

ةيةش كة سةربةخؤ مةبدةاي سةربةخؤييش  مةبدةاي سةربةخؤيي مةيلسي قةزا ضية ش اايا مةبةستمان اةو
بَيت لة قةراراتداش كة اةمة مةنهومي ر اسا سةربةخؤيي مةيلسي قةزايةش يـان اةمانـةوَيت مةيلسـي قـةزا     
نيدر الي هةبَيت لةناو هةرَيمي كوردستاني نيدر الداش اةمة دوو شا يياوازة بةر اسا دةبَيت اةمة يـةكنيي  

ســي قــةزا  وةك هــةر شــوَينَيكي تــر خازعــة بــؤ   بكةينــةوةش ضــونكة مةســةلةي بوديــةش بــةر اي مــن مةيل  
ضاودَيري ثةرلةمان و ضاودَيري دارايـيش كـة اةمـة ناكرَيـت بيخةينـة نـاو مةبـدةاي سـةربةخؤيي مةيلسـي          
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مليار بؤ بووة بةوةندة ش لةسةر اةساسي اةو قسةية بَيت كة اَيمة  1قةزاوةش بؤية دةكرَيت لَيرةدا بثرسنيش 
حـــاكم دابنـــَينيش لةســـةر اةساســـي  111كةينـــةوةش ر ةنطـــة بؤداهـــاتوو بـــؤ داهـــاتوو بـــري لـــة مةحكةمـــة ب 

ايةتيماالتـةوةش بوديـة زيـاد بكـةينش بةر اسـا مـن تةســةور دةكـةم لـة هـيَ شـوَينَيكي مـةباداي اابووريــدا            
يَيطــاي نةبَيتــةوةش مــاددةي يةكــةمش خــاَلي دووةمش بــاس لــة عــةيز اــةكا ش ديســان اةمــة اــةبَيت لةســةري     

ة عةيز كاتَيـك اـةبَيت بـة موخةتـة  كـة لةحسـاباتي خيتاميـدا وةكـو خـؤي بـة عـةيز            ر ابوةستنيش ضونك
تـةش اـةم عـةيزة بـووني هـةبووةش كةواتـة       1116تـة يـان    1111نةهاتبَيتةوةش لة حساباتي خيتـامي سـاَلي   

موخةتةتةش لةبـةر اـةوةي    1111و 1111حةقيقية بؤ اةو سَي ساَلةش لةوانةية اةو بيانووةمان هةبَيت بؤ 
باتي خيتامي نيةش بةس خؤ اةبَيت لةناو عةيزةكةدا دياري بكرَيتش اةوة كةمبكرَيتةوةش حةقيقيـةكان  حسا

ييابكرَيتــةوةش بــؤ اــةوةي اةوســا بــزانني لــةكؤي اــةم كةمكردنةوانــةي لــةم خاآلنــةدا كردمــانش ضــةند زيــاد 
بؤيـة لةكؤتاييـدا مـن    اةبَيـتش ضةند عةيزةكةي ثَي ثر دةكةينةوةش ضؤنين دةخيةينة سـةر بوارةكـاني تـرش    

ثَيشنيار دةكةمش تَيكر اي اةو خاآلنةش بةوردي لةدةرنـةتَيكي زؤر كةمـداش هـةموو اةوانـة دةربهَيـننيش بـزانني       
 .ضةند كةم دةكةينةوة لةبوديةش سوثاس% نةقسةكان لةكوَيدان اةوسا بر طةيةك زياد بكةين كةاَيمة لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيز ثاار عبداالحد او سطنيش نةرمووسوثاس بؤ يةنابتش بة

 :ثاةوأعب ةمح أةناسط . بةر َيزد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي لةقسةكاني سؤزان خان وكاك اةمري و كاك شَيردَل دةكةمش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز يةشار جنم الدينش نةرموو
 :رالدينبةر َيز يشار جنم الدين نو
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن بَيـتش وة ســلتةي   ( 5)ثشـتطريي ثَيشـنيارةكاني ليسـا كوردسـتاني دةكـةمش كـة سـلتةي هاوسـةرطريي         
مليؤن بَيتش بةس لة سولتةي عةقار موشكيلةيةك هةيـةش اـةو كةسـانةي كةثارضـة زةوييـةكي      ( 11)عةقار 
 11يؤنــة نادرَيـت بةهـةردوو كةســةكةش هـةر يةكــةو    مل 11مـةتريان هةيـةش بــةناوي دوو كةسـةش اـةو      111

ــولتة     ــةو س ــةر ا ــةوَيتش اةط ــان بةردةك ــة      11مليؤني ــةو كات ــة ا ــتش كةوات ــة  دةكرَي ــاوا داب ــة ا  31مليؤني
مليؤنيـان بةردةكـةوَيتش كـةم كـةس      15مليؤنةكةي برادةراني ليسا طؤر ان ثَيم باشكةش ضونكة هةريةكـةو  

مليؤنيان بـؤ دةستنيشـان دةكـةينش وةري نـاطرن تـةعليماتَيكي       11رة كة مليؤن وةربطرَيتش لَي 11هةية كة 
مليؤنــة وةربطرَيـتش خــاَلَيكي تـر اــةو بـر ة ثــارةي كــةبؤ وةزارة  و     11وايـان دانــاوة كـةم كــةس هةيـة اــةو    

بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكان لة بوديةدا تةرخان دةكرَيـتش وةزارةتـي دارايـي خـؤ موانةقـةي لةسـةر دةكـا ش        
ثةرلةمانين دةنطي بؤ دةدا ش لةكؤتايي ساَلدا كةداواي ضاالكي و كر يين شتةكان دةكـةنش هـةم ديسـان     دوايي



 151 

موانةقةتي وةزارةتي دارايي دةوَيتش زؤريارين اةو موانةقةتةيان ثَي نادرَيتش بؤ ةوونـة بةر َيوةبةرايـةتي   
ارسـاَلش كةواتـة اـةو ثـارةي كـة      ي بؤسـةرنكراوة ث %31طشا ر ؤشنبريي وهونةري توركمانش بوديةكةيان لة 

اَيستا بؤيان دانـراوةش وةزارة  خـؤي موانةقـةي لةسـةر كـردووةش ثةرلـةمانين دةنطـي بـؤ دةدا ش لـةكؤتايي          
ساَلدا هةم ديسان بؤيان سةرن ناكرَيتةوةش بةتايبةتي اـةو بةر َيوةبةرايةتيانـةي كةتايبةنةنـدي نةتـةوةيان     

بؤيان تةرخان دةكرَيتش بةدرَيذايي ساَل بؤيان سةرنبكرَيتش هـةروةها  هةيةش حةقة اةو بر ة ثارةي كة اَيستا 
ــةو      ــاَل ا ــةبواري وةرز ش ثارس ــةبارة  ب ــر س ــةخاَلَيكي ت ــيَ      11ل ــةآلم ه ــووش ب ــؤ دانراب ــان ب ــار دينارةي ملي

 مليـار داوادةكرَيـتش زياتريـان داوا كـردووةش كـاك شـَيردلَ       15ثاَلةوانَيتيةكي نَيودةوَلةتي نةبووش كة اةمساَل 
ديارة بةشـَيوةيةكي زؤر ر َيكوثَيـك اـةو بابةتـةي خسـتةر ووش ثاَلـةوانَيا نَيودةوَلـةتي لـة كوردسـتان اـةجنام           
دةدرَيتش ثَيويسا بةياريطاي كوالَيا هةيةش اةو وآلتانـة بةهـةموو ياريطايـةك ر ازي نـابنش هـةروةها هـةموو       

ؤيي نيةش ثَيويست دةكا  اـةو بـر ة ثارةيـان بـؤ     دونيا ضاوي لةسةر اةو ثاَلةوانيةتيةيةش ضونكة شتَيكي ناوخ
تةرخان بكرَيتش ضونكة لةنةتيةةدا اةوة تةنها بؤ وةرزشوانان نيةش بؤ طشت خةَلكي كوردستانةش بؤ هـةموو  
ضني وتوَيذةكانـةش البردنـي تـةامني لةسـةر ذيـانش اـةوة لـةر ووي اايينيـةوة وةك حـايي بينلـين اامـاذةي            

ثَييـان وايـةش اـةو بـر ة ثـارةي كـة وةردةطريَيـت بـةناوي تـةامني لةسـةر ذيــانش            ثَيكـردش زؤربـةي مامؤسـتاكان   
لةر ووي شةرعةوة حةرامةش نتواي لةسةر دراوةش هةروةها هاوسةنط كردني اـةو دةرماَلـةي بـؤ نةرمانبـةران     

رة ثارســاَلين اــةوة خرايــة ر ووش وةزارةتــي دارايــي ديــاربووش اامــاذةي بــةوةكردش ضــونكة مامؤســتا بر َيــك ثــا   
ــةموو           ــة ه ــةر اَيم ــتش اةط ــةرن ناكرَي ــتا س ــؤ مامؤس ــي ب ــةتي عَيراق ــة لةحكوم ــرنش ك ــتان وةردةط لةكوردس
كارمةندةكاةان هاوسةنط بكةين لةطةَل عَيراقش ديارة اةوكا  مامؤستاكان مة ـدور دةبـن دةبَيـتش ثارةيـان     

كي نـــاوخؤش هـــيَ كـــةم بكرَيتـــةوةش بـــؤ اـــةوةي ثـــارةي مامؤســـتا كـــةم نةكرَيتـــةوة نـــابَي هـــيَ كارمةنـــديَ 
نةرمانبةرَيكي تر اةو بر ة ثارةي بؤ زياد بكرَيتش كةواتة مامؤستا حةقي هةموو شةر ةكاني تـر دةخـوا ش   

 .ثارةي مامؤستا وةكو خؤي  َينَيتةوةش اةواني ترين زياد بكرَينش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ييهان امساعي  بنيامنيش نةرمو
 :بةر َيز ييهان امساعي  بنيامني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكاني من كرانش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ش نةرمووعثما ز خورشيد وسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ياو

 :عثما خورشيد  ياووزبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناتي ترم نيةش زؤر سوثاسمن ثشتطريي لةقسةكاني كاك يةشار دةكةمش ايزا



 153 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز كةيلي اكرم امحدش نةرموو

 :بةر َيز كةيلي اكرم امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة ثشــتطريي اــةو زيادانــة  دةكــةمش % 11منــين ثشــتطريي كةمكردنــةوةي بوديــةي تةشــغيلي دةكــةمش لــة 
ك بـــؤ هةَلبـــذاردني اةجنومـــةني ثارَيزطاكـــانش هـــةروةها ثشـــتطريي  هـــةروةها تـــةرخانكردني بـــر ة ثارةيـــة 

مليـار دينـارش بـؤ دروسـت      12ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايـي دةكـةمش بـةزيادكردني نةنـةقاتي ثةرلـةمانش بـؤ       
كردنــي نووســينطةكانش هــةروةها كةمكردنــةوةي نةنــةقاتي مةيلســي قــةزاش ثشــتطريي صــيا ةكةي ليذنــةي   

 .سياساين دةكةمش زؤر سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز امساعي  حممود عبداهللش نةرموو
 :بةر َيز امساعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـة بوديـةي   % 11منين ثشتيواني لة ر ةايةكةي كـاك دَلشـاد و سـؤزان خـان دةكـةمش بـة بـر يين لـة         : يةكةم

هةزارةكة بؤ ثـؤلي  و ااسـاينش    111نةش بةتايبةتي زياد كردني تةشغيلي وة دابةشكردني لةسةر اةو خاآل
نةك هةر ثؤلي  كة اَيمة دةَلـَيني هَيزةكـاني نـاوخؤ مةبةسـتمان ثـؤلي  وااسايشـة لةهـةرَيمي كوردسـتانش         

هةزارةكــة هــةم ثــؤلي ش هــةم ااســاين بطرَيتــةوةش ضــونكة اــةوةي تــا اَيســتا بــاس دةكرَيــتش دةَلــَيني     111
ش هَيــزي نــاوخؤ تــةنها ثــؤلي  نيــةش ااسايشيشــي لةطةَلــةش اَيمــة ايتيتاقمــان لةســةر اــةوة   هَيزةكــاني نــاوخؤ

بـؤ سـولتةي زةواج   : كردووةش اةو بر ةش هةم ثؤلي  و هةم ااسـاين بطرَيتـةوة لةهـةرَيمي كوردسـتانش دووةم    
ؤزان مليؤن دينارةكـة  بـؤ سـولتةي عـةقاريش سـةبارة  بـةوةي كةسـ        11مليؤنةكة دةكةمش  5ثشتيواني لة 

مليــاري بــؤ اــةو قــةزاو ناحيانــةي كــة بــةر شــاآلوي ر اطواســنت كــةوتوونش مــن ثشــتطريي لــة   15خــان باســي 
مليـار دينـارش بـؤ اـةو قـةزاو ناحيانـةي كـة بـةر شـاآلوي           111ر ةايةكةي كـاك دَلشـاد دةكـةمش كـة ببَيـت بـة       

دش كة اـةو قـةزاو ناحيانـةي بـةر     ر اطواسنت كةوتوونش بةتايبةتي سالًََي ثار اَيمة زؤر قسةمان لةسةر اةوة كر
 111شاآلوي ر اطواسنت كةوتوون تا اَيستا ر ةنطة وةك ثَيويست ااور يان لَي نةدرابَيتـةوةش اَيمـة بتـوانني لـةو     

مليارة قةرةبووي اةو ناعةدالةتيةي لة ثرؤذةكاندا هةيةش بةتايبةتي لـة ثـرؤذةي ثَيشـنيار كـراوي بوديـةي      
قةزاي ضؤمان لة باَلةكايةتيش سَي ثرؤذةي بضووكي ثَيشكة  كردووةش كـة   ش من بةةوونة بيهَينمةوةش1111

 1تة بؤ يوو  سايدةكةي كة ساَلي ثارين هةر بـةردةوام بـووةش يـةكَيكي تريـان      511مليارو  1: يةكَيكيان
مليؤنة بؤ ااوي شيوة ر ة ش يةكَيكيان بـؤ دروسـت كردنـي بينـاي تـؤر ي كؤمةآليةتيـةش يـةعين قةزايـةكي وا         

 111ورةش ضوار ناحيةي هةيةش هةموو قةزاكان من ثَيم واية مة دورنش لةبةر اةوة بةر اسـا دةبـَي لـةو    طة
مليارةي كة كاك دَلشاد ثَيشكةشي كردش من ثشتيواني دةكةمش اةوة زياد بكرَيتش بؤ اةو قةزاو ناحيانـةي كـة   
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ثشــتيوانين لــةو خاَلــة دةكــةمش  زةرةرمةنــد بــوونش بــةر شــاآلوي ر اطواســنت كــةوتوون لةســةردةمي ر ذَيــمش وة
مليــار بــؤ هةَلمــةتي دروســت كردنــي قوتا،انــةكانش كــة ســاَلي ثــار اــةوة دةوري زؤر باشــي  151بةتايبــةتي 

هةبووش اةمساَل دووبارة ببَيتةوةش تـا بتـوانني زؤرَي لـةو قوتا،انانـةي كـة ثَيويسـنت ضارةسـةر بكـرَينش زؤر         
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيز ااشا عزيز صاحلش نةرموو سوثاسش

 :بةر َيز ااشا عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سةرةتا دةمةوَيت لةسةر اةوة قسـة بكـةمش اَيمـة بـة هةَلةيـةكي قسـةكردن و طتتوطـؤدا دةر ؤيـنش اةطـةر          
سـةردا بَيـتش واتـة    سةرةتا اةو ر ةنووسانةي كـة لةبةردةمماندايـةش اةطـةرَيكي زؤري هةيـة كـة طؤر انكـاري بة      

اَيمة لةسةر ر ةنووسَيك قسة دةكةينش كة ر ةنووسَيكي دروست وتـةواو نيـةش دواتـر اَيمـة لةسـةر دابةشـكردن       
وايستقتاعةكان قسة بكةينش اَيمة لـةر ؤذاني ثَيشـوودا كؤمـةَلَيك تَيبينيمـان داوة سـةبارة  بـةوةي كـة اـةم         

مارةكانيـدا دَيـتش اـةو ر اثؤرتـةي كـة لةبةردةمماندايـةش       خةرييةش اةم بوديةي بةكاربردنةش طؤر انكاري لـة ذ 
ش طؤر انكـاري لـة ذمارةكانـدا    1111ش وة بةراورد بـة ر ةشنووسـي    31/8/1111سةبارة  بةخةريي نيعليش 

دةكرَيتش كة اةمة نةرقَيكي طةورةي اـةم ر ةنووسـة تـةنها لـة ذمـارةدا نيـةش بـةَلكو طؤر انكـاري بةسـةرداها           
ةقاتةكانيشــدا دَيــتش كةواتــة اةطــةر اَيمــة ذمــارةي نةنــةقا ش ذمارةيــةكي دروســت   وبةســةر خــةريي و نةن

نــةبَيتش كةواتــة دابةشــكردنةكةمشان لةااينــدةدا دةبــَي طؤر انكــاري بةســةردا بَيــتش هــةروةها لــة قــةرةبووي   
مليــؤن تؤمــاركراوةش 111مليــار و181تريليــؤن و  2بــة  31/8/1111نةرمانبةرانــداش كــة تؤمــاركراوة تــا  

با ـان هةيـة    1مليـؤنش وة   181مليـارو   611تريليـؤن و  3داش بة 1111رامبةردا لة ر ةشنووسي ساَلي لةبة
كة طؤر انكاري بةسةردا دَيـتش هـةبووة ناداراييـةكانش خةرييـةكاني تـرش سـوودة كؤمةآليةتيـةكانش بةخشـنيش         

زؤر كـة بـة نزيكـةي     باربووش مشةك و خزمـةتطوزاريش ضـاككردنةوةش كةاةمانـة هـةمووي تَيكـر ا ذمارةيـةكي      
مليؤن دينار طؤر انكاري بةسةردا دَيتش كةواتـة مـن ثَيشـنياز دةكـةمش دةبَيـت بـةزووترين        321مليارو  826

كـــا  طؤر انكارييـــةك لـــةو ر ةنووســـانةدا بـــةراورد بكرَيـــتش ذمـــارة ر اســـتةكان ،رَيتـــة بـــةردةممانش اَيمـــة    
ر بكةينش اةطةر هـاتوو ثَيشـنيازةكةم شـوَيين خـؤي     ايستيقتاعاتةكان لةبةر بنةماي ر ةنووسة ر استةكان سةي

نةطر ش بةردةوام بووين لةطتتوطؤكردنش من ضةند ثَيشنيازَيكم هةيـةش وَيـر اي ثشـتطريي كـرد  بـؤ هـةموو       
اةو ثَيشنيارانةي كةلةاليةن سةرؤكي نراكسيؤن كاك كاردؤوة كـراش بـةآلم سـةبارة  بـة دةرماَلـةي توَيـذةري       

هـةزارةش بـة بـةراورد بـة      181ز دةكةمش لةبةر اةوةي بر ي مووضةكةيان زؤر كةمـةش  كؤمةآليةتي من ثَيشنيا
بذَيوي ذيانش اةم مووضةيةش لة ااستَيكي نزمدايةش بة موقار ةنة كردنين بة ايشةكةيان كة كارَيكي نةوعيـة  

ةبؤيان زيـاد  مووضةكةيان كـةمك نـةبَيتش اـةو دةرماَلـةي كـ     % 15لة قوتا،انةكانداش بؤية من داوا دةكةم لة 
ي مووضة بؤ كارمةندي كارطَير ي تةندروسا ايزانـة  %51دةكرَيتش سةرةر اي ثشتطريي كرد  بؤ اةوةي لة 
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بكرَيتش كة اةمانة دةرماَلةي تةندروسا ثيشةييان نيةش وةكـو هـةموومان دةزانـني كارمةنـدي كـارطَير ي لـة       
َل نةخؤشداش اةمين موعامةلـة اـةكا  لةطـةَل    نةخؤشخانةكانداش يةكةم كةسة كة بةرلَيكةوتين دةبَيت لةطة

كةيسةكانداش بؤية اةمين موعةرةزة كة تووشي نةخؤشي ببَيـتش بؤيـة مـن داكـؤكي لـة دةرماَلـة اةكـةم بـؤ         
كةمك نةبَيتش يارَيكي تر داكؤكي لةسةر ثَيشنيازةكةي خؤم دةكةمةوةش % 51اةوان تةسبيت بكرَيتش كة لة 

ـــت بــؤ  %1بةســةر بوديــةدا دَيــتش لــة  كــة لــةكؤي اــةو طؤر انكارييــةي كة  ي بوديــةي طشــاش تــةرخان بكرَي
حكومةتي اةليككؤنيش بـةو مانايـة نـا كـةمن حكومـةتي اـةليككؤني موقار ةنـة بكـةم بـة مةسـةلَيكي وةكـو            
اةسوبياش كة ااسا اةليككؤني لةااستَيكي بةرزدا نةبَيتش بةَلكو من موقار ةنةي تةخصيصاتةكةيم كردووةش 

ميزانيةي خـؤي  % 1611لةداهاتَيكي كةمي وةكو وآلتَيكي كةم دةرامةتي هاوشَيوةي اةسوبياداش لة كة طرنطة 
تةرخانكردووة بـؤ حكومـةتي اـةليككؤنيش طرنطـي اـةم دةزطايـة لةوةدايـة كـة ذَيرخـانَيكي اـةليككؤني بـؤ            

زؤرةي كـة لةزؤربـةي    كوردستان دروست اةبَيتش ر زطارمان اةبَيت لة سيستمي بريوقراتية  واـةو ر ةؤتيناتـة  
دااريةو نةرمانطةكاني كوردستان بةدةسـتيةوة دةنـاَلَيننش سـاآلنة بـر َي ثـارةي زؤر باشـين دةطةر َيتـةوة لـةو         

 .خةرييةي كة لة بآلوكردنةوةو ر َيطاكاني تر بةكاردةهَيندرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووزؤر سوثاسش بةر َيز شوان عبدالكريم ينلش نةر
 
 

 :بةر َيز شوان عبدالكريم ينل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو ثارةي كةتةرخانكراوة بـؤ نةنـةقاتي ايستسـماريش منـين ثَيشـنيارةكةي      : سةبارة  بةم ماددةيةش يةكةم
ــي          ــان لَي ــداني ثارَيزطاك ــةي ثةرةثَي ــردش بودي ــوة ك ــمان لَي ــة باسيش ــدةمش كةاَيم ــتطريي لَي ــة ثش ــةو بةر َيزان ا

تش ييابكرَيتةوةش اةو مةبلة ة ضاكبكرَيتش بةنيسبة  خاَلي دووةمش ثشتطريي ثَيشنيارةكةي سؤزان دةربكرَي
ش بـةآلم لـة اـةحكام خيتاميـدا تـةوزيعي نيسـبةتةكة بكرَيـتش        %11خـان وكـاك دَلشـاد دةكـةمش لـة بـر يين لـة        

 .بةر اسا ثَيم وانية لَيرة لةم ماددةيةدا يَيطاي هةبَيتش زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .ش نةرمووبةر َيز نيشتمان مرشد صاحل
 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بوديةي تةشغيلي كةم بكرَيتةوةش ،رَيتـة سـةر بوديـةي وةبـةرهَينانش     %11ثشتطريي اةوة دةكةم كة لة 

بةر َيزةكان دةكـةم كةبةهةنـد وةريبطـرنش     هةروةها ثَيشنيارَيكم هةيةشداوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان ووةزيرة
اــةوين اةوةيــة كــة كــةرتي طةشــتوطوزار زؤر ثشــتطوَي خــراوةش داواكــارم لــة بــةر َيزتان كــةوا بــانقَيكي            
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ــت        ــني بكرَي ــة داب ــؤ اةوان ــولتة ب ــوانَي س ــا بت ــازيش ت ــتوكاَل و ثيشةس ــي كش ــو ه ــةوةش وةك ــتوطوزار بكرَيت طةش
ة زؤر لةخـةَلكي هةيـةش زةوي هةيـة يـان زةوي وةردةطرَيـتش كـة       كةدةيانةوَيت ثرؤذة بكةنش اـةم ثرؤذانـة كـ   

دةتوانَي ثرؤذةي لةسةر دروست بكا ش وةكو مؤتَي  و بازار  وثارك واةو شتانةش كـة زؤر زؤر ثَيويسـتة لـةناو    
اةو شوَينة طةشتوطوزاريانةدا اةوانة هةبَيتش وة داواكارم لةبةر َيزتان كة اةو ثَيشنيارةم بةهةنـد وةربطـرنش   
لةبةر اةوةي هةم لةر ووي اابوورييةوة هةرَيمي كوردستان بـةرةو ثـَين دةبـا ش هـةروةها نرسـةتي كـارين       
زيــاتر دةكــا  بــؤ بَيكــارانش خــةَلك زيــاتر دةتــوانَي ر ووي تــَي بكــا  واــين بكــا ش اةمــة زؤر لةخــةَلك             

بكرَيـتش بـةَلكو اةمـة     داوايانكردووةش كة اةم ثَيشنيارة ،ةينـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ اـةوةي كـاري لةسـةر       
 .يَيبةيَي بكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش ثةدان عبدالكريم عبدالقادرش نةرموو

 :بةر َيز ثةدان عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ثـارةي  وَير اي ثشتطريي كرد  لة بؤضوونةكاني كاك كاردؤش ثَيشنياري اةوة دةكةمش كة دواي بر يين اةو بـر  
ــؤ        ــن ب ــةرةكي ب ــةتي س ــردووة باب ــة ديــارم ك ــةي ك ــةو خاآلن ــةرخانكراوةش ا ــنت ت ــةي وةطةر خس ــؤ بودي كــة ب

تــةرخانكردني ثــارةي ثَيويســت بــؤ زينــدانياني سياســي و هاوتــاكردنيش : ســةرنكردني ثارةكــة لَييــانش يةكــةم
رين بامسـان لَيـوة كـردش بـةآلم هـيَ      لةطةَل عَيراقي نيدر الش بةثَيي اامار وداتاي زانستيانةش اةوة لة ساَلي ثا

ش لــة 1111قةرةبووكردنــةوةي ســزا دةرانــي سياســيش كــة لةبوديــةي ســاَلي  : شــتَيكي واي بــؤ نــةكراش دووةم
اةو بر ةي كة لـة بـر يين   : بر ياري لةسةر دراش اةوين تا اَيستا هيضي لَي سةرن نةكراوةش سَييةم 31ماددةي 

سـةر ثـرؤذةي وةبـةرهَيناني سـَيكتةري تةندروسـاش بةتايبـةتي بـؤ         بوديةي تةشغيلي دةمَينَيتةوةش ،رَيتة
نةخؤشاني ايدمان وشـةلةل دةمـاغ وتاالسـيماش هـةروةها كردنـةوةي سـةنتةري توَيذينـةوةي زانسـاش بايـةخ          
ثَيــداني كــةم اةنــدامانش بــةهَيناني اــةيهيزة و موختةبــةراتي نــوَي بــؤ نَيركــردنش كــةوا بر يــارة كؤمةَلطــةي  

دروسـت بكرَيـت لةهـةر سـَي شـاري هـةرَيمي كوردسـتانش بَيطومـان بـةثَيوةرَيكي زانسـتيانة كـة             تايبةتيان بؤ
قـةرةبوو كردنـةوةي نةرمانبـةراني شـاري سـلَيماني و ايـدارةي       : ثةير ةو كراوة لة سيستمي ييهانيش ضوارةم

ــاَلي   ــة س ــبة  م    1115طــةرميانش كــة ل ــةآلم بةنيس ــنش ب ــَي بةش ــة زيــادكردني مووضــةكانيان ب ــةي وة ل ووض
كةمئةندامانش ضـونكة هاوكارييـةش ثَيشـنيار دةكـةم سـولتةي عـةقار مشوليـان بكـا ش كـة اـةوانين بَيطومـان            

 .ثشكي خؤيان هةيةش لة داهاتي كوردستانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عماد حممد حسنيش نةرموو
 :بةر َيز عماد حممد حسني

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
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لــةكؤي % 11سـةبارة  بـةو ثَيشــنيارةي كـة ليســا كوردسـتاني كردوويـةتيش بــة كةمكردنـةوةي ر َيــذةي لـة        
بوديـةي تةشــغيلي و دابةشـبكرَيت لةســةر كؤمـةَلَيك بــوارش هــةروةكو هاوكـارا  ســؤزان خـان و كــاك دَلشــاد      

ني قوتا،انـةكان دانـراوةش   ااماذةيان ثَيكردش بةآلم سةبارة  بةو تةرخانكراوةي كـة بـؤ هةَلمـةتي دروسـتكرد    
ثَيشنيار دةكةمش موناقةلةي ثَي بكرَيتش بؤ سةر بوديةي وةزارةتي ثةروةردةش دةسةآل  بـةوةزارةتي نـاوبراو   
بدرَيت بؤ يَيبةيَيكردنيش اةطةر ثةسةند بووش سةبارة  بـةو ثةسـةندكراوةي لـةو ثَيشـنيارةدا هـاتووةش بـؤ       

و ضةكي كيماوي ور اطواسنت وكاولكاري بوونش لةسةردةمي ر ذَيمي اةو قةزايانةي كةتووشي هةَلمةتي اةنتال 
مليار 15مليار دينارش لة يياتي  111بةع ش ثشتطريي ر ةاي هاوكارم كاك دَلشاد دةكةمش كة بر ةكة ببَيت بة 

دينارش اةطةر ثةسةند بووش ديسان ثَيشنيار دةكةم كة بر طةيـةك زيـاد بكرَيـتش هـةروةكو لـةر اثؤرتي ليذنـةي       
اراييدا هاتووةش كة ثشتطريي لَي دةكةمش كة موناقةلة نةكرَيت لة تةرخانكراوةكاني بوديةي وةبةرهَينان بؤ د

بوديةي وةطةر  خسنتش ديسان ثشتطريي ر اي هاوكارم كـةيلي خـان دةكـةمش بةتـةرخانكردني بوديةيـةك بـؤ       
 .اسهةَلبذاردني ثارَيزطاكانش بةزياد كردني بر طةيةك لةم ماددةداش زؤر سوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز طؤران اازاد حممدش نةرموو

 
 
 

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من بةر لةوةي قسة بكةمش حةز دةكةم اةو موالحةزةيةم بَلَيمش هةرضـةندة ر َيكخسـتين كؤبوونـةوةكان    
 ..ماددة 13ةرلةماندايةش بةآلم اةطةر هةر و ناونووسني لةدةسةآلتي سةرؤكايةتي ث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكايةش داخَلي ايشي اَيمة مةبةش تكاية وةرة سةر بابةتةكةي خؤ ش نةرموو

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
انش اةوةي تَيـبين دةكرَيـت   من سةبارة  بةو ماددةية لةسةر اةو ثارانةي كة تةرخانكراوة بؤ سةرؤكايةتيةك

 11لةعامي ثارةي تةرخانكراو بؤ سـةرؤكايةتيةكانش كةمكردنـةوة كـراوةش ثةرلـةماني كوردسـتان سـاَلي ثـار        
مليـارش   21مليـارةوة بـووة بـة     28مليـارش سـةرؤكايةتي هـةرَيم لـة      52ملياري بؤ دانراوةش اةمساَل بووة بة 

مليارش مـن   83مليارش يطة لة مةيلسي قةزا كةبووة بة  66مليارةوة بووة بة  111اةجنومةني وةزيران لة 
بةر اسا بةطشا ثشتطريي لة كةمكردنةوةي ثارةي هةر سَي سةرؤكايةتيةكة دةكةمش سةبارة  بة مةيلسـي  
قةزاش اةطةر تةنعي  كردني مةيلسي قةزا بة ثارة بَيتش اومَيـدةوارم اةمسـاَل مةيلسـي قـةزاش لـةم ااسـتةدا       
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تي بةشَيك لة طرنتةكانيان بؤ ثةسةند كردني ياساي ايدعاي عام و كردني بة دةسـتةيةكي  بَيتش كة بةتايبة
ســةربةخؤ بريتيــة لــة ثَيداويســا مــادديش اــةوة ثــَيم وايــة اةمســاَل اــةو ثارةيــان بــؤ ثةســةند بكــةين اــةو  

شـت  طرنتةيان نامَينَيتش بـؤ اـةوةي اـةم دةزطايـة سـةربةخؤ بكـةين وضـاالكي بكـةينش اةطـةر ضـي هةنـدَي            
لَيرةدا باسـكراش منـين ثـَيم باشـة ايزانـاتي ،ةمةسـةرش سـةبارة  بـة سـولتةي هاوسـةرطرييش ر اسـتة اَيمـة             
لةثةسةند كردني ياساكةدا تةنها قسة لةسةر بر ةكةي دةكةينش بةآلم اةطـةر بةتةوصـياتين بَيـتش اـةوة بـؤ      

ــارة     ــايي ذم ــةردوو ر َينم ــار بةه ــةوا ك ــةوة ك ــة  ر وون بكةين ــةوة    ي خؤ1و  33حكوم ــة ل ــةنش يط ــان بك ي
ر َينماييةكي تريشيان هةيةش كة خاصـة بـة كـور  و كضـي شـةهيدش كـة دةوترَيـت كـور  وكضـي شـةهيدش اةطـةر            

ساَلين زةواييان كردبووش سولتةكةيان وةرنةطرتبوو اةوة دةتوانن وةري بطرنش بؤية اةم حاَلةتـة   3ماوةي 
ش بــؤ اةوانــةي كةســاَلَيك بةســةر زةوايةكةيانــدا تــَي تايبةتيانــة دووبــارة نةبَيتــةوةش بــة عــام مشوليــان بكــا 

نةثةر يوةش وة مـن ثشـتيواني لـةو ثَيشـنيارةي زيـاد كردنـي سـولتةي عـةقار دةكـةمش وة ثَيشـنيارين دةكـةمش            
مــةتري ثةيوةســت نيــة    111كةاَيمــة لةقســةكاني بــةر َيز وةزيــري دارايــي تَيطةشــتبنيش كــة مةســةلةي        

يوةستة بةوةزارةتي شارةوانيةوةش بؤية لـةناو تةوصـياتةكاندا اـةم حاَلةتانـة     بةوةزارةتي داراييةوةش بةَلكو ثة
يَيطايــان بكرَيتــةوةش بةتايبــةتي لــة قةزاكانــدا اــةم خاَلــة لةبةرضــاو بطريَيــتش ســةبارة  بــةو ثــارةي كــة بــؤ  

ي وةبةرهَينان دانراوةش اَيمة هةموومان بةبةردةوامي قسة لةسةر زيادةي بوديةي تةشغيلي وكـةمي بوديـة  
وةبةرهَينان دةكةينش بةآلم من ثَيم واية طرنتةكة لةكـةمي بوديةكـة نيـةش اةوةنـدةي طرنتةكـة لـة سـةرن        

ــؤ نــاو مــانطي     ــؤ   8نــةكردني بر ةكةيــةش اَيمــة خؤمــان اَيســتا اــةوة دةضــني ب ش ثــَيم وايــة اــةو ثــارةي كــة ب
بضـَيتةوة سـةر داهـاتي عـام و     وةبةرهَينان دانراوةش بة االيةتي سـاَلي ثـار كـة اةطـةر لـةكؤتايي سـاَل ثارةكـة        

عةزي ثَي ثر  بكرَيتةوةش هيَ ثَيويست ناكا  ثارةي وةبةرهَينان زيـاد بكـةينش بـةَلكو اـةو ثارةيـة هـةمووي       
،ةينة سةر تةةيةي اةقاليم بؤ ثارَيزطاكان زيـادي بكـةينش ضـونكة اةمـة ر اسـتةوخؤيةو كارةكانيـان ثةلـة        

ي عةزةكةدا اةوة يَيطري بكرَيـت كـةوا اـةم ثارةيـة بـؤ وةبـةرهَينان       ترةش اةطةرنا بةثَيضةوانةوة لةناو بر طة
 َينَيتةوةش دةستكاري نةكرَيت بؤ اةوةي  َينَيتةوة بؤ ثرؤذةكانش وة اةو ثارةي كةتةرخان بكرَيـت بـؤ اـةو    

مليـارش ضـونكة تةيروبـةمان لةطـةَل ثـارةي      111مليارةوة ببَيت بـة   11قةزايانةي كة زةرةرمةند بوونش لة 
رخانكراو بؤ ثارَيزطاكان هةيةش كة كارةكانيان خَيرايةش سةبارة  بةثارةي ثـؤلي  و هَيزةكـاني نـاوخؤ كـة     تة

هةزار دينارةكةش بةآلم بانـاوي ااسـاين نةيـة  بـةناوهَينانش ضـونكة       111ثشتيواني دةكةمش بؤ زياد كردني 
عيلمــةيان نييــةش اــةم  خؤ اــةمثــَيم وايــة اةطــةر نــاوي ثــؤلي  و ااســاين بَيــت هةنــدَيك لــة هَيزةكــاني نــاو

عينوانةيان نيية بَي بة  اةبن لة وةرطرتين ثارةكةداش بؤية تةنها بطوترَي ثؤلي  و هَيزةكـاني نـاخؤو زؤر   
 .سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . زؤر سوثاس بؤ يةنابت بةرَيز ثةريهان قبني

 :بةرَيز ثةريهان قبني حممد
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 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةم كرَيتةوة اةكرَيتة ترليؤنَيك و % 51  اةوةي نةنةقاتي تةشغيليةوة دووةم اةطةر برطةي لة بةنسبة 

مليؤنش تةبعةن اةمة بَي لةمووضة من ثيشتطريي لة داواكاريةكاني نراكسيؤن اةكةم كة  161مليار و 111
بعةن بةبَي مووضة بؤ كاك كاردؤ باسي كرد وش هةروةها داوا اةكةم اةو بر ة ثارةيةي كة دةمَينَيتةوة تة

زيادكردني اةم خاآلنةي من هاوتا كردني دةرماَلةو مووضةي كارمةندو ثزيشك لة بواري تةندروسا وةكو 
دةرماَلةي كارمةندو ثزيشكاني % 111زيادكردني ( س)ة ( ي)مةركةزي لَيبكرَيش وةكو بة داش اةمة برطةي 

بة بَي يياوازي وة % 111دروسا دا بكرَيتة تةندروسا وة هةموو اةوانةي كار دةكةن لة بواري تةن
هةروةها ثَيشنيارَيكي ترم هةية اةوين مينةةي زيندانياني سياسي وةكو هاوكارم ثةدان خان باسي كرد 
هاوتا كردني لةطةَل مةركةز كة ساَلي ثارين داوامان كرد وةهةروةها برَيك دابنرَي بؤ قةرةبووي 

مووضةيان تةعويز بؤ بكرَيت وةهةروةها بة نسبة  اةوةي كة وة  1115نةرمانبةراني كة لة ساَلي 
خاَلَيكي ترم هةية كة اةوانةي كة دياريكردني بر َيكي تةرخان كراو بؤ قةرةبوو كردنةوةي شةر ي ناوخؤ 
بةتايبة  بؤ اةوانةي موَلك و ماَلييان دةستيان بةسةر داطرياوةش اةوةي كة اةمَينَيـتةوة ،رَيتة سةر 

رهَينان من داوا اةكةم ،رَيتة سةر ثرؤذةى وةبةرهَيناني كةرتي تةندروسا بة ثَي ي اةوةي ثرؤذةي وةبة
كة كةرتي تةندروسا كةرتَيكة خزمة  طوزاري اةطةيةنَي بؤ هةموو هاووآلتيةك وةك هاوكارم كة اةوين 

ش لة هةرَيمي بكرَيتة كردنةوةي مةركةزَيكي ايدماني موتةخةص  كة نيية( ي)ثةدان خان باسي كرد كة 
كوردستانا هةتا اَيستا كردنةوةي مةركةزَيكي تر وةكو خةستةخانةي تايبة  بؤ اةوانةي شةلةل دةماغ و 
اؤتيزم و اةوانةي كةم اةندامن بةراسا اَيمة هةموو خَيزانةكان اةناَلَينن بةوةي هةموو كةم اةنداميان 

كة اةمة بؤتة عايقَيكي زؤر طةورة لةبةردةم  هةية لةناو ماَلةكانا خؤيان هةَلئةسنت بة خزمة  كردنيان
خَيزانةكاناش بؤية من داوا اةكةم اةو بر ة ثارةيةي كة اةمَينَيتةوة بضَيتة سةر بؤ وةبةرهَياني كةرتي 
تةندروساش وة كردنةوةي مةركةزَيكي حبوسي متخص  بؤ ديراساتي علمي لة بواري تةندروسا اةمة وا 

ذةكاةان لةسةر اةساسَيكي علمي بَيت وة اَيستا رَيذةيةكي زؤر لةبةرضاوة اةكا  كة اَيمة لةمةودوا ثرؤ
رَيذةي مردني اةو منداآلنةي كة لة دايك اةبَيت وة هةروةها مناَلي خوار ثَينج ساَل زؤر زؤر بووة لة 
هةرَيمي كوردستانش بؤية اةمانة بةرةو ثَيشةوة اةبا  اةطةر اةو مةركةزة بكرَيتةوة بةنسبة  اةوةي 
خاَلي دووةم بةنسبة  عةزي موخةتة  بةراسا اةبَي اَيمة اةو عةزة كة بةثَي ي ياسا اةبَي تة تيية 

اةم عةزة تة تية بكرَي بؤاةوةي نةبَيت  1111بكرَيت ايلزامي حكومة  بكةين لة خنلي نهايةتي ساَلي 
ةيةك اَيمة كة اةبَيـت بؤ بة عةزَيكي حةقيقيش وآل  بةرةو اينهيارَيكي ايقتصادي اةباش بؤية لَيرة برط

نأيغط أ لةأة عجزأمنأة با غأة خصصيأ لزةرةأاةَلَي  118مليارو 552كة ترليؤنَيك  ة خطبة عجزأةوونة 
نة زةمأحكلميأةقل  أكلردةاا أناغط يأ لةأة عجزأ.أمنأة لةزهيأة اشغ ل يأةمحتادييأحلوقأةمقل  طة ة ب شمو
 .ةبةر اةوة زؤر زؤر سوثاس بؤ اَيوة  زؤر زؤر سوثاستان دةكةمش ل(1111) ة ءوأنذ كأنلءاييأ8ال  أ

 :بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن
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 .زؤر سوثاس بؤ يةنابتش بةرَيز ناسك تونيق عبدالكريمش نةرموو
 :بةرَيز ناسك تونيق عبدالكريم

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كة اةوترَي با بر طةي سَييةم زياد ديارة اةم برطانة اةطةر لةيةكةمةوة دةست ثَيبكةين من اةَلَيم اةوة
كةين اةو ترليؤنةي كة هةَليئةطرين لة بوديةي وةطةر خسنت ديارة كؤ دةنطييةك هةية لةسةر اةوةي كة 
بوديةي وةطةر خسنت زؤرةو تةقريبةن هةموومان موتةنقني لةسةر اةوةي كة برَيكي البةين بةآلم اةوةي 

ن تةوزيعي كةينةوةش اةمة لةطةَل ياساكة ناطوجنَي اةكرَي اَيمة كةبَينني بة ييا داينَيني دوايي هةميسا
اةو رةقةمةي كة اةمانةوَي   بَيني اةوةندةي اةمانةوَي بيخةينة سةر بوديةي وةبةرهَينان بيخةينة سةري

 هةر لةوةطةر خستنا  َييَنش هةر  َييَنش بؤ ةوونة اةو رؤذة وةزيري ثنن دانان وتي اَيمة ضاكسازي اةكةين
لة هةموو اةو هةآلنةي كة ايشارةتي ثَيدراوة زاايدةن اَيمة يةكَي لة طلةييةكان كة هةمان بوو اةوةية كة 

ملياري ،ةينة سةر 351بة  يةك بةشي بؤ دياري كراوةش اةكرَي اةم بوديةية  21زؤربةي ثرؤذةكان لة 
مليار بَيت مليارَيكي بؤ   21بؤ اةوةي اةو ثرؤذانةي كة كةميان بؤدانراوة مةسةلةن سايلؤيةك بايي 

اةمانة زياد كرَي خاَلَيكي تر كة من حةز اةكةم ايشارةتي ثَيبدةم اةوةية كة تؤ باسي  1111دانراوة بؤ 
قةرةبووكردنةوةي نةرمانبةراني دةاةري سليماني دةكةيش اةكرَي بكرَيتة بريار ش اةمة هةر لة بوديةي 

يةتيةكان و مان ثةروةران و ياساناسان كة لة راثؤرتي تةشغيليةش خمصصاتي مهين بؤ توَيذةوة كؤمةآل
ليذنةي ياساين هاتووة اةمة هةر اةضَيتةوة زمين تةشغيلي زيادكردني مووضةي هَيزةكاني ناوخؤ كة 
دواتر باس دةكرَيت لةطةَل هَيزةكاني ااساينش اةمة  هةراةضَيتةوة سةر بوديةي تةشغيليش بؤية اةبَي 

ي ديسان لةم ثارةية كة زيادمان كردووة لةم ترليؤنة كة هةَلي اةطرين ضةندايتتاق كةين لةوةي ضةندي 
اةطةر َيتةوة بؤ وةطةرخسنت و ضةنديشي اةضَيتةوة سةر تةشغيليش اةو كا  رةقةمةكة دياري كةين و 
دةنطي لةسةر بدةينش اةطينا ناكرَي بهَينني بةييا وةكو ماددةيةكي ييا قسةي لةسةر بكةينش من  ناتوا  

َ قسةيةك لةسةر برطةي سَيهةم وضوارةم بكةم بةراساش ضونكة نازا  مةسروناتي ساَلي ثَيشوو ضؤن هي
بووة ض هي ثةرلةمان ض هي اةجنومةني دادوةريش لةبةر اةوة ناكرَي بةتةمخني قسةي لةسةر بكةمش خاَلي 

ة كرد كة وةزيري سامانة دووةم من ثَين اةوةي بضمة سةر دووةم لة وةآلمةكاني وةزيري داراييدا باسي لةو
سروشتييةكان بة كتابَيكي رةمسي ااراستةي كردوون كة ايك طازؤي  نادةن بة كارةبا اةمة بة ليستَيكي 

ترليؤن ديناري عَيراقي هةية بؤ دابني  2رةمسي هاتؤتة ليذنةكةمان كة وةزارةتي كارةبا ثَيويسا بة 
طازؤي  نةدا يةعين اَيمة ستر هيَ بةدةستةوةش  كردني طازؤي ش يا اةطةر اةمة وابَيـتش اةطةر اةو

هةرضيمان كردووة اةم ساَل بؤ كارةبا هةمووي بةشي طازؤيلةكة ناكا ش لةبةر اةوة من وةآلمي اةوةم اةوَي 
ترليؤن اَيمة لة ليذنة ثَيمان طوتراوة تةنها يةك  2بؤاةوةي دواتر لة ليذنة بزا  متابةعةي ضي اةكةمش 

ةتة اةوي تري وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دابيين اةكا ش بؤ طازؤي  و بؤ نةوتي ترليؤني لةسةر حكوم
رة  بؤ كارةبا اَيستا اةطةر اةو بة كتابي رةمسي طوتبَيا من ناتوا  طازؤي  دابني كةم بؤ كارةبا اَيمة 
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طاز نةبوو سةد يار مةحةتاتي تةوليد ضاك اةكةينش دابة  كردن ضاك اةكةينش تةوزيع ضاك اةكةينش كة 
ديسان تووشي اةزمةي بَيكارةبايي اةبنيش بؤية اةجمارة  اةيَلَيمةوة اةطةر بَيـتو وةزارةتي سامانة 

 2ترليؤن بة ثَيي تةمخيين سامانة سروشتيةكانش  2سروشتيةكان طازؤي  نةدا بة وةزارةتي كارةباش اَيمة 
ك و شتَيكي بؤ دانراوة بؤ وةطةرخستنةش ترليؤةان اةوَي بؤ كارةباش اةي ايك خؤي نةقرية خؤي ترليؤنَي

اةمة خؤي بةشي ناكا  وةآلمَيكي اةوةم اةوَي اينةا سةبارة  بة كور  هَينانةكةش اةم كور  هَينانة 
هةموو ساَلَيك دَيت هةر اةَلَيني اةمَينَيتةوة بؤ مةركةزش اةوةي كة لةمةركةزةوة بؤمان دَيت كةي ايشي 

تة لة قانونةكة بة ماددةيةك تةسبيت كراوة كة بة سلتة اةبَي  ان يدي لةسةر اةكةين  اَيستا اةوة
درَيتةوةش كةواتة يةكةم با حةسري كةين بَلَيني تةنها لةو بةشة يةعين اةو عةزة تةنها لةبةشة ثارةي 
 وةزارةتي ثَيشمةرطة ثر بكرَيتةوة نةك دوايي كة شَا زيادة اةبَي كة اةثرسني اةَلَيني اةو زيادةية دةَلَي

عةزي ثَي ثركراوةتةوة حةسري كةين كة اةبَي تةنها لةوة بَي بؤ اةوةي دياري بَي كور  هَينانةكةش زؤر 
 .سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس برهان رةشيد حسنش نةرموو

 :رهان رةشيد حسنوبةرَيز ب
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وضة قةتع كرَي كة حسا ان كردووة اةكاتة بوديةي تةشغيلي بةدةر لة مو% 51من ثَيشنيارةكةم لة 
لة قانوني ثةيرةوي ناوخؤ  63مليار دينار سةبةبي اةمة  اةمةية كة بة ثَيي مادةى  111ترليؤنَيك و 

اةبَيت مصدري داهاتي بؤ بدؤزيتةوةش من هةندَيك رةقةم اةدةم بة يةنابتان اةطةر ديقة  بدةي لةطةَل 
كة هاتووة بؤمان زةربي دووم كردووة  3111ي  يةكةمي ساَلي اةوةي من  مةسرويف  نعلي شة  مانط

بةيازا  . مليؤن 152مليؤن ديناري بؤ ختصي  كراوة اةمساَل مليارَيك و  811اةوري مةياري ثار 
من نازا   561مليؤن اةمساَل  16مليؤن مةسرونا   263مليؤنش اةمساَل مليارَيك و 311مليارَيك و 

. مليؤن 231مليؤن اةمساَلين  231نمي مايكرؤ نليم لة شوَينَيك ثار مةسرونا  بؤ كوَي يةش اةن
مليؤن دينار 231مليؤن دينار اةمساَل مليارَيك  138اةييزةي تصويرو مايكرؤ نليم لة شوَينَيكي تر ثار 

 512ايةاراتي اوخري ثار  212مليارو 11مليؤنش اةمساَل  116مليارو  15ايةاري مكاان و معدا  ثار 
 681مليار و  2مليؤنش اةمساَل  161مليارو  1مليؤنش ااهةنط طَير ان  112اةمساَل مليارَيك و مليؤنش 

اةمة هةمووي شا بةهةدةرداني اةو نةنةقاتي تةشغيلييةية كة دياري كراوة كة من لةو سةلة رةمسيةي 
ونة باسي نةقلي وةزارةتي دارايي ية دةرم هَيناوةش يةعين هةندَي شا زؤر عةياييب تَيدايةش  بؤ ةو

مليؤن خدما  صيانةي سيارا ش  116مليؤنش ديعاية  111مليؤن و  1مباشري قةمةر صناعي تَيداية 
ي بةدةر لة مووضة بؤاةوةي % 51نازا  شريكاتي خاصةش من داواكارم اةمانة كةم بكرَيتةوة اةطةر لة 
مليار دينار من رام واية بؤ  111و مووضة كةم نةكرَيتةوة مةوازةنةي تةشغيلي بنَيت اةكاتة ترليؤنَيك 
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اةو شتانة بةكاربهَينرَي بؤ ةوونة كة باسي ميزانيةي مةيلسي قةزا اةكرَي هةندَي لة برادةران رايان واية 
زؤرةش من رام وانييةش برادةراني قانوني اةزانن لة وآلتاني تر يةدوةلَيكي زةمةنيان هةية بةضةند هةزار 

هةزار كةس دادوةرَيكي اةكةوَيش 11111هةزار  81111َي لَيرة وابزا  بة كةس و دادوةرَيكيان ثَي اةو
كةس دادوةرَيكي اةكةوَيش اةطةر  هةَلة نةمبش من رام واية كا  8111دةوَلةتَيكي وةكو ضني وابزا  بة 

تا بتوانن لة اةزمةي كةمي حاكمةكان نةيانان بةنش  قضاثارةي زياتريان بؤ ختصي  كرَي بؤ مةيلسي 
دةراني قانونيش ليذنةي ياسايي اةزانن بةتايبةتي لة سلَيماني اةزمةيةك هةية كة كةمي حاكمةكانة برا

مليارَيك لةو ثارةية بؤ دروست كردني خانوو بؤ حاكمةكانش  11بةشَيكي تري ثارة بؤيان ختصي  كرَي 
ركَيتةكانش هةتا لة زؤريان تَيداية خانوويان نيية لة وآلتةكاندا كارتي تايبةتيان هةية بؤ سؤثةر ما

يلوبةرطي بةريشيانش دةربارةي ثةرلةمانين من رةايم واية ديسانةوة اةو موازةنةي كة بؤ ثةرلةمان 
كةس  51 -  21دانراوة زياد بكرَيت لةبةراةوةي اةمة بةراسا بيناي تةنتيزى تةشريعي كؤن بووة بؤ 

ة رووي تةنكنةلؤيي و لة رووي قاعاتةوة دروست كراوةش ناتوانرَي تةحةمولي اةو تةتةورة بكا  اةمرؤ ل
هةيةش مةبلة َيكي بؤ بطةرَيتةوة هةندَي بينا دروست بكرَيـت و هةم طوندي اةندام ثةرلةمانةكانين لة 
ثاَل اةوان دروست بكرَي بة تازةترين تةكنيكي اةوروثي كة اَيمة اةزانني زؤر تةتةوري كردوةش اةم بيناية 

قوتا،انة ( 311)داخلي كرَي اةيةينش  161َيش بةرَيز شَيب بايز اةَلَي اةو ثارةية بؤ اةمة ختصي  كر
كرَي اةيةين من ثَيشنيار اةكةم معاشي ثؤلي  و ثَيشمةرطةو ااساين هاوتا بكرَي بةرَيز سةرؤكي 
ثةرلةمان تةنيا لة  هةرَيمي كوردستانا ةوونةيةكت بؤ بَينمةوة بؤ يياوازي بةيين معاشي تةنها ثؤلي  

وةر اةطرَيش  111111وةر اةطرَيش نةقيبَيكي ثؤليسي كارةبا  111111كي ثؤليسي نةو  نةقيبَي
 683111وةراةطرَيش  نةقيبَيكي ثؤليسي دارستان  151111نةقيبَيكي ثؤليسي بةرطري و نرياكةوتن 

ة وةراةطرَيش من رةام واية اةوانة لةناو خؤشييان ثَيويست 651111وةراةطرَيش نةقييب ثؤليسي مةحةلي 
يةكسان كرَيـت بةهةمان شَيوة ثَيشنيار دةكةم مووضةي ثؤلي  و ثَيشمةرطةو ااسايشين بةهةمان شَيوة بة 

ي ياساي ثَيشمةرطةية هاوتاي بة دا بكرَيـت بةراسا لة دواي  21و  28تايبةتي ثَيشمةرطة كة ماددةي 
ساَلة  11مةرطةيةك لَيرة وةراةطرَي ثَيش 111111دوو ساَل هيَ بيانوويةك نيية بؤ اةوةي يونديةك 

ةرزانكة ي اةيدرَيتَىش دةربارةي سلتةي عةقار لة بة دا موادي اينشااي زؤر زؤر ه 315111ثَيشمةرطةية 
دةربارةي  15و  11مليؤنةش هيَ نةبَي با بؤيان بكرَيـت بة  15دريَيتَىش لَيرة مليؤن سلتةي اة 31لَيرة 

  اةضَي بؤالي اةوان ثَين اةوةي بضَيتة الي دكتؤرو كارمةندة ايداريةكاني سلكي تةندروسا نةخؤ
معاون توبى اةضَيتة الي كارمةندةكة بؤ موخصصاتي ختورة بؤ كارمةندة تةندروستيةكة هةية بؤ بؤ 

وةراةطرَي من داواكارم  211111ساَلة كارمةندة  11كارمةندة ايداريةكة نيية  بةراسا كارمةند هةية 
ببةسكَيش دةربارةي خرجيةكاني ياسا يةعين نسبةي اةو خمصصا  موخصصاتي ختورة بؤ اةوانين 

وايزاناتةي كة اةيان درَيـَا لةبةيين دةوااري وةزارةتي عةدل و مةيلسي قةزاو شوَينةكاتي ترا يياوازةش 
ثَيويستة لة بةيين دةواارةكاني دةوَلة  و دةواارةكاني اةو شوَينانة  ثارةي بؤ ختصي  كرَيش ضاك كرَيش 
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وةرةقة بة هدية بدا  بة دَيهاتةكانش من ثَيم باشة اةم ثارةيةي كة اةبر َي ( 15)حكومة  برياريدا ثار 
بةشي اةمة  ختصي  كرَي تا اةمة هاوكارَي اةبَيت بؤ ااوةدانطردنةوةي كشتوكاَل لة وآلتاش ياساي دروست 

راوةش ثَيويستة ثارةي بؤ وة هةية هيضي بؤ ختصي  نةك   1116كردني خانووي نيشتةيَي اةم ياساية لة 
ختصي  كرَيش هةندَي شارةؤضكةي وةك ضؤمان هيَ ثرؤذةيةكي تَيدانييةش كتري هيضي بؤ دابني نةكراوةش 

مليار دؤالر هيَ سوودمةند نةبَيش خةَلكي اةو ناوضانةش دةربارةي وةرز ش اَيستا  11مةعقول نيية لة 
يان نا نازان بة نةن و مؤسيقا اةنازن بة وةرزشطاكانيان ميللةتان تةنها بة هَيزي سةربازي و هَيزي اابووري

مليار دينار هيضي بؤ وةرز  ختصي  نةكراش ختصي   11و خةَلكة وةرزشةكانيان اةنازنش بة داخةوة ثار 
مليار ختصي  بكرَي لة وآلتَيكي وةك و قةتةر لة  21كراش هيضي سةرن نةكراش من داواكارم اةم ساَل 

مليار دؤالر بةس لة سلكى وةرزشدا سةرن كراوةش دةربارةى سلتةى ( 1)ةي زياد لة مودةي ساَلَيكدا نزيك
زةواج داواكارم زياد بكرَيتش بةهةمان شَيوةى بة داش داواكارم قةرزو سلتة بة نةرمانبةري اَيرة بدرَيتش 

ةويان بؤ دابني ثؤلي  و ااطر كوذانةوةو ااساين بينايان نيةش هةمويان كرَيضني لة سلَيمانىش بة شةرتَيك ز
كراوةش بؤ زؤربةيان ديزاين كراوةش من ثرسيارم كردووةش بةاَلم حةقة ثارةيان بؤ ختصي  بكرَيتش بؤيان 
ختصي  نةكراوةش بؤ دروست كردنىش حكومة  لة حكومةتَيكى كرَيضيةوةش اةبَيت بة حكومةتَيكى خاوةن 

ياترى بؤ ختصي  بكرَيتش عنماتى ميزانيةى زراعة  و صناعة  كةمة بةراستى ثارةى ز. بيناى خؤى
مرور دوَينَى ديسانةوة دوو كةس لة رَيى دوكان ــ كؤية طيانيان لة دةستداش ر ؤذانة زياد لة ثَيتجش شة  
رووداوى وا هةيةش بة هؤى نةبوونى و خراثي رَيطاو بان و نةبوونى عنمةتى مرور لة رَيطاكانى دةرةوةى 

 .شارةكان
 

 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموومصطف  أزؤر سوثاس وةختت تةواوش بةرَيز صبيةة يمحد 

 :مصطف بةرَيز صبيةة يمحد 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى % 11ثشطريى لة ثَيشنيازةكانى خوشكى بةرَيزم سؤزان خان و كاك دَلشاد دةكةمش كة ثَيم باشة لة  
خزمةتى هاووآلتيانى كوردستاندا بَيتش  بوديةى تشغيلى كةم بكرَيتةوة بة شَيوةيةك سةرن بكرَيت كة لة

ثَيشنيار دةكةم كة سلتةى زةواج لة ثَينج مليؤن كةمك نةبَيتش و داوا دةكةم كة ايهتيمامَيكى زياتر بة 
كةس و كارى شةهيدان و اةنتال و زيندانة سياسيةكان و كةم اةندامان و خانةنشينان بدرَيتش ثَيم باشة 

ك نةبَيتش هةروةها قةرزى بانكى يوتياران و قةرزى بانكى صناعى لة مليؤن  كةم(11)سلتةى عقار لة 
مليار كةمك نةبَيتش  هةر ( 151)مليار كةمك نةبَيت ثَيم باشة كة قوتا،انةى هاوضةرخ مبلة ى لة ( 15)

ضةند كة وةزيرى دارايى باسى كرد كة مووضةى نةرمانبةرانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان وةكو هى 
دَيتش بةاَلم داوا دةكةم كة بة هيَ شَيوةيةك تةاسري لة مووضةى مامؤستايانى كوردستان بة داى لَي
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نةكرَيتش بةَلكو مووضةى مامؤستايانى كوردستان هةر وةكو خؤى  َينَيتةوةش بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
َينج هةزار كةمك نةبَيت لةو بيست و ث% 51داواى يةكسانى دامةزراندن دةكةمش كة رَيذةى اانرة  لة 

مينكةى كة بةراستى بؤ دامةزراندن داندراوةش ثَيشنيار دةكةم كة مةبلة ى تةرخانكراو بؤ سندوقى 
نيشتةيَى بوون كة سةدو ثةجنا مليارة بة دوو شَيوةى يةكسان لةسةر سندوقى نيشتةيَى بوون تةرخان 

ةبَيتش بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان هةزار  كةمك ن( 151)بكرَيتش زياد كردنى ثارةى تؤرى كؤمةاَليةتى لة 
مليار ( 12)ثَيشنيار دةكةمش كة بوديةى ثةرلةمانى كوردستان وةكو خؤى  َينَيتةوةش كة ثار ساَل مةبلة ى 

دينار بوو بة هيَ شَيوةيةكش لةطةَل كةم بوونى بوديةى ثةرلةمانى كوردستان دا نيمش بةَلكو اةطةر 
حيسابَيكى تايبة  بؤ  1111َيشنيار دةكةم كة لة بوديةى سات مليارين زياتر بَيتش ث( 12)بكرَيتش لة 

ااوارةكانى اَيران بكرَيتش كة بةراستى بة هيَ شَيوةيةك نة ليذنةى دارايى نة وةزيرى ثنن دانانش نة 
وةزيرى دارايى يوابى اةو ثرسيارةى اَيمةى نةدايةوةش ثَيشنيار دةكةم كة بر َيك ثارة تةرخان بكرَيت بؤ 

ردنى ثارَيزطاكانش ثَيشنيار دةكةم كة لةو بر ة ثارةيةى كة بؤ ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان دانراوة هةَلبذا
حيسابَيكى تايبة  بؤ يةكةى سةربةخؤى سؤران و رانيةو وة هةَلةجبة بكرَيتش كة بةراستى لة يَيى نوحى 

ؤران و مَيرطة سؤرو رواندزو اَيمة دانيةش وة هةروةها بة هيَ شَيوةيةك اةو ثرؤذانةى كة داندراونش بؤ س
ضؤمان وةكو ثَيويست ننيش اةخري ثَيشنيارمش ثَيشنيار دةكةم كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثننَيكى 
تؤكمةو دار َيذراوى هةبَيت بؤ نةمانى قةزيةى سةكةن و ايةار بؤ بنةماَلةى شةهيدان و اةنتالكراوةكانش 

 .ايك سوثاس
 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .  اس بؤ يةنابتش بةرَيز سةردار رشيد حممدسوث
   

 :بةرَيز سةردار رشيد حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى بوديةى تةشغيلىش كة بر ةكةى % 11سةبارة  بة كةم كردنةوةى لة ( 1)بر طةى ( 1)مادةى  
رش بؤ مليارةش لةو بر ة ثارةية سةرةراى ثشطرييم بة زياد كردن و تسبيت بوونى سلتةى عقا(111)
هةزارش دروست ( 151)مليؤنش زياد كرنى تؤرى ضاودَيرى كؤمةاليةتى بؤ (5)مليؤنش سلتةى زةواج (11)

كردنى يةكةى نيشتةيَى بوون بؤ كةم دةرامة  و كرَيكاران و زيندانيانى سياسىش وة هةروةها زياد كردنى 
ى كشتوكاَلى و ثيشةسازى و يطة لة زياد كردنى بودية بؤ كةرت. بوديةى ثَيشمةرطةو ثؤلي  و ااساين

تةندروستى و وة دروست كردنى نةخؤشخانة بؤ اةو قةزايانةى كة لة نيسبةى سوكانيان زؤر زؤرةش ديارة 
من ثَيشنيار دةكةم اةو ناوضانةى كة زةرةرمةند بوون هةر هةمويان سااَلنة بر َيك ثارةيان بؤ دابني بكرَيت 

ةسةر بكرَيتش لةوانة هةَلةجبةى شةهيد يةكَيكة لةو شارانةى بؤ اةوةى بةراستى برينى اةو شوَينانة ضار
بةراستى بؤتة يَيطاى ايهتيمامى ييهان و ثةرلةمانتارانى دونيا و سااَلنة بة هةزاران كةس سةردانى دةكا ش 
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كة بة يةكةارى بةر ( 66( )61( )12)لة اةجنامى اةو كاولكاريةى كة لة مَيذووى اةو شارةدا لة ساَلةكانى 
كيميايى كةو  و خاثوور كراش بؤية ثَيشنيار دةكةم سااَلنة لةو بر ة ثارةية من يارى ثَيشو   ضةكى

بةداخةوة اةو ثَيشنيارةم كرد هيَ يوابَيكم دةست نةكةوتةوةش بر َيك ثارةى بؤ تةرخان بكرَيتش بؤ 
كةسانةى كة تاكو بوارةكانى ااوةدان كردنةوةش كشتوكاَلش ثيشةسازىش وة يةكةى نيشتةيَى بوونش بؤ اةو 

اَيستا بةراستى لةو بؤردومانةدا ماَليان وَيران بووةو ياخود خانووش النةيان نيةش ديارة هةَلةجبة اَيستا 
. هةروةك اةزانني اةندامى شارةوانيةكانى ييهانة وة بة دةستة خوشكى هَيرؤشيما و ناكازاكى ناوزةد كراوة

حكومةتى خؤمان سااَلنة اةو بر ة ثارةيةى بؤ ديارى بكا ش وة بؤية دووبارة داواكارم لة ااست اةو طرنطيةدا 
داوا لةسةريةم اةو اةندام ثةرلةمانانة دةكةم كة سةردانى اةو شارةيان كردووة بة هةر دانيعَى بووبَى بؤ 
بانطةشةى هةَلبذاردن بووبَيتش دانيعى سياسى بوبَيت يا هةر شتَيك بووبَيت اَيستا ثشطريى اةوة بكةنش 

لةم كاتانةدا اةوان بةَلَينيان بةو خةَلكة دابوو وة اةمة داواو داخوازى خةَلكى كةس و كارى ضونكة 
شةهيدانى هةَلةجبةية بؤ اةوةى اَيمة بةراستى بتوانني وةك وةنايةك كة اةبَى قةرةبووى اةم شارة 

 .بكةينةوةوش دووبارة سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ز شَيب يمحد ش نةرمووسوثاس بؤ يةنابت بةرَيز هاور ا
 :بةرَيز هاور از شَيب يمحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش قسةكا  كران 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرَيز محة سعيد محة علي نةرموو

 
 :بةرَيز محة سعيد محة على

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةر خاَلى رةقةم يةك و رةقةم دوو كؤ بكةينةوة سةرةتا خاَلى يةكةم كة سيانزة مليارو نؤسةدو ضلة اةط 

 ةَلةتَيكى حيسابى تيايةش ثَيم واية اةو ضوار مليارو  سةدو ثةجنا ضوار ترليؤن و سةدو ثةجنا مليارة 
لةطةل نؤ ترليؤن و  شة  سةدو حةنتاو دووا سةدو حةادةو سَى سةدو سى نةرقى هةيةش وة لة 

تى داراييةوة اةو نؤ ترليؤن و شة  سةدو حةنتاو دووة نؤ يةدوةلةكة  كة بؤمان هاتووة لة وةزارة
ترليؤن و حةنسةدو نةوةد مليارةش بؤية تكاية اةو راست كردنةوةى حيسابيةش ضونكة سةدو حةادة مليار 

خاَلَيكى ترين ثشطريى كاك مسري دةكةم كة دةَلَيت بر ى ضوار تريليؤن و سةدو ثةجنا . زؤرةش اةوة خاَلَيك
وةى ثرؤذةى هةرَيم و ثرؤذةى ثةرةثَيدانى   ثارَيزطاكان اةو بر ة دةركةين دوو سةدو نةوة  مليار بووذانة

و هةشت مليارو سةدو ض  و دوو مليؤن لَيى دةركةين سَى ترليؤن و هةشت سةدو ثةجناو يةك مليارو 
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ر بةراستى خالَيكى ت. هةشت سةدو ثةجناو هةشتى دةمَينَيتةوةش واتة ضوار ترليؤنةكة دةبَيتة اةوةندة
مةسةلةى ختصي  كردنى ثارة بؤ ثةرلةمانى كوردستان يا بؤ اةجنومةنى دادوةرىش من ثَيمواية اةبَى بة 
شَيوةيةكى واقعى و عيلمى بَيتش شَيوةى واقعى و عيلمين اةوةية كة اَيمة ر اثؤرتى دارايى يان حيسابى 

ارةى ثارى بة ضى سةرن كردووةش خيتامى بَيت بؤمانش ر اثؤرتَيك ثةرلةمان اةو حةنتاو ضوار ملي
وةهةروةها اةجنومةنى دادوةرى اةو سى و نؤ مليارةى ضؤن سةرن كردووة وة ثَيويستيةكانى بؤ ساَلى  
اَيستا ضية  اةو كاتة لةسةرى     بر يار اةدةين زيادى كةين يان كةمى كةينش نةك بة طؤترة بَلَيني با اةو 

ةو شةست و سَىش  اةطةر شَيوةيةكى عيلمى بَيت كة اةوين ثةجناو ضوارة بكةين بة حةنتا يان با ا
دا ثَيمواية لة ثةير ةوو ( 68)دةكةوَيتة سةرش اةبواية ديوانى يانى حيسابانى ذمَيريارى كة لة مادةى 

ثرؤطرام دةَلَى دةبَى موحاسةبةى ثةرلةمانش يةكةى حيسابى ثةرلةمان اةو تقريرة بنَيرَيت وة هةروةها 
باربووش إعانا ش سوودة )خالَيكى تر بةراستى اةطةر سةيرى اةو بابانة بكةين بابى . ريناةجنومةنى دادوة

سةيرى كةين لة راثؤرتى وةزارةتى دارايى خؤيا ( كؤمةاَليةتيةكانش مصاريتى اوخراش مويوداتى نادارايى
دووى كةين نيوةى هاتووة ثار روبعبَيكى خةرج كردووةش يةعنى لة شة  مانطاش كةواتة اةطةر بَلَيني زةربى 

خةرج كردووةش باشة خؤى اةَلَى من نيوةم خةرج كردووة لةوانةش كةواتة اَيمة عيلميةن اةبَى نيوةى َت 
من اةلَيم اةوة بةو تقديرةى كة بة ثَيى راثؤرتى % 21دانَيني كةواتة لة ةحا ا ى بؤ % 11بن ين با 

تة تريليؤنَيك و ضوارسةدو ض  مليارش اةم دةكا% 21بن ين اةم لة % 21وةزارةتى دارايى هاتووة لة 
مةعيشية كة كاك  ستريليؤن و ضوارسةدو ض  مليارة بةشَيكى دابني بكةين بؤضى بؤ بةراستى اةو  ن

مسري باسى كردش بؤ زياد كردنى مووضةى زيندانيانى سياسىش  اةنتالكراوةكانش  شةهيدانش هَيزةكانى ناوخؤش  
دةرماَلةى ياسا ناسانش دةرماَلةى كؤمةَلناسان و دةروون ناسانش بؤ اةو ضني و نةرمانبةرانش وة بؤ دةرماَلةش 

بةم بر ينة  وةكو كاك دَلشاد وتى نيسبةتى بوديةى تشغيلى . توَيذانة وة بؤ نةرمانبةران زيادى بكةين
كى شتَي( 32ش  38)وة نيسبةتى بوديةى ايستسمارى زياد دةكا  بؤ ( 85و  88)دادةبةزَيـت بؤ ثَيمواية 

ااواية كةواتة اَيمة لَيرةدا هاتني هاوسةنطيةكمان دروست كرد لة بةينى اةو دوو بوديةية وة اةو تقريبةن 
تريليؤنةى كة نةرق هةية نةرقَيك دروست بووة لة بةينى اةو بوديةى اةو بابانة لةطةل اةمساَل 

استى عقارش من لةطةل اةودام بين ين سةرنى كةين بؤ بةر% 21تريليؤنَيكة وة اةم تريليؤنة كة بةو لة 
عقار وةكو بة داى لَيبكةينش ضونكة بة دا اَيستا سي مليؤن دةدةنش انةا سةيرى بازار  كةنش اَيمة وةكو 
ليذنةى ااوةدانكردنةوة تةمخينى بازار  دةكةين بازار  كةرةستةكانى بينا و كرَي و اةوانة زؤر زؤر بة بيست 

ة  دروست ناكرَيتش بؤية زياد بكرَيت بة البردنى اةو مةسةلةية مليؤن يان بة ثازدة مليؤن هةيكةلةك
خالَيكى تر ااوةدانكردنةوةى طوندةكانش ااوةدانكردنةوة . ريباو اةو مةسةلةى تةامينى حيا  و اةو شتانة

بة شَيوةيةكى طشتى اَيمة وةكو ليذنةى ااوةدانكردنةوة اةو ثارةى بؤ رَيطاو بان بةكار بَينني خؤتان دةزانن 
رَيطاو بانى كوردستان لةطةل اةوى سةرنى دةكرَيتش بةاَلم خراثى لة رَيطاو باندا هةية حاديسة زؤرةش بؤية 

وة خاَلَيكى تر بؤ ناوضة زيان لَيكةوتووةكانش اَيمة وةكو ليذنةى ااوةدانكردنةوة داواى هةشتا . ثَيمان باشة
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ك دَلشاد اةكةم كة بكرَيت بة سةد مليار بؤ مليارمان كردووة اَيستا داواكةمان ثشتطريى اةو داوايةى كا
وة ااوةدانكرنةوةى طوندةكانش . ناوضة زيان لَيكةوتوةكانش ناوضة سنووريةكانش اةوانةى كة كاول بوون

. كةرتى كشتوكالش كةرتى ثيشةسازىش قوتا،انةى ةوونةيى كة اَيمة بةراستى زؤر ثشتطريى دةكةين
يشتةيَى بوون اَيمة وةكو ليذنةى ااوةدانكردنةوة  ثرؤذة خاَلَيكى تر بؤ دروست كردنى يةكةى ن

بر يارَيكمان ثَيشكة  كرد وة يةكةى نيشتةيَيبوون بؤ خةَلكى كةم دةرامة  و نةرمانبةرانى كة 
بؤ طةجنان بؤ مةسةلةى . مووضةكانيان كةمة بؤ اةوة اةو ثارةية كة دةيطَير ينةوة لة بوديةى تةشغيلى

َيندراوةكان بةراستى اةم بوديةى تةشغيلية اةطةر بة شَيوةيةكى واقيعى عيلمى وةرز  و اةو ناوضة دابر 
زياد % 21ى بة ثَيى مسرونى خؤيان % 21سةيرى يدوةلةكةى وةزارةتى دارايى خؤى بكةين من ثَيمواية 

دانراوةش كةواتة بر ينى اةوة بؤ اةو مةياالنةى كة برادةرانين باسيان كردش وة بؤ اةو مةياالنةى كة 
 .منين باسم كرد زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاس بؤ يةنابت هةر بؤ ااطادارى ثةرلةمان تةنها اليةنة لة ناو هةموو هةرَيمى كوردستان كة حيساباتى 
خيتامى كاملى ساَل زؤر بة دروستى ماوةيةكى زؤرة لة ليذنةى دارايى دا وة هةروةها برادةران اةوانى لة 

بةردةوام بوون اةوانين ضوونة سةيريان كردووة وة اةو زيادةية  كة داواكراوة كة كةم ليذنةى نةزاهة  
كراوةو زياد كراوة بؤ اةوةية نووسينطةكان بكرَيت بؤ اةوةية سيستةمى دةنط و ر اطةياندن لةناو 

تى بيناية ثةرلةمانى كوردستان زياد بكرَيـتش بؤ اةوةية كة كةناَلةكةى نةزااى زياد بكرَيتش بؤ مواةسةسا
راثؤرتى يةنابت اةندامى ثةرلةمانى اةتوانى بضيتة ليذنةى دارايىش اةتوانى بانطى مدير عام بكةىش سةير 

 .اَيستا  بةرَيز بشري خلي  تونيقش نةرموو. حيساباتى خيتامى بكةيت زؤر سوثاس
 
 

 : بشري خلي  تونيق.بةرَيز د 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة نةنةقا  و عةز من لَيرة نةرقَيكى ذمارةيى دةبينمش نازا  ثَيم خؤشة برايان كة تايبةتة ب( 1)مادةى  
 13وةآلم بدةنةوةش يان حكومة ش اةوةى كة رةصدي نةنةقاتي مالي كراوةش بوديةكة ديارة كةوا  لة ليذنة

اوازي مليارةش دةبَي يي 368ترليؤن و  11مليارةش لة ماددةى دوودا كة باسي عيةز دةكا   121ترليؤن و 
لةمةداش اةو نةرقةي كةوا لة بوديةكة و لةطةَل موخةصةصاتةكة و لةطةَل اريادةكةش اةمة عيةزةكة بَيتش 

مليارةش بةآلم لة عيةزةكةدا هاتووة  552اةوةي كةوا لة نةرقي اةو دوو ذمارةية دةردةكةوَي ترليؤنَيك و 
قة لة كوَيية ش ثَيم خؤشة اةمةمان ثَي مليؤنة ش اةم نةر 118مليؤنةش نةرقةكة  118و  552ترليؤنَيك و 

مليار دانراوة بؤ نةنةقاتي ثةرلةمانش من ثَيم باشة اةمة زياد بكرَيش اةوةي  52ق رهأش مبلغ ثا ثابَلَينش لة 
و زيادةكة ،رَيتة سةر ميزانيةي  52كة زياد كراوة بؤ مةيليسي قةزاش مةيليسي قةزا كةم بكرَيتةوة بؤ 
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ثةرلةمان بةراسا اَيستا ثَيويسا بة بينايةكي طوجناو و شايستة هةيةش اةم  ثةرلةمانش لةبةر اةوةى
بينايةي اَيستاي ثةرلةمان زؤر زةيقةش اةمة لة اةصَلدا دروست كراوة بؤ مةيليسي تةشريعيش كةوا 

ية باآلوةش سَي بينادةسةآلتي كةس بووينة يان زياترش بة هةر سَي  21اةندام بوونش  21لةوانةية ذمارةيان 
اةندامش اَيمة  115اةندام بةكارهاتووةش بةآلم اَيستا يةك بيناية لةو سَي بينايةية بةكار دَيت بؤ  21لةبؤ 

اةمرؤ ثَيويستيمان بةوة هةية كة ميزانيةي ثةرلةمان زياد بكرَيتش ثشتطريي لة ايقترياح و ثَيشنيارةكةي 
لةوانةي باس كرا سةرن بكرَيش شتَيكي زؤر رَيذةكة كة % 11ليسا كوردستاني دةكةم بة كةمكردنةوةي لة 

ضاك و باشةش اومَيدةوارين لة ساَلي اايندة اةمانة رَيذةيةكي زياتر بتوانني كةم بكةينةوة لة بوديةي 
تةشغيليش بة نيسبة  سولتةي زةواجش منين رةايم واية سولتةي زةواج تا ساَلَيك لة تةارخيي عةقدةوة تا 

ي وةربطريي و مةبلة ي تةامينا  اةطةر لةسةرياش لةسةر سولتةى زةواج و ساَلَيك اةمة بكَيشي و بتوان
لةسةر سولتةى عةقاريش اةو تةاميناتة اَيستا اةمرؤ بةراسا كَيشةيةكي زؤري ناوةتةوة لة الي خةَلك و 

دا بؤ % 11مليارةي كة دانراوة لة تةخصيصاتةكةي اةم  11اومَيدةوارم ضارةسةر بكرَي و ال بنَيش اةو 
مليارش تةقوةيةي نةنةقا  لة  111مةشاريعي خةدةمي اي اةقزية و نةواحيش زياد بكرَي بؤ 

 111موخةصةصاتي قوةي اةمين داخيلي بؤ ثؤلي  و ااساينش اةمة ثشتطريي لَي دةكةم كةوا اةو 
ة هةزارةشيان بؤ سةرن بكرَي لةبةر اةوةي اةمة مايف خؤيةتيانش بَيةطة لةو شتانةى كةوا باس كراوة ل

كة بر يش مشولي هةندَي اليةني ترين بكا ش % 11ايقترياحةكةي ليسا كوردستانيش من ثَيم باشة اةو 
يةك لةوانةش كةمئةندامان و وةرز  و الوانش وةرز  اةمةي بؤ دابني بكرَيش دووةمش وةبةرهَيناني وةزارةتي 

اني زؤر زؤر كةمةش وا بزا  اةوقانش اةو بوديةى وةبةرهَينان بؤ وةزارةتي اةوقان دانراوةش ثرؤذةك
كةمكين وةزارة  كة بةري كةوتووةش وةزاةتي اةوقان و كاروباري اايينةش بة تايبةتي لة دروستكردني 
مزطةوتداش اةطةر براي بةر َيزم كاك شَيردَل ااماذةى بةوةدا كة لة كؤريا دةَلَيت اةطةر دةتةوَيت سةنَيك 

ن دةَلَيمش لة مةراكيزة ايسنميةكاني هةموو وآليةتةكاني دا،ةيتش اةوة ياريطايةك دروست بكةش مني
اةمريكا درومشَيك هةية دةَلَين اةطةر دةتةوَيت سةنَيك دا،ةيتش اةوة مزطةوتَيك دروست بكةش 
بؤيةمزطةو  لةناو كؤمةَلطادا بةراسا رؤَلي كةمك نية لة رؤَلي قوتا،انة و لة رؤَلي ياريطا و لةمانةش بةَلكو 

لة هةندَي اليةن زياترين بَيش بؤية زؤر زؤر ثَيويستة بةتايبةتي لة طوند و دَيهاتةكانش ثرؤذةى لةوانةية 
مزطةوتةكان زياد بكرَيش بة تايبة  اةمر ؤ حكومة ش اةطةر بَيت و كةرتي تايبة ش يان كةسَيكي خَيرخواز 

كةوا اةوانين نةتوانن مزطةو  دروست بكا ش اةوةندة مةريي تةعةيزي طران دانراوة بؤ خَيرخوازةكان 
مزطةو  دروست بكةنش دةنا اةطةر لَيي طةر َين بؤ خةَلكي خَيرخوازش لةوانةية خةَلكي خَيرخواز بؤ خؤي 
مزطةو  دروست دةكا ش لة اليةكي ديكة كةوا مشولي اةو زيادةية بكا ش اةو ضينةية كة لة بري كراوةش وةكو 

ا ذمَيريارييةكان يان اةمني سندوقةكانش اةمانة بارَيكي بةر َيز وةزيري دارايي ااماذةى ثَيداش بةر اس
قورسيان لةسةرةش لة هةر نةرقَيكي ذمارةش لةهةر  ةَلةتَيكي طضكة لةوانةية تةمحولي زؤر لةو شتانة 

 .دةكةنش بؤية ثَيم باشة كة دةرماَلةكيان بؤ دابني بكرَي و بؤيان زياد بكرَي وش زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز حسن حممد نةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ماددةى يةكةمش اةطةر سةير بكةينش لة خاَلي دوو و سَيش هةندَيك ناهاوسةنطي هةية لـة نَيـوان بوديـةى    
يةش اةمسـاَل  11بؤ  11ةكة ترليؤن دةكا ش واتا نيسب 2ترليؤن بة  1تةشغيلي و بوديةي ايستيسماريش كة 

هةلَيكي با  بوو بؤ اةوةي بتوانني اةو بوديةية هاوسةنطي هةبَيش لةبةر اةوةى دوو ترليؤن لة موازةنةى 
طشا زيادي كردبووش اةطةر خرابا سةر بوديةى ايستيسماري بة تةاكيد هاوسةنطيةكة باشك دةبووش لةبةر 

ثرؤذةى هاتووة كةوا بةراسا يةدواي ايقتيصادي نييةش  اةوةي كةوا ش يةكش بوديةى ايستيسماري هةندَي
دروستكردني بيناي بارةطايةك اي وةزارة ش بةتةاكيد اةمة هـيَ يةدوايـةكي ايقتيصـادي نيـةش بؤيـة اـةم       
ثرؤذانة زؤرن و ثَيويست بوو ثرؤةكاني تر يَيبةيَي بكراباش دووش كةَلةكة بـووني اـةو تةراكومـةى كـةوا لـة      

ن هةيةش اَيسـتا اةطـةر تـةمخيين بكـةينش نزيكـةى ثَيـنج ترليـؤن دةكـا ش يـةعين اةمـة           بودية بةردةوامةكا
بارطرانييةكي قورسة لةسةر بوديةش اةطةر لة اَيستاوة هةوَل نةدرَي بوديةى ايستيسماري با  بكرَيش اةم 

شنيار دةكـةمش  قورسايية بؤ ساآلني اايندة زؤر زياتر دةبَي و ايةتيمالة كارةسا  بؤ بودية دروست بكا ش ثَي
منين لةطةَل اةوةم كة بوديةى ثةرلةمان زياد بكرَيش لة اليةك تةايدي كاك بورهان دةكةم بؤ اـةوةى كـة   
اةم هؤَلة ضاك بكرَي وش تةايدي داواكارييةكةي بةرَيوةبةري طشا ثةرلةمان دةكةمش كة اـةم ثَيداويسـتيانة   

نةكان بكرَيش بة نيسبة  اةو داواكاريانةى كة ليسا يَيبةيَي بكرَي وش لةهةمان كاتيشدا تةنعيلي كاري لَيذ
ــراش          ــرين ك ــتةكاني ت ــةني ليس ــة الي ــوان ل ــنياري ي ــةمش ثَيش ــد دةك ــنيارةكاني تةاي ــرديش ثَيش ــتاني ك كوردس
خاَلةكانيان يوان بووش دةمةوَي تةاكيد لـةوة بكةمـةوة كـة بـة نيسـبة  اـةو قةزايانـةي كـة لةسـةر سـنوور           

ش بوديةكـــةي زيـــاتر بكـــرَيش دووش قســـةيةكين لةســـةر ســـةكتةري كـــةرتي زةرةر و زيانيـــان لـــَي كـــةوتووة
تةندروسا بكةينش بةراسا اةطةر سةيري اةو طوذمة ثارةى بكةين كة بؤ تةندروسا دانراوةش بريتيـة لـة   

كة بة طشا بؤ بوديةي تةندروسا كةمةش اةم ثارةية  اةطـةر  % 15656مليارش اةم ثارة دةكاتة لة  116
بةســةر تةشــغيلي و ايستيســماريش دوو مةبلــة ي زؤرش دةتــوا  بَلــَيمش لــةم مةبلة ــة ســةرن دابــة  بكــةين 

ملياريشي سةرن  111مليارةش لة بوديةى ايستيسماريش  235دةكرَي بؤ تةعويزاتي موةزةنني كة اةمساَل 
نـاحي كـةرتي   دةكرَي بؤ ثرؤذة بةردةوامةكانش اةو ثرؤذانةى كةوا ساَلةهاى ساَلة ماوةتـةوة لـةو كةرتـة و طو   

ملياري بؤ  23ةوة تةواو نةبووة ش اةمساَل  1112قةرةوَيَلةيي لة  211تةندروسا ضيةش خستةخانةيةكي 
مليـار دابـني كـراوةش كـة      2دابني دةكرَيش بةآلم بؤ هـةموو ثـرؤذة ثَيشـنياركراوةكاني وةزارةتـي تةندروسـا      

ينتي بوديةكـة  نـةكا ش لـة بوديـةي     مليارة بةشي لةوانةيـة هـةر شـا رؤتـيين و تـةحل      2بةراسا اةم 
ملياري سةرن دةبَي بؤ خزمةتطوزاري تةندروسـاش واتـا لـة بةشـي      23تةشغيلي اةطةر سةير بكةينش تةنها 

مليــار بــةر َيوة دةضــَي ش ضــونكة اةطــةر زيــاتر   23ســيلة  و خــةدةما ش وةزارةتَيكــي تةندروســا ضــؤن بــة  
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مليؤني بؤ  88ملياري بؤ خؤراكي نةخؤ ش  11وة هاتووةش رةقةمةكة ورد بكةينةوةش سةير دةكةين بةو شَي
مليـؤن بـؤ    118ملياري بؤ ثَيداويسا ثزيشـكيش   1ملياري بؤ مةوادي موختةبةريش  1موكانةحة و وقايةش 

مليــاري بــؤ صــيانةى   2مليــاري بــؤ كــر يين دةرمــانش   6بــةرطي نــةخؤ ش ا مليــاري بــؤ ثيخــةاي نــةخؤ ش   
تةوصـياتي كـؤنطرةى تةندروسـا     31ري دةورا ش اةمـة لـة كاتَيكـدا كـة     اةيهيزةش يـةك مليـاري بـؤ بةشـدا    

نَيودةوَلةتي اةمساَل هةبووش كة هةمووشيان ثَيويستة لةسـةر بوديـةى تةشـغيلي كـاري بـؤ بكـرَيش بؤيـة لـة         
كؤتاييدا داوا دةكةم كة بوديةى تةشغيلي زيـاد بكـرَي وش هـةروةها بوديـةى ايستيسـماري نيسـبةتَيك زيـاد        

بوديةى ايستيسماريش ضونكة هَيشتا هةندَي شوَينمان هةية وةكو دهؤكش خةسـتةخانةى ويـندةى    بكرَي لة
دةتوا  بَلَيم تيا نيةش خةستةخانةى شَير ثةجنةى تَيـدا نيـةش شـوَينَيكي وةكـوش زؤر قـةزا وةكـو بـةردة رة         

كــة تةشخيصــي  خةســتةخانةى تَيــدا نيــةش هــةروةها لــة هــةموو كوردســتان موختةبــةرَيكي اــايؤلؤيي نيــةش 
نةخؤشيةكاني موعاصري بكـا ش وةكـو نةخؤشـي اـةنتلؤنزا و اةوانـةش تـا اَيسـتا  نةحصـةكان دةنَيـرين بـؤ           

 .بة دا بؤ تةاكيد وش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز كاروان صاحل امحد نةرموو

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـةم بكرَيتـةوة بـة    % 51من ثشتيواني لةو ر ايـة دةكـةم كـة كةمكردنـةوةى بوديـةى بـةكاربردن بةر َيـذةى        

تايبــةتي لــة بر طــةى كــر يين مشــةك و بــاروبوو و بةخشــني و ســوودة كؤمةآليةتيــةكان و خةرييــةكاني تــرش  
 1111 مشةك لة بوديةى ةوونة زؤرة كة بؤ اةو مةسةلة بيهَينينةوةش بؤ ةوونة هةَلكشاني بر طةى كر يين

زيـادي كـردووةش هةَلكشـاني بر طـةي بةخشـني لـة بوديـةى        % 51612كـة رَيـذةى    1111بة بةراورد لةطـةَل  
زيادي كردووةش اَيمة ثَيمان وايةش اـةو بر ينـة لـةو طؤذمـة     % 1161بة ر َيذةى  1111بةراورد لةطةَل  1111

بـؤ كؤمـةَلَي ثَيويسـت كـة ثَيمـان وايـة لـة سـاَلي          ثارةيةي كة بؤ بوديةى بةكارخسنت دانراوةش خةرج بكـريَ 
هةبوو بؤ زيادكردن و بةهاوتا كردني مووضةي ثـؤلي  و ااسـاين   1111بر طةيةك لة ثرؤذة ياساي 1111

و ثَيشمةرطةش بةداخةوة حكومـة  ايلتيزامـاتي خـؤي يَيبـةيَي نـةكرد لـةو بـوارةداش هيواخـوازين اةمسـاَل          
بــة بوارةكــاني كشــتوكاَل و زَيــدةكردني بوديةكــةيان كــة ثــَيم وايــة    يَيبــةيَيي بكــا ش هــةروةها طةشــةدان 

ثَيويستيةكي زؤر زةروورة كة اةمر ؤ لة هةرَيمي كوردستان بؤ اةوةي كة قؤناغ بة قؤناغش اةو خوتـة ثَيـنج   
ساَليةي وةزارةتي كشتوكاَل يَيبةيَي بكرَيش حةق واية اةمساَل بةشَيك لةو بوديةيـةي كـة دةبـر َي ،رَيتـة     

ــةرَيمي      ســ ــة ه ــةمهَينان ل ــداني وةبةره ــة ثَي ــةوةى طةش ــازيش بــؤ ا ــتوكاَل و كــةرتي ثيشــة س ةر بوديــةى كش
كوردستان زياد بكا ش هاوتا كردني مووضة و دةرماَلةي ثايـةكاني نةرمانبـةراني هـةرَيم لةطـةَل ناوةنـدش بـة       

يان لة هةرَيم كة ييا لة ثاراستين اةو خصوصيةتةي كة مامؤستايان لة مايف خؤيانش لةو دةرماَلةي كة هةيت
ناوةندش هةروةها بر يين بوديةي تةرخان كراو بؤ راطةياندني حيزبةكانش بةراسا كـة اـةوة بـر ة ثارةيـةكي     
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يةكةار زؤرة كة ثَيموابَيش حةق واية اةمساَل اةم بر ة لَييان بن َي و ،رَيتة سةر اةو كةرتانـةى كـة بامسـان    
مليـارش   11بووة بـة   1111دينار بؤ ضاثةمةني تةرخان كراوةش لة  مليار 11بر ي  1111كردش لة بوديةى 

بـووة بـة    1111مليؤن دينار بؤ كرَيي ااوةر ؤ خةرج كراوةش كةضي بؤ ساَلي  211بر ي  1111لة بوديةى 
مليؤن دينارش كة بةراسا هةندَيك لـةو خشـتانةى كـة هـاتووة يَيطـاي ثرسـيارة يـةعينش         152يةك مليار و 

بة كرَيي ااوةر ؤ شتَيكة كة بةراسا يَيطاي اةوةية كة قسةي لةسةر بكرَيش لة شـة  مـانطي    اَيمة بةراسا
مليؤن دينار لة ثةخشي راستةوخؤ لة ر َيطاي مانطي دةسـتكردةوة خـةرج    11ش بر ي 1111يةكةمي ثار ساَل 

مليـؤنش   111يـار و  بووة بـة دوو مل  1111كراوة كة برادةران و هاوكارا  زؤر لةسةر اةوة باسيان كردش لة 
 .تكا دةكةين اةوانة هةموو بنَيندرَين و ،رَينة سةر بودية وةبةرهَينان وش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن نةرموو رضاسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز سةرطوَل 

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي كـة تةخصـي  كـراوة بـؤ وةبـةرهَينانش مـن ثـَيم وايـة اـةو          بة نيسبة  ماددةى يةكةمةوةش اةو مةبلة ـ 

تةخصيصةى كة بؤ وةبةرهَيناني ثارَيزطاكان اةبَي بةييا بَيش نابَي لةسةر اةم بوديةية بَيتش ضونكة اةمة 
ش بة نيسبة  بوديةي تةشغيليةوةش من ثشـتطريي قسـةكةي كـاك حـايي     % 11ثَيشك بامسان كرد بة دةر لة 

ي لَي كةم بكرَيتةوة وش اَيمة زؤر يار باس لةوة دةكةين كة تةوازون %15اةو بوديةية لة بينل دةكةمش كة 
% 15ي بضَيت بـؤ وةبـةرهَينان و لـة    %11نية لة بةيين اةو دوو بوديةيةش ثَيم واية لةم كةمكردنةوةية لة 

وانـةى ياسـايي و   كةشي تةخصي  بكرَي بؤ اةو زيادانةى كة ثَيشنيار كـراوة بـؤ دةرماَلـةي دةرووناسـانش اة    
اةوانةى زينداني سياسي و اةو زيادانةى كة ثَيشنيار كـراوة لـة سـولتةي زةواج و سـولتةى عـةقارش ثَيموايـة       

 .دةتواني لة اةحكامي خيتاميدا اةوانة دياري بكةين بؤ اةو ثَيشنيارانةش سوثاس% 15اةو 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةريب نةرمووسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز شةو  حممد  

 :بةر َيز شةو  حممد  ريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكاني سؤزان خان و كاك دَلشاد اةكةمش بة نيسـبة  اـةو ثَيشـنيارانةى كـة كرديـانش      
نامةوَي قسةكان دووبـارة بكةمـةوةش تـةنها يـةك تَيبينـيم هةيـةش داواكـارم اـةو ثَيشـنيارانةى كـة كـراوةش بـؤ             

ــنج مليــؤني بــؤ دةستنيشــان كــراوةش بــةآلم تةصــةرون بــة ثارةكــة      ة وونــةش ثَيشــينةى هاوســةرطريي كــة ثَي
صةالحية  بدرَيتةوة بة وةزارةتي داراييش بؤ خؤي اةو ثارةية يَيطا بكاتةوة لةناو بوديةداش ضونكة اةطةر 
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ن اةكرَيش اةطةر تةواو بوو و اةو صةالحيةتة نةدرَيتةوة بة وةزارةتي داراييش بر ي اةو ثارةي كة دةستنيشا
 .دواي اةوةى وةزارةتي دارايي زةمحةتة بتوانَي تةصةرون بةو ثارةية بكا  وش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز صباح بيت اهلل نةرموو

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة برادةرَي دارايي لة من شارةزاتر بنش بةس بـةرةايا مـن نةقـةرة سـَي و نةقـةرة      دةربارَي ماددة يةكَيش رةنط

ضوار حةق بوو بة يةدوةال نةنةقاتَي تةشغيلي هاتبا خوارَيش نةكو لةوماددةى بهاتنا خوارَيش ديسان دةنطـي  
سـنطةها و  من لةطةَل دةنطي وان كوبودية ثةرلةمانَي كوردستانَي نةييتة كةمكرنش هةم بؤ دروسـتكردنا ن ي 

هةم بؤ دروستكردنا هؤَلةكايا تايبة  بة ثةرلةمانَي كوردستانَيش حةتا اةو هؤَلي كةوا لَيذان تَيدا خوارَيش بؤ 
ةوونة لَيذنةى ثَيشمةرطةيداش اظ سَي لَيذنةية لةوَي دَيتةخوارَيش حةتا طرنطيدان بة سةتةاليتا ثةرلـةمانَي  

يا ثةرلةمانَي نةبَينتش بؤ هةندَي بناكرنا ضاالكيا ثةرلةمانَيدا كوردستانَيش كةبةتةني بؤ بناكردنا يةلةسة
بَينت و هؤَلَي تايبة  بة سةتةاليتا هةبَيش هةروةسا داخوازَي دكةمش حكومـة  بزااـَي بـداتن كـة خةرييـة       

ش اةطـةر دَيمـة سـةر سـولتةي     %21بـؤ   35تايبة  بودية بةرهةمهَينانَي بَيتة زَيدة كرنش حةدي اةقةل لـة  
جش سولتةي عةقاريش زَيدة كردنا ثارةى تؤرا كؤمةآليةتي بَيتـة زَيـدة كـرنش و حيسـابَيك بـؤ وان دةاـرَي       زةوا

سنووريش اةاَي بةر زةرةر و زيانَي كـةاتيا رذَيمـا بةعسـا طؤر بـةطؤر ش حيسـابَيك بـؤ بَيتـة كـرنش ديسـان اـةو           
دة كـرنش كـة اَيمـة بر يـارَي دايـن و      ى اةمين بَيتـة زيَـ  ر يارة كؤ ثؤلي  و ااساين و هَيزهةزارةى كة ب 111

وةعدي داينةو ضةندين ضااثَيكةاتيَن مة و داخوازَي كرن كة بَيتة زَيدة كرنش اـةز لَيـرة داخـوازَي يـةنابَي     
وةزيرا دارايي دةكةم كة بَيتة زَيدة كرنش ديسـان بـة نيسـبةتا ثَيشـمةرطةى كـة وةكـو اةنـدامَيك لـة لَيذنـةى          

ةز داكؤكيــة  مــة اــةا يارمةتيــة كــو ثَيشــمةرطة وةرطــرينتش بةراســا        كاروبــاري ثَيشــمةرطةي دايــنش اــ   
يارمةتيةكي طةلةكي كةمةش حةتاكو اةوة  ليواي ديكة دَيتة يَيبةيَي كرنش اةز داخازَي لة وةزيـرا دارايـي   
ــؤ            ــا ب ــمةرطةى هاريكاري ــةتيا ثَيش ــةَل يارم ــرن لةط ــي  ك ــارةي تةخص ــةا ث ــت ا ــةردةكي بَي ــةر ع ــةمش ه دك

كـة   15ايزانة كرن كة هةندَيك اليـةقا ذيـاني ثَيشـمةرطة بـَينتش نيسـبةتا اـاوارةيي سـاآل         ثَيشمةرطةى بَيتة
ضووينة اريانَي و حةتا ااوارةي ثَين اةنتالَي كة ضووينة توركيا و هاتينةوةش حـةتا اَيسـتا وةكـي ثَيويسـتة     

اخـوازا و ثشـتي انيا داخـازا    هاريكاريا نةهاتة كرنش اةز داخوازي دكةم كو ميزانيا اةا ساَلة بَيتة كرنش اةز د
كاك شَيردَل دةكـةمش حةقيقـة  كـة داخـواز كـر وةكـي اةنـداما ثةرلـةمانَي اـةز ثشـتي اني لـَي دةكـةينش بـؤ              
وةرزشيش حةقة ثشتي انَي لَي بَيتة كرنش ديسان بؤ زيندانَي سياسيش حةقة وةكي زيندانية  سياسي عَيراقي 

بَيــت كــرنش بــةري نوكةمشــة داخــواز كــردش اــةاَي ثــارةى دوو   لــَي بَيتــة كــرن و يارمــةتيا وان وةكــي وان لــيَ 
نةخؤشــخانةش نةخؤشــخانة تايبــة  بــؤ كــةس و كــاري شــةهيدان و ثَيشــمةرطةى لــة ثارَيزطاهــا هــةولَيرَي و    
ثارَيزطاها دهؤكَي بَينة كرنش ضونكة بةراسا دوو شةر ةن كو يَيي شانازيا و سةر بَلنـديا ميللـةتي مةنـةش    
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َيك بؤ كةس و كاري وان دَيتة كـرنش ديسـان هـةر داخـوازا هاتنـة كـرن كـو نةخوشـخانةكا         بةر هةندَي حيساب
تايبة  يا دايك بوونَي و يا نةخؤشيا سةرةتانَي لة ثارَيزطاهـا دهـؤكَي بَيتـة كـرنش كـة نزيكـي مليؤنـا كةسـَي         

و زاروكـا شـةهيدا دَيتـا    تَيدا حةتا ثَيطااَيتش اةا ثارَيزطاية لةاَي بَي بةشةش ديسان بؤ اةو سولتةي زةوايـا كـ  
تةرخان كرنش حةقة اةا ثَينج مليؤنة مشولي وان بكاتن و اةا سولتة لَي نةيةتة وةرطرتنش ضونكة بةراسا 
زارؤكا شةهَيدان ثَيويسا هةندَينة اةاة بَيتة كرنش ديسان دةرماَلة بؤ كـةس و كـاري شـةهيدان بَيتـة زَيـدة      

 .كرن وش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ايان عبدالرحيم نةرموو

 :بةر َيز ايان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اةمةوَي تةاكيد لةسةر اةو قسةية بكةمةوة كة دةنطـدان لةسـةر اـةم ماددةيـة يـارَي دوا ،ـرَي تـا بـة         

اوةش تا يةكنيي اةبَيتةوةش بزانني لةسةر كام تةواوي اةو بر ينانةي لة زؤربةي نراكسيؤنةكانةوة ثَيشنيار كر
بر ين اَيمة دةنط اةدرَيش ثاشان اَيمة بتوانني كة بةقةد اةو بر ينةى كـة خـةريي بةكارخسـنت اـةبر درَي و     
ترليؤنةكة كةم اةكرَيتةوةش بتـوانرَي اَيمـة بةقـةد اـةو بر ينـة بتـوانني كـة دابنرَيتـةوة بـؤ ثَيشـنياري اـةو            

َيزانةى كة اةو شتانةيان ثَيشنيار كردووةش يان ضـةندي دااةنرَيتـةوة بـؤ وةبـةرهَينانيان و     ثةرلةمانتارة بةر 
بـدةيت و دوايـي بَليـَي     بةراسا تؤ ناكرَيت دةنطي لةسـةر   ضةندي هةر دااةنرَيتةوة بؤ وةطةرخسنت خؤيش

وةمـيش كـة بـاس لـة     من دَيمةوة شتَيكي تر ثَيشنيار دةكةم كـة اةوةنـدة بن درَيـتش بـة نيسـبة  يةكـةم و دو      
كور  هينان دةكرَيتش اةمة يطة لةوةي كة حكومة  ااماذةى بةسةرضاوةى دابينكردني اـةو كورتهينانـةى   

نــةداوةش ضــونكة اَيمــة كــة لةحيســابي خيتــاميش اةطــةر نــةتوانرا اــةو عيةــزة ثــر      1111بوديــةى ســاَلي 
ةبَي بة حةقيقيش بؤية بة بر واي منش اـةم  بكرَيتةوة و كورتهَينانةكة ثر  بكرَيتةوةش كةواتة اةو موخةتةتة ا

كور  هَينانة حةقيقيةي كة اَيستا هةيةش ثَيويست ناكـا  هـيَ بيانوويـةكي بـؤ بهَيندرَيتـةوةش ضـونكة اـةو        
كاتي كة اةمة اةوترَيتش اةم كور  هَينانة ثر  اةبَيتةوة واةطةر اةو بر ة ثارةية لة اليةن وةزاةرتي بةرطري 

مة اةبَي دوعا بكةين و بَلَين اينشااهلل اةطةر ثر  بووة وة و يان وةزارةتي بةرطري اـةو  عرياقي دراش يةعين اَي
ش بةراسـا اـةمن يـةعين    1111ةوة تـا   1111ثارةى دا بة اَيمةش اةم كور  هَينانة كؤتايي ثَي دَيش كـة لـة   

انش كـة ثَيويسـتة اةمـة    لةوة زياتر ناكرَي بةردةوام بةو كور  هَينانة بدرَي لةناو بوديةى هةرَيمي كوردست
هةرَيمي كوردستان بة تةواوةتي يـةكنيي بكاتـةوة لةطـةَل مةركـةزداش بؤيـة مـن يطـة لـة تةاكيدكردنـةوةم          
لةسةر ثَيشنيارةكاني بةر َيز كاك كاردؤش اةمةوَي هةنـدَي ثَيشـنياري تـر ،ةمـة رووش يـةكَيك لةوانـةش دابـني        

شكين بةر َيز كاك دَلشاد باسي كردش بؤ اةو ناوضانةى يـان  كردني اةو بر ة ثارةيةي بؤ اةو ناوضانةى كة ثَي
اةو ناوضـة سـنووريانةى كةزةرةمةنـد بـوونش يـان راطـوَيزراون و تووشـي كاوةلكـاري و زةرةمةندييـةكي زؤر          
بوونش بة تايبةتي من اةمةوَي وةكو قةزاي ثشدةر يان هةَلةجبةش سةريةم اـةو شـوَينانةى تـر كـة بـةر اـةو       
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ش دووةميان داناني مةبلـة َيك ثـارة كـة سـاآلنة ديـاري بكـرَينش لةسـة وةزارةتـي تةندروسـا          شاآلوة كةوتوون
بَيتش يـان لةسـةر وةزارةتـي شـةهيدانش بـؤ ضارةسـةركردن و ناردنـة دةرةوةي برينـداراني ضـةكي كيميـاويش           

رَيكخراوةكـان  ضونكة بةراسا اَيمة ناكرَي لةوة زياتر برينداراني كيمياوي وةك خَير و صـةدةقة لـة اليـةن    
بنَيردرَينة دةرةوةش ثَيويستة اةم مةبلة ة ساآلنة خؤمان لـة يـةكَيك لـةو وةزارةتانـة بؤيـان ديـاري بكرَيـتش        
سَييةميانش زيادكردني مووضةي شةهيدانش بـة بـر واي مـن ثَيويسـتة بـة ثَيـي ثَيوةرَيـك بَيـتش كـة ديراسـةي           

انرَيت خَيزان لة هةرَيمي كوردستانداش بة نيسـبةتَيك  وردي لةسةر بكرَيتش لةسةر ااسا بذَيوي ذيان بَيش بز
 111هـةزارَيك يـان    111بَيش يةعين بة نيسبةتي ضةند خَيـزان بةرَيوةاـةبر يش نـةك تـؤ بـة زيـاد كردنـي        

هةزار بتواني اةمة زياد بكةيش ثاشان طةر اندنةوةى موخةصةصاتي بـةدةل اـةرزاق ش يـةعين اـةوة ثَيشـنيار      
لي  و هَيزةكــاني نــاوةخؤش ثَينةــةميانش تةاكيــد دةكةمــةوة لةســةر خــةريكردني  دةكــةم بــؤ هَيزةكــاني ثــؤ

 .بؤ توَيذةراني كؤمةآليةتي و اابووري ناسان و نةرمانبةراني ياسايي وش سوثاس% 51دةرماَلة بة ر َيذةى لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز شؤر   جميد نةرموو

 :حسنيبةر َيز شؤر   جميد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة ماددةى يةكش كة تايبةتة بة خةريي و كور  هَينانةكانش بر طةى يةك كة تايبةتة بة خـةريي  
ثرؤذةكــانش منــين ثشــتطريي لــةو رايــة دةكــةم كــة ثــرؤذةي ثةرةثَيــداني ثارَيزطاكــاني لــَي دةربهَينــدرَيش كــة  

ــةي  ــر ي   111بر ةك ــةو ب ــة ا ــة دةكات ــارةش ك ــؤن و  2 ملي ــة    151ترلي ــؤ ش ك ــؤر درَيش ب ــَي بط ــارة دةب  111ملي
ــةريي    ــؤي خ ــدرَي كــة ك ــَي دةردةهَين ــي    811مليارةكــةى ل ــةر لَيش ــَي ثارَيزطايةكةيــةش اةط ــةر س ــرؤذةى ه ث

دةرنةهَيندرَيش من ثَيشنياري اـةوة دةكـةمش بـة بر طةيـةكي تـر زيـاد بكـرَي بـؤ اـةو ماددةيـةش بـة تـةنيا هـَي              
كان بة بر طةيةكي ييا بنووسرَيش هةم ذمارةي ثرؤذةكاني و هةم بر ي اـةو ثارةيـةي كـة    ثةرةثَيداني ثارَيزطا

بؤي تةرخان كراوةش بر طةى دووش سـةبارة  بـة خـةريي وةطةر خسـنتش مـن ثـَيم وا نيـة لَيـرة بتـوانني هـيَ           
زيــاد  دةسـتكاري بكـةينش اـةوة دةمَينَيتـةوة بـؤ اـةو بر طـة و ماددانـةى كـة لـة اةحكامـةكاني خيتـامي بـؤي             

اةكرَيش لة طتتوطؤكاني ضةند رؤذي رابردووش هةموومشان لةسةر اةوة موتةنيق بـووين كـة اـةو بـر ة زؤرةش     
لة ضاو بر ي ثارةي وةبةرهَينانش وةطةر خسنت زياترةش ثشتطريي لةو ثَيشنيازةى ليسا كوردستاني دةكةمش كة 

نة سـةرن بكـرَي كـة بـؤي تةخصـي       بر ي خـةريي وةطةرخسـنت  كـةم بكرَيتـةوةش بـؤ اـةو شـوَينا       % 11لة 
 151بؤ  15دةكرَيش دواي اةوةي كة دةنط دةهَييَنش لةوانة زيادكردني هاوكارييةكةى تؤري كؤمةآليةتي لة 

مليار تةرخان بكرَي بؤ زيادكردني دةرماَلةي هَيزةكاني  111مليؤن وش  5هةزارش و سولتةي زةواج بكرَي بة 
مليـارةش   151لة هةَلمةتي دروستكردني قوتا،انة هاوضةرخةكان كة  ناوةخؤ وش هةورةها بؤ بةردةوام بوون

مليـارين بـؤ ثـرؤذة خزمةتطوزارييـةكانش      111هةروةها بـؤ قـةرزي ثيشةسـازي و بـؤ قـةرزي كشـتوكاَل وش       
تـري  % 31بـووش لـة   % 11ي اةو تةخصيصةي كة بة ثَيي اةو ثَيشـنيارةى هـاتبوو كـة لـة     % 11هةروةها لة 
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نةوةي اةو نةقصةي كةش اةو كور  هَينانةى كة لة بوديةدا باسي لَي كراوة كة مليارَيـك  بضَيتةوة بؤ ثر كرد
مليـار دينـار    55كة تايبةتـة بـة    3بطةر َيتةوة بؤ اةو كور  هَينانةش بر طةى % 31مليؤنةش اةو بر ة  555و 

لةبـةر اـةوةى   بؤ خةريي ثةرلةماني كوردستانش منين لةطةَل اةوةمة كة اةو خةريية زيـاد بكـرَيش نـةك    
كة لة ثةرلةماني خؤمان داوا اةكةين اةو خةريية بؤمان زياد بكرَيش بـةَلكو بـؤ دابـني كردنـي اـةو كـةم و       
كورتيانةى كة هةيةش بة تايبةتي لة هؤَلي دانيشتين ثةرلةمانش هةم لة سيستةمي دةنط و هةم لة سيستةمي 

وة بضــَيش تةنانــة  اةطــةر بــؤ دروســتكردني  دةنطدانــداش بــؤ اــةوةي بــة شــَيوةيةكي مــؤدَيرن كارةكــان بــةر يَ  
قاعةيةكي تـري دانيشـتين ثةرلـةمانين بـَيش ضـونكة هـةموومان دةزانـني شـوَينَيكي تةسـك وش تةنانـة  لـة            
بؤضووني دةرةوة  كؤمةَلَيك اةزية  دةبينن خوشك و برايانش لـةو ثَيشـنيازانةى كـة كرابـوون بـؤ قـةرزي       

ي اـةوة دةكـةمش هـةروةكو كـاك خـةليلين باسـي كـردش كَيشـةيةك         عةقاريش بؤ طوندنشـينةكانش مـن ثَيشـنياز   
هةبوو لة كاتي خؤيش وةزاةرتي دارايين ااطادار كراوة بة نووسراوي رةمسيش لةكاتي اةنتالةكانـدا حكومـة    
اةو دَيهاتانةي كة وَيراني كردنش بة زؤر خةَلكةكةي راطواستةوة بؤ اؤردوطا زؤرة ميلليةكانش اةو خةَلكانةى 

حةملةى اةنتالكردنداش طوندةكانيان وَيران كراش حكومة  رايطواسنت بؤ اؤردوطا زؤرة ملليةكانش لةوَي كة لة 
ثارضة زةوييةكي ثَيدان و بر َيك ثارةشي ثَي دان بؤ اةوةى ناضاريان بكا  لةوَي  َيننةوةش ضـةند حةسـري و   

ر حيساس كراوة لة حكومةتداش اَيسـتا  كاريتةيةك و ضةند بلؤكَيكيان ثَي كر يش اةوةيان لةسةر سولتةي عةقا
كة دةضن تةقديم دةكةنش ثَيشكةشي اـةوة دةكـةن و داوا دةكـةن كـة اـةو سـولتةي عـةقارة مشوليـان بكـا ش          
دةَلَين اَيوة لة كاتي خؤي موستةنيد بووينة و هةر كةسَيك موستةنيد بَيش بؤية داوا دةكـةين لـة وةزارةتـي    

ر بَيش اةوانةى اَيستا بة ويسا خؤيان داواي اـةو قـةرزةيان نـةكردووةش    داراييش ثَيم وا نية ذمارةكةشيان زؤ
بةَلكو اةوة حكومةتى بةع  بة زؤر رايطواستوون و لة شوَينَيكي تري دايناون و ثارةى ثَيـداونش بـؤ اـةوةي    

مليؤن بؤ خـةريي اةجنومـةنى دادوةريش منـين ثـَيم وايـة       331مليار و  83لةوَي  َيننةوةش سةبارة  بة 
ةوة زيادةش بةَلكو شتَيكي لَي كةم بكرَيتةوةش بـؤ كـور  هَينـاني بر طـةى دووةم لـة مـاددةى يةكةمـداش كـور          ا

هَيناني بةرثننش منين لةطةَل اةو رايةمة كة بة حيسابي راثؤرتةكـةي وةزاةرتـي دارايـي بَيـتش اـةوةي كـة       
 1111منين ثَيم واية اـي سـاَلي    يةش1111تا ساَلي  1111لَيرة  نووسرايةش اةو كور  هَينانة اي ساَلي 

موخةتة  نيةش بةَلكو بة نيعلـي بووتـة كـور  هَينـانش اـةوةى كـور  هَينانـة هـي سـاَلي           1111و  1116و 
يةش بؤية دةكرَي بةشَيكَين وةكو لة ثَيشنيازةكةي سؤزان خان و كاك دلشادين هاتووةش لـة  1111و  1111

ــة  % 31 ــةي كــة ل ــةى % 11اــةو ثارةي ــا بودي ــةو    ي كــؤي طش ــةر ا ــنت  دةمَينَيتــةوةش ،رَيتــة س وةطةر خس
 .نةقصةي كة لةو كور  هَينانةدا هةية وش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز شلَير حمي الدين نةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وا لـة اليـةن ســؤزان خـان و كـاك دَلشــادةوة ثَيشـكة  كـرانش اــةو       مـن ثشـتطريي لــةو ثَيشـنيارانة دةكـةمش كــة    
خاآلنةى كة لة اليـةن اـةوان ثَيشـنيار كـراش هـةروةها زؤربـةي قسـةكا  كـرانش بـةآلم لَيـرةش لـةو خاَلـةى كـة              

ي نةنـةقاتي تةشـغيليةش مـن لَيـرة ثَيشـنيار دةكـةم بـة هـيَ         %11هةموومان زياتر ثشتطريدان كرد كةوا لة 
ملي وةزارةتـي ثـةروةردة و تةندروسـا نـةكا ش لـة راسـتيدا اـةو دوو بـوارة زؤر زؤر طرنطــةش         شـَيوةيةك شـة  

بواري ديكة  هةية كة هةر طرنطةش بةآلم بواري ثةروةردة زؤر زؤر ثَيويسـا بـة بوديةيـةكي بـا  هةيـةش      
سـيلة  و   لةبةر اـةوةي كَيشـة و طرنتـةكاني زؤر زؤرةش زؤربةشـي بـة ثـارة ضارةسـةر دةكـرَيش لـة بـابي اـةو           

خةدةماتي وةزاةرتي ثةروةردةش سـيلة  و خـةدةما  و مةصـرونا  اـوخرا و مـةنانيع و اـةو شـتانةش اةطـةر         
بكرَي لةوانةش سةبارة  بة خاوةن ثَيداويسا تايبة ش كة لة اةستؤي وةزارةتي ثةروةردةيةش كة ضةند يارة 

و بتوانرَيش نازا  هـةتا ضـةند رَينمـايي    تةاكيدي لَي دةكةمةوةش هيَ بوديةيةكي بؤ تةرخان نةكراوةش بةَلك
رَي دةدا لةو بابانة كة بتوانرَي سوودي لَي وةربطريي سةبارة  بة خاوةن ثَيداويسـا تايبـة ش سـةبارة  بـة     
دروست كردني ثرؤذةكاني دروست كردني قوتا،انةش منين اةو ثَيشنيارة ثشتطريي دةكةمش كة لة وةزارةتي 

ماني هةر ،رَيتةوة سةر وةزارةتي ثـةروةردةش ضـونكة تايبةنةنـدن بـةو بـوارةش      ثنن دانانش هةَلمةتي نيشتي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو عثما سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز عدنان 

 :حممد عثما بةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةيــةي كــة ضــوويتة ســةر بوديــةى طشــا لــة راســتيدا ديــارة هــةموومان ثَيمــان بــا  بــوو كــة اــةو بــر ة زياد

اةمساَلي هةرَيمي كوردستانش ،رايةتة سةر بوديةى وةبةرهَينانش بةآلم لة راستيدا كة اَيسـتا بـةو شـَيوةية    
بوديةكة كة دانراوةش من بة  بـة حـاَلي خـؤم ثـَيم وايـة اـةوةى كـة بـاس دةكـرَي لـة ايسـتيقتاعةكانش لـة             

ا بر ين نيـةش اةوةنـدةى تةخصيصـة لـة بوديـةى تةشـغيليش يـةعين        د%51يان % 15يان % 11رَيذةكانش اايا 
بر ين نية لة بوديةى تةشغيلي بةَلكو تةخصيصة لةناو خودي بوديةى تةشغيليش بؤية من بؤ خؤم رةاـيم  
واية كة حةق وانية اَيمة لة بوديةى تةشغيلي بن ينش بةتايبةتين كة اَيستا هةموو هاوكارا  باسيان كـرد  

ترين قسةي لةسةر دةكةن و ثَيداويستيةكي زؤري خـةَلك هةيـة و بـة تايبـةتين نةرمانبـةران      و اَيستا دوا
هةيةش بؤ باشك كردني ذيانيان و باشك كردني ااسا طوزةراني خةَلكش بؤية اةو بر ةي كة باس دةكـرَيش كـة   

ةى تةشغيلي من ثَيي اةَلَيمش تةخصي  كردن لة بوديةى تةشغيليش حةق واية اةو تةخصيصيةي لة بودي
% 15اَيمة بة بر طةيةك بَلَينيش بة اـةم رَيـذةى اةوةنـدةش كـة تةخصـي  كردنـي بـؤ ةوونـةش كـة مـن وايـة            

لة كؤي بوديةى تةشغيلي بؤ اةم % 15ر َيذةيةكي مةعقولةش تةخصي  كردني % 15اَيستا  باسي دةكةمش 
موو اةنـدام ثةرلةمانـةكان باسـيان    بر طانةى خوارةوةش اةوةي كة هاوكـارا  لـة هـةموو نةقـةرةكان و لـة هـة      

كردش بة زيادةوة هةموو اةو ثَيداويستيانةى قسةي لةسةر كراش بة تايبةتين بؤش خؤتـان اـةزانن سيسـتةمي    
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مووضة لة كوردستاندا يؤرَيك لةش تا ااستَيك نا عةدالةتيةكي زؤري تَيدايـةش هَيشـتا سيسـتةمَيكي مووضـةى     
بة دةرماَلة ضارةسةري اةوانة بكرَيش ديارة لةسةر دةرماَلة ش مـن ثـَيم    مودَيرنانةى عاديننةمان نيةش اةكرَي

واية كاك نةردان بـة نيـازةش بـا بَلـَيني خشـتةيةكي ورد لةسـةر اـةوة بكـا ش بـة تايبـةتي لةسـةر هَيزةكـاني             
يان هةر رَيذةيةكي تر دةكرَي لة تةشـغيلي  % 15ناوةخؤش من بؤية قسةي لةسةر ناكةمش اةوةى كة من باسي 

تةخصي  بكرَي لةناو تةشغيليةش دةبَي اةبوابةكةي روون بكرَيتةوةش اَيمة ثَيشـك رامـان وابـووش يـان وامـان      
دةزاني كة ثَيشك اةوةى كة ثَيي اةوترَي لة بابي مووضـةش تـةنها بـؤ مووضـةيةش يـةعين تـةعويزي مـوةزةيف        

ر تَيطةيشتني كة زؤر شا تريشـي تـَي   تةنها بؤ اةوانة و بؤ اةوةيةش بةآلم لة روونكردنةوةكان يةنابي وةزي
اةكةوَيش بؤ ةوونةش باس لة كارةبا كراش باس لة تةسديدي عيةز كراش يةعين اةمانة  دةضَيتة اةو بابـةوة  
كة ديارة اةمة واي كردووةش زيادبوونَيكي سـةير لـة تةخصيصـاتةكان هـةبَيش لـة نَيـوانش بـؤ ةوونـة لـة دوو          

تر ضوويتة سةر اةو ر َيذةية كة اةمة مةنتيقي تَيدا نيةش بة تايبـة  اةطـةر   ساَلداش نزيك لة دوو ترليؤن زيا
سةيري رَيذةى تـةعني بـوون و تـةقاعودي و اةوانـة بكـةينش لـة مـةوزوعي صـيانةش لـة راسـتيدا اـةوةي كـة             

مليار و اةوةندةوة ضووة بؤ  611ش يةعين نزيك بة %111كردش لة راستيدا % 51هاوكارم كاك كاروان باسي 
ــك و ترل ــةن    811يؤنَي ــا تةقريب ــارش وات ــارين      % 111ملي ــة ث ــةو ك ــردووةش ا ــادي ك ــة زي ــةو باب ــيانة و ا ص

تةخصيصمان كردش تةخصيصَيكي زيادة ر ؤيي تَيدا بووش بةآلم اَيستاكة دَيني دوو قاتي اةكةينةوةش مـن ثـَيم   
با  دابنَين بؤ هـةموو اـةو    واية لةو بر ينانةش لة اةبوابةكانش لةو تةخصيصاتانةش اَيمة اةتوانني رَيذةيةكي

اةبوابانـةى كـة بـاس كـرا لـة زمـين مووضـةش تـةقاعودش دةرماَلـةكانش دامةزرانـدنش قـةرةبووي نةرمانبـةراني             
هتدش اةمانة دةتوانني هةمووي اـةوة بكـةينش ديـارة مـن لـة راسـتيدا لةطـةَل اـةوة نـيم كـة لـة            ....سلَيمانيش 

ــغيليةكة     ــة تةش ــةرش ل ــة س ــماريةكة ،رَيت ــؤ      ايستيس ــوانني ب ــة دةت ــةآلم اَيم ــماريش ب ــةر ايستيس ــة س ،رَيت
ايستيسماريةكة  هةموومان هاور اين كة رَيذةيةكي كةمةش كوردستان ثَيويسا بة رَيذةيةكي زياترةش ضةند 
بر َيكي ترةش اةمة دةكرَيت اَيمة لة نةوتـةكانش لـة عةقـدةكاني نـةو ش لـة مـةوزوعي نرؤشـتين نـةو ش وةك         

اةو ضةند عةقدانةى ترين كة لة اايندةدا دةكـرَيش اةمانـة هـةمووي اـةتوانرَيت اـةو      اةوةي اةمساَل كراش 
ثارةية ،رَيتة سةر ايستيسماري و اةو ثرؤذانة ثرؤذةى طرنطي ثَي بكرَيتش بـة تايبـةتين كـة يؤرَيـك لـة      

ةكـة دةباتـة   رَيككةوتن هةبوو كة ثرؤذةي سكاتيةي طةورةي ثَي بكرَيتش اةوة ثَيم وا بَي يؤرَيك لـة ميزاني 
ثَيشةوة بؤ ايستيسماريةكةش خاَلَيك كة من دةمةوَي قسـةي لةسـةر بكـةمش مـةوزوعي ثابةنـد بـووني خـودي        
وةزارةتي دارايية بة اةو ياسايةي كـة لـة ثةرلةمانـةوة دةردةكـةوَيش اايـا وةزارة  ضـةند ثابةنـد دةبـَي بـةو          

نمـةوةش لـة مـاددةى ضـوار لـة ياسـاي       تةخصيصاتانةى كة قسـة لةسـةري دةكـرَيش يـةعين مـن ةوونةيـةك ديَ      
لـة بـابي ايعانـا     % 5ش لة ماددةى ضوارش دووةمش اَيمة بامسان لةوة كـردووة كـة   1111بوديةى ساَلي ثار لة 

بن َيت و ،رَيتة سةر مةسةلةي كةركووك و ناوضة دابر اوةكانش كةضي لة بوديةكـةش تةبعـةن لـة بوديةكـة     
مليار و  511ش  31/8/1111نَي مةبلة َيكي كةمك دةبَيش كةضي تا مليار دانراوةش ثَينةةكةشي لَي ب 362
بـنَيش كةضـي بـؤ شـة  مـانط هةَلكشـاوة بـؤ         311لـةو  % 5مليؤن سةرن كراوةش واتا لة بري اـةوةي   568
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ش يةعين اةمة لة راستيداش اَيمة لَيرة بر يار دةدةين لةسـةر هـيين اـةم اةبوابانـةش اـةبَي بر ينَيـك بَيـت        511
بَيتش اةبَي يَيبةيَي بكرَيتش دةكرَيت مةسـةلةن اـةو موناقةالتانـة كـة هةيـة بكـرَيش بـةآلم لَيـرة          مةنتيقي

دةبر َيت دةبَي بن َيتش نةك اـةوةي   111ثةرلةمان كة بر يار دةدا  لةو بابةش لةبار بووةش نازا ش اةوةندة لة 
ن من رةاـيم وابـوو كـة بـؤ تةشـغيليةكة      بةو شَيوةية زياد بكرَيتش باس لةوة كرا تةبعةن بةشَيك لةوش تةبعة

هةر بؤ اةبوابي تةشغيلي بَيش اةوةى كة هاوكارا  باسـيان كـردش لـةو اةبوابانـةش بـةآلم اةطـةر رَيذةيـةكين        
دابنرَيتش من ثـَيم وايـة نةخرَيتـة سـةر ايستيسـماريش ضـونكة زؤر ر ا هـةبوو لـة راثؤرتةكانيشـدا كـة اَيمـة            

ييا بكةينةوةش بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة لة ماددةى يةكـداش خـاَلَيكي تـر     بوديةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان
زياد بكةين كة بوديةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ اةجنومـةنى ثارَيزطاكـانش لةسـةر بوديـةى ايستيسـماري      

 .نةبَيتش اةو زيادةية  كة باسي اةكةينش كة ،رَيتة سةر ثةرةثَيداني ثارَيزطاكانش لةطةَل رَيزمدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز رنيق صابر نةرموو

 :رنيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةوةي كـة لَيـرة طرنطـةش اَيمـة كـؤ دةبينــةوة و ضـةندان رؤذ موناقةشـةي بوديـة دةكـةينش بـؤ اةوةيـة كــة             
بةو ثرةنسيث و قانون و بر يارانة بكا  كـة لـة ثةرلـةمان     حكومة  و وةزارةتي دارايي بة تايبةتيش ايلتيزام

دةردةضَيتش بةآلم اةوةى كة يَيطاي سةرجنة كة هةست دةكةين تةياوزَيكي زؤر هةيةش يان رَيطـة ثَيـدانَيكي   
زؤر هةية لة اليةن وةزارةتي داراييةوةش بؤ اةوةى تةياوز بكرَيت لةمةيالي سةرنكردنداش بؤ ةوونـة اَيمـة   

 631ةسةلةي سيلة  و خةدةما  و صـيانةش اـةوةى كـة بر يـار دراوة بـؤ حكومـة  خـةريي بكـا ش         ثار لة م
مليؤن دينارةش كة اةمـة ثارةيـةكي يـةكةار زؤر بـووةش بـةآلم لـة شـة  مـانطي يةكـةمي سـاَلي            811مليار و 
دينــار  مليـؤن  115مليـار و   556ش كـة ضـوار مــانطي بوديـة هَيشـتا بر يــار نـةدراوةش اَيمـة دةبيــنني       1111

سـةرن كـراوةش اايــا ضـؤن دةكــرَي وةزارةتـي دارايــي و بـةر َيز وةزيــري دارايـي رَيطــة بـدةن لــة شـة  مــانطي         
تةياوز بكرَيتة سةر اةو ثارةيةي كة لةم بابةدا تةرخان كراوةش لةكاتَيكـدا اَيمـة   % 15يةكةمدا كة زياتر لة 

مانطة و نةرمانطةيـةكش هـةر وةزارةتَيـك     مانط دةكرَيت و هةر 11دةزانني اةو بوديةية كة دَيتش دابةشي 
بوديةكةي خؤي بؤ تةرخان دةكرَيتش كاتَيك دةبيندرَي لة وةزارةتي دارايي كة وةزارةتَيـك  % 11مانطانة لة 

لةوةى كة بؤي داندراوةش بؤ ضي اـةو  % 15يان اةجنومةنى وةزيران يان دةزطايةك لة مانطَيكدا تةياوزي لة 
ن بكرَي ش اةمة  بةداخةوة تةنيا لةو بوارةدا نيةش بةَلكو لة بواري ايعانا  كة رَيطةى ثَيدةدرَي و بؤي سةر

ايشارةتي ثَيدا بة هةمان شَيوةيةش لة بواري مصروناتي اوخراش كـؤي اـةو ثـارةي     عثما هاوكارم كاك عدنان 
هـةمان  مليـار سـةرن كـراوةش بـة      338مليارةش لة كاتَيكـدا لـة شـة  مـانطي يةكةمـدا       811كة دياري كراوة 

شَيوة لة بواري ايعاناتداش اةوةي كة لَيرةدا طرنطة و من دووثاتي دةكةمـةوةش كـة وةزارةتـي دارايـي و بـةر َيز      
بكةن و رَيطـة نـةدرَيت اـةو كـة دااريةيـةك تـةياوز       % 11يةنابي وةزيري دارايي ايلتيزام بةو مةبدةاي لة 
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و ثَيشـيان ثـَي بطـرن و نـةهَيَلن اـةوةبَيتش      دةكا  و لة سنووري خؤي زياتر خةرج دةكا ش لـة مـانطي داهـاتو   
ي بودية بؤ كـر يين كـةل و ثـةل و    %11اةوةي كة طرنطة لَيرةدا اةم مةبدةاي سيلة  و اةو ثارة زؤرةى لة 

صيانة تةرخان كراوةش راستيةكةى ثارةيةكي يةكةار زؤرةش مـن ثـَيم وايـة اـةمر ؤ لـة كوردسـتانش عةقليـةتي        
ؤك  خـؤي زاَلـة بةسـةر كوردسـتانداش اَيمـة نـابَي رَيطـة بـدةين دااريةكـاني          ايستيهنكي و كةشخة و ذياني لـ 

حكومة  لة كر يين اؤتومبَي  و لة كر يين كةل و ثةلش ثةير ةوي مةبدةاي ايستيهنكي بكةنش ر ةضاوي اةوة 
 بكةنش تةنيا بة دواي شا زؤر كةشخة و طران بةها نةطةر َينش حيسـابي بوديـةى خـةَلكي كوردسـتان بكـةنش     

اةطةر اَيمة اةو بر ة ثارةى كة بؤ سيلة  و خةدةما  تةرخان كراوةش وةكو ايعانـا  وش مينـةح وش مـةنانيعي    
ــة      ــاتر ل ــةوةش زي ــؤ بكةين ــوخرا ك ــروناتي ا ــاعي وش مةس ــتان   %31ايةتيم ــةرَيمي كوردس ــةى ه ــؤي بودي ي ك

سيلة  و خةدةما  و صيانة  ثَيكدةرهَيندرَيش كة بةراسا اةوة هينةش بؤية من داوا دةكةمش اةو ثارةى كة لة
كراوةتة دةبَ ش وةكو ثار بهَيلدرَيتةوةش يةك دينارين زياد نةكرَي لةو بوارةداش اَيمـة لـةو رَيطـةوةش زيـاتر لـة      

مليـؤن دؤالرش بـةو ثارةيـة طـرنا هـةموو      811مليار دينار كة ثارَيزطاري دةكةين كة دةكاتة زياتر لة  611
ةار زؤر و بة مليارةهاي بؤ سةرن دةكـرَيش طـرنا كـةمي يـان نـةبووني      قوتا،انةى كرَيش كة ثارةيةكي يةك

بةشـي نـاوةخؤيي لــةوة ضارةسـةر دةكـةينش بةمــة  ثارةيـةكي يـةكةار زؤر بــؤ حكومـة  دةطري ينـةوةش خــؤ         
اةطةر اةمة تةنيا بؤ قوتا،انة تةرخان بكرَيش اةو ثارةى كة لة صيانة سةرن دةكرَيش بـةس بـؤ قوتا،انـة    

قوتا،انة دةتوانرَي لـة طونـد و شـارةكان ثَيـي دروسـت بكرَيـتش شـتَيكي تـر          1111ش نزيكةى تةرخان بكرَي
هةيــة كــة ثةيوةنــدي بــة ســولتةي زةوايــةوة هةيــةش شــتةكة وةكــو داكؤكيكردنَيــك لــة مــايف هــاوآلتيبوون و  

َي بطرَيتـةوة  يةكسان بووني هاووآلتيان لةبةر دةمي ياساداش من بة ثَيويسا دةزا  سولتةي زةواج هةر كةسـ 
كة هاووآلتي كوردستان بَيـتش خـؤي كـارَيكي بـا  كـرا كـة لةمةسـةلةي سـولتةي خـانوو بـةرةدا هاووآلتيـان            
هةموو بة يةك ضاو سةير كرانش هيوادارم لة سولتةي زةواييشدا اةم مةسةلةية ضارةسةر بكرَيتش دوا يارش 

عـوريف ثةرلـةماني بـة بـري ،ةمـةوةش      اةطةر يةنابي سةرؤكي ثةرلـةمان ايةـازةم بـدا ش حـةز دةكـةم يـةك       
اةوين اةوةية كة لة هةموو كؤبوونةوةكاني ثةرلةمان كة بابةتَيك خراوةتة ر ووش ثرس كراوة كـَي دةيـةوَي   

 .قسة بكا ش ناوي خؤي نووسيوةش هيوادارم ايلتيزام بةوعورنةوة بكةينش زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان كردش لة نراكسيؤنةكاةان ثرسيش وتيان هةموومان قسة اةكةينش بؤية من سوثاس بؤ يةنابتش اَيمة داوا
بةو ليستةي كة اينتيخابا  ثَيشكة  كراوةش ناوةكا  بة ثَيي رَيـذةكان تـةوزيع كـردش اةمـة زؤر اـةبا ش لـة       

عبداجلبار ماددةى دوو كة اةوة تةواو بووش ثَيتان خؤشة ناوتان اةنووسينةوةش سةرضاوش باشةش بةر َيز شينن 
 .نةرموو

 :بةر َيز شينن عبداجلبار عبدالغين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دةمَي دانوستاندن لةسةري راثؤرتا لَيذنا دارايي و اابووريش من ضةند ثَيشنيار و ضـةند ثرسـيار بكـةمش اـةز     
ذم كـو اـةذي   دووثا  كةمةوة  ذبةر هةندي ل َيـرَي اـةز دووبـارة ناكـةمش بـةس ل َيـري مـن داـَينت اـةز دبيَـ          

ثشــتطرييا راثؤرتــا لَيــذنا ياســايي دكــةمش ســةبارة  بــة يــةدااينا ثــارةى ثةرةثَيــداني ثارَيزطــا بوديــة طشــتيا  
هةرَيما كوردستانَيش ضونكة تَيكنهية بة هةردوو بودية و مةترسيةكة دروست كرن كـو اـةو ثـارة تايبةتـة     

وةبةرهَينانَي تـرش هةروةسـا ض طةرنتيـةك نـادرَينت     بة ثرؤذة ثةرةثَيدانا ثارَيزطا بَيتة سةرن كرن بؤ ثرؤذة 
كو اةو ثارة تايبةتـة كـو ثةرةثَيـدانا ثارَيزطاهـا بـة اَيكسـانَي بَيتـة دابـة  كـرن لـةناا هـةر سـَي ثارَيزطاهـا              

 .هةرَيما كوردستانَيش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو عثما سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز سيوةي  

 :عثما ي  بةر َيز سيوة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن اةو قسانةى هةموو اةو اةندامة بةر َيزانة كرديانش هةمووي وا بزا  دووبارةيـةش لةبـةر اـةوةي لـة     
راثؤرتي وةزارةتي دارايي و اـابووري هـةمووي ديـاري كـراوةش خاصـةتةنش بـة تايبـة  اـةو زيادانـةى كـة بـؤ            

هتدش اةوانـة هـةمووي زيـاد بـووش وا بـزا       ....شمةرطة و ثؤلي  و نازا سولتةي عةقار و زةواج و هَيزي ثَي
اةندام ثةرلةمان اازادةش بةس وا بزا  اةوة زياد بووش بة تايبة  لةو بوديةى كة اَيمة باسي لَيوة دةكـةينش  

وبارة اةو دو 15ديسان هاتيةش واتا لة ماددةى  15لةبةر اةوةى اةو زيادانةى اَيستا باسيان كردش لة ماددةى 
موناقةشةي بكةينةوةش اةو زيادانة بكةينةوةش دووبارة ثَيم واية زؤرةش من ثَيشنيارَيكم هةيةش اةطةر ثةسـند  
بكرَيش اةطةر ثةسـندين نـةكرَي قسـةي خـؤم هةيـةش اـةو ثَيشـنيارةم اةوةيـةش اةطـةرش تةبعـةن زؤر قسـةي            

ــةر    ــةش اةطـ ــادةى زؤري تَيدايـ ــةر بوديةكـــةش زيـ ــتش لةسـ ــاوةى لةســـةر دةكرَيـ ــؤ مـ ــان  1بـ ــةموو  3يـ رؤذ هـ
نراكسيؤنةكانش با قسةم تةواو بكةم اةويا سةر  بادةش هةموو نراكسيؤنةكان بةشدار بن لةطـةَل نوَينـةراني   

 .وةزارة ش اةو كاتة تاوتؤيي دةكةنش مادام سةريشت باداش ديارة قبولت نية با قسةكاني خؤم بكةم
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رة اةو ثرؤذةية بةو شكلة لة لَيذنةكانةش لـة لَيذنـةى داراييـةش لةطـةَل وةزيـر حـازر بـووةش        اةوة ماوةيةكي زؤ
اــةتانتواني ثــَين اَيســتا اــةو رَيكخســتنة بكــةن بــة يةكــةوةش بــةآلم اَيســتا اَيمــة بــةردةوام دةبــني لةســةر      

 .يةلسةكةش يةنابت قسةي خؤ  بكة كةرةم بكة
 :عثما بةر َيز سيوةي  

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
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مةبةستم اةوة بووش اةطةر ضاك بكرَيش اةوة قسـةمان كـةمك دةبـَي لـة ماددةكـاني ديش مـادام واي لـَي هـا ش         
بوديةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان مادام بة خـاَلَيكي تايبـة  بـَيش اـةو ييـا      : اَيستا يةك ثَيشنيارم هةية دةَلَي

ترليـؤن و اةوةندةيـةش    2يـةى وةبـةرهَينان كـة    بكرَيتةوةش لةو بوديةى كة ديـاري كـراوةش بـة نيسـبة  بود    
راستةش بةآلم هةندَي ثرؤذة هةية دووبارةيةش اةطةر دياري بكرَيتش هةرهةمان ثـارة دةتـوانن بـؤ ثرؤذةكـاني     
تر بةكاري بَيننش بة نيسـبة  اةوانـةى تةخصـي  بكرَيـتش لـة سـةدا ضـةندة ش اـةوة بـةر َيزاني اةنـداماني           

دةدةنش هةر ضةندة بـَيش بـةآلم تةناصـيلةكةي لَيـرة نةنووسـرَيش وةكـو باسـم         ثةرلةمان دوايي دةنطي لةسةر
مليـؤن دينـارش اـةوة     131مليـار و   83تَيدا دووبارة بوويتةوةش بة نيسبة  تةخصيصي  15كرد لة ماددةي 

ةزا تةبعةن من ر ام لةطةَل ر اي لَيذنةى ياساييةش ثشتيواني لَي دةكةمش كة اةوةي دواي نةنةقاتي مةيليسي قـ 
نأيا أة صوفأنطوي أة امليل أنأخيل أرة سأجملقسأة  ضقاسأصق ح يأة صقوفأمبا قوة أأأأأأهاتووةش دواى اةوش 

ش اةوة ثشتيواني لَي دةكةمش بةآلم وا بزا  اةوة سةتري اةخريي وا ضمنأةمعامادةتأة خصصيأجمللسأة  ضاس
اـةو عيةـزةش هاوكـارا  باسـيان كـردش      بزا  دووبارةيةش كة لَيذنةى ياسايي ثَيشنياريان كرديـةش بـة نيسـبة     

اةطةر حكومةتي هةرَيم هةوَل بدا ش اةو ثارانةى لة بة دا طَير ايتيانةوةش بة زؤري هي هَيزي ثَيشـمةرطةى  
ــة        ــةوة ل ــة ا ــارةش لةوانةي ــدة ملي ــةد و اةوةن ــنج س ــك و ثَي ــةش ترليؤنَي ــة هاتي ــة عيةزةك ــتانةش لةوانةي كوردس

ر اينشا   اهلل اـةو ثارانـة طةر انـةوةش اـةو عيةـزةى ثـَي قـةثا  بكـةينش         ةوة نةهاتيةش زؤر زياترةش اةطة1111
باقيةكةي بَيتة ثةرلةمانش اةوة ،رَيتة سةر وةبةرهَينانش باشة تةصديق بكرَيش يةك خـاَلي كؤتـاييم هةيـةش    

ش 1111بة نيسبة  نان بر اوانش واتا اةوانةى كة سزاي سياسي دراونش لةبةر اةوةى ثار لـة ياسـاي بوديـةى    
ماددة سَي هاتووة كة ثارةى اةوانةي كة نان بر او كراونش يان لَييان بـر اوةش اةاصـ ش كـوي بـاس دةكـةينش لـة       

كو كرا ش اةو ثارانة موةزةنةكان يـان نةرمانبـةرةكان يـان     1111وةش اايا تةصتيةي حيساباتي ساَلي 1111
كـو تةصـتية    1111سـاباتي خيتـامي   اةوانةى زؤري هَيزي ااسايين و ثَيشمةرطة بوون وةريان نةطر ش حي

  هةيانةش مـايف خؤيانـة اـةو ثارانـةيان بـؤ بطةر َينـةوة وش زؤر       1111كراية ش ضونكة  لةوين هةيانة و لة 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممد قادر نةرموو فاضلسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز 
 
 

 

 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بةراسا تَيبينيةكاني من هةمووي لة ثَيشنيارا خؤي اةبَينيتةوةش هةر ضـةندة تةايـدي اـةو رايـةي ااشـا      
خان دةكةمش كة بةراسا اَيمة لة رؤذاني رابردووش زؤر ر ا و ثَيشنيارمان هةبووش نازانني اةو ر ا و ثَيشنيارانة 

اـةوةي كـة بـة الي منـةوة طرنطـة بـة حةقيقـة ش كـة         ضةندي دَيتة ثَيشكة  كردن و ضةندي رةنز دةبَي ش 



 161 

ثَيشنيار بكةمش اةوةى تةايدي ثَيشنيارةكةي نراكسيؤنين دةكةمش كـة بـة حةقيقـة  ميزانيـةي ثةرلـةماني      
كوردستان بطةر َيتةوة يَيي خؤيش لَيرة بؤ يةك مةتَلةس من زياتر مةبةستمةش وةكو دةزانني بةر َيز سةرؤكي 

ينطةكاني ثةرلــةمان هــةتاوةكو اَيســتاكة لــة خــانووي ايةــاردانش مــن لــةم كــا  و  ثةرلــةمانش بةراســا نووســ
لـةماني  تان بةراسـا مـن لـة نووسـينطةى ثةر    لـةماني كوردسـ  مة بةشياو نازا ش نووسينطةى ثةروةختةدا اة

 هةَلةجبةوة سةير دةكةم كة لة خانوويةكي كرَيي طةر ةكي ماآلن دايةش اةمـة لـةم كاتـةدا كـة اَيمـة بـاس لـةو       
بودية زةبةآلحة دةكةينش بةآلم نووسينطةكاني ثةرلةمان لة خـانووي كرَيدايـةش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم اـةو       
ــينطةى ثةرلــةمان ش هــةموو            ــةوةي بينايــةي نووس ــَي بكرَيتــةوة بــؤ ا ــو خــؤي ل ــةي ثةرلــةمان وةك ميزاني

ةرلـةمانش مـن ثـَيم وايـة     نووسينطةكان دروست بكرَيتش هةر لة ميانةى ثَيشنيارةكانيشمداش بةر َيز سةرؤكي ث
اةطةر لة يادم نةضووبَيش ساَلي رابردوو  هةمان ثَيشنيارم كردش كة بةراسا بة ثَيشـنيارَيكي زؤر زةرووري  
دةزا ش كة ساآلنة يووتياران لة كوردستان تووشي زةرةرو زيانَيكي زؤر طةورة دةبـنش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم     

بكرَي بؤ خةسارةتي يووتيـارانش ضـونكة مـن بـؤ ةوونـة باسـي       ش ميزانيةك دياري 1111لة بوديةى ساَلي 
يةك خاَل دةكةمش لة ساَلي رابردوو و اةمساَلين لة ناوضةي شارةزوورش دة َ  و دانَيكي يةكةار زؤر بوون بة 
ذَير ااوي سريوانةوةش اةمساَلين اةمة دووبارة بوويتةوةش لةطةَل ضةندين زةرةري تري يووتيارانش هـةم لـة   

با داري و بة حةقيقة  كؤمةَلَيك نةخؤشي هةية اَيستا لـة يووتيـارانش مةسـةلةن سـةرنياتَيكي زؤر     باغ و 
دةكا  لة بَيستانش لةو كاتـةى كـة دَيتـة بـةر لـة يـةكر ا لَيـي دةداش هيضـي نامَينَيـتش يـةعين اـةوة زةرةرَيكـي             

تيارانين يان بؤ خةسارةتي بة طةورةية بةر يووتياران دةكةوَيش بؤية ثَيشنيار دةكةم هةر بؤ هانداني يوو
يووتياران بدرَيتةوةش ميزانييةيةك لة بوديةى اةمساَل دياري بكرَي بؤ خةسـارةتي يووتيـاران كـة سـاآلنة      
رووبةرووي دةبنةوةش ثَيشنيارَيكي ترم اةوةيةش كة لة بوديةى اةمسـاَلش ضـونكة بر يـاري بـة ايـدارة بـووني       

د لــةناو ثرؤذةكــةداش بوديةيــةك ديــاري نــةكراوة بــؤ ايــدارةى   هةَلةجبــة دراوةش اــةوةى كــة مــن ســةيرم كــر 
سةربةخؤي هةَلةجبة لةطةَل ضةند ايدارةيةكي تر كة لـة اليـةني حكومـةتى هةرَيمـةوة بر يـاري بـة ايـدارة        
بوونةكة دراوةش بةآلم ثَيشنياري بوديةكةي بؤ نةدراوةش ثَيشنيار دةكةم كة اـةو بوديةيـة  ديـاري بكـرَيش     

رم هةيــة كــة بةر اســا زؤر بةالمــةوة طرنطــةش كــة اَيمــة زؤر كــا  و ثَيموايــة هــةموو اليــةك  ثَيشــنيارَيكي تــ
موتةنيقني لةسةر اةرك و رؤَلي ثَيشمةرطة لة هةرَيمي كوردستانش هةر ضةندة يةكَيك لة مةبةستةكانيشـم  

ان ش بةآلم اومَيد اةوةية كة ثَيشنيار كراوة بؤ زيادكردني مووضةي ثَيشمةرطةش نازا  اةوة تةصويت دةبَي ي
دةكةم تةصويت بكرَيش بةآلم ثَيشنيارَيكم هةيةش لة بودية اةمساَلش بةآلم شةر  نية اةمساَل هةر هـةمووي  
اةوةي من دةيَلَيم بكرَيش بةآلم ايدامةى هةبَي بؤ ساآلني داهاتوو كة هةموومان دَلنياين لةوةيش هـةموومان  

كـة اـةمر ؤ لـة هـةرَيمي كوردسـتان هةيـةش هـيين خـوَيين         موتةنيقني لةوةي اةو سـةروةري و دةسـتكةوتةى   
دا ميزانيةيةك دياري بكرَي بـؤ  1111شةهيدان و هَيز و بازووي ثَيشمةرطةيةش بؤ اةوةى لة بوديةى ساَلي 

دروست كردني ثةيكةري ثَيشمةرطة لة هةموو دةروازةى شارةكاني كوردستان كة بةر اسا اةوة من دةتـوا   
ــة رةمز  ــَيم دةبَيت ــةهيدةكاةانش      بَل ــوَيين ش ــمةرطة و خ ــؤ ثَيش ــةك ب ــمةرطة و وةناي ــؤ ثَيش ــك ب ــان رَيزَي ــك ي َي
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ثَيشنيارَيكى ترم اةوةية كة بة حةقيقة  ميزانيةكي زياتر دياري بكـرَي بـؤ وةزارةتـي صـيةةش ضـونكة بـة       
لـة  حةقيقة  اةوةي دةزانني زؤر كا  نةخؤشي كت و ثر  هةيةش نيعلةن اَيسـتا اـةو نةخؤشـية خةرتةناكـة     

شاري هةَلةجبـة هةيـة كـة يةكسـةر لـة يطـةري مرؤاـةكان دةدا ش اـةوة ثَيويسـا بةر اسـا بـة ميزانيـةكي             
تايبة  هةيةبؤ ضارةسةر كردنيش ثَيشنيارَيكي تـر بـة سـةريعي دةيكـةم اومَيـد دةكـةم ثـَيم نـةبر يش اومَيـد          

ي ثايتـــةختش  دةكـــةمش اةطـــةر لـــة هـــةموو موحانـــةزةكاني كوردســـتانين نـــةكرَي اـــةوة لـــة هـــةولَير         
نةخؤشخانةيةكي شـَيرثةجنة دروسـت بكـرَي كـة اـةو نةخؤشـية اَيسـتا زؤر زؤرة لـة هـةرَيمي كوردسـتان و           
ضارةسةركردني اةو نةخؤشية مةسرونةكةي بكةوَيتة اةستؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستانش ثَيشـنيارَيكي  

اةمسـاَلش هاوكارييـةك بكـرَي بـؤ      ترم هةية بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان اةوةية كة اومَيد دةكةم لـة بوديـةى  
قوتابيــاني زانكؤكــاني هــةرَيمي كوردســتانش ضــونكة بةر اســا اــةوةي كــة مــن بيســتوومة و بــة مــن وتــراوةش  
نةزاحةتَيكي خةراث هةية كة هيين قوتابي هـةذار لـة زانكؤكـاني كوردسـتان بـؤ اـةوةيش بـة تايبـة  زانكـؤ          

ــةش      ــةكان كــة مةســرويف خوَينــدنين لةســةر خؤيان اــاخري ثَيشــنيارم مــاوةش تةايــدي ثَيشــنيارةكةي      اةهلي
نراكسيؤني كوردستاني دةكةم بؤ زياد كردني يان هاوكاري كردني زياتري اـةو قـةزا و ناحيانـةى كـة زيـاتر      
بةر وَيران كاري كةوتوونش ضونكة بةر اسا هةموو قةزاكاني كوردسـتان و دةتـوا  بَلـَيم زؤربـةي زؤرتريـان      

ــةوتوون   ــاري ك ــةر وَيرانك ــريَي و        ب ــاو بط ــةر ض ــةوة لةب ــةم ا ــد دةك ــةش اومَي ــة لةوان ــة يةكَيك ــاري هةَلةجب ش ش
 .ميزانييةكي زياتر بؤ اةو قةزانة دياري بكرَي كةوا زياتر بةر وَيرانكاري كةوتوونش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز تارا عبدالرزاق نةرموو

 :مدبةر َيز تارا عبدالرزاق حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتطريي ثَيشنيارةكاني ليسا كوردستاني دةكةمش بؤ اةو زيادانةى كة سؤزان خان و كاك دَلشـاد باسـيان   
 5كردش من دووبارةى ناكةمةوةش بةس زيادةيةكم هةيةش داواكـارم لـةو ثَيشـينةى هاوسـةرطريية كـة بـة بـر ي        

 .بةخشني بَي و لَييان وةرنةطريَيتةوةش سوثاس يكان بةشَيوةمليؤن دياري كراوةش بؤ منداَلة شةهيدة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ر َيباز نتاح حممود نةرموو
 

 

 :بةر َيز ر َيباز نتاح حممود 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددةيـةش بـةآلم كـة قسـةكان كـرانش      لةسةرتا هةر ضةندة زؤربةي قسةكان كراش ثَيم وايةش نةاةضووة ناو اةو ما
اَيمة  مولزةم اةكةن لةسةر اةوةي كة اةو قسانة بكةينةوةش سةرةتا ثَيم واية داناني ماددةكان هةَلةيـةكي  
تَيدايةش ضونكة ماددةى يةكةم اةبواية داها  بوايةش نازا  بة ثَيي اةوةي كة من بريي لـَي اةكةمـةوةش كـاتَي    
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 ش ضؤن تةوزيعي اةكةمةوة ش ضـؤن اـةتوا  عيةـز ديـاري بكـةم ش كـة مـن        كة من نةزا  داهاتةكةم ضةندة
نةزا  ضةند ثارةم هةية ش ضؤن بري لةوة اةكةمةوة كة ضؤن خةريي بكةم ش لةبةر اةوة ثَيم واية اةبواية 
ماددةى يةكةم داهاتةكة بواية و ماددةى دووةم تةوزيعةكة بووايـةش قسـةيةكي تـرم اةوةيـة كـة ثَيشـنيازَيك       

كة اةم بر انة وةكو خؤي  ينَيتةوة وش لة بر طةيةكي تر باسي بر ينةكة بكرَيتش من ثَيشـنياز دةكـةم كـة     كرا
اةو بر ينانةى كة باس كراوة و كة بر يار دراوة كة بن َي هـةر لـةم ذمارةيـة حيسـاس بكـرَي و دواي بر يـاردان       

ةر بر ينةكة دياري بكرَيش ضونكة نـاكرَي  لةسةر اةوةي كة دوايي اةبر ي ضةندة ش لة خاَلي يةك و دوو يةكس
تؤ لة بر طةى يةك بر ي اةو ثـارةى كـة بـؤ ايستيسـمار دانـر اوةش بـة ثارةيـةك اامـاذةي ثـَي بـدةيش دواتـر لـة             
خاَلَيكي ديكة اةوةى ثَيشووتر رةنز بكةيتةوةش لةبةر اةوة باشك واية اةو بر ةي كة اةبر َيت ديـاري بكرَيـت   

دياري كراو بؤ ايستيسماري ياخود بؤ تةشغيلي دياري بكرَيـتش لةسـةر خـاَلي سـَي و      و دوايي بةيةكةار بر ي
مليـار بـؤ ثةرلـةماني     52ضوارةمش لة راستيدا نازا  بة ض ثَيوةرَيك اَيمة بر يار لةسةر اـةوة بـدةين كـة بـة     

اـةكرَي و ضـؤن   كوردستان بر َيكي باشة ياخود بر َيكـي زؤرة ش كاتَيـك اَيمـة نـةزانني اـةو بـر ة ضـؤن سـةرن         
بر يارة سةرن اةكرَي ش ضؤن بر يار بدةين لةسةر اـةوةي كـة اايـا اةمـة بر َيكـي باشـة يـان بر َيكـي خراثـة ش          
لةسةر اةوةى كة بر يار واية مةيليسي قةزا و ثَيم واية اةو قسانةى من هةتا اَيستا هةر لةسةر ماددةكةيةش 

اوة بـؤ مةيليسـي قـةزا سـةربةخؤيي هـةبَيش ثـَيم وايـة        دةرنةضوودة لَييش لةسةر اةوةي كة اةو بر ةي دانر
ضــةنَيك ســةربةخؤيي قــةزا موهيمــةش اةوةنــدة  ســةربةخؤيي داراييكــانين مــوهيمنش يــةعين كاتَيــك كــة   
وةزاةرتي تةندروسا لةسةر بنـةماي سـةربةخؤيي دارايـي نـةتوانَي ثننَيكـي تةندروسـتش ثننَيكـي زانسـا         

انيش كاتَيـك كـة كةسـة بـة ثننَيكـي تةندروسـا بـا  نـةتوانرَي ضـاك          باشي هـةبَيش يـاخود ثـةروةردة نـةتو    
بكرَيتةوةش اةو كاتة قةزا اةتواني ضي بكا  بـؤ اـةو كةسـة ش لةبـةر اـةوة اـةو سـةربةخؤيية داراييـةش هـةر          
ضةند بؤ قةزا ثَيويستةش بؤ وةزارةتةكاني ترين ثَيويستةش من ثَيم واية لةسةريةم لَيذنةكانش وةزارةتةكانش 

و داوايةيان اار استةي لَيذنةكانيان كردووة كة بتوانرَي تا ر ادةيـةكي زؤر سـةربةخؤيي دارايـي بـدرَيت بـة      اة
وةزارةتةكان و بتوانن مانطانة اةو بر ة ثارةي كةثَيويستيانة سةريف بكةنش ضونكة هةندَي يار وةزارةتَيك لة 

ةى تةعليما  بؤي نيـة سـةريف بكـا ش سـةبارة      مانطَيكدا ثَيويسا بة بر ي ثارةي زؤرترة لةوةى كة بة طوَير
بةوةي كة هةندَي ثَيشنياز كرانش نازا  تا ضةند شوَينةكةي اَيرةية ش نةوةك دوايي نةهَيَلدرَي بـاس بكـرَيش   
باس لةوة كرا كة ثَيشمةرطةش نازا ش توَيـذةري كؤمةآليـةتيش نـاوي مةكوعةيـةك لـةو توَيذانـة هَينـران كـة         

ةيان زيـادبكرَيش ثَيموايـة هةنـدَي يـار لـةم بابةتة ـةدر اـةكرَيش لةبـةر اـةوةي كـة مـن            اةوانة ثَيويستة ثار
ثزيشكَيكم اةتوا  لَيرة لةبةر اةوةى كة خؤم ثزيشكمش ديتا  لةو بةشة بكـةمش لـةو بةشـةي كؤمـةَلش بـةآلم      

ؤن تــةرح اةطــةر يــةكَيك نوَينــةري نــةبوو لــةناو ثةرلــةمانش يــاخود كةســَيك ااطــاداري كَيشــةكةي نــةبووش ضــ 
اةكرَيش لةبةر اةوةي اةطةر بر يار واية اَيمة قسة لةسةر مووضة بكةينش ثَيويسـتة سـةريةم اةوبر يارانـةى    
كــة لــةبارةى مووضــة دانــراوة بَيتــة ثةرلــةمان و قســة لــةو بارةيــةوة بكــةينش اــةَلَين زيــادي اةكــةينش كــةمي 

مي اةكـةينش يـاخود اةطـةر بر يارةكـة بـة      اةكةينةوةش مووضة بؤ اةم توَيذة ضةندة ش زيادي اةكةين يان كـة 
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شَيوةيةكةكة اَيمة مووضةي اَيرة هاوتاي بكةين لةطـةَل بة ـداش ثَيويسـتة بـة بر طةيـةك بَيـت كـة سـةريةم         
دةرماَلة و مووضةي نةرمانبةراني حكومةتى هةرَيم هاوتا بَيت لةطةَل بة داش يةعين ثَيشـمةرطةيةكش رَيـزم   

بـؤ توَيـذةى كؤمةآليـةتي و هـةموو توَيـذةكاني تـرش بـةآلم يـةعين نـةرقي           هةية بؤ ثَيشـمةرطةش رَيـزم هةيـة   
ثَيشــمةرطةيةك يــاخود توَيــذةرَيكي كؤمةآليــةتيش يــاخود اليــةنَيكي تــر ضــية لةطــةَل ثزيشــكَيك كــة اــةوين  
مووضةكةي هاوتا نية لةطةَل بة دا ش يـاخود نـةرقي ضـية لةطـةَل موحاميـةك يـاخود موحـةقيقَيك يـاخود         

مووضةكةي هاوتا نيـة ش لةبـةر اـةوةي اةطـةر قسـة لةسـةر هاوتـاكردني مووضـةيةش ثَيويسـتة          ياساييةك كة 
سةريةميان هاوتا بن نةك تةنها باسي ضةند اليةنَيكي دياريكراو بكرَيـتش تةاكيـدين لـةوة اةكةمـةوة كـة      

وةزيــري ثــنن اَيمــة وا بــزا  زؤرتــرين ذمــارة ثَيشــنيازي اــةوةيان كــرد كــة ر َيــذةى ثارَيزطاكــان و ثَيموايــة  
دانانين خؤي لةطةَل اةوة بوو كة بوديةى ثارَيزطاكان بدرَيتةوة بة اةجنومـةنى ثارَيزطاكـانش اةطـةر اـةوة     
اةكرَي بة ثَيشنيار و تةصويا لةسةر دةكرَيش ثَيموايـة شـوَينةكةي هـةر مـاددةى يةكةمـة كـة لَيـرة قسـةي         

ةكةمش ساَلي ثارين وةكو ثَيشنيازَيك ااراسـتةي  لةسةر بكرَيتش ديسان منين هةر تةاكيد لةسةر اةو خاَلة د
حكومـةنان كــرد كـة اــةو ناوضـانةى كــة زيانبـارنش زيــاتر زيانيـان لــَي كـةوتووة لــة مـاوةى رابــردووش زيــاتر        

وةك ناوضةيةكى ترى كوردستان كة  ايهتيماميان ثَي بدرَيش ناكرَي هةَلةجبة ياخود قةآلدزَي ياخود طةرميان
كى بةركةوتبَىش اةبَى اةطةر وةكو قةرةبوو  بكـرَى و ايشـَيك لةسـةر اـةو ناوضـانة      لةوانةية زيانَيكى كةم

بكرَيتش بةآلم من لةطةَل اةوةم كة تةحديد بكرَيـت اـةو بـر ة ثارةيـة اايـا سـةد مليـارة يـان حـةنتا و ثَيـنج           
ثَيشـنيازى اـةوة    مليارة  من بؤ خؤم تاوةكو بر ةكةى زياتر بَيت ثَيمواية باشكةش بةآلم تةحديد بكرَيتش مـن 

دةكةم لةيياتى اةوةى اةم ثارانة زؤريار كَيشة اةوةيـة كـة لةوانةيـة اـةوبر ة ثارةيـةى كـة دادةنـدرَى بـر ة         
ثارةيةكى با  بَيتش بةآلم اةو بر ة ثارةية بة خراث بةكاردةهَيندرَىش لةبةراةوة من ثَيشنيار دةكةم كة اةو 

ةند دةتوانرَى قسةى لةسةر بكرَيت كة قسة لةسةر اةوة بـَى بـؤ   بر ة ثارةيةى كة دادةندرَى نازا  اةوة تا ض
سةنتةرى توَيذينةوةى تايبة  بَيت بة اةطةر بر ة ثارةكـةى اـةوةى كـة بـؤ هةَلةجبةيـة لةسـةر سـةنتةرَيكى        
توَيذينـةوة بَيـت و لةســةر دةراةجنامـةكان و لةسـةر اــةو تةاسـريانةى كـة كيميــايى لةسـةر اـةم ناوضــةيةى         

ستا  طومان هةية لةسةر اةوةى كة اايا ناوضةى هةَلةجبة بؤ ذيان طوجناوة يـان طوجنـاو نيـةش    كردووةش تا اَي
اةطــةر اةمــة طومــانَيكى هةَلــة  بَيــت بــةس قســةيةكة هةيــةش اَيمــة نــةمانتوانيوة بــؤ اــةبَى ر َيكخراوَيكــى   

 ......... .ةسوكارى نَيودةوَلةتى و ر َيكخراوَيك لة دةرةوة بَيت كارلةسةر اةوة بكا  كة بارى دةروونى ك
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تؤ باسى ميزانيةكة بكة اَيستا وةختى توَيذينةوة نيةش اةوة لة وةختَيكى ترش نةرموو

 :حممود ر َيباز نتاح.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .تةحديد بكرَيت كة بؤ اةو اليةنة بَى و سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ادر نةرمووكاك ق
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا ثشتطريى ثَيشنيارى نراكسيؤنى كوردستانى دةكـةمش تكـام وايـة بـؤ اـةو بر طانـة تـةرخان بكرَيـت كـة          
ااماذةيان ثَيى كردش مـن دووبـارةى ناكةمـةوةش هـةروةها ثشـتطريى لـة ثَيشـنيارى ليذنـةى دارايـى دةكـةم كـة            

مليار بؤ اةوةى بتوانَى لة هـةموو شـوَينة ثَيويسـتيةكان     12مليارةوة بكرَيت بة  52ةرلةمان لة بوديةى ث
نووسينطة بكاتةوةش هةروةها اةو كةموكور يانةى كة هةنة ضارةسةريان بكـا ش ديسـانةوة تةاكيـد دةكةمـةوة     

بـؤ ةوونـة قـةزاى     بؤ اةو قةزاو ناحيانـةى كـة زةرةرمةنـد بوونـة لةسـةردةمى ر ذَيمـى بةعسـى لةناوضـووش        
مَيرطةسـوور و قـةزاى سـؤران و قــةزاى ضـؤمان و ر وانـدزش نـةك تــةنها طونـد و ناحيـةكانش بـةَلكو مةركــةزى          
قةزايةكانيشيان لةطةَل خاك يةكسان كرابووش بؤية منين ثَيشنيار دةكةم اةو بر ة ثارةية بكرَيتة سةد مليار 

ــتش هــةروةها تــةرخانكردنى بــر ة ثارةيــةك بــؤ   و بــؤ اــةو قــةزاو شــوَينة زيــان بةركةوتوانــة تــةرخان ب   كرَي
هةَلبذاردنى اةجنومةنى ثارَيزطاكان اةطةر وةزارةتى دارايى حسابى بـؤ نـةكردبَيتش هـةروةها ثشـتطريى لـةو      
ثَيشــنيارانةى هةنــدَيك لــة هاوكــارا  دةكــةم بــؤ حســاس كــردن بــؤ ذيــان و طــوزةرانى ثَيشــمةرطةش هــةروةها   

 .نى كةرتى تةندروستى لة هةموو بوارةكاندا وش زؤر سوثاسهةوَلدان بؤ زياتر دةعم كرد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان هةر بؤ ااطاداريتان اَيستا كة اةمانـة تـةواو بـوو ثاشـان ناسـَلَيك دةدةيـنش ثـا  نيـوةر ؤ  دووبـارة          
ليذنــةى دارايــى  دادةنيشــينةوةش هــةر بــؤ ااطاداريتــانش ضــونكة اــةبَى اــةمر ؤ اــةم ماددةيــة زؤر وةختــى بــرد

يوابيان و وةزيرة بةر َيزةكان و ثاشان دةضينة سةر دةنطدانى ماددةكةش بؤية تكاية هةوَل بدةن تيكـرار زؤر  
 .نةبَىش ضونكة بةر استى زؤر تيكرار هةبووش كاك سةروةر نةرموو

 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ابةتة كرا لةو ماددةية لةاليـةن بةر َيزةكانـةوةش اـةوةى لَيـرةدا مـن دةمـةوَى       ديارة قسةى زؤر سةبارة  بةو ب
دةرهَينـانى اـةو بـر ة ثارةيـةى ثةرةثَيـدانى      / ايشارةتى ثَي بدةم لةوانةيـة بةشـَيكى دووبـارة بـَىش يـةكَيكيان     

اَيســتا   مــن ثرســيارَيك دةكــةم لةبــةر َيز وةزيــرى دارايــى بةر اســتى لةوانةيــة تــا   / ثارَيزطاكــانش دووةميــان
سةبارة  بةو بر طةيةى كور  هَينانة لةالى اَيمـة ر وون نـةبَيتش يـاخود اـةوةى كـة دةيَلـَين اةمـة لـةو بـر ة          
ثارةية تةعويز دةكرَيتةوة كة دواتر بةشـَيوةى سـولتة دةدرَى ضـؤنة لةاليـةن حكومـةتى عرياقـةوةش ضـونكة        

دةكةين اةطةر ر وونكردنةيةكى زياترمان ثـَى   اَيمة هةريةكَيكمان و بة يؤرَيك باسى لَيوة دةكةين سوثاسىش
بدا ش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش من اةمة دةَلَيمةوة كة ثَيويستة اَيمة قسة لةسـةر اـةو بوديةيـة دةكـةين     
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بؤ اةوةية زياتر تةوازنى اةوة ر ابطرين تـا ضـةند دةمانـةوَى بوديةكـة لةخزمـةتى خـةَلك دابَيـتش نـةوةكو         
لَيوة دةكةينش ضونكة هةست دةكةم يؤرَيك لـة قسـةكاةان تـةناقوزاتى تَيدايـةش      هةريةكة و بةيؤرَيك باسى

يةى كـة  %11من لةطةَل اةوةدام اةو ثَيشنيارانةى كةوا سؤزان خان كردى وةكو ليستى كوردستانى اةو بر ى 
َيك ضةند يار وتوومانةتةوة كةم بكرَيتةوة ياخود لة بوديةى تةشغيلى دا دةست نيشان بكرَيـت بـؤ كؤمـةلَ   

بوارى تر و هةروةها بؤ بوارى ايستسمارينش بةآلم بةرلةوةى اَيمة قسة لةسةر اةوة بكةين كة هةريةكـة و  
لة خؤمانةوة بَلَيني بؤ بابةتَيكى تةرخان بكةينش ثـَيم باشـة بـةر َيزان وةزيـرى ثننـدانان و وةزيـرى دارايـى        

نــدراون لــةخؤوة دانــةنراونش اةطــةر هــاتو ر وونكردنــةوةى زياترمــان ثــَى بــدةنش ضــونكة اــةو بوارانــة كــة دا 
كَيشةيةك هةية وثارةيةك دةست نيشان كراوة بؤ بةهةدةردانةش اةوا اَيمة لَيرةين بـا بؤمـان ر وون بكةنـةوة    
و بر يــارى لةســةر دةدةيــن اةطــةر وا  نيــة و وةكــو ثَيويســتى دانــراوة بةر اســتى  ــةدرة اَيمــة هةريةكــةو     

كةينش بؤ ةوونة بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش سةبارة  بـةوةى كـة دةَلـَين    لةخؤمانةوة داواى كةم كردنةوةى ب
اةو ثارةية بؤ ةوونة لة سلع و خدما  و سيانة بؤ ذيانى لوك  و نةختةخة و زةراق و بـةراق داندرايـة و   
مةسئولني ثَيى بذينش اةطةر وايـة اَيمـة لَيـرة قـةبوَلى ناكـةينش اـةوةى مـن دةيبيـنم لـة سـلع و خةدةماتـدا            

ى بــؤ دةســت نيشــان كــراوة كــةوةزارةتَيكى خةدةميــةش كَيشــةيةكى طــةورةمان هةيــة   % 53وةزارةتــى كارةبــا 
ى بـؤ دانـدراوةش ثـةروةردة بـؤى دانـدراوة تةندروسـتى       % 1لةوبوارة بؤ اةوةى ضارةسةر بكرَيتش ثَيشـمةرطة  

بـا بـؤ ر وون بكاتـةوة بـةر َيز     بؤى داندراوةش اةوانى تر هةموويان بة ثؤينتا  باسى لَيـوة كرابـَىش اةمانـةمان    
وةزيرى دارايى كة اةمة ضؤنة  لـةو شـوَينانةى كـةوا زيـادة حةقـة بن درَيـتش بـةآلم اةطـةر زيـاد نيـة اَيمـة            
ناكرَى بوارى خزمةتطوزاريةكان ثةك ،ةينش لة ايعانـا  تـةنها دوو وةزارة  كـةوا بـؤى دانـدرابَى بـر ى زؤر       

مليـار بـؤ    211دانـدرابوو بـةَلَىش بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش سـاَلى ثـار         بَيتش لةساَلى ثاردا بر َيكى زؤرى بؤ
ش بةآلم اةمساَل دةبينني بـؤ   31/8ى سةرن كردووة تا % 85ش زراعة 31/8مالية كة سةرنى كردبَيت هةتا 

مليار كةم كراوةتةوةش اةم كةم كردنةوانـة تـا ضـةندن  ثَيويسـتة اَيمـة طـوة لةبـةر َيز وةزيـر بطـرين و           11
ى بـؤ تـةرخان كـراوةش لةمـةدا اـةوةى كـة        813ؤمانى ر وون بكاتةوةش لة مينـةح دا بةهـةمان شـَيوة ماليـة     ب

مليارى بؤ شـارةوانيةكان تـةرخان كـردووة لـة مةسـةلةى       216بةدواداضوونى بؤ دةكةين و سةيرى دةكةين 
سندوقى نيشتةيَى بوون واريدا  و مةسروناتيان دا اةوةى كةوا بؤيان تةواو بكرَيتش سةد و ض  و نؤى بؤ 

مليـارى   11تةرخان كراوة كة ناكرَى اةمة دةسكارى بكرَيتش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان لَيرةدا دةبينني كةوا 
بؤ هةرسَى سةرؤكايةتيةكة تةرخان كراوةش اةطةر هةر سَى سةرؤكايةتيةكة اةمة زيادة با اَيمة لَيرة بر يارى 

ةرؤكايةتى هةرَيم و ثةرلةمان و اةجنومةنى وةزيرانـة كـةوا كـةمى    َت بدةينش اةوةى سَى سةرؤكايةتيةكة س
مليـار و   333بكةينةوة اةمةش سةبارة  بة مةنانعى ايةتماعى اةطةر سةيرَيكى خشتةكة بكـةين دةبيـنني   

مليؤنى وةزارةتى كار دةيبـا ش دةزانـى اةمـة     131مليارى لةطةَل  151مليؤنةش بةشى زؤرى لةمة كة  182
ى بـؤ ثَيشـمةرطةية و كـةمَيكى كـة دةمَينَيتـةوة       11لةمةشيان دا اةوةى تر دةمَينَيتةوة و  بؤضى داندراوة 

لةمةيان حةقة بةر َيز وةزير ر وونكردنةوةمان بؤ بدا ش مةسروناتى اـوخرا ديسـانةوة بـة هـةمان شـَيوة كـة       
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سمارة لة مالية كة دةبينني بةشى زؤرى بؤ ماليةية اةوةى ترى بؤ خوَيندنى باآلو ثةروةردةو هةيئةى ايست
دةست نيشان كراوة اةو بوديةية اةو بر ة زؤرةى سولتةى زةواية و سولتةى عةقارة كؤمـةَلَيك شـتى تـرى    
لةسةرةش اَيمة لَيرةدا اةوةى دةيَلَيم بةوةى ثَيويستمان بة ر وونكردنةوة هةيةش لة مةسروناتى  ري مالية بـة  

 11و لة دواتر دا  15مليار بة  21ثَيشمةرطة دةيبا  كة  هةمان شَيوة وةزارةتى كارةبا بةشى زؤرى دةبا ش
ى بؤ ثةرلةمان داندراوةش لَيرةدا اـةوةى كـة دةيَلـَيني بـؤ اةمانـة ثَيويسـتى بـة ر وونكردنـةوةى زيـاتر هةيـة           
لةاليةن وةزيرةوةش بؤية من دةَلَيم زياتر طوة لةوان بطريدرَيتش سَى ثَيشنيارم هةيةش بةر َيز يةنابى سةرؤكى 

اةوةية اَيمة اةو بر ة ثارانـةى كـةوا دادةنـدرَيت    / رلةمانش اةطةر بة كورتى كاه ثَى بدةى بيانَلَيمش يةكةمثة
ــناعية و        ــة و ص ــداتى زراعي ــة و عااي ــولتةى زةواي ــةقارة و س ــولتةى ع ــة س ــة ل ــدا  دا ك ــةلةى عااي لةمةس

وران بكـا  و اَيمـة سـاآلنة    صندوقى نيشتةيَى بوونةش ثَيويستة صندوقَيك هةبَى بـؤ اـةوةى اـةو ثارةيـة دة    
اةو كَيشانةمان نةبَيت نةك بطةر َيتةوة بؤ وةزارةتى ماليةش خاَلَيكى ترى اةو بر ة بوديةيةى بـؤ حيزبـةكان   
داندراوة بةر استى منين ثَيشنيارى اةوة دةكةم كة تـةواو كـةم بكرَيــتةوة و حزبـةكان بـا ثشـت بـة خؤيـان         

ةك هــني بَيــتش بــةر َيز ســةرؤكى ثةرلــةمانش يــةك خــاَلم مــاوة  ببةســنت لةخؤبوردوانــة تــر كــار بكــةينش نــةو 
سةبارة  بة ناوضة ناكؤكى لةسةرةكان اةوةى بؤى داندراوة من ثَيمواية نـةك زؤر نيـةش بـةَلكو كةميشـة بـؤ      
اةوةى بتوانني اَيمة لَيرة حكومةتى هةرَيم هاوكارى اةو ناوضـانة  بكـا ش ضـونكة اـةو بـر ةى كـة لةسـاَلى        

ةست نيشان كرابـوو هـةمان بـر  اةطـةر زيـادين نـةكرَيت لَييـان كـةم نةكرَيتـةوة و سوثاسـتان           ثاردا بؤيان د
 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نيزامى نةرمووش كاك رنيق نةرموو

 :قادر رنيق صابر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ......... .مةسئوت ين نةكردووةتكا دةكةم كةس لَيرة باسى نةختةخةى مةسئولني و ذيانى نةختةخةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية دانيشةش اةو ر ةاـى خـؤى دا يةنابيشـت ر ةاـى خـؤ  داش تكايـة دانيشـةش كاكـة اـةو قسـةية ناسـر َيتةوة            
ايةتمالة مةسئولَيك هةبَيت خوا واى ثةروةردة كردبَيت و اةو شتةى هةبَيتش هةشة نةى بَيــتش دانيشـة بـا    

 .بكةين سةالمة  بىش كاك نةردان نةرموو ايشةكةمان
 

 :بةر َيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو ماددةيةى كة اَيمة اةمر ؤ طتتوطؤى لةسةر دةكةينش دةكرَى اَيمة بؤ ضاك تركردنى بارودؤخى هةرَيمى 

سةبارة  بـة كـةم كردنـةوةى ر َيـذةى     كوردستان لةر ووى بوديةوة ثَيشنيارةكان بةهةند وةربطريدرَينش اَيمة 
ى بوديــةى % 51بوديـةى تةشـغيلى مـن ثشـتطريى لـةو هاوكارانـةم دةكــةم كـة ثشـتطريى لـةوة دةكـةن كـة            
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تةشغيلى كةم بكرَيتةوةو بَيةطة لة مووضةش اةمة  وةكو  هاوكارم كاك برهان بة وردى تةناسيَلةكةى باس 
دةكـا ش بؤيـة اَيمـة دةتـوانني اةمـة لـة نةسـَ  و        ( دينار يةك ترليؤن و حةو  سةدو نةوةدو نؤ مليار)كردش 

بةند و ماددةكاندا بةكارى بهَينني و يَيى بؤ بكةينةوة و اةو طؤر انكاريانةى كة تَييدا دةكةين كـارى لةسـةر   
ــةم       ــةتى و مــةنانعى ايةتمــاعى و اةمانــة ك ــا  و  ســوودى كؤمةآلي ــة اةمــة لــة مينــةح و ايعان بكــةينش وات

تــة ســةر بــوارة تةندروســتيةكان وةك عــةقار و خانةنيشــني و زيــادكردنى مووضــةى كــةم   بكةينــةوة و ،رَي
اةندام و يةكسان كردنةوةيان لة بوارة خزمةتطوزاريةكانى تر بة تايبةتى تةندروستى كة هاوكـارم ثـةريهان   

ى و خان باسى كرد و ثشتطريى دةكـةم لـة بـوارى تةندروسـتيةكةوة و لـةبوارى ثـةروةردة و بـوارى كشـتوكالَ        
 ....... .ثيشةسازى و بوارة خةدةميةكان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امساعي  و سؤزان خان تكاية قسة مةكةنش  كاك نةردان نةرموو

 :نةردان عبداهلل قادربةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةوةى نةضينة ناو تةناسـيَ  و  ر َيباز دةكةم بةوةى كة اَيمة بؤ ا.هةروةها من ثشتطريى لةر اى هاوكارم كاك د

وردةكاريةكانةوة كة كوَى زياد بكةين و كوَى كةم بكةينةوة بـة تايبـةتى لـةبوارى مووضـةو موخةسةسـا  و      
 ......... .ثاية و ثلةداش اَيمة بة بةندَيك اةوة كؤتايى ثَى بَينني بة يةكسان كردنةوةى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .  دةنط مةكة ريااةنش كاك نةردان نةرمووكاك عبدالسنم لة يَيطاى خؤ

 : بةر َيز نةردان عبدهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر َيباز بةوةى كة رزطارمان ببَى اَيمـة لـة زيـادكردنى موخةسـا  و يةكسـان      .ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كاك د

مـة لـةم ثةرلةمانـةوة بر يـار بـدةين و      كردنةوى مووضة و ثاية و دةرماَلة بةبةندَيك كؤتايى بةوة بهَينني اَي
اَيمة سةرضاوةى داهاتى اةم هةرَيمـةو حكومـةتى عرياقـى وةكـو يةكـة و يـةك سةرضـاوةيةش كةواتـة بؤضـى          
مووضةكاةان يةكسان نةبَى و موخةسةسا  يةكسـان نـةبَى  بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم مـن بةيـةك بةنـد اـةوة          

ردنةوةى هةموو مووضة و دةرماَلة و موخةسةسا  و ثلة وثاية بن ينةوة كة اَيمة يةكسان كردنةوة و هاوتاك
لةطةَل حكومةتى عرياقى داش هةر زيادكردن و كةم كردنةوةيةكين كةكرا نانز بَيت لـة حكومـةتى هـةرَيمى    
كوردستان و ضيك رزطارمان دةبَيت لةسةراةو وردةكاريانةى كة زؤر قسةى لةسـةر كـراش ناعةدالةتيـةكانين    

نى خؤى و نامَينَىش هةروةها ثشتطريى لة داواكاريةكانى بـراى بـةر َيزم كـاك مسـري دةكـةم بـة       دةضَيتةوة شوَي
طةر انةوةى بوديةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان و دةربهَيندرَيت لَيرة و بدرَيتةوة بة دةستى خؤيـان بـؤ بـةهَيز    

دةكـةم كـة مووضـة و    كردنى سيستمى المةركةزى و خؤيان سةرثشك بن لة سةرنكردنىش هـةروةها مـن داوا   
 111موخةسةسـا  و ثايـةى هَيزةكــانى ثـؤلي  و ااسـاين و ثَيشــمةرطة يةكسـان بكرَيــتةوة و طةر انــةوةى       



 111 

كــة لةطــةَل بــةر َيز  1111ى ســاَلى  11و  11و  11و  1هــةزار لــة مووضــةى بــةدةل اــةرزاق كــة لــةمانطى  
انةوة بةر استى بةكةموكورتى طةر انيانةوة و وةزيرى دارايى بر يارى لةسةر درا كة بطةر َيتةوةش كة طةر انديشي

هةزاريان نةداوة بةوانةى كة ثَييان داونش هةروةها كؤمةَلَيكين بَى بة  كران لةو هَيزانـةش بةر اسـتى    111
هةزارةكةيان بؤ بطةر َيتةوة بؤ اةو ضوار مانطةى يةكةم بةر َيوبةرايةتى بـةرطرى نرياكةوتنـة    111اةوة  

انية و بةر َيوبةرايةتى ثاسةوانيةكانةش بةر َيوبةرايةتى ااسايشـى طشـتى هـةولَيرو سـلَيمانى     و هَيزةكانى زَير ةا
ــة     ــران ل ــة  ك ــَى ب ــة ب ــةموو       111ك ــة ه ــة ب ــة  هةي ــةكى تايب ــةوةى دةرماَلةي ــةروةها طةر ان ــةش ه هةزارةك

موو بــؤ دكتؤرايــة لــة هــة% 111بــؤ ماســتةر و % 15خةرجيـةكانى ماســتةر و دكتــؤرا لــة وةزارةتةكانــدا كــة  
وةزارةتةكاندا كة بة مووضةى ايسمىش بؤية داوا دةكـةم بـؤ وةزارةتـى نـاوخؤ  اـةوة بطةر َيتـةوة كـة تـةنها         
ــة         ــةى زينداني ــة مينة ــيةكان وات ــة سياس ــةى زينداني ــةوةى مووض ــان كردن ــةتىش يةكس ــاوخؤ ني ــى ن وةزارةت

و كاتةوة نةبَى كة مةلـةنى  سياسيةكانش اةمانة  يةكسان بكرَيتةوةو هةروةها اةوةشى كة لَييان نةوتاوة لة
زيندانى سياسى تةواو دةبَى لةو بةروارةوة بؤى دابندرَى لـة حكومـةتى عرياقـى اةطـةر اـةمر ؤ تـؤ مةلـةنى        

ةوة هــةموو مووضــةكانيان بــؤ  1116زينــدانى سياســى تــةواو بــوَى لــةو ر ؤذةوةى كــة بر يــارى َت دراوة لــة   
ــةتى    ــة حكوم ــرة ل ــتة لَي ــة ثَيويس ــةوةش بؤي ــة     دةطةر َينن ــةو مان ــتى ا ــة  بةر اس ــتانين اَيم ــةرَيمى كوردس ه

بطةر َينينــةوةش لةبةراــةوة طونــاحى اــةو نيــة كــة مةلةنةكــةى تــةواو نــةبووةش لــةر ووى ايــداري و ياســاييةوة 
طوناحى حكومةتة  كةواتة حةقةكـةى هـةبوو لةوكاتـةوةى كـة بر يـار دراوةش بؤيـة بـؤى بطةر َيتـةوة و وةكـو          

ة دةهَينمـةوة خـةَلك هةيـة ضـةند مانطَيـك ثـَين اَيسـتا اـةوةى بـؤ كـراوة و           حكومةتى عرياقـىش مـن ةوونـ   
هةموو مانطةكانيان بةسةر يةكةوة بؤ طةر اندووةتةوة كة اةوة كارَيكى باشةش بر يارَيكى بـةر َيز سـةرؤكايةتى   

بـؤ   حكومةتى هةرَيمى كوردستا  هةية بة طةر انـةوةى مـانى نـةوتاوى نةرمانبـةرانى سـلَيمانى و طـةرميان      
حةو  ساَلش اةمة بر يارَيكى باشة و من داوا دةكةم لَيرةدا اَيمة لة بوديةى اةمساَلدا اَيمة هـةمان مـان بـؤ    

 111ةوة ايسـتةقاقيان هةيـة كـة     1113هَيزةكانى ثـؤلي  و ااسـاين و ثَيشـمةرطة بطةر َينينـةوة كـة لـة       
َيت بة ماوةيةك بَى كـة حكومـة  بتـوانَى    ساَلين ب 1هةزارى بةدةل اةرزاقيان ثَى بدرَىش داوا دةكةم كة بؤ 

بيداتةوة اةو مانـة بطةر َينينـةوة بؤيـانش هـةروةها ثشـتطريى لـة بـراى بـةر َيزم كـاك صـباح بيـت اهلل دةكـةم             
سةبارة  بة يةكسان كردنةوةى مووضة و دةرماَلةى ثَيشمةرطة و اةوانةشى كة اَيستا هةيـة و لةطـةَل ضـوار    

توانن هةمان مووضةيان ثـَى بـدةن لةبةراـةوةى طونـاحى اـةوان نيـة كـة لـة         ليواكة يةكيان نةطرتووةتةوة ب
هَيزَيكى نيزاميا ر َيك نةخراون تا اـةو كاتـة هَيزةكـان بـة نيزامـى دةكرَيـتش طونـاح و كةمتةرخةميةكـة لـة          
حكومةتةوةية بؤ اةوان بايى بدةن  بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة هةمان مووضةى هَيزة نيزاميةكانيان ثـَى  

 .درَيت اةوانةى كة نةضوونةتة بوارى نيزاميةوةب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امينة خان نةرموو

 :بةر َيز امينة زكرى سعيد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةلبة  اةز ثشتطرييا ر ةايا ثةدان خانَى دكةم لسةر دةست نيشان كرناش ضنكى اةطةر اةم سةح كةينَى زؤر 

َى ناوخؤ ثَيت يا مة دةست ثَيكَى دةرطةهَي بوديَى مـة دةنطـدان سـةر كردبـا نوكـة      مادةيى حةشار ل ثةير ةو
مة نةزانى با كو اةرقامَيت بة دةستَى مة دَيت ضـؤن تةقسـيم بةنـديَى دكـةين و ضـةوانيا موناقةشـاتا سـةر        

داى بـؤ   كةينش هةلبة  اةو ر يذةيت كو هةمى نراكسيؤنَيت ثةرلـةمانى و ثةرلـةمانَيت بـةر َيز ايشـارة  ثـيَ     
هةندَى كو كةم ببَى بوديا تةشغيلى بضتة سةر بودية وةبةرهَينانَىش من هةندةك موالحةزاتَيت سةر هةنش 

نينة بوديا % 11يا ثَيشنيار كريا نراكسيؤنا كوردستانى سةح كةينَى % 11و  6بؤ ةوونة مةسةلةن اةطةر 
كةينَى زَيـدةكرنا مووضـةيةن ثَيشـمةرطة    تةشغيلى دضينت بؤ بودية وةبةرهَينانَىش ضونكة اةطةر اةم سةح 

و ثؤلي  و ااسايشَى و سـلتا هااـذينَى و عـةقارَى و قـةرزى كشـتوكاَلى و هةروةسـا قـةرزَى بضـيك بـؤ الوانش          
مليـارا وى   151يَى ية كـو  %  268اةاة هةمى ثرؤذةيت ية  تةشغيلينةش اةو ر َيذا كو دَي كةم بينت ر َيذةيا 

ــةتا    ــَيكرنا هةَلم ــؤ ض ــينت ب ــتمانى و   دض ــةى نيش ــا مةدرةس ــت كرن ــؤ   311دروس ــتةوخؤ دَى ب ى وى ذى ر اس
اـةا ر َيـذةيا كـةم بـيش     % 51ثرؤذةيَى ضَينت يةعنى ديتنـا مـن اـةا لَيكـدانا هـةم كةسـَيت كـو داخـازا دكـةن          

لَيكدانةكا يا زانسـتيانة نينـةش سـةبارة  بـة نـااَى ياسـايَىش اـةز ثَيشـنيار دكـةم بيتـة بوديـا طشـتيا هـةرَيما              
ثشتى اةرقام ديار بـن اـةو مليؤنـة كـو      3و 1و  1دستانآش يةعنى طشتيشى بؤ زَيدة ببنتش لسةر بةندَى كور

دقةوسَى داية تشتةكى زَيدةية ضونكى وةختَى اةرقام و يةعنى تو بوديةيَى س اةرقام دينـى مةسـةلةن تـو    
درسـت نينـة ضـونكى هـيَ     مليؤن اةو مليؤنة ناا قةوسَى دايـة زَيدةيـةش يـا     121ترليؤن لة  13ديار بكةى 

يهةتا ن يسنت اةرقام ذى هاتية ن يسنيش سةبارة  ماددا و خاآل دوَي ذ مادا اَيكَى ااماذة بهةندَى هاتية دان 
ــدراَل         ــةتا ن ــة حكوم ــةر ب ــةوة س ــمةرطة ا ــا ثَيش ــا وةزارةت ــةكى ذ ثارةي ــانَى دى بةش ــَى كورتهَين ــةو بةش ــو ا ك

ــَى دى      ــةو بةش ــةوة ا ــن ا ــيارا م ــةش َت ثرس ــةوانَى و       دزاريتةا ــرى و دَى ض ــدا ك ــةياوز تَي ــةتَى ت ــو حكوم ك
 .دزاريتةاة  اةطةر يةعنى ثَيت يا اَى ماددَى دا يهَى خؤ بطريت و ايشارة  ثَي بهَيتة دانش سثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان نةرموو.د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةو ثيَ  ــتطريى ل ــن ثش ــةرجش     م ــة دوو م ــةآلم ب ــةوةش ب ــةم بكرَيت ــنت ك ــةى وةطةر خس ــةوا بودي ــةم ك ــنيارة دةك ش

بةر َيذةيةكى وا كةم كـة كاريطـةرى هـةبَيت لةسـةر كاروضـاالكى حكومـة ش اـةو مةريـة  كـاك          / يةكةميان
بـةهيَ شـَيوةيةك نةبَيــتة هـؤى كـةم كردنـةوةى مووضـةى        / بينل لةسةرةتا ااماذةى ثَيـى كـردش دووةميـان   

ى ثَيشنيار كـردش اـةو   % 51و بةر َيزَيك % 15و % 11وة % 11بةرانش ر َيذةى زؤر يياواز ثَيشنيار كرا نةرمان
ر َيذةية بةدانطدان يةكن دةبَيتةوةش بةآلم وةآلمـى اـةو ثرسـيارة لـةالين حكومةتةوةيـة تـا ض ر َيذةيـةك كـةم         

ةى اةجنومـةنى دادوةرى كـراش مـن    بكرَيتةوةش بةو دوو مةريةى كة باسم كردش بـةر َيزان زؤر بـاس لـة بوديـ    
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بَيت يان وةكو اةو بر ة ثارةية بَيت كة ساَلى  1111باس لةبر ى ثارةكة ناكةم و باس لةوة ناكةم وةكو ساَلى 
لة ثرؤذةى موازةنة و ثرؤذةى بودية ثَيشنيار كراوةش من تةنها بة ثَيويستى دةزا  ر وونكردنةوةيةك بـدةم  

و زيادةيةش هؤكارةكـانى زيادةكـة ضـني  سـَى خـاَلن بـةر َيزانش يةكـةميان اـةو         لةاةجنامى بةدواداضوو  بؤ اة
بر يــارةى كــة لــة اةجنومــةنى وةزيــران دةرضــوو بــة زيــاد كردنــى دةرماَلــة بــؤ دادوةرانش داواكــارى طشــتى و    

ــة      ــةى ل ــةوة نزيك ــاواز ا ــذةى يي ــة بةر َي ــايى ك ــةرانى ياس ــة     1نةرمانب ــةو هؤَل ــة ل ــا ش اَيم ــاتر دةك ــار زي ملي
شنيارمان كرد كة هةموويان نةرمانبةرانى دةرضووى ياسا بةيةكسانى زياد بكرَيت واتة ر َيذةكةمان زيـاتر  ثَي

ياسـاى دةسـةآلتى    1111ى سـاَلى   13كة بة ثَيى ياساى ذمارة / كرد بر ة ثارةكة زياتر دةبَىش هؤكارى دووةم
اـةو دةسـتةية اـةو سـاَل دامـةزراوة      دادوةرى هةيئةى ايشرانى قةزااى دا ةزرَى و سةرثةرشتيارى دادوةرى 

كة نةرمانطةيةكى سةربةخؤيةو سةر بة اةجنومةنى دادوةريةو كة ثَيويست دةكا  بوديةيةكى تايبةتى بؤ 
تةرخان بكرَيـت لـة هؤكارةكـانى زيـادبوونى بوديةكةيـةش هؤكـارى سـَييةم اةوةيـة كـة تـا اَيسـتا دادوةرانـى             

ةى وةزارةتى دارايى واابووري بـووش اَيمـة زؤر ر ةخنـةمان    خانةنيشني مووضةى خانةنيشينيان لةسةر بودي
َت دةطـرتن  كــة اَيــوة دةســةآلتَيكى ســةربةخؤن بوديــةى تايبــةتتان هةيــةش لةبةرضــى دادوةرى خانةنيشــني  
مووضةى سةر بةو اةجنومةنة نةبَى و سةر بة وةزارةتى دارايى بَيت  اةوة  هؤكارى سـَييةمش بـؤ ااطـادارى    

لـةذَير ضـاودَيرى    1111ى سـاَلى   13ى ياساى ذمـارة   2ةى اةو دةسةآلتة بة ثَيى ماددة بةر َيزيشتان بودي
 .ثةرلةمانة و لةاليةن ثةرلةمانةوة ثةسةند دةكرَىش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةيام خان نةرموو

 :بةر َيز ثةيام امحد محد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة ثَيشنيارةكانى نراكسيؤنى طؤر ان دةكةم و دواتـرين ثشـتطريى لـة هـاور َيم     ديارة من يةكةم يار ثشتطريى ل

ر َيباز دةكةم كة اةبَى ثَيشك اَيمة داهانان لةبةردةست بووايةش ضونكة هةر بـؤ خؤمشـان اةطـةر ثارةيـةك     .د
يـة  لة دةسـتم نـةبَى نـازا  ضـؤن سـةرنى بكـةمش يـةعنى اـةبَى ثارةكـةم ثـَى بـَى و دوايـى سـةرنى بكـةمش بؤ              

ــى         ــى باس ــةش دواي ــان بكرداي ــى داهان ــار باس ــةم ي ــة و يةك ــت بوواي ــةمان لةبةردةس ــة داهاتةك ــة اَيم اةبوواي
و % 11مةسرونا  بكرايةش دواتر باس لةو زيادةية دةكرَى كة هةريةكَيك ثَيشنيارَيك دةكا  كة يةكَيك دةتََ 

اَيمـة بـةو حـةو  بر طـةى مووضـةيا      بَيتش ديـارة اـةو زيـاد و كةميـة دةبـَى ثَيشـك       % 51بَيت يان % 15يان 
بضووينايةوةش يـةعنى باسـى اـةو حـةو  بر طةيـةمان بكردايـة لـة ضـى زيـادةش لةضـى كةمـة ش مةسـةلةن لـة              
بةخشيناش ضةندى زيادة ضةندى ثَيويستةش ضةندى ثَيويستة بن درَيت ش اَيمة لةسةر بنةمايـةك اـةو كـةم و    

كــة اــةو بةدواداضــوون و ديراســةيةى كــة كــراوة لةســةرىش زيادةمــان بكردايــةش بؤيــة اَيمــة بــة ثَيــى اــةوةى 
هةموومان كردوومانة لةسةرىش اةوهةموو ر ةخنةيةى كة طرياوةش لةم بوديةية دةردةكةوَيت كة زيادةيـةكى  

يةكة بن درَيتش ديارة باسى اةو ثَيشنيارة %51زؤر هةية لةوةش بؤية اَيمة ثَيشنيارى اةوةمان كردووة كة لة 
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ر َيباز دةكةم كة سةريةم مووضةو مينةةكانش اـةوةى كـة   .خاَلَيكم هةية لةوةش ثشتطريى لة دكراش من ضةند 
لة كوردستان هةيةش هاوتا بكرَيت لةطةَل بة داش هةر لة مووضةى ثَيشـمةرطةو ثـؤلي  و هَيزةكـانى نـاوخؤش     

يةكى زؤر هةيـةش كـة   هةتاوةكو اةو مينةانةى زيندانى سياسىش كةلة بة دا ضؤنةوش لَيرةدا نةرقَيك ويياواز
هاوكــارم كــاك نــةردان زؤر بــةيوانى ر وونــى كــردةوةش كــة اةوانــةى دواكــةوتووة موعامةلــةكانيانش اــةوة   
تــةعويزيان بــؤ بكرَيتــةوةش ديــارة اةمــة  لــة ثارســاَلدا اَيمــة بر يارمــان لةســةرى داوةش مووضــةى ثــؤلي  و  

اـةو لةسـةر حكومـة  بـووة كـة نـةيتوانيوة اـةوة        ثَيشمةرطة هاوتـا بكرَيتـةوةش لةطـةَل بة ـداش بـةاَلم ديـارة       
يَيبــةيَى بكــا ش هةرضــةندة بر يــارى ثةرلــةمان بــووةش يطــة لةطــةَل اــةوةى اــةو بر يــارةى ثَيشــكين باســم 

يــةش كــة قــةرةبووى ســزاى 31كــردووةش هةرباســى اةكــةينش تااةوةنــدة يَيبــةيَى بكرَيــتش اــةوين مــاددةى  
كراونةتـةوةش اـةوين هـةر بر يارَيكـة اـةبَيت وةزارةتـةكان ثابةنـد        سياسيةش كـةتا اَيسـتا اةوانـة قـةرةبوو نة    

بووناية بةو بر يارةى ثةرلةمانةوةش ديارة باس لةوة كراش اةو بر ينةى كة لـة تةشـغيلى بن َيـتش ،رَيتـة سـةر      
ذنـةى  وةبةرهَينانش بر َيكى ،رَيتة سةر اةو ناوضانةى كة زياتر زيانيـان َت كـةوتووةش وةكـو هاوكـارا  لـة لي     

ااوةدانكردنةوة باسيان كردش كاك دَلشاد و كاك حةمة سةعيدش ناوضة سنووريةكانش اةو ناوضانةى كـة زيـاتر   
زيانيان َت كةوتووةش اةو ناوضانةى كة زياتر وَيراننش مةسةلةن بؤ ةوونة اَيمة بامسان كردش وةكـو ناوضـةى   

ش اَيمــة اــةوة دووســاَلة كــة خؤمــان لَيــرة  كتــرى كــة زيــانَيكى زؤرى بــة خؤيــةوة بينــوةش زؤر ايهمــال كــراوة  
موناقةشةى بودية دةكةينش لة ثر ؤذةكانش شانسَيكى زؤر زؤر كةمى ثَيدراوةش بوديةيةكى زؤر زؤر كةمى بؤ 
دابني كراوةش بؤية اَيمة ثَيشـنيار دةكـةين كـة اةوانـة ،رَيتـة سـةر اـةو ناوضـانةو زيـاتر خزمـة  بكرَيـتش            

كةى كاك شؤر  دةكةمش اةو الدَييةى كة لـة ثرؤسـةى اـةنتال هـاتن بـؤ اـةو       هةروةها ثشتطريى لة ثَيشنيارة
اؤردوطايانةش كة اَيستا باس لةوة دةكرَيتش كة اةوانة موستةنيد بوون لة سلتةى عةقارش اـةوانين مشوليـان   
بكرَيــتش ضــونكة اــةوة وةكــو كــاك شــؤر  بــة روونــى باســى كــردةوةش اــةوان بــة يــةبرى هــاتوون بــؤ اــةو     

ةش بؤية ثَيويستة اةو سولتةى عةقارة اةوانين بطرَيتةوةش هةروةها سولتةى عةقارين بـؤ اـةوة   اؤردوطايان
مـةترين بطرَيتـةوةش هـةروةها وةكـو     111كة ثَيشكين ثَيشنيار كراوةش ثشتطريى اةو ثَيشنيارة دةكةين كة 

تـا بكرَيتـةوة لةطـةَل    ثَيشك بامسان كردش هةموو شتةكان هاوتا بكرَيت لةطةَل بة داش سولتةى عـةقارين هاو 
مليؤنش اةوين وةكـو ر َينماييـةكان   5مليؤنش هةروةها بؤ سلتةى زةوايين بكرَيت بة 31بة داش كة بكرَيتة 

كة اةوانة بطرَيتةوةش كة ماوةى ساَلَيكة زةواييان كردووةش لة عةقدى زةوايةكـةيان بؤيـان حيسـاس بكرَيـتش     
 .مشوت اةوانين بكا ش زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان بةر َيزسةرؤكى
 .بةر َيز عبدالسنم بةروارى كةرةمكة

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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من يارَيكى تر دَينمةوة بري كةماددةى يةكةمش تةنها تايبةتة بـةوةى دةسـت نيشـان كردنـى بـر ى ثـارةى كـة        
ركيز دةكـةم لةسـةر خـودى نـاوةر ؤكى     خةمَلَينراوة بؤ خةرج كردنش بؤية من لة قسة كردنى خؤمش تةنها تـة 

مــاددةى يةكــةم و ضــؤنيةتى طتتوطــؤ كــردن لةســةرىش بَيطومــان هــةموو اــةو ثَيشــنيارو تَيبينيانــةى هــاتنش   
ناكرَيت من خؤيان َت بةدةر بكةمش من ثشتطرييان َت دةكةمش بةتايبةتى اةوانةى كة بؤ زياد كردنى داهـا  و  

لـةوَى اةسـَلةن هـةر     15و12و13من لة بةشـى ثَينةـةمش لـةماددةكانى     بر ى ثَيشينةكانش بةاَلم بة تةسةورى
خودى اةوانة هةمووى بـاس كـراونش هـةق بـةخؤم دةدةم لـةوَى اـةو تَيبينيانـة بكـةمش بةنيسـبةتى مـاددةى           
يةكةمش وةكو لة طتتوطؤكانى هةنتةى ر ابـردوو  كـة باسـى وردةكاريـةكانى بوديـةمان كـردش خـودى بـةر َيز         

ــا ــانين ه ــان    وةزيرةك ــةى بووذاندنــةوةى ثارَيزطاك ــت بودي ــيثَيكى نادروس ــة ثرَينس ور ابوون لةطــةَل اَيمــةش ب
،رَيتة ناو بوديةى طشتىش ضونكة بة شَيوةيكى يودا دَيتش ضونكة مةبةستَيكى ترى هةيةش ميكانيزمةكةى 

نيارةى كة زياتر لة كة لةوَى بيت لة ثارَيزطاكان بيتش سوودى زياتر بَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةمش اةو ثَيش
خوشــك و بــراو اةنــدامانى بــةر َيزى ثةرلــةمان هــا ش ،رَيتــة دةنــط دان و ثةســةند بكرَيــتش واتــة اــةو   11

ذمارةية دةربكرَيت لةو ذمارانةى لة ماددةى يةكةم هاتوونش بةو ثَيية بر ى سـَيزدة ترليـؤن و نؤسـةدو ضـ ش     
رةتاى مـاددةى يةكـةمش ذمارةكـة اةبَيتـة سـَيزدة      اةطةر دوسةدو نـةوة  و يـةك مليـارى َت دةربكـةينش لةسـة     

ترليؤن و شة  سةدو ض  و نؤش هةروها بر ى ضوار ترليـؤن سـةدو ثـةجنا مليـارش اةبَيتـة سـَى كؤمـا هةشـت         
ســةدو ثــةجناو هةشــت ترليــؤنش لــة عةيزةكــة  كــور  هَينانةكــة ش اةطــةر اــةو دوســةدو نــةوة  و يــةك   

ن و دووسـةدو شةسـت و سـَىش بَيطومـان كـة هاتينـة سـةر مـاددةى         مليارةى َت دةربكةينش اةبَيتة يـةك ترليـؤ  
دووةمينش اةوكاتة من ثرسيم اةو دوسةدو نةوة  و يةك مليـارة لـةكوَى بـاس كـراوة ش لـة خشـتةكةى كـة        
هاتووة لة ماددةى دووةمش كة هاتينة ماددةى دووةمش دةبَيت اةوة  ر ةضاو بكرَيتش اةو مةبلة ـة  وابـزا    

ش لةبةرضاو طرتنى ثَيشنيارةكةى كاك دَلشادش كة خؤى بـة تةناسـي  باسـى كردبـووش باسـى      مليارةكةية 11لة 
شة  سةدو بيست مليارى كردش كة موحةدةد اةو لة بوديةى بةكارهَينانش اةضـَيتة بوديـةى وةبـةرهَينانش    

سةوة داوايان َت تةنها اةوة  اةطةر ر ةضاو بكةينش واتة ثَيويستة يارَيكى تر لَيذنةى دارايىش اةطةر بة سوثا
بكةمش اةطةر اةو ثَيشنيارة  ثةسةند كراش دةبَيت اـةو ذمارةيـة كـة هـاتووة بـةو شـَيوةية دروسـت بكرَيـتش         
اةمة لةاليةك لةاليةكى ترةوةش مـن هيـوادارم شـَيوةيةك بدؤزينـةوة بـؤ طتتوطـؤ كـردن لةسـةر اـةو هـةموو           

ر ؤذان .يـةى تةشـغيلى بـؤ وةبـةرهَينانش بـةر َيز د     ثَيشنيارانةى كة كران دةربارةى طواستنةوةى ثـارة لـة ميزان  
ببـورن مـن خـةرجيى ريـازاه بؤيـة ذمـارة الى مـن زؤر        )ايشارةتَيكى دا اَيمة اةطةر بَيني بةس تةنها ذمـارة  

ش اَيمة اةطةر حـ  بكـةين اـةو    (طرنطةش قسة كردن دةربارةى ذمارة تؤزَى من لَيى دةترسم دةبى دةقيق بني
كة من لةطةَليم بؤ دروسـت كردنـى مووضـةى ثَيشـمةرطةش هـةروةها بـؤ بةرزكردنـةوةى        داواكارية ر ةوايانةى 

هـةزارش بـؤ    151مةبلة ى تؤر ى ضاودَيرى كؤمةآليةتى كة خؤمان لة ليذنةى كؤمةآليةتى داوامـان كـردووة   
ــاوةكو        ــت ت ــنوور بَي ــَى س ــرد ب ــان ك ــةمان داوام ــة لةليذنةك ــة اَيم ــةرطريى ك ــينةى هاوس ــادكردنى ثَيش  11زي

يؤنينش من لةطةَل هةموو اةوانةم وةكو مةبدةاَيكش بةس اةمةوَى االيةتَيك بدؤزمةوة يةكَيك هاوكـاريم  مل
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بكا  اةو ذمارانة هةمووى كؤبكاتةوة دةبَيتة ضةند مليار  اةوانةى كة هـةموومان لةطةَلينـة زيـاد بكرَيـتش     
تر لة بوديـةى تةشـغيلى كـةم     ى% 11لة خودى بوديةى تةشغيلىش اةطةر بَيني % 11اةوة زياتر ناكا  لة 

بكةينةوة و اةم دة و بيستةمان هيناوة سةر تةسةور دةكةم بؤ وةزارةتى دارايـى و ثننـدانان سـةر طَيذيـةك     
دروست دةكةينش بؤية داوا دةكةم لةو نةترةيةى بةينى هةردوو دانيشتنة بيتش لةهةر يَيطايةتى تر زؤر بة 

دةخةينــة ســةر تةشــغيلى بــة ثَيــى اــةو ثَيشــنيارانةى كــة    وردى ذمارةكــان حســاس بكــةين ضــةند بــارطرانى 
كردوومانةش ضونكة من تةسةور دةكةم ثَيشنيارى ر ةوانة و هةموومان دةنطى بؤ دةدةينش ضـةندى تـر زيـادة    

تـةنها بـؤ اةوةيـة بـري بكةينـةوة اايـا ضـؤن عةمةليـةن تـةتبيق          % 5يـان  % 11لة كام بوار يارى كـردن بـةو   
 .دةكرَيتش زؤر سوثاس

 :ر َيزسةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك حممد نةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

شــتَيكى زؤر ضــاكة كــة هــةموومان كــؤدةنط بــووين لةســةر دابــةزينى بوديــةى وةطةر خســنت بــؤ مةبةســتى  
  و ثتـــةوكردنى ذَيرخـــانى اـــابوورى و ثاَلثشـــتى بـــوارى كشـــتوكاَل و ثيشةســـازى  و ثـــةروةردةو وةرز       

ااوةدانكردنةوة و خزمةتطوزارى زياترش هةروةها بؤ ضـةند بـوارَيكى تـر و بـؤ بوديـةى تةشـغيلى كـة وةكـو         
هةزار دينار بؤ هَيزةكانى ااسايشـى نـاوخؤ و    111بوديةى تةشغيليشن بةآلم زةرورن وةك تةرخان كردنى 

ةى عـةقار و هاوسـةطريىش   بةخشينى زيادكردنى بةرهةم و بةخشينى تؤر ى كؤمةآليةتى و زيـاد كردنـى سـلت   
بةآلم من لَيرةدا ثشتطريى ثَيشنيازةكةى سؤزان خـان و كـاك دَلشـاد دةكـةم لةبةراـةوةى كـة اـةوان لـةكاتَيك         

مليـار دينـار اةمـة اةطـةر بَيةطـة لـة        111ى كؤى بوديـةى طشـتى كـة دةطاتـة     %11باسى اةوةيان كردووة 
بَيةطــة لــة مووضــةى ( ةد و نــؤ مليــار دينــارةســَى ترليــؤن و ثَيــنج ســةدو نــةو )مووضــة لَيــى دةركــةين كــة 

ى اةو بوديةية اةكا ش لةبةراةوة من ثَينشيار دةكةم و ثشتطريى اةو ثَيشنيازةى اةوان % 16وةطةر خسنت 
نــةبووش بــةَلكو لةســةر كــؤى خــةريى و  1دةكــةمش بةر اســتى طتتوطؤكــانى اــةمر ؤمان تــةنها لةســةر مــاددةى  

دةمةوَى قسةى تر بكةمش ثرؤذة ياساى ثَيشينةى هاوسةرطريى كة لة مانطى كورتهَينان بووش بؤية لَيرة منين 
دا موناقةشـةى لةسـةر كــراش هةرلـةو كاتـةدا زؤر لــة خـةَلك داواى اـةوةيان كــرد كـة هةَلسـا بــة          1111ى  8

ذنهَينان و  عةقدى زةواجش لةبةراـةوة مـن ثَيشـنيارى اـةوة دةكـةم داوا لـة وةزارةتـى دارايـى دةكـةم لـةدواى           
ةند كردنى ثـرؤذة ياسـاى بوديـةوة هـةر عةقـدَيكى زةواج اةطـةر مـاوةى سـاَلَيكى بةسـةر نةضـوو بـوو            ثةس

مليؤنى بدرَيتَى ض اةوةى كة كةمةكةى وةرطرتووة ض اةوةى كـة وةرى نـةطرتووةش لةهـةمان كاتـدا      5هةمان 
وةطةر خسنت بة هةر داواكارى اةوةم بة هيَ شَيوةيةك بوديةى وةبةرهَينان موناقةلة نةكرَيت بؤ بوديةى 

مليـارى سـندوقى نيشـتةيَى بـوون دابـة  بكرَيـت        151يؤرَيك بيانةوَى وةزارةتـى داراييـةوةش داوا دةكـةم    
بةشَيوةيةك كة بةشَيكى زؤرى بؤ دروست كردنى شوقة و خانووى شياو بَيت بـؤ خـةَلكانى كـةم دةرامـة  و     
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داوا لة وةزارةتى شارةوانين دةكةين هةر لَيـرةوة  اةمانة  بة مانطانة قستيان َت بةسةندرَيت بَى ثَيشةكىش 
م يـَى بـةيآ بكـا ش هـةروةها     111م ى بـؤ  111كة ر َينمـايى ثَيويسـت بـؤ ااسـانكارى ييابوونـةوةى زةوى      

هاوتاكردنى مووضةى ثَيشمةرطة لةطةَل هاوتاكانيان لة عرياقـدا اةوانـةى كـة ليواكـان و لـةدوايى دا دروسـت       
بر َيكـى ديـارى كـراو بـؤ هَيـزى ثَيشـمةرطة و اةوانـةى كـة تـاوةكو اَيسـتا ر َيـك            دةبنش هـةروةها زيـاد كردنـى    

ــاكردنى       ــةروةها داواكــارين هاوت ــةوةش ه ــتيان َت بَيت ــةمان ش ــةوانين ه ــةوةى ا ــؤ ا ــدا ب ــة ليواكان نــةخراون ل
مووضةى تةقاعودى حكومـةتى هـةرَيم لةطـةَل هاوتاكانيـان لـة حكومـةتى ايتيةاديـاش لةهـةمان كاتـدا اَيمـة           

دؤالر بدرَيتـة الدَيكـان كـة خـانوو      1511اَلى ثار سةرؤكى حكومةتى هةرَيم بر يارَيكى واى دا كة منةـةى  س
دةكةن ثَين سولتةى دروست كردنى خانووش بةر استى من اةمـة بةشـتَيكى ثَيويسـت دةزا  كـة يـَى بـةيَى       

ةيى هَيـزى ثَيشـمةرطة بـوون    بكرَيتش لةبةراةوةى الدَيكـان بنكـةى حةوانـةوةو ثاَلثشـتى و هاوكـارى و نانبـد      
ــةموو           ــة ه ــةرداهاتووة ل ــوتانى بةس ــار س ــة دووي ــان هةي ــةكدارى داش دَيي ــى ض ــةباتى شؤر ش ــةردةمى خ لةس
قؤنا ةكانى شؤر شداش لةبةراةوة اةطةر هاوكارين بكرَين بةو شَيوةية من بةشتَيكى ضـاكى دةزا ش اةمـة    

 .ثاسخؤى لة خؤيدا ثاَلثشتَيكة بؤ بوارى كشتوكاَلىش زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان نةرموو عظ مي
 :جنم الدين حسن عظ ميبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة كؤى اةو ثَيشنيارانةى كة لة بر ينى بوديةى وةطةر خسنتش منـين ثشـتطريى هـةموو اـةو ثَيشـنيارانة      

نانعى ايةتماعى و لة بةخشـني و لـة   دةكةم بةتايبةتى لةبر ينى مينةة و بةخشني و يطة لة مووضة لة مة
ضاكردنةوة و لةهةموو اةو يؤرانةى تر كة لةناو وةكارخستنا هةيـةش مـن ثـَيم باشـة اـةو ثارانـةى كـة لـةو         
سَىش ضوار بةشة اةبر َيت ،رَيتة سةر اةو زيادانةى كة لـة مووضـةى كـةم اةنـدام و هـةروةها اةوانـةى كـة        

ذةران و هـةموو اـةو ثـؤلي  و ااسـاين و ثَيشـمةرطة و اةوانـةى       كارمةندانى كارطَير ى تةندروسـتني و تويَـ  
 151كةباسكران هةر لةناو بوديةى وةكارخسنت داش خاَلَيكى تر كة زؤر طرنطة لة كؤى اـةم بر ينانـةدا اـةو    

مليار دينارةى كة ساَلى ثَيشوو دانرا بؤ دروست كردنى قوتا،انة مـن ثـَيم باشـة اـة و هةَلمةتـة نيشـتمانية       
مليـار دينـار دابنـدرَيت بـؤ دروسـت كردنـى        151ام بَى و لة كؤى اةو بر ة ثارانة يَيى بكرَيتةوة كة بةردةو

مليـار دينـارى َت كـةم بكرَيتـةوة      12مليار دينارةى كة بؤ ثةرلةمانة  52قوتا،انةش لةطةَل اةوةدام كة اةو 
بةوةيـة كـة دةزطـاى توَيذينـةوةى      بؤ دةزطاى توَيذينةوةى زانستىش لةبةراـةوةى لـة كوردسـتاندا ثَيويسـتمان    

زانستى بة تةواوى طرنطى ثَى بدرَيت لةبةراةوة اةو كةموكور يانةى كة لـة بـوارى سياسـى و كؤمةآليـةتى و     
اابوورى هةية لةم دةزطايةدا كارَيكى وابكرَيت كة بتوانرَى سوودى َت وةربطريدرَيتش نةك تةنها بوونى هةبَى 

ى تر كة طرنطى ثَى بدرَيت بةر اى من بر ينـى اـةو كـةم كردنـةوة يـان بـابَلَيني       و كردةوةى ديار نةبَىش خاَلَيك
مليار دينارة كةم بكرَيتةوة لة خةريى اةجنومةنى لةبوارى كشتوكاَلى دا سـوودى َت وةربطريدرَيتـةوة و    13
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تايبـة  و  لـة كـةرتى    1111مليار دينـارةى كـة لـة بوديـةى      1بر ى كشتوكاَل زياد بكرَيتش خاَلَيكى تر اةو 
مليار دينـار ثـارة سـةرن كـراوة لـةناو بوديـة بـة كـؤى طشـتى           1لةناو ثرؤذة بوديةكاندا هةبووةش ثَيمواية 

اةطةر اةوانةى كـة بةشـَيوةيةكى ياسـايى بـؤ كـةرتى تايبـة  و بردنـى ثرؤذةيـة بـؤ نزيـك كردنـةوةى اـةو             
يـة بـؤ كـةرتى تايبـة  لـةناو بوديـةى       مليار دينـار ثـارة هة   1شوَينان يان اةطةر بةشَيوةيةكى ناياسايى بَى 

دا مــن ثَيموايــة اــةو ثارانــة دةتــوانرَى ســوودى َت وةربطريدرَيــت بــؤ دروســت كردنــى نةرمانطــةكان     1111
لةزؤربــةى شــار و شارؤضــكةكاندا نةرمانطــةكانى حكومــة  و دااريةكاةــان هــةمووى لــة كــرَى داش دةتــوانرَى   

نةرمانطةيةكى ثَى دروسـت بكرَيـت اةبَيتـة هـؤى كةمكردنـةوةى      سودى َت وةربطريدرَيت لة هةر شوَينَيك دا 
نةرمانطةكانش هةر لة ضةمضةماَل دوو سةد مليؤن دينار مانطانة دةدرَى بـة كرَيـى نةرمانطـةكانى اـةو شـارة      
ايك نازا  بؤ شوَينةكان ترينش ثارةى ثك ؤ دؤالر واتة مينةةى اةو بر ة نةوتةى كة كؤمثانياكان اةدرَيت و 

ةو ثارانة بؤ اةو شوَينانةية كة دةبةخشرَيت سوودى َت وةرطريدرَيت و قازاجنةكةى بؤ اةو ناوضـانة   ا% 1
بَيت كة سوودى َت وةردةطريَىش خاَلَيكى تر كة لة مينةةى نةوتةكان  كة كؤمثانياكان دةيدةن بؤ اـةوةى كـة   

ؤن دؤالر ثـارة تـةرخان كـرا بـؤ     لة طـةرميان دا دوو سـةد مليـؤن درا يطـة لـة ثـكؤ دؤالرةكـة دوو سـةد مليـ         
دا  1111ناوضــةى طــةرميانش بــةآلم اــةو ثارةيــة لــةناو بوديــةى ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــان ولــةناو بوديــةى 

تَيكةَلكراوبووش اةو ثارةية بر ةكةى ديارى نةكرابوو كة وةكو اةوان بةخشى بوويـان بـة ضـةند شـوَينَيك كـة      
نةوتةكـةدا بَيـتش دوو سـةد مليـؤن دينـارة بـؤ كـةالر و كتـرى         دروست كردنى قوتا،انة بوو لةناو مينةـةى  

ــةناو         ــةدا و ل ــةناو بودي ــرد ل ــيم ك ــن تَيبين ــةوةى م ــةوة ا ــةآلم بةداخ ــووش ب ــدخيان ب ــةماَل و دةربةن وضةمض
ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان دا يَيى كرابؤوة اةو ثارةيةش اةو ثارةية ون بوو تياياش خاَلَيكى تر من لةطةَل اـةوةم  

يةى طشتى لة مينةة ييابكرَيتةوة وةكو اةوةى كة كاك مسري سـليم و زؤربـةى اـةو برادةرانـةى     كة لة بود
تر كة باسيان كردش بودية لة ثارةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان لـة مينةـةى بةخشـني ييـا بكرَيتـةوة و لـةناو       

 .بويةدا بؤ داهاتووش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر نةرموو
 (:نورةديين)ر محدامني خدربةر َيز عم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
م لـة بوديـةى   ر  هَينـان منـين تةايـدى اـةوة دةكـة     دةربارةى ماددةى يةكةم كة تايبةتة بة خـةريى وكـو  

بةكاربردن كةم بكرَيتةوةش واتة ر َيذةيةك لة بوديةى تةشغيلى كـةم بكرَيتـةوةش لةر اسـتى دا قسـة  لةسـةر      
اةم ماددةية اَيرة شوَينى اـةوة نـةبَى كـة اَيمـة قسـة لةسـةر كةمكردنـةوة بكـةينش         اةوة هةبوو كةلةوانةية 

بةآلم اةطةر سةيرى نةسَلى دووةم لة ياسـاى بوديـةى طشـتى نيـدر اَلى بكـةين دةبيـنني اـةوانين لةهـةمان         
باشة  شوَين كةمكردنةوةكةيان اةجنام داوةش بؤية كةم كردنةوةكة لة شوَينى خؤيايةتىش اةم كةم كردنةوةية

ــةى          ــةكاربردين و بودي ــةى ب ــوان بودي ــةوة نَي ــةنطى بطةر َيت ــةوةى هاوس ــؤ ا ــة ب ــة هةنطاوَيك ــةوةى ك ــؤ ا ب
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وةبــةرهَينانش هــةروةها دووبــارة ر َيكخســتنةوةيةتى لةضوارضــَيوةى بوديــةى تةشــغيلين داش ضــونكة ر اســتة  
بــةآلم ضــؤنيةتى ســةرن بةشــَيك لــةم كــةم كردنــةوة ديســانةوة لــة ضوارضــَيوةى تةشــغيلى دادةمَينَيـــتةوةش   

كردنةكةى و ااماجنى سةرن كردنةكةى يياوازةش بؤ ةوونة دةبيـنني لـة خـةريى و مةسـروناتى حكومـة       
كةم دةكرَيتـةوة بـؤ دابـني كردنـى كؤمـةَلَيك ثَيداويسـتى و داواكاريـةكانى خـةَلك لـة مةسـةلةى زيـادكردنى            

ؤر ى كؤمةآليـــةتىش هـــةروةها لـــة ســلتةى عـــةقار و ســـلتةى زةواج و مةســةلةى زيـــاد كردنـــى مووضـــةى تــ   
مليار بؤ دروست كردنى قوتا،انةش دةربارةى اةو قةزا  151وةبةرهَينانين دا لة مةسةلةى تةرخان كردنى 

و ناحيانةى كة تةرحي  كرابوون وتووشى كاولكارى بوونش منين ثَيشـنيارى اـةوة دةكـةم و ثشـتيوانى لـةو      
 111ار كراوة اةوةى كـة سـؤزان خـان وتـى زيـاد بكرَيـت بـؤ        مليارةوة كة ثَيشني 11بؤضوونة دةكةم كة لة 

مليار وةكو ضؤن كاك دَلشاد ثَيشنيارى كردش ضونكة تا اَيستا  لةو قةزايانـة ولـةو شـوَينانة كـة كاولكـارى و      
ر اطواسنت هةبووة ثا  ماوةى شوَينةوارى خراثى سياسةتى كاولكـارى هـةر مـاوةش بؤيـة ثَيويسـتة كـة هـةوَل        

وازَيكى لةر َيطاى تةرخان كردنى بـر ة ثارةيـةك كـةوا ثشـتيوانى لـة ثرؤسـةى ااوةدانكردنـةوة و        بدرَيت بةشَي
دابني كردنى خزمةتطوزارى لةو شوَينانة بكرَيتش سةبارة  بة مةسةلةى دةرماَلة لةر استى دا هـةوَل بـدرَيت   

ان هةموو اةو توَيذانة بكـا   كة بةشَيوةيةك دووبارة ر َيك ،رَيتةوة كة ر ةضاوى هاوسةنطى و عةدالةتى نَيو
كة دةرماَلةيان بؤ تةرخان دةكرَيتش بة تايبةتى اَيمة ثَيشنيار دةكةين كة بؤ قوتابيانى زانكؤ و ثةدانطاكان 

هـةزارة هـةوَل بـدرَيت كـة اةمـة زيـاد        21كة اَيستا بؤ دةرةوةى ثارَيزطا  شةست هةزارةو بؤ ناو ثارَيزطـا  
داويســتى زيــاد بــووة بةلةبةرضــاو طرتنــى اــةو طؤر انكاريانــةى كــة اَيســتا  بكرَيــتش ضــونكة ذيــان طــؤر اوةو ثَي

لةر ووى مةعيشةتةوة هةية واةوةى كة بؤيان تةرخان كـراوة نـاتوانَى اليـةنى كـةمى ثَيداويسـتيةكانيان بـؤ       
كيشـمان  دابني بكا ش بؤية لة اَيستا و لة اايندة دا دةبَى بري لـةوة بكرَيتـةوة اَيمـة هـةوَلمان داوةو ديراسةية    

مليار زياد دةكا ش بؤية لـة كـؤى طشـتى     5ـ   2هةزار ساآلنة تةنها 15هةزار بة  111كردووة اةطةر بكرَيتة 
دا ر َيذةكةى زؤر نيةش سةبارة  بـةوةى ثةرلـةمانين لةطـةَل اـةوةم كـة زيـاد بكرَيـتش ضـونكة بـؤ طـؤر ان لـة            

لـةر ووى تـةكنيكى و لـةر ووى تةكنـةلؤذيا و     مةسةلةى باَلةخانةى ثةرلةمانة دابني كردنى ثَيداويستيةكان و 
لةر ووى ر اطةياندنةوةش هةروةها لةر استى دا شوَين ويَيطاى ليذنةكان خراثة واى َت هاتووة كـة هةنـدَى يـار    
كؤبوونةوةمان ناكرَى لةبةراةوةى ضةند ليذنةيةك لةناو هؤَلى بضكؤَلة داية وسـرة دةطـرين بـؤ كؤبوونـةوة     

ت لـة ر اســتى دا كــاتى اــةوة هـاتووة كــة باَلةخانــةى ثةرلــةمان و ثَيداويســتيةكانى   كـردنش بؤيــة هــةوَل بــدريَ 
ثةرلةمان بضَيتة قؤنا َيكى ترةوةش دوايني قسةم اةوةية كة هةوَل بدرَيت كة بر ة ثارةيةك تـةرخان بكرَيـت   

 51ـ  21 بؤ خةريى اةجنامدانى ثرؤسةى هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانش ضـونكة وةكـو بةدواداضـوونى بـؤ كـراوة     
 .مليار ثَيويستى ثَيى هةيةتىش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةرهةنط نةرموو
 :بةر َيز سةرهةنط نرج حممد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةنــدامانى بــةر َيزش مــن ثشــتيوانى اــةم ر ايــة دةكــةم كــة بــة هــةموو شــَيوةيةك ثــارةى تةخســي  كــراو بــؤ    

رَيزطاكــان بطةر َيتــةوة بــؤ ثارَيزطاكــان خؤيــانش اــةوين بــة هــةدةنى دةعمــى         ثرؤذةكــانى ثةرةثَيــدانى ثا 
المةركةزية  و بةهةدةنى اةوةى كة اةوانة بؤ خؤيان اةجنومةنى هةَلبذَيردراون و سةربةخؤيى خؤيانيان 
ــةينش        ــا نةك ــةوت تي ــة دةخ ــةن اَيم ــان بيك ــةوان خؤي ــانى ا ــا كارةك ــةر َيني ب ــةش لَيط ــةرعيةتيان هةي ــةو ش هةي

ندة اــةو ثرؤذانــة بةداخــةوة زؤربــةى اــةجنام دراوة و زؤربــةى دووبارةيــة وةكــو لــة موداخةلــةكانى هةرضــة
ى % 51ثشتيوانى اـةو ثيشـنيازة دةكـةم كـة     / ثَيشوومان من بؤ خؤم هةندَيكيم ر وون كردةوةش خاَلى دووةم

نى دةخةمـةوة كـة   اةو بوديةي تةشغيلية يطة  لة مةسةلةى مووضة كةم بكرَيتةوةش اةمـة وةبـريى بـةر َيزا   
ثشتيوانى اةندامانى بةر َيزى ليذنةى نةزاهةشى هةية وةكو لـة تةقريرةكـةى خؤيـان بـةرزيان كردووةتـةوة      

ــَيوة     ــةمان ش ــةن بةه ــةوانين داوا دةك ــىش ا ــةى داراي ــةم   % 51بــؤ ليذن ــرَى دواى ك ــةم بكرَيتــةوةش دةك ةكــة ك
آلنـةى كـة باسـكراش بةشـَيكى زؤريشـى      كردنةوةى اةوة بةشَيكى تةخسي  بكرَيـت بـؤ زيـادكردنى اـةو دةرما    

بةشى شَيرى وةك دةَلَين بدرَيتة ثرؤذةكـانى اـةوةى كـة ثَيـى دةوتـرَى وةبـةرهَينان و اـةوةى كـة بـةطرنطى          
دةزانَى يان دووش سَى ثـرؤذةى سـكاتيةى دةكرَيـت ثَيـى بكرَيـتش اـةوةى كـة بـة طـرنط دةزانـرَى و موتـةنق            

 .دةبني لةسةرى و سوثاستان دةكةم
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كاك خورشيد نةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من تةنَى يةك خاآل هةىش س حةقيقة  من داَيت ثشتةاانيا خؤ دةبن م بؤ ثَيشـنيارا بـةر َيز كـاك شـَيردَل و     

انـةكا بـا  و موناسـب دروسـت     حةقيقة  اَيمة لة هـةرَيما كوردسـتانَى ثَيت يـا وى ضـةندَيينة ذَيرخ     ثاةو.د
بكةين بؤ وةرزشَى و وةرزش انانش ضونكو اةا كةرتَى هةنَى كةرتةكى ثةيوةستة س طـةجنانا هـةىش هةروةسـا    
ثةيوةنديا وَيرَى هةى بؤ ناسينا خةَلكةكةى هةرَيما كوردستانَىش ضونكو وارَى ريازَى هـةمى طااـا وةرزشـَى و    

ةطــةر اَيمــة خــؤ بــدةينَى ناســني باشــكين ر َي و نــزككين ر َي ر َييــا  وارةكــة خةَلكبَيـــة ناســني و ل ييهــانَى ا
وةرزشَيية لةوما اةز دبينم اةو ثَيشنيارَيت كاك شَيردَل ثَيشكةشى ثةرلةمانَى كرىش هةذى وَى ضةندَينة كو 

ذَى اةم لسةر ر ابوةستني و ضارةيةكا بؤ ببينينةوة و ثارةيةكى بـؤ تـةرخان بكـةين بـؤ وَيـرَى كـو ل ثاشـةر ؤ       
اةم دشَيني ثك ثَيشوازى لوان شاندَيت ريازى و دةورَيت ساآلنة تَينة كرن ل كوردستانَى كةينش زَيدةاارى وى 
ضةندَى كة  و هةوايَى كوردستانَى ذى طوجناوة بؤ وَيرَى كو اةا يؤرة ياريا ل كوردستانَى بَينة كرن لةوما 

 .ؤر سوثاسدووبارة و سَى بارة ثشتةاانيا ل بؤضوونا وان دكةمش ز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبداهلل نةرموو
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 :بةر َيز عبداهلل حممد نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ترليؤنَيـك و  )هاتووة كة بؤ اةمساَل بـر ى   1ى ماددةى 1قسةى من زياتر لةسةر مةسةلةى عةزة لة بر طةى 
َينـدةى مـن ااطـام َت بـَى لـة قسـةكانى بـةر َيز        ثَينج سةد و ثةجناو ضوار مليارو شـتَيك بـة عةـز دانـدراوةش ه    

وةزيرى دارايى دا ااماذةى بةوةدا كة بةشَيك لـةم عةزانـة تـةدويرى سـاَلةكانى تـرة كـة كةَلةكـة بـووة و لـة          
اةمساَل دا ااماذةى ثَيدراوةش وة لة ميانى ثرسيارَيكى من كة لةبر َيزيان وةزيى دارايى كردم لةسةر اـةو بـر ة   

هةزار نةرمانبةر كة بر َيك لـةو ثارةيـة زيـادة باسـى اـةوةى       15خان كراوة بؤ دامةزراندنى ثارةيةى كة تةر
يـةش   1111مليـارى نـاوبردش وتـى بـؤ ثر كردنـةوةى عةـزى سـاَلى         211كرد كة بةشَيك لةو ثارةية كـة اـةو   

عةزةكـان كةَلةكـة   يةعنى اةم دوو قسةية دةكرَيـت بَلَيم بر َيك هينى تر دذةكى تيايـةش لةيةكةميانـدا دةَلـَى    
مان هةيـةش   1111مليار عةزى  211بووة هاتووةتة اَيرةو هيَ عةزَيكى تر نةماوةش لة دووةميان دا دةَلَى 

اةطةر وابَى اَيمة اةبَى عةزى اةمساَلمان نيشان بكرداية و دوو ترليؤن و بيست و ضوار مليارةش خـؤ اةطـةر   
ني بؤ ثر كردنةوةى عةزى اـةم سـاَلش اةبووايـة عةزةكـةمان     وانية با بَلَيني ضوار سةد و حةنتا مليار دااةنَي

تةرخان كردبا بؤ اةمساَل بكرداية بة ترليؤنَيك و هةشتا و ضوار مليارش واتة لة نةتيةة تؤ بر ى ضوار سـةد  
و حةنتا مليار هةية ض بؤ زيادكردنى ياخود كةم كردنىش اةمـة لةاليةكـةوةش لةاليـةكى تـرةوة باسـى اـةوةى       

بلة ةى كة هةيةش اَيمة ونان زيـاد دةكـا ش ثَيموايـة اَيسـتا  دةيَلَيمـةوة لـةو بـر ة ثارةيـةى كـة          كرد لةو مة
هةزار نةنةر ثَيمواية ترليؤنَيك و ضوار سـةد و ضـ  و هةشـت مليـارى زيـادةش       15داندراوة بؤ دامةزراندنى 

ارةبـا خـؤى وةزارةتَيكـى    باسى اةوةى كرد سةد و حةنتا و ثَيـنج مليـارى بـؤ كارةبايـةش يـةعنى مـن نـازا  ك       
هةيةش ض ثةيوةنديةكى لةطةَل تةعويزى موةزةنيندا هةيةش يا اةمة لَيرة اةماتاتة بةردةم اـةو ثرسـيارةى   
مادام اَيمة بر يارمان داوة لةم ماددةية ثارةكان ييا بكةينةوة بؤ سَيكتةرة يياوازةكانش مـن ثَيشـنيار دةكـةم    

هةزار نةنةر ييا بكرَيتةوةش با بَلَيني سـَى سـةد   15زراندنى با بَلَيني اةو بر ة ثارةيةى كة دادةندرة بؤ دامة
مليارى بؤ مةساايلى كارةبا بَيتش لةم ماددةية با ييا بكرَيتةوةش بر يـارة   115مليارى ييا بكرَيتةوةش بر يارة 
دواتـر   ية اةمين يارَيكى تر ييا بكرَيتةوةش يةعنى بؤ اـةوةى اَيمـة   1111عةزَيكى ترمان هةية كة هى 

بتوانني اليةنى كةم ضاودَيرى بكةينش هةرضةندة من بؤ خؤم لةر استى دا طومانَيكم ال دروست بووة لةو بر ة 
ثارةيـة اَيسـتا  وةآلمَيكــى طوجنـاو هةسـت دةكــةم وةآلمـةكان طوجنــاو نيـة لةطـةَل طومانةكــةى منـداش اةمــة         

اةطـةر بر يـارة حكومـةتى هـةرَيمى      لةاليةكش من يارَيكى تـر داكـؤكى لةسـةر اـةو بؤضـوونةى خـؤم دةكـةم       
كوردستان كار بؤ اـةوة بكـا  كـة ثـةرة بـة اـابوورى هـةرَيمى كوردسـتان بـدرَى و سةرضـاوةكانى داهـا  بـؤ             
هةرَيمى كوردستان زياد بكرَيت و دةرنةتى كار بؤ خةَلك بر ةخسَيندرَىش تكا دةكةم يـةعنى هـةردوو كـةرتى    

ة ى طةورةيان بؤ ديارى بكرَيـتش من ثَيشنيارم كرد هةر يةكَيك ثيشةسازى و كشتوكاَل ثَيويست دةكا  مةبل
مليار تةرخان بكرَيتش اَيستا  يارَيكى تر داكؤكى دةكةم لةو ثَيشنيارةى خـؤم لـةو بـر ة     181لةو كةرتانة 

ثارةيةى كة برادةران ااماذةيان ثَيى كرد كةم بكرَيتـةوةش زؤرترينـى بـؤ اـةو دوو كةرتـة تـةرخان بكـرَى بـؤ         
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ى ثــةرة بــة اــابوورى هــةرَيمى كوردســتان بــدةينش بــؤ اــةوةى دةرنــةتى كــار بــؤ خــةَلك بر ةخســَيننيش    اــةوة
مليــار دانــراوة بــؤ   181نوقتةيــةكى تــرى كؤتــاييم اــةوةتا يــارَيكى تــر داوا دةكــةم لــةوبر ة ثارةيــةى كــة    

كارانى ثةدانطا و مليارى تةرخان بكرَيت بؤ ثَيدانى قةرز بة خوَيند 25موخةسةساتى ايستسنااىش لةو بر ة 
هةزار خوَيندكارى هةذارى ثـَى بكرَيـت بـة ثَيـدانى      31مليارة اةتوانرَى ساآلنة هاوكارى  25زانكؤكانش اةو 

بر ى مليؤن و نَيوَيك بؤ اةوةى كة دةضَيتة زانكؤ و ثةدانطا اليةنى كةم ي  وبةرطى اـةو سـاَلى ثـَى بكـر َىش     
لةدواى اةوةى كة تةخـةروييان كـردو دامـةزران يـاخود دةرنـةتى      عةنوم كة كؤتايى ثَى اةهَينمش دةتوانرَى 

 .كاريان بؤ دؤزرايةوة بةقةرز لَييان وةربطريدرَيتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَير خان نةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يعى ايستسـمارى تةخسيسـاتى اـةعمات تةةيـةى     دا كـة دةَلـآ مةشـار    1بة نيسبة  اـةم ماددةيـة لةبر طـةى    

مةشاريعى اةقاليم اةوة البنَى و بةر استى بؤ اَيمة ثةير ةوى مةبدةاى المةركةزيـة  بكـةين و ضـيك اـةوة     
نةيةتةوة بةردةمى ثةرلةمانش ضونكة اةجنومـةنى ثارَيزطاكـان خؤيـان اـةو دةسـةآلتةيان هةيـةش بةنيسـبة         

يةكةش بـةس بـاوةر  بكـةن    % 11هةية بؤ قسةكانى سؤزان و خان و كاك دَلشاد بؤ اةو وزةزارةتانةى كة ر َيزم 
اةطةر اَيـوة تـةدقيقى اـةو ايشـانة بكـةن كـة لـة سـلع و خـدما  و هـةموو بابـةكانى تـر هـاتووةش نـاتوانني               
دةسكارى هيَ بكةين لةبةراةوةى اةو وةزارةتة خةدةميانة حسةى شَيرى دراوةتَى ض لة وةزارةتـى كارةبـاوة   
بطرة تا وةزارة  تةربية و بؤ سةةش اَيمة لَيرة هةموومان هاوارى اـةو سـَى وةزارةتـة دةكـةين و  دوايـى كـة       
كارةبا ثـةكى كـةو  كـةس نـاتوانَى و لةطـةَل وةزيـردا قسـةمان كـردووة بةعةكسـةوة زؤر زؤر لـةوة زيـاترى            

َيكى كةميان دراوةتَىش من بؤ خؤم ثَيويستةش لةبةراةوة اةطةر لة وةزارةتةكانى تريشدا دةبر ن دةبينن نسبةت
بةهيَ شَيوةيةك لةطةَل اةوة نيم نة لة وةزارةتى ايسكان و ايعمار و ااوةدانكردنـةوة و  نيشـتةيَى بـوونش    
نة لة شارةوانيةكانى سلَيمانى و هةولَير و دهؤك و نة لة ااو و ااوةر ؤ بة هيَ شـَيوةيةك هـيَ شـتَيكيان َت    

نَى لةطةَل اةوان اريادةكانيشيانةش ضونكة لةبارى مينح اةوان لة ارياداتى خؤيان بن درَىش بة عةكسةوة ملمن
مةسروناتيشيان زؤر لةوة زياترة و وةزارةتى دارايى ثارةى بؤ دةخاتة سةريانش لةبةراةوة اَيمة اةطةر لَيـرة  

ةكـةوَى بـةهيَ   دانيشني من لةطةَل اةوة نيم بؤ اةو دوو وةزارةتة خةدةميـة كـة بةر اسـتى ايشـيان ثـةكى د     
 .شَيوةيةك لَييان كةم بكرَيتةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةسرين خان نةرموو
 :مصطف بةر َيز نةسرين كال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ديارة من سـةرةتا ثشـتيوانى سـةريةم ثَيشـنيارةكانى نراكسـيؤنى طـؤر ان دةكـةم كـة لةاليـةن كـاك كـاردؤوة            
ثَيشـنيار كـراش بـةآلم     1111سةرةر اى اةوةى كة اـةم ثَيشـنيارانة زؤريـان لـة بوديـةى سـاَلى       ثَيشكة  كراش 

ــةر ووى ر اســثاردةكانى            ــة ل ــايةوةو ن ــةر ووى ياس ــة ل ــةيَى كردنــةوة و ن ــَى ب ــوارى ي ــدان و ب ــووة دةنط نةض
ى كـةرتى  حكومةتةوةش دووةم شت كة دةمةوَى باسـى بكـةم كـة اَيمـة ديـارة هاوكـارا  زؤر باسـى ثةرةثَيـدان        

كشتوكاَلى و ثيشةسازيان كردش يةعنى اةوة دوو كةرتى زؤر اةساسية لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا كـة ثَيويسـت      
بة بووذانةوةيان ناكا ش بووذانةوةى اةو دووكةرتةش واتة بووذانـةوةى كوردسـتانش واتـة كـةم كردنـةوةى بـَى       

وَيذكارى اةجنومةنى وةزيران كة اةمة وتةى تالب ر ا.كارى لة هةرَيمى كوردستانش من بةيةك قسةى بةر َيز د
اةوةو وتةى من نية هى اـةو بةر َيزةيـة كـة بـاس لـةوة دةكـا  لـة ميزانيـةى عـرياق باسـى اـةوة كـراوة كـة              

ةكــة دةبــَى يــةك مليــار دابنــدرَي بــؤ ثةرةثَيــدانى كشــتوكاَل لــة هــةرَيمى كوردســتانداش مــن % 11لةبوديــةى 
نةى كة هةمانة يةك ترليؤنى دابندرَى بؤ ثةرةثَيدانى كشتوكاَلش اةمة ترليؤ 13بةهةَلة نةضوومب واتة لةو 

اةطةر بَيتو اةم ر َيذةيةى بؤ دابندرَى و اةو ثارةيةى بؤ دابنـدرَيت ثارةيـةكى باشـة و سـةرةر اى اـةو ثننـة       
سكاتيذيةى كة هةيـةو كـةم تةرخـةمى تيايـة و اـةو ر يذةيـة  اـةو ثارةيةشـى كـة بـؤ دااـةنرَى و دانـراوة             
ثارةكةى كةمة و بةشيشى ناكا ش بةوة كشتوكاَل نابووذَيتةوةش بـةآلم اـةو ثارةيـةى اةطـةر بـؤ دابنـدرَيت لـة        
هةندَى شوَينى تريشةوة كة لة داهاتةكانى  هةرَيمى كوردستان اةطةر ر َيذةيةكى تريشى بؤ دانرَى اةو كاتـة  

لةر اسـتى دا نةطةر انـةوةى ر اثؤرتةكـةى     اةتوانني ثَيـى بـدةينش خـاَلَيكى تـر كـة اةمـةوَى اامـاذةى ثـَى بـدةم         
و نـةبوونى حسـابى ختـامى لةبةردةسـتى سـةريةم       1111وةزارة  مالية بؤ ر ةنووسةكانى بوديةى سـاَلى  

هاوكارا  اَيمة نة داهاتةكةمان بؤ دةردةضَى كة ضةندةش داهاتى اةسَلى ر استيةكةى و نة خةرييةكانيشمان 
 1111ت دةهَينمةوة بؤ نةطةر انةوةى اةو ذمارانةى كة لـة بوديـةى   بؤ دةردةضَىش من يةك ةوونةى بةسي

دا هاتووةش بوديةى خةريى ثرؤذةكـانى وةبـةرهَينان    1111كة اةمة ياساى بوديةى  1ى بر طةى 1ماددة 
بريتية لة سَى ترليؤن و ثَيـنج سـةدو ضـ  و سـَى مليـار و حـةنتا و ضـوار مليـؤن دينـارش بـةآلم لـة خشـتةى             

يةعنى بةمة دةست نيشان كراوة بر ى سَى ترليؤن و دوو  31/8/1111يةعنى اةو ماوةى حساباتى ختامى 
 111سةد و ثةجنا و يةك مليار و حةو  سـةد و نـةوةد مليـؤن دينـار تؤمـاركراوةش ييـاوازى اـةم دوو بـر ة         

ؤ مليــؤن دينــارةش اةمــة تــةنها ةوونةيــةكى بةســيتة لــةو خشــتانةى كــة هةيــةش اينةــا وةرة بــ 162مليــار و 
خشتةكانى تر كةواتة نة دةتوانني كـؤى داهاتةكـةمان بـزانني ضـةندة و نـة دةتـوانني كـؤى خةرييـةكاةان         

 111بزانني ضةندةش من ثشـتيوانى لـة ثَيشـنيارةكةى كـاك نـةردان دةكـةم لةسـةر زيـاد كردنـى بـر ى اـةو            
شـنيارةكةى كـاك شـَيرزاد    هةزارة بؤ ثؤلي  و بؤ ااساين اةو ماوةيـةى كـة نةيانـدراوةتَىش ثشـتيوانى لـة ثيَ     

دةكةم لةسةر مةسةلةى اةو بر ة ثارةيةى كة تـةرخان كـراوة بـؤ كـةم اةنـدامانش بر َيكيـان بـؤ زيـاد بكرَيـتش          
ــة           ــةش وات ــةكى ني ــيَ ماناي ــان ه ــان و طوزةراني ــتى ذي ــة بةر اس ــتا هةيان ــة اَيس ــةى ك ــر ة ثارةي ــةو ب ــونكة ب ض

تةرخان بكرَيت كة لة ااستى طوزةرانى اةم سـةردةمة   بوديةيةكى وةهايان بؤ دابندرَيت ثارةيةكى وايان بؤ
دا بَيتش ااشتى خان ااماذةى دا بة دةرماَلةيةك بؤ كارمةندانى كارطري ى تةندروستى بةر استى اةوة حةقَيكى 
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خؤيانةش ضونكة اةمانة ثةيوةندى موباشريان بة نةخؤشةوة هةيةش هةموو كاتَيكين موعةرةزن كة  تووشى 
 .وثاسنةخؤشى بنش زؤر س

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حازم نةرموو
 :بةر َيز حازم حتسني سعيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نســبةتةكا موعةيــةن بوديــا / مــن سَىشضــار منحــةزة هةينــةش يــا يــةكَى اةطــةر مــةيال هــةبن بــة يــا يــةكَى
نةنـةقاتَى مةيلسـى   / دووَينةنةقاتا تةشغيلى تةحويلى بوديا نةنةقاتا ايستسمارى بكةن طةلةك باشـةش يـا   

مليارنش نزا  سةبةس ضية يةعنى ش اةطةر يةنابى  83ش 1111مليار بوونش ساآل  31يَى  1111قةزا ساآل 
ثشــتطرييا تةخسيســا ســةد مليــارى دكــةين بــؤ قــةزا و ناحيــة   / وةزيــر تةوز ــةكى بــؤ مــة بكــا ش يــا ســىَ 

مليـار بـؤ اـةكرنا     12ةمانَى زَيـدة بَيـت و بَيتـة    ااراس دكـةين بـؤ ميزانيـا ثةرلـ    .زةرةرمةند بوونش تةايدا د
 .ن يسينطةهَى ثةرلةمانَى ل هةموو حمانةزاتاش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ااراس نةرموو
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ش اَيمـة لةطـةَلى دايـنش بـةس يـارَيكى      لةر استيدا بةنيسبة  بةو نسبةتةى كة بةر َيز سؤزان خان تةرحى كرد

لة بوديةي تةشـغيلي يـارَيكي تـر اَيمـة تكـراري      ر َيذةيةى كة داى دةبةزَينني  ديكة تيكرارى دةكةمةوة اةو
دةكةينةوةش من بة  بةحاَلي خؤم دةَلَيم با حور ية  بدرَيت بة وةزارةتي دارايي خؤي تةعامول لةطةَل اةو 

دةربـارةي اـةو   : ة بة تةحديـدي مـةبالغش اـةوة بؤضـوونَيكش بؤضـوونَيكي تـر      دابةزينةدا بكا ش نةيبةستينةو
عةزةي كة هةيةش لةر استيدا اةو عةزةش عةيبَيك نية لة ميزانيةداش يةعين مةسةلةيةكي سروشتية كـة اـةو   
عةزة هةبَيتش من ثَيم باشة هةبَيتش ضونكة اةبَيت بة وةسيقةيةكي تـةارخيي بـؤ داواكـردن لـة حكومـةتي      

ديش ضــونكة بــةثَيي ايلتزامَيــك كــة هةيــةتي حكومــةتي ايتةــاديش لةطــةَل هــةرَيمي كوردســتان وةكــو   ايتةــا
وةسـيقةيةكي تــةارخيي اةمَينَيتـةوة هــةركاتَيك موتاَلةبـةي بكــةيت بـةو مةبلة ــةش اةطـةر ر َيطــام ثَيبــدةيش      

هةيةش سياسةتي  لةر استيدا هةر سياسةتي مالي خؤيش خؤي سياسةتي مالي عةز هةيةش سياسةتي مالي وةنر
مــالي متــةوازن هةيــةش بــةنادري سياســةتَيكي مــالي متــةوازن هةيــةش كةنةنــةقا  يةكســةر يةكســان بَيــت بــة  
اريادا ش اةوة هةر بؤ زانياري بةر َيزتان و اةنداماني ثةرلةمانش موازةنـةي واليـةتي موتةحيـدةي اـةمريكي     

يــة كــة كــةموكور ي بَيــت لــة موازةنــةش   اَيســتا حاليــةن عةــزي تَيدايــةش لةبــةر اــةوةي عةــز مةســةلةيةك ن  
مةسةلةيةكي سروشتيةو شَيوةيةكة لة ثـةير ةوي كردنـي سياسـةتي مـاليش بـةس طـرنط اةوةيـة اـةو عةـزة          
لةالي اَيمة تةموي  ناكرَيت لةر َيطاي ايصداراتي نةقدييةوةش اةطةر تةموي  بكرَيت موشكيلةمان نيةش بةآلم 
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وةش لةبةر اةوةي ااسةواري ايقتصادييةكةي كةمكة بةحةقيقة ش تةمويلين ناكرَيت لةايصداراتي نةقديية
يان اةو ااسـةوارةي نيـةش دةربـارةي تةةيـةي ثارَيزطاكـانش لةر اسـتيدا مـن ر ةاَيكـي تـرم هةيـةش يـةعين ييـا             
ببَيتةوة يان نةبَيتةوة هيَ لة مةوزوعةكة ناطؤر َيتش ضـونكة تةةيـةي ثارَيزطاكـان دةضـَيتة سـةر بوديـةي       

 .ردان و بةشَيكة لةوةش يا ايك ييا ببَيتةوة يان نةبَيتةوة هةمان مانا دةبةخشَيتش زؤر سوثاسايستسما
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةس ماوةش اَيستا كاك امساعي  مابووش كة ناوةكةيم ثةر اندبوو كة قسـة بكـا ش    11سوثاسش بةر َيزان هَيشتا 
 .كي ترش بةردةوام دةبني دواترش كاك امساعي ش نةرمووثاشان دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ ضةند سةعاتَي

 :بةر َيز امساعي  سعيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان ضةند خوشـك وبرايـةك داوايـان كـرد كـة بطةر َيتـةوةش مـن ثـَيم وايـة داوايـةكي زؤر           
زطاكاةـــان دةركـــردووةش لةبـــةردةم    مةنتقييـــةش لةبـــةر اـــةوةي اَيمـــة لةكاتَيـــداش ياســـاي مةيلســـي ثاريَ       

 ...هةَلبذاردنداين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك امساعيـ  اـةوة دةنطـي لةسـةر دراو ناطةر َيتـةوةش بـةردةوام دةبـنيش دةنطـي لةسـةر دراش دوو لةسـةر سـَي            
 .رموودةنطي ثَيداو كة ناطةر َيتةوةش اَيستا موناقةشة دةكةين ماددة بةماددة تا دةطةينة كؤتاييش نة

 :بةر َيز امساعي  سعيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسي طةر انةوة نية يـةنابي سـةرؤكش ثـَيم وايـة هـةر لـة دانيشـتنةكةي اـةمر ؤداش ضـةند خوشـك وبرايـةك            
داوايانكردش ميزانيةي اةجنومةني ثارَيزطاكان بدرَيتة دةست خؤيانش ضونكة اَيمة هةَلبذاردنيان بؤ دةكـةينش  

بؤ دةردةكةينش باشة كةواتة دةوريـان ضـي دةبَيـت لةر اسـتيداش اةطـةر اَيمـة لَيـرة ميزانيـةو هـةموو          ياسايان 
ايشةكان خؤمان بيكةينش يةعين كةواتة بةدواي بةديلَيكي تردا بطةر َينيش با اةمة ايلغا بكةينةوةش مةيلسي 

مليارَيكيشــمان لــَي هَينايــة  قــةزاش اَيمــة ثــار لــة ليذنــةي دارايــي ميزانيةكــةمان دةســتكاري كــردش وة ضــةند    
خوارةوةش زؤرين ااسايي بووش من بةالمةوة سةيرةش اةوان بة اارةزووي خؤيان ميزانيةيان بؤ خؤيان داناوةش 

خــؤ اــةو قازييــة : دوو: بةكــةيتي خؤيــانش لَيــرةدا اَيمــة حــةقمان نــةبَيت موناقةشــةي بكــةينش اةمــة يــةك  
اةوانين كؤمةلًََيك موحاسـيب وةكـو هـةموو وةزارةتـةكاني تـرش       بةر ٍَِيزانة خؤيان نةهاتوون ميزانية دابنَينش

بةاارةزووي خؤيـان ر ةقـةميان دانـاوةش لةبـةر اـةوة بةقةناعـةتي مـن هـةم وةكـو ثـةدان  خـان وتـيش اةمـة              
لةر ووي ميهةنييةوة سـةربةخؤنش بـةآلم لـةر ووي ميزانيـةو بوديـةوةش وةزارةتـي ماليـة مةعنيـةش وةزارةتـي          

ومـة  دةكـا ش بؤيـة مـن بـةر ةواي دةزا  كـة موناقةشـةي اـةو بابـة بكرَيـتش مـن وةكـو             مالية تةمسيلي حك
اةندامي ليذنةي دارايي ثار لة ميزانيةي ثةرلةمان ضةندين يار ايةراييان كردينش باشـة ثةرلـةمان اَيـوة    

وة يـارَيكي تـر   ر ادةيةك لة يَيطـاي خؤيـدا بـووش بؤيـة اـة     بؤ ضي موناقةشةي ميزانيةي خؤتان نةكرد ش كة اةوة تا 
تةاكيدي لةسةر دةكةمةوةش هيَ وةزارةتَيك وة هيَ دةزطايةك بةقةناعةتي من كة من ثياوَيكي ياسايي نـيمش بـةس ثـَيم وايـة     
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حةســانةي نيــةش لــة ر ووي ميزانيــةوةش يــةعين لــةر ووي ميهةنيــةوة ســةربةخؤيةش بــةآلم وةزارةتــي ماليــةش يــان بــةالني كــةمي    
شةي اةو ميزانية بكا ش يياوازيي مووضة كاك دكتؤ ر َيباز خاَلَيكي زؤر زؤر طرنطـي تـةرح كـردش    ثةرلةمان بؤي هةبَيت موناقة

كة اةمة لَيرةدا حةقة قـونَلي بكـةينش مووضـة لـة عَيراقـدا اَيمـة مـةحكومني بـة بـازار ةوةش يـةعين اَيسـتا باسـي قـوةي كـر ين               
بـة كاريطـةري خـؤي هةيـةش طـومرط كاريطـةري خـؤي هةيـةش         دةكةينش هَيزي كر ين كؤمةَلَيك تةاسريا  دةكـا ش مةسـةلةن زةري  

اَيمة لة عَيراقدا سيستمي طومرط وزةريبة اةوة هةمووي مةركةزييةش كةواتة اةبَي هَيزي كر ينيشمان يةك بَيتش هـةموو اـةو   
لةسـةر   مووضانة اةبَيت لةكوردستاندا تةوحيد بكرَيتش ضـونكة مـةحكومني بـةو دووش سـَي شـتة طرنطـة كـة كاريطـةري هةيـة         

هَيزي كر ينش وةكو طومرطش وةكو بازار ي تةزةخوم بةشَيوةيةكي طشاش با لةمةدةربضنيش باسي نةنـةقاتي تةشـغيليش نةنـةقاتي    
نةصلةش نةصلًَي زؤر زؤر طرنط اةوةي كة اةمسـاَل زيـاتر ثـارةي تَيـدا ر ؤشـتووةش تـةعويزاتي        1تةشغيلي خؤي لة حةقيقةتدا 

زاتي نةرمانبـةرانش دوو مـةيالي بـا  هةيـةش كـة اَيمـة حةقمانـة يـةعين دةتـوانني اـةو ثارةيـة            نةرمانبةرانش تةنها لة تـةعوي 
ليواش اَيمة شـة  مانطمـان تَيثةر انـدووةش كةواتـة اةطـةر       6هةزار كارمةند كة وا بر يارة تةعني بكرَينش لةطةَل  15بطَير ينةوةش 

ش يـةعين اـةم شـة  مانطـةي كـةبؤيان دانـراوة زيادةيـةش        اةمانة تةعينين بكرَين مووضـةي شـة  مـانطي داهـاتوو وةردةطـرن     
اةبَيت بة وةنرش كة وةنرين بوو حةقة ايستسماري بكةين لة مةيالةكاني تـرداش كـة حةقـة بـة عـةدةد دةري بكـةين بـزانني        

يةكَيك لـة  اةو مةبلة ة ضةند دةكا ش لةسةر تةمخني كردن بةر اسا من ر ةايم وايةش هةموو اةو خوشك وبرا بةر َيزانةي كة 
ثَيم واية حةقة داخوازييةكي زانسا اابووري نيـةش اَيمـة بةرضـاومان ر ؤشـن نيـةش      % 51يةكَيكي تر دةَلَيت لة % 11دةَلَيت لة 

مــن يــارَيكي تــر تةاكيــدي دةكةمــةوةش اــةم خشــتةيةي كــة بــؤ ثةرلــةمانتار زؤر زؤر طرنطــةش زؤر طرنطــة و بةرضــاوي ر وون     
 ةَلة  دانراوةش لة شة  مانطي يةكـةم  ةَلـة  دانـراوةش كةواتـة      1111ي تَيدايةش مةسةلةن لة دةكاتةوةش لةضةند يَيطا هةَلة

اَيستا اَيمة مةحكومني بة ضي ش بة مةزةندةي عةقَلي خؤمان يان وةكو ثةدان خان وتيش نةصَلي يةكةمي لَي دةردةكةينش كة 
ردتر باسـي بكـةينش ديسـان لـةوال شـلَير خـان كـة اـةو         تةعويزي نةرمانبةرانةش شة  نةصَلةكةي تـر كـة بةر اسـا حةقـة بـةو     

موهةنديسَيكي عةمةلي بووةو مةيداني بووةش مةسةلةن اةو داوا اةكا  كة هةر هيَ نةكرَيتش لةوالوة نراكسيؤني طـؤر ان داوا  
ك نزيـك بَيــت   بَيتش يةعين اةمانة بةر اسا من ثـَيم وايـة ذمـارةي زانسـا نـنيش اةطـةر  انـةوَيت بوديةيـة        % 51دةكا ش لة 

لةواقيعةوة نزيك بَيت لة حةقيقةتةوة اةبَيت اةو شة  نةصَلةش بةوردي ثَيداضوونةوةي بـؤ بكـةينش شـة  مـانطي يةكـةمي      
 .ش بةحةقيقة  دةستمان بكةوَيت تةمخيين بكةينش اينةا بتوانني بر يار لةسةر اةوة بدةينش زؤر سوثاس1111ساَلي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــؤ   ــوثاس ب ــةعا   س ــةكتانش س ــةعا     1هةمووالي ــنيش س ــةردةوام دةب ــرة ب ــوارة لَي ــةلَ  1ي اَي ــان لةط  ...ش خوات
 
 

                        
 

 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان

ليذنةى ياسايى و ليذنةى  اَيستا ثا  نيوةر ؤيةش داوا لة 11بةر َيزان بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنى ذمارة 
علـى  .دارايى دةكةين بؤ سةر مةنةسةش دووبارة بةخَيرهاتنى وةزيرة بةر َيزةكان دةكةينش كاكة شَيب و كـاك د 
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زؤر بةخَيربَينش  اَيستا بةردةوام دةبني لةسـةر خوَيندنـةوةى نـاوى اـةو بةر َيزانـةى كـة مـابوو قسـة بكـةن          
 .ةرمووثَين نيوةر ؤش ذيان عمر شريف عبداهللش ن

 :بةر َيز ذيان عمر شريف
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة نيسبة  ماددةى يةكةمش لة ثر ؤذة ياساى بوديةى هةرَيمى كوردسـتانش مـن ثشـتطريى دةقـاو دةق سـؤزان      
خان و كاك دَلشاد دةكةمش بة طشتى بة تايبةتى بؤ ناوضة دابر اوةكانش كـة طرنطـى ثـر ؤذةى زيـاترى بـدرَيتَىش      

ذةكانى حكومةتى عرياق ر ةنطدانةوةى نية بؤ اةو ناوضـانةش هةرضـةندة لـة ناحيـةى ايداريـةوة      ضونكة ثر ؤ
سةر بة بة دانش بةاَلم طرنطى ثَى نادرَيتش لةبةر اةوة دةبَيـت اَيمـة خؤمـان بـة خـاوةنى اـةو ناوضـانة بـزا         

طرنطـى ثـَى بـدرَيتش لـة      ننيش باشك واية طرنطى ثَى بدرَيتش بة نيسبة  ايدارةى طةرميانةوةش ديسان اةبَيت
ناحيةى ثر ؤذةكانش تةنها طرنطى نة درَيت بة سةنتةرةكانش بةَلكو بة ايدارةى طةرميانينش هةموو ايـداركان  
بة تايبةتى ايدارةى طةرميانش بة نيسبة  اـةو حـةنتا مليـارةى كـة دانـراوة بـؤ اـةوة قـةزاو ناحيانـةى كـة           

مليارش بة 111ثشتطريى كاك دَلشاد دةكةمش كة بكرَيت بة  تووشى شااَلوى اةنتال و دةربةدةرى بوونش منين
نيسبة  مينةةى زيندانيانى سياسىش هاوتاى عرياق بكرَيتش هةرضةندة وةزارةتـى دارايـى موبـةررى اـةوةى     
هةية كة ناكرَيـت مينةـةى زينـدانيان لـة مووضـةى شـةهيدان زيـاتر بَيـتش بؤيـة داوا دةكـةم كـة مووضـةى             

انوو بؤ اةوة شةهيدانة بكرَيت كة تـا اَيسـتا خانوويـان بـؤ نـةكراوةش ثشـتطريى لـة        شةهيدان زياد بكرَيتش خ
و كاك شَيردَل دةكةمش بة نيسبة  وةرز  كة طرنطيةكى زياترى ثـَى بـدرَيتش بـؤ بـوارى تةندروسـتى       ثاةو.د

او من ديسـان ثَيشـنيار دةكـةمش كـة طرنطيـةكى زيـاتر بـدرَيت بـة بـوارى تةندروسـتىش بـة تايبـةتى اـةو قـةز              
ناحيانةى كة طةورةن و تا اَيستا نةخؤشخانةيان نيةش وةكـو بـةردة ر ة ش كـة قةزايـةكى طةورةيـة تـا اَيسـتا        
نةخؤشخانةى نيةش بة نيسبة  خاوةن ثَيداويستة تايبةتةكانش ثَيشنيارى اةوة دةكةم كة مووضةكانيان زيـاد  

تــرين داواى اــةوةم كــردش ضــونكة بكرَيــتش ميزانيــةكى زياتريــان بــؤ دابنــدرَيتش هةرضــةندة مــن يارةكــةى 
اةمانة تةنانة  لة دةوَلةتـةكانين كـة لـة سؤشـيال بؤيـان تـةرخان كـراوةش ثارةيـان لـة خـةَلكى تـر زيـاترةش             
ضونكة اةمانة تةواو ننيش كةم اةندامنش ناتوانن كاربكةنش ناتوانن و مووضةيةكى تريشيان نيةش لةبةر اةوة 

ى بر َيــك ثــارة بــؤ هةَلبــذاردنى اةجنومــةنى ثارَيزطاكــانش اةطــةر مــن ثَيشــنيارى اــةوة دةكــةمش تــةرخان كردنــ
وةزارةتى دارايى ديارى نةكردووةش ديارى بكا ش ثشتطريى زياد كردنى نةنةقاتى ثةرلةمان دةكةمش بؤ حةنتاو 
ضوار مليار دينارش بة نيسبة  مناَلى شهيدش اةنتال اينشااةَلَن  كة كرا بـة ثَيـنج مليـؤن سـلتةى زةواجش مـن      
ثَيشنيار دةكةم كة بؤ منااَلنى شةهيد و اةنتال كراوةكانش بة بَى بةرامبـةر اـةو سـولتةية وةربطـرنش ر اسـتة      
هــيَ شــتَيك تــةعويزى بــاوك ناكاتــةوة بــؤ اــةو منااَلنــةش بــةاَلم اةطــةر اَيمــة كــارَيكى وا بكــةينش تؤزَيــك لــة  

 .اازارةكانيان كةم دةكةينةوةش زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز اةاني عمر كةرةمكة
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 :امحد نرج بةر َيز اةاني عمر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلبة  منين دووثاتى اة و بؤضوونة يوانانة ياخود اةو ثَيشنيارة دةكةمش كـة هـةموو هاور َيكـا  اـةمر ؤ     
 بـةم شـَيوةية ناكرَيـتش    تةرحيان كردووةش بةاَلم بة ر ةاى من  تةعامول كردن لةطةَل اةم ماددةيةش من نازا 

ر استة اَيمة هةموومان ثَيشنيارى اةوة دةكةينش كةوا لة بوديةى تةشغيلى داشكان بكرَيتش هةَلبةتة منـين  
بَيـت بـؤ بوديـةى    % 11لَيرة ثشتيطرى سؤزان خان و نراكسيؤنى كوردستانى دةكةمش كـةوا داشـكاندنةكة بـا    

نارش بر ى ضوارسةدو ثةجنا مليار دينـار كـة دةخرَيتـة سـةر     تةشغيلىش كة دةكاتة نؤسةدو حةنتاو نؤ مليار دي
بوديةى وةبةرهَينانش بةو شَيوةية دةبينني بوديةى وةبةرهَينان طؤر انكارى بةسةردادَيتش كة اةكاتة ضـوار  
ترليؤن و شة  سةد مليار دينارش بةاَلم بوديةى تةشغيلى اةلَيرة اةو بر ةى كة اـةبَيت ضـوار سـةدو ثـةجنا     

ة لَيــى كــةم بكرَيتـةوةش لةطــةَل اةوةشــدا دبيـنني بــر ى ثَيــنج سـةدو بيســت و نــؤ مليـار دينــار كــة     مليارةكةيـ 
دةمَينَيتةوةش بةو شَيوة تةخسيساتةى كـة ثَيشـنيار كـراوة لـة اليـةن نراكسـيؤنى كوردسـتانىش هةَلبةتـة اـةو          

ؤ بكرَيـتش بـةاَلم لـة    ثَيشنيارةى نراكسيؤنى كوردستانى ثشتطريى دةكةمش كة بةو شَيوةية تةخسيسـاتةكةى بـ  
بابى اةحكامى خيتامىش ضونكة لَيرةدا ديارى ناكرَيتش هةروةها باسى اةوة كرا كةوا بوديةيةكى تر هةيـةش  
كة بوديةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانةش من ثشتطريى لـةو ر ةايـة دةكـةم كـةوا اـةو بوديةيـة لَيـرة بن درَيـتش         

َينَيتةوةش بةَلكو بدرَيتة دةستى ثارَيزطاكانش خؤيان تةسـةرونى  ضونكة اةو بوديةية لَيرة بةر استى نابَيت  
ثَى بكةنش كة بر ةكةى دوو سةدو نةوة  و يةك مليار دينارةش اةطـةر هـاتو اَيمـة اـةو بر ةمشـان داشـكاند لـة        
بوديةى وةبةرهَينانش اةبينني اةبَيتة ضوار ترليؤن و سَى سةدو نؤ مليار دينارش بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةمش    
اةوة بن درَيـت و بدرَيتـة دةسـت ثارَيزطاكـانش بـةم شـَيوةية اةطـةر اَيمـة تـةعاموملان كـردش ر َيـذةى بوديـةى             

ش كةواتة اَيمة لَيرة خاَلَيكى ثؤزة %81ش ر َيذةى بوديةى تةشغيليشمان دابةزاند بؤ %33وةبةرهَيناةان كردة 
بوديةيـةش هـةروةها مـن ثشـتطريى اـةوة       تي مان دايـة اـةو بوديةيـةش توانيمـان كارَيـك بكـةين لةسـةر اـةو        

دةكةمش هةرضةندة اةو ر ؤذة  ديسان ثَيشنيارم كردش بوديةى ثةرلةمان لـة ثـةجناو ضـوارةكة زيـاد بكرَيـت      
بؤ حةنتاو ضوارش لةبةر اةوةى اَيمة ثَيويستيمان بةوةية كةوا ضـةند نووسـينطةيةك بكةينـةوةش بةتايبـةتى     

طـــةرميان و ناوضـــة دابر اوةكـــانش بةتايبـــةتى كـــةركووك و اـــةوة نووســـينطةكة اةطـــةر بَيـــت و لةناوضـــةى 
يَيطايانةى كة ثَيويستيان ثَييةشبكرَيتةوةش كة اَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستانش نووسينطةمان لةوَى هةبَيتش 

كـةينش اـةتوانني اَيمـة لـة ر َيطـاى نووسـينطةكانى خؤمانـةوةش        ثر ؤذة  بؤ اةوة ناوضانة دابني باةطةر اَيمة 
 .دواداضوون بؤ اةو ثر ؤذانة بكةينش زؤر سوثاسبة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس دةست خؤ ش بةر َيز ساالر حممود مراد كةرةمكة

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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واسـتنةوة  لة ر استيدا وةكو ثرةنسيث بة ثَيويست دةزاندرَيتش لة تةرخانكراوى بوديـةى تةشـغيليداش هـةم ط   
بكرَيت بـؤ سـةر ثـر ؤذةى ايستيسـمارى وش لـةناو بوديـةى تةشغيليشـدا اةطـةر موناقةلـة بكرَيـتش لـة ر ووى            
مةبدةايةوة كاريطةرى بؤسةر ذيانى توَيذةكان دةبَيتش من تةسةور م وايةش اَيمة ديقةتى اـةوة  بكـةينش لـة    

هـةرَيمى كوردسـتانش ناكرَيـت اـةو تـةياوزة      ر ووى دةرماَلةو لة ر ٍِووى مووضةى كارمةنـدان و نةرمانبـةرانى   
ى وةكـو ليسـتى كوردسـتانى ااماذةمـان ثـَى كـردووةش       %11ببَيتش من تةسةورم واية لة ر ووى مومكنةوة اةو 

دةتوانــدرَيت اــةو ااماجنــة بهَينَيتــة دىش كــة تيايــدا زؤرينــةى ثةرلــةمانتارانش دةيانــةوَى لــةبارى زانســتيةوة  
نى اابوورىش بةردةوامى كاروانى ااوةدانى وش هـةروةها سةرخسـتنى مووضـةو    خزمة  بة ثةرةثَيدانى ذَيرخا

دةرماَلةى بةشَيكى ترش لة توَيذى كامةندانى مووضة نزم بكاتةوةش لةو ر وانطةيـةوة بـؤ ةوونـة اـةو نؤسـةدو      
ى تـرين  حةنتاو نؤ مليار دينارةش بة ثَيى اةو سَيكتةرةى كة بةر َيزان لة نراكسيؤنى كوردستانى و اةنـدامان 

يةكى طرنطـةش ضـونكة اَيمـة    ااماذةيان ثَيى كردش بؤ ةوونة بر ى تةرخانكراو بؤ سَيكتةرى كشتوكاَلش مةسةلة
ةتى حكومةتيشدا ثـار سـاَل بينيمـان تـةرخانكراوى طوذمـة بـؤ اـةم سـَيكتةرةش تـوانى لـة سياسـةتى            لة سياس

هـةم لـة كـةم كردنـةوةى بـَى       ر ةخسـاندن  نَيتش هةم لة هةت كـار كشتوكاَليداش دةستكةوتى با  بة دةست بهَي
كارىش هةم زياد كردنى بةرهةمش هةم بةشَيك لة ر وو كردنة الدَيكانش اةمانةو كؤمةَلَيك هؤكارى ترش ثاَلنةرى 

% 11سةرةكني بؤ اةوةى اَيمة قسـة لةسـةر اـةوة بكـةينش اـةم سـَيكتةرة طرنطـى ثـَى بـدرَيتش بةشـَيك لـةو            
بؤ سَيكتةرى كشتوكاَلش هةروةها طوذمةيةك بؤ ناوضةكانى كَيشة لةسةرش  بوديةى تةشغيلى تةرخان بكرَيت

لةو ر وانطةيةوة كة اةو مةسةلةش مةسةلةيةكى سكاتيذى و هةروةها نيشـتيمانى و نةتةوةييشـةش ضـونكة تـا     
اَيستاكة ر ةوتى ااوةدانى وش طةشة كردن لة ناوضـةكانى كَيشـة لةسـةرش بـة بـةراورد هـةرَيمى كوردسـتانش بـة         
بةراورد بة ثارَيزطاكانى ترى عرياقش زؤر بة بةتيئى اةضـَيت بـةر َيوةش برييشـمان نةضـَيت ملمننَييـةكى زؤر      
ناتةندروست و نازانستى هةيةش بؤ هةدةنة كردن لة ر ووى سياسيةوةش كة ذيانى هاوواَلتيانى لةوَى خستؤتة 

ةو كـةم تةرخةميـة بكاتـةوةش كـة لـة      مةترسيةوةش بؤية ترخانكردنى اـةو طوذمةيـةش دةتوانَيـت تـةعويزى اـ     
اليةن حكومةتى ايتيةاديةوة دةنوَيندرَيتش اةوكا  اةو مةسئول ترة لة ر ووى ايدارييةوةش بـؤ ااور دانـةوةو   
خزمةتطوزارىش دانانى طوذمةيـةكى تايبـة  بـؤ سـَيكتةرى وةرزشـى  لـة ااسـتى نَيودةوَلةتيـدا كـة تـةركيزى           

كى باشة لة بزاوتـى وةرزشـى لـة هـةرَيمى كوردسـتانداش بـةاَلم بريمـان        دةكرَيتة سةرش اةمة ضوونة ثَيشةوةية
نةضَيتش كة قسة لةسةر اةوة دةكرَيتش بؤ اةوةى بةندخيانة نةبَيتش طرنطى بة سـَيكتةرى وةرزشـى بـدرَيتش    
برييشمان نةضَيت شارو شارؤضكةكانى كوردستانش بةشَيكيان هَيشتاكة لـة كـةمكين خزمـةتطوزارى وةرزشـى     

نش بؤ ةوونةش ناحيةيةكى دَيرينى وةكو باوة نوورش تا اَيستا ياريطايةكى مةعقوت نيةش بيسـت طـةنج   بَى بةش
يارى تَيدا بكةنش لةو ر وانطةيةوة دةبَيت لة ااستى ناوخؤيشدا بري لة دؤزينةوةى اةو نورسةتانة بكرَيتش كة 

جش بؤ ثَينج مليؤن دينارش يةكَيكة لـة  وةرزشكارى با  لة ناوضةكاندا بةدي دةهَينَيتش هةروةها سولتةى زةوا
مةتلةبة طشتيةكانش يةكَيكة لةو بوارانةى كة دةتوانَيت بزاوتى ذيان و ةوى دانيشتوان زياد بكا ش بةاَلم اةم 

يةش لة وةزارةتى دارايىش كـة لـة كـاتى خؤيـدا     13دةرنةتة زياتر بكرَيتش كاربكرَيت بةو ر َينماييةى كة ذمارة 
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شــتيوانى تــةواوى بؤضــوونةكانى هاوكــارم كــاك طــؤران اــازاد دةكــةم لــةو بارةيــةوةش بــة  دةرى كــردووةش مــن ث
تايبةتين بؤ سولتةى عقـارش اةمةشـيان دةسـتكةوتى طرنطـةش لـة ثـار سـاَلدا اـةو بوذانـةوةمان بينـىش بـةاَلم            

انـةى  بريمان نةضَيت بة حوكمى مةحدوديةتى دةخلى خاَلش نةبوونى سةكةنى شايسـتةش بـؤ هاوواَلتيـانش اةو   
م بؤ سةروو تر تَى هةَلدةضَيتش اةوانةشـى خـاوةن خـانوونش دةبيـنني لـة      111ض اةرزيان هةيةش كةميان لة 

مـاَل بـة ديزاينـةوة دروسـت كرابَيـتش اَيسـتاكة بـة حـوكمى          31طةر ةكَيكش اةطةر طـةر ةكَيك كـاتى خـؤى بـؤ     
مةتريةوة بيان  111ش لة ر ووى ماَلش اةمة  هةوَل بدرَيت اةم سولتةى عةقارة 81و  51دابةشكارى بؤتة 

طرَيتةوةش ر َينماييةك لة اليةن وةزارةتةوة دةربكرَيتش بؤ كار ااسانى كـردن بـؤ اةمـةش تـا اـةو كاتـةى ياسـاى        
وةزارةتى شارةوانى تةعدي  دةكرَيتةوةش خاَلَيكى تر كة بة طرنطى دةزا ش اةوين اةوةية ناوضةكانى نزيـك  

ن بــدرَيتَى و طوذمةيــةكيان بــؤ تــةرخان بكرَيــتش بةتايبــةتى اــةو ناوضــة ســنووريةكانش ايهتيمــامى تايبــةتيا
سنووريانة لة واَلتانى ثَيشكةوتووداش اةو شارو شارؤضكانةى كةوتونةتة سنوورةكانةوةش خَيرو بَيرو ااوةدانى 

م بـؤ  و بووذانةوة و طةشانةوةى بة خؤيةوة بينيوةش بة حوكمى سياسةتى نَيو دةوَلـةتان لـةو مةنتيقـةش بـةالَ    
طرانــى بــةختى كــورد و كوردســتانش اَيمــة اــةو ناوضــانةى كــة ســنوورين بــة حــوكمى سياســةتى دةوَلــةتانى    
دراوسَيكاةانةوةش هةمووى وَيران كارى و كـاول كـارى ر ووى تـَي كـردووةش اـةو طوذمـة تـةرخانكراوة كـارَيكى         

وانـةى كارةسـاتى سروشـتيان    زةرورو طرنطةش هةروةها طوذمةيةك تةرخان بكرَيت بؤ قةرةبوو كردنـةوةى اة 
ــةو         ــاخَيكى زؤرش خةل ــةبووةش ر ةزو ب ــاَلى ن ــكة س ــةش وش ــؤ ةوون ــاَل ب ــةتى اةمس ــةوةش بةتايب ــةر وو اةبَيت ر ووب
خةرمانَيكى زؤر بةدى هاتووة لةوانةية تووشى سووتان ببَيتش يان لـة ر َيطـةى النـاوةوة لـة سـاَلى ر ابـردووداش       

ورط م  و الشةى مةر و مااَلتى شكاندووةش بؤ ةوونةش لة دةربةنـدخانش  مةر و مااَل  خنكَيندراوةش يان طةلة ط
لة طوندى شَيرةوةن لة طةرميانش هةموو اةمانة حكومة  بابَيكى هةبَيت بؤ تـةعويز كردنـى اةمانـةش وةلـة     
ثاَل اةو ايمكانةتةى كة تةرخان دةكرَيت بؤ طةشةدان و بووذانةوةى اـةو مةسـةالنةش بـابَيكين هـةبَيت بـؤ      

 .رةبوو كردنةوةى اةو كارةساتانةى كة دَينة ثَينش سوثاسقة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز ثةروين عبدالرمحن كةرةمكة
 
 

 :عبداهلل بةر َيز ثةروين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اد دةكـةمش بـة   ثَيشةكى من ثشتطريى لة ثَيشنيارةكانى ليستى كوردستانىش بةتايبةتى سؤزان خان و كـاك دَلشـ  
ى بوديـةى تةشــغيلىش بـة مةبةســتى زيـاد كــردنش بـؤ ثَيشــينةى هاوسـةرطريى و ثَيشــينةى      % 11بر ينـى لــة  

م كان لةبةر ضاو بطريَيتش هةروةها بؤ زياد كردنـى يارمـةتى تـؤر ى    111نيشتةيَى بوونش بة مةريَيك لَيرة 
انى ناوخؤش هةروةها زياد كردنـى قـةرزى   هةزارةى بؤ ثؤلي  و هَيزةك 111كؤمةاَليةتىش طةر اندنةوةى اةو 
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كشتوكاَلى و ثيشةسازىش ديارة كة دةَلَيني قةرزى كشتوكاَلى و ثيشةسازىش مةبةستمان لَيرة زياتر طرنطيدانـة  
بة كشتوكاَلش ديارة اةمة  طرنطيةكى زؤر باشى هةيـة لـة بـةرز كردنـةوةى ذَيرخـانى اـابوورىش كـة دةَلـَيم         

كة طرنطيدان ياخود بووذانةوة بة هةموو مةعاملةكان لة كوردستانش لةوانـة   زياد كردنى قةرزى ثيشةسازىش
اةلبانةش يطةرةيةش نةسيةةش هةروةها دروست كردنى قوتا،انةى هاوضةرخش من داواكارم اةو بوديةيةى كة 

اـةوةى  تةرخان دةكرَيت بؤ ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانش ديسانةوة بدرَيتةوة دةست اةجنومةنى ثارَيزطاكـانش بـؤ   
سيستةمى المةركةزى بة قوة  تر بكةينش دوورى ،ةين لة دةست تَيوةردانى دةرةكىش مـن ثَيشـنيار دةكـةم    

يةش بة زياد كردنى دةرماَلةى خَيزان و منداَلينش هةروةها تَيضـووى  %11بؤ اةو ثارةيةى كة دةبر درَيت لةو 
دروست كردنى خةستةخانة لة هـةردوو  سةريةم قؤنا ةكانى خوَيندن هةمووى بة كاملى بدرَيتش هةروةها 

ثارَيزطاى هةولَيرو دهؤكش لةبةر اةوةى لة سلَيمانى هةمانةش داوا دةكةم اـةو سـولتةى زةوايـى كـة دةدرَيـت      
بةرامبـةر هــيَ شــتَيك نـةبَيتش دروســت كردنــى يةكــةكى    ةهيدش وةكـو مينةــة ثَييــان بــدرَيت بـة منــداَلى شــ 

ستا ثر ؤذيـةكمان لةبـةر دةسـتةش هيـوادارم زوو طتتوطـؤى لةسـةر       نيشتةيَيبوون بؤ خةَلكى كةم دةرامة ش اَي
بكةينش بؤ اةوةى حكومة  بة زووترين كا  يَيبةيَيى بكا ش داوا كارم مووضةى ثَيشـمةرطة زيـاد بكرَيـتش    
لةبةر اةوةى اةم ضـينة هـيَ طونـاهَيكى نيـةش تـاوةكو اـةم دوو ليوايـة تةشـكي  بكرَيـتش مووضـةكةى زيـاد            

ــةروةه  ــتش ه ــدامى       بكرَي ــةم اةن ــرة ك ــمةرطةش لَي ــدامانى ثَيش ــةم اةن ــمةرطةو ك ــينى ثَيش ــةى خانةنش ا مووض
هاوواَلتيمان هةية كة لة ذَير دةستى ر ذَيم كةم اةندام بوونةش داواكارم حكومة  ااور َيك لة مانة  بداتةوةش 

بةر َيوةبةرايـةتى   كة ثَيشك سةر بة دةزطاى شةهيدانى شؤر شى طةت كوردستان بوونش اَيستا هاتوونةتة سـةر 
وة داوا دةكـةن   1118ضاودَيرى كؤمةاَليةتىش بة سَى مانط يارَيك  مووضةكة وةردةطرنش بـةاَلم اةوانـة لـة    

كــة مووضــةكانيان زيــاد بكرَيــتش بــةاَلم هــيَ ااور َيكيــان َت نةدراوةتــةوةش بــة تايبــةتى اةوانــةى كــة خــةَلكى  
اواكارم بة زياد كردنى مووضةى زيندانيانى سياسى و كةس دةبنش هةروةها د 1331شارةزوورن ذمارةكةيان 

وةكو اةوةى بة داى َت بكرَيتش داواكارم طرنطى زياتر بـة قـةزاو ناحيـةكان بـدرَيتش بةتايبـةتى الدَيكـان بـؤ        
ــاترش هـــةروةها دروســـت كردنـــى    بووذانـــةوةى كشـــتوكاَل و هـــةروةها بـــةديهَينانى بةرهـــةمى خؤمـــاَلىش زيـ

كـة زؤر طـةورةنش بـة تايبـةتى بـةردة ر ة ش هـةروةها زيـاد كردنـى اـةو حـةنتا            خةستةخانة لةو قةزايانةى
مليارةش بؤ سةد مليارش بؤ ناوضة زيـان َت كـةوتووةكانى سـةردةمى ر ذَيـم لـة ناوضـة سـنووريةكانش طةيانـدنى         

َيـذةرى  ثر ؤذةى خزمةتطوزارى بؤ ناوضة كَيشة لةسةرةكان و دابر اوةكانش هةروةها زياد كردنـى دةرماَلـةى تو  
كؤمةاَليةتى و ذمَيرياريةكانى سةربة وةزارةتى ثةروةردةش ثشـتطريى كـاك شـَيردَل دةكـةمش بـة دابـني كردنـى        

 .طوذمةيةك بؤ سةنتةرى وةرزشى و اؤَلؤمثىش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قسـة بكـةينش تكايـة    تكاية وةرنة سةر بابةتةكةش تكاية تكرار مةكةنش طوَيتان لةيـةك بـووةش هـةر بـؤ اـةوةى      
كةس بؤ اةوة قسةنةكا ش قسة بكةن بؤ اةوةى مةشروعةكة ضاك بكـةنش سـوودى هـةبَيتش  ةَلـة  هـةبَيت      

 .اليدةينش شتى با  هةبَيت ايزانةى بكةينش زؤر سوثاسش بةر َيز ش ان امحد عبدالقادرش كةرةمكة
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 :بةر َيز ش ان امحد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  اةم ماددةية موناقةشةيةكى تَيك هةَلكَين هةَلى طر ش منـين هـةر بـةو ايتيةاهـة قسـةكانى      بة هةقيقة
خؤم دةخةمة ر ووش اةو ماددةية اةو هةموو قسـانةى كـة هاوكـارا  كرديـان زؤر بـةيان لـة ماددةكـةدا نيـةش         

طاكانش اةطـةر هـاتو   منين هاور ام لةطةَل اةو خوشك و برايانةى ثةرلةمانتار كة بوديةى ثةرةثَيدانى ثارَيز
ةزىش اـةو كاتـة لَيـرة دةسـتكارى     كـ دةنطى هَينا بطةر َيتةوة بـؤ ثارَيزطاكـانش وةكـو تةكريسـي مةبـدةاى ال مةر     

% 11دةكرَيت و بة ثَيى اةوةى كة دةمَينَيتةوةش دةبَيت ااماذةى ثَى بكرَيتش من هاور ام لةطةَل هاوكارا  كـة  
يطة لة تـةعويزى مـوةزةننيش تةحديـد كردنـى اـةو بـر ةى كـة        % 11بوديةى تةشغيلى كةم بكرَيتةوةش اةم 

يةش بؤ اـةو حاَلةتانـةى كـة ليسـتى كوردسـتانى و ليسـتةكانى تـرين تةحديـديان كردبـووش مـن هـاور ام            11%
لةطةَليانش بةاَلم بة ايزانةى دوو شتى ترش يطة لةو حاَلةتانةى كة تةحديد كراوةش كة دةبَيت تةحديد بَيـتش  

ك اةو ثارةية دادةندرَيتش اةو دوو حاَلةتة  كة زؤر ثَيم موهيمةو طرنطـةش كـة ثـار سـاَل و     كة بؤ ض حاَلةتَي
اةمساَلة  كة هاوكارانيشـم ااماذةيـان ثَيـى كـردش دووش نةخؤشـخانةى تايبـة  بـة كـةس و كـارى شـةهيدانش           

تى كةس و كـارى  ثَيشمةرطة لة دهؤك و لة هةولَير كة لةسلَيمانى هةيةش اةم نةخؤشخانة طةورةترين موعانا
شةهيدان مةسةلةى نةخؤشيةش زؤربةرى اةندامانى ثةرلةمانش ايةتيمالة اةو شاهَيدية بدةنش دةيان كةس و 
ــة        ــا بؤي ــةوتووةش ي ــةرى نةك ــة ب ــتاوة ب ــانط ر اوةس ــاى دووم ــار ش ا ــَيمش ا ــيعةى ا ــةر اةش ــةهيدان لةس ــارى ش ك

ازَيك هةبَيت لة خةَلكى تر يودابَيتش اَيمة قانونَيكمان قانونى ايمتيازا  و حقوقمان دةركردش دةبَيت ايمتي
ضـؤن سـرةمان دانـاش دةبَيـت اـةو وارسـة شـةهيدة لـة ثـَين مـن بَيـتش اةطـةرنا ض مـةنهومَيك دةمَينَيـت بــؤ               
ايمتيازى كةس و كارى شةهيدانش نوقتةيةكى ترم اةم بر ة ثارةية بةشى اةوةى تَيدا هـةبَيتش يطـة لـة دوو    

توركياش بةر َيزتان ااطادارن كة ااوارةى اَيران و توركياش سووتةمةنى يةكةمى  نةخؤشخانةكةش ااوارةى اريان و
بةسةرةوةش يان كةس و كارى شةهيدش دوو ثَيشمةرطةنةش يا بؤيـة   1115شؤر   بوينةـ كة دةتوا  بَلَيم لة 

رَيـت كـة   اةمانة هةقيقةتةن هةقى خؤيانةش كة ثَي بـة ثـَىش ختـوة بـة ختـوةش سـاَل بةسـاَل تـةعويزَيكيان بك        
هةقى خؤيانةش منين هاور ام لةطةَل يةكخستنى مووضةو دةرماَلةى هـةموو مـوةزةنني لةكوردسـتانش لةطـةَل     
حكومةتى ايتيةادى بؤ بةر تةرةن كردنيانش يةكن كردنةوةى اةو بَى عةدالـةتى و اـةو هـةموو قسـةى كـة      

هاور ام لةطةَل ر ةنيقـةكانى خـؤمش    لةسةر بودية و لةسةر موخةسةسا  يان دةرماَلةدا دةطوترَيتش من ديسان
سولتةى زةواج بؤ كور و كضى شةهيدش بؤ مةبدةاى ايمتيـاز بـة كـةس و كـارى شـةهيدانش اـةم سـولتةيةش لـة         

 .بر طةيةكدا بة مينةة بؤيان ديار بكرَيتش بكرَيتة مينةةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكةعثما أبةر َيز خلي  
 :محدامني ثما عبةر َيز خلي  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 111 

سةرةتاى قسةكا  من لةو طوذمةيةوة دةست ثَى دةكةم كة بؤ دةسـةاَلتى دادوةرى دانـراوةش مـن ثَيموايـة بـة      
هةموو حوكمَيك اةطـةر بـةراورد بـؤ حيسـاباتى شـة  مـانطى خيتـامى سـاَلى ثارةكـة بكـةينش مـن ثَيموايـة             

ةية كـةم بكرَيتـةوةش هـةموو سـةرؤكايةتيةكان اةطـةر ثننيـان هةيـةش        بوديةيةكى زؤرةش دةكرَيت اةو بودي
اةطةر كَيشةى اـةوةيان هةيـة كـة بينـاو مونشـةااتى تـازة دروسـت دةكـةنش اـةوة دةكرَيـت بـة ثر ؤسـةيةكى             
درَيذخايةن دروست بكرَيتش ناكرَيت هةمووى لةسةر حيسابى بوديةى اةمساَل يان دوو ساَلش ضـونكة اَيمـة   

موو سةرؤكايةتيةكان ثَيويستمان بـة مويةمـةعاتى طـةورة هةيـةش بـةاَلم اـةوة ناكرَيـت لةسـةر         ر استة لة هة
بوديةى ساَلَيك و دوو ساَل بَىش ثر ؤذةيةكى سكاتيذى اةوة دةكرَيت لـة خـينت ثَيـنجش شـة  سـاَل دا اةمـة       

( 15)راوةش بـؤ اـةو   يَيبةيَى بكرَيتش خـاَلَيكي تـر بـاس لـةو ثارةيـة كـرا كـة بـؤ تـةعويزاتي مـوةزةنني دانـ           
هةزارة  اةو خةَلكةشي تياية كة تةعني دةكرَيش من بة  بة حاَلي خؤم اةوة وةكو برادةران باسيان كـردش  
اــةوة شــة  مــانطي تَيثةر انــدش تةصــةور ناكــةم تــا دوو مــانطي تــرين بــة تــةواوةتي اــةم تــةعني بــوون و      

ــي خــؤيش بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم لــةو     ثارةيــة بةر اســا ضــاككردني مووضــة و  دامةزراندنــة بضــَيتة يَي
دةر ماَلةي هةندَي لة توَيذةكان ضاك بكرَيتش بةتايبةتي دةرماَلةي توَيـذةراني كؤمةآليـةتيش كـة مـن ثَيموايـة      
ــةنش        ــتيوانيان دةك ــردنين ثش ــةروةردة و نَيرك ــةي ث ــةدةني و لَيذن ــةَلي م ــايي و كؤم ــةي ياس ــَي لَيذن ــةر س ه

ايةتي ثةرلةمانش خاَلَيكي تر بةر اسا بةالمـةوة سـةيرةش تـاوةكو اَيسـتا     نووسراويان بةرز كردؤتةوة بؤ سرؤك
وةزارةتي دارايي اَيمة نةيتوانيوة اةو يياوازي مووضةية كةم بكاتةوة و خوتةيةكي سكاتيةي نية بـؤ كـةم   
كردنــةوةي اــةم ييــاوازي يــةش لــة خينلــي اــةم ســاَل دا كؤمــةَلَيك كَيشــة و طلــةيي و طازانــدة لةاليــةن             

آلتيانةوة لةسةر يياوازي مووضـة دروسـت بـووش بـةآلم تـا اَيسـتا اـةو طلـةيي و طازاندانـة مـاوةش ر اسـتة            هاوو
مةكوعةيةك خةَلك قةرةبوو كراونةتةوةش لة سنووري سـلَيماني بـةآلم تـا اَيسـتاكة ش اـةوةتا مـن سـكاآلي        

بـةري تريشـم اليـةش كـة     زياتر لة سةد موهةنديسي شـاري هـةولَير و دةوروبـةريش كؤمـةلَيك خـةَلكي نةرمان     
كـار ناكـةنش كؤمـةَلَي ر َينماييـان دةركـردووةش      ( 15)نـة بـة ر َينمـايي ذمـارة     ( 1)لَيرانة نة بة ر َينمايي ذمارة 

اةوان اةو قةرةبوو كردنةوةيان لة كي  دةضَي كة من داواكارم اةوة اةطـةر بـة هـةر شـَيوةيةك بَيـت اـةوة       
بـة دواوة   1113اوازى لة هَيزةكـانى ثؤليسـى نـاوخؤ هةيـةش كـة لـة       دةبَي قةرةبوو بكرَينةوةش خاَلَيكي تريي

وة تةعني بووة ش داواكارم اةمة  ضاك بكرَيـتش هـةروةها    1112و  1115تةعني بووةش بةوةى كة لةدواى 
دةرماَلةو مووضةى نةرمانبةرانى ضاكسازية كؤمةاَليةتيـةكانش اـةمانين لةبـةر ضـاو بطريَيـتش سـةبارة  بـة        

ةرطريىش من ثشتيوانى لة ثَيشنيارةكةى ليستى كوردستانى دةكـةمش بـؤ اـةوةى كـة كـراوة بـة       ثَيشينةى هاوس
ثَينج مليؤنش بةاَلم دووبـارة داواكـارم اـةو خةَلكانـة  بطرَيتـةوة كـة كـةمك لـة سـاَلَيكة زةواييـان كـردووةش            

دةكةمش سةبارة  بـة  دةستيان بةو مةراسيمة كردووةش ثشتطريى لة قسةكانى كاك دَلشاد و ليستى كوردستانى 
زياد كردنى ثارة بؤ ناوضة دابر َيندراوةكان لة هةرَيمى كوردستانش خاَلَيكى تر اةوةى كة لةبةرضاو دةطريَيت 
لةو طوذمانةى كة بؤ وةزارةتةكان تةرخان كراوةش بةتايبةتى وةزارةتى سةحةش من ثَيمواية اةوة مةبلة َيكى 

ر هةر ةشـةى شـةبةحى يؤرةهـا ثـةتاينش ثـةتاش يـةعنى اـةنتلونزاش        كةمةش بة تايبةتى اَيمـة بـةردةوام لـة ذيَـ    
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ر شانةوةش من ثَيمواية اةمة اةطةر بَيتوش بةم طوذمةيةى كة بؤى دانراوةش طوذمةيةكى كةمةش بةشـى حاَلـةتى   
ايعتيــادى ناكــا ش بةشــى حاَلــةتى تــار ش داواكــارم هةنــدَى نةخؤشــخانةى طــةورةش لــةو قةزايانــةى كــة ضــر ى  

ن زؤرة دروست بكرَيتش ثشتطريى لة ر اى هاورَيكا  دةكةمش سةبارة  بة يياكردنةوةى بوديـةى  دانيشتوانيا
ثارَيزطاكــانش يــةعنى بوديــةى ثارَيزطاكــانش ثــَيم باشــة نةيةتــةوة ثةرلــةمانش ثار َيزطاكــان و اةجنومــةنى          

اــةوة ثننــة  ثارَيزطاكــان بــؤ خؤيــان ثننــى ضــؤنيةتى ســةرن كردنــى اــةو ثارةيــة دابر َيــذنش بــة مــةريَيك   
وةزارةتى تةختيت ثةسةندى بكا ش بةر استى اةوةى كة موالحةزةشة لةسـةر اـةوةش اةجنومـةنى ثارَيزطاكـان     
لةو ثارةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانش كة زياتر تةركيزيان كردؤتة سةر سـةنتةرى شـارةكانش قـةزاو ناحيـةكانش     

مـن هيـوادارم يـةنابى وةزيـرى تـةختيت لـة        تا ر ادةيةك بَى بة  بـوون لةضـاو سـةنتةرى شـارةكانةوةش كـة     
اَيستا بة دواوة لةبةر ضاو بطرَيتش سةبارة  بة ثارةى ثكؤدؤالر كةلة بوديةدا باس كراوةش كـةمن هيـوادارم   
بنةماكانى ضؤنيةتى سةرن كردنى اةو ثارةية بةو شَيوةية بَيت كة اةولةوية  بدرَيت بـةو ناوضـانةىش كـة    

دةمَيكة هةيانةش ضواردة ساَلةش بيسـت سـاَلة نـةوتيان تيـا دةردَيـتش لةطـةَل اـةو         مَيذووى دةرهَينانى نةوتيان
شوَينانةى كة تازة نةوتيان َت دؤزراوةتةوةش يان تازة لَييان بةرهةم دةهَيندرَيتش سةبارة  بة دانانى ثارة بـؤ  

نش ثشـتطريى لـةو   اةوة ناوضة سنووريانةى كة ضةند يارَيك لةسةر دةسـتى ر ذَيمـى ثَيشـوو زةرةرمةنـد بـوو     
داواية دةكةمش من هيوادارم هةندَى ناوضةى تـرين هةيـةش كـة بةر اسـتى لةوانةيـة ناوضـةى سـنوورى نـةبنش         
بةاَلم لةسةر دةمى ر ذَيمى بةع  تةخت كراونش بـة تايبـةتى قـةزاى دوكـانش كـةخؤتان دةزانـن خانووةكـانى        

كانــة تــةعويز نةكراونةتــةوةش هةنــدَى كــةمثى ســةرةوة هــةمووى تــةخت كــراوش تــا اَيســتا بةشــَيك لــةو خةلَ 
ناوضةى ترين كـة ر اسـتة لةوانةيـةش وةكـو ر ووخـان نـةر ووخاونش بـةاَلم كراونةتـةوة بـة طونـد لةسـةردةمى            
ر ذَيمى ثَيشووش كراونةتةوة بة ناحيةش ثلة ايداريةكةيان دابةزَيندراوةش اةمة  يؤرَيكة لة ر اطرتنى طةشـةى  

بارة  بة ثَيشينةى خانووبةرةش من دةست خؤشى لة ليسـتى كوردسـتانى   مةعنةوى و اابوورى و سياسىش سة
دةكـةم كـة كـردى بـة بيسـت مليـؤنش بــةاَلم دووبـارة داواكـارم يـةعنى ر َينماييـةكانى ثَيـدانى اـةو ســولتةيةش             

م 111بةر استى ااسانك بكرَيتش هاوواَلتيان اةوةندة هاتو ضؤيان ثَى نةكرَيتش وةكـو بـرادةران وتيـانش زةوى    
بكرَيتةوةش دةبَيت وةزارةتى شـارةوانى كـار بـؤ اـةوة بكـا ش كـة اـةم ثننـة بطؤر درَيـتش يـةعنى قانونَيـك لـة             

م هةيـة ثَيـى بـدرَيتش مـن     111اةجنومةنى وةزيران دةرضووةش اـةَلَيت اـةوةى كـة سـورة  قةيـدى عـةرزى       
م 111بةبَى سـورة  قةيـدى    نازا  لة هيَ ثارَيزطايةك تةسةور  ناكةم لة هيَ شارةوانيةك عةرزَيك هةبَى

م كةمك نيةش بؤية اةو هاوواَلتيانة لَييان بَى بة  دةبنش سـةبارة  بـة   151م و لة  126هةبَيتش هيضى لة 
و حةو  هةزارو ثَينج سةد دؤالرةى تةرخان كرابوو بؤ طونـدةكانش هيـوادارم اةمـة بطةر َيتـةوة و هاواَلتيـان      

كارم اةو طرَيبةستانةى كـة بـؤ يةكـةى نيشـتةيَى بـوون دةكرَيـتش بـة        ايستيتادةى َت بكةنش خاَلَيكى تر داوا
شَيوازَيك بَيت نرخى يةكةكان كةمك بكرَيتةوةش من ثَيموايـة اـةو يةكانـةى كـة دروسـت دةكـرَينش بةر اسـتى        
نرخةكانى بةرزنش لة تواناى هاوواَلتى كةم دةرامة  نية اةم يةكانة بكر َيتش دواى اةوةى لـة ر ووى كـواليتى   

 .و خزمةتطوزاريةوة بةر استى وةكو ثَيويست نني
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــان        ــتش ثاش ــويت دةكرَي ــنيارة تةس ــةو ثَيش ــةيكردووةش ا ــتانى ن ــتى كوردس ــةر َيز ليس ــةاَلسش ب ــوثاسش خ زؤر س

 .دةكرَينتش هَيشتا ماوةش بةر َيز النة خان كةرةمكة
 :بةر َيز النة امحد حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتطريى لة دواى نراكسيؤنى كوردستانى دةكةمش  داوا دةكةم ايهتيمامةكى زؤر بدرَيت بـة كـةرتى طةشـت و    
طــوزارش كــةرتى زراعــى و ســناعىش داواكاريشــم ميزانيــةى ثةرلــةمانش زيــاد بكرَيتــةوةش اــةو بــر ة ثارةيــةى بــؤ  

 .بؤى دانرابووش زؤر سوثاس 1111دابندرَيت وةكو لة بوديةى ساَلى 
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز حممد امحد على كةرةمكة
 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بوديــةى وةطةر خســنتش ثشــتطريى اــةو ثَيشــنيارةى نراكســيؤنى      ( 1)بر طــةى ( 1)ســةبارة  بــة مــاددةى   

ةيةش بوديةى وةطةر خسـنت ،رَيتـة سـةر ايستيسـمارىش     كوردستانى دةكةمش كة بؤ كةم كردنةوةى اةو بودي
لةهةمان كاتدا ثشتطريى اةو ثَيشنيارة دةكةم كة بؤ اةوة بوارانةى هةندَيكى تةخسي  كراوةش هةندَيكى لـة  

ارى هةندَى بواري تر هينة بَىش من ضةند ثَيشنيارَيكم هةيةش ثَيشنيارى اةوة دةكةم كـة بوديـةى ايستيسـم   
عيةزي ثَي ثر  نةكرَيتةوةش بةَلكو اـةو بوديةيـة دابنـرَيش ضـونكة اةطـةر وا       سةنةى ماتدواى تةواو بوونى 

بَيتش ثرؤذة بةردةوامةكان ساَل لة دواى ساَل ذمارةيان زياتر دةبَيش اةطةر اةو ثارةيةي دامةوة ثَيـيش اةكيـد   
اكيــد دةكةمــةوة بــؤ اــةوة ثرؤذةكــاني ثــَي تــةواو دةكــرَيش اــةوة يةكــةمش خــاَلي دووةمــمش يــارَيكي ديكــة تة  

ــارة   ــةردوو ياســاي ذم ــةيَيكردني ه ــارة    36يَيب ــمةرطة و ذم ــيين ثَيش ــة  32تايبــة  بــة خانةنش تايبــة  ب
كةمئةندامانى سةنطةرش كة اةو دوو ياساية لةم ثةرلةمانةوة دةرضوون و هةوَل بدرَي بؤ يَيبـةيَيكردنيانش  

كةيان كةمـةش ثَيشـنياري اـةوة  دةكـةم كـة      ضونكة اةمانة دوو شةر ةن بةراسا ذيانيان ناخؤشة و مووضة
دةرماَلة بؤ منداَلي شةهيد وةكو هةموو نةرمانبةرَيك لـةم وآلتـةش كـة ضـؤن دةرماَلـةي ذن و منـداَلي هةيـةش        
منـداَلي شـةهيد و ذنـي شـةهيدين بَيبـة  نـةبَي لـةو دةرماَلةيـة و ثَيموايـة بوديةيـةكي كـةمين لةسـةر             

و هةموو شةر ةيةكي اةم مويتةمةعةش حةقي هةية كـة بـة ثَيـي    اةوانين وةك حكومة  اةكةوَيتش بؤية
رَينماييةكاني وةزارةتي داراييش كة كاتي خؤي بؤيان سةرن كراوة و بر اوةش يارَيكي ديكة بؤيـان بطةرَيتـةوةش   

مليــار دينــار بــؤ اــةو ناوضــةش يــان بــؤ اــةو يةكــة    111ثشــتيواني اــةو ثَيشــنيارة دةكــةمش كــة دانــاني بــر ي  
ــة ــي را    ايداريان ــي بةعس ــؤيش رذَيم ــاتي خ ــة ك ــة     يى ك ــة  مةناتيق ــردوونش بةتايب ــةناوي ب ــان ل طواســتوون ي

حدوديةكان و اةو ثارةية دابنرَي بؤ ااوةدانكردنةوةش يا تةنسيقَيك هةبَي لة بةيين وةزارةتـي ثـنن دانـان و    
قـةزا و ناحيانـةش    اةجنومةنى موحانةزةكانش بؤ اةو شوَينانةى كـة نـةتوانراوة لـة بوديـةى اـةم سـاَلداش لـةو       
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كؤمةَلَيك ثرؤذة بنَيردرَيتش تةنسيقَيك هةبَي بـؤ اـةوةي كـة ثـرؤذةي زياتريـان بـؤ دابنرَيـتش سـةبارة  بـة          
خــاَلي دووةمش كــور  هَينــاني بوديــةش يــان عيةــز لــة ميزانيــةش مــن اةطةر َيمــةوة بــؤ راثؤرتةكــةي وةزاةرتــي 

وش اةبوابةكاني بوديـةى ديـاري كـردووةش ااماذةشـي     داراييش بةر َيز كة ااماذةى بة سياسةتي حكومة  كردبو
بة اةو بوديـةي دابـووش بـةآلم ثننَيكـي حكومـة  نـةبوو بـؤ كةمكردنـةوةي اـةو عيةـزةش اايـا اةطـةر اـةو              
سولتةية لة بة داوة نةييش اةو عيةزة حكومة ش بؤية من ثَيشنياري اةوة دةكةمش كة حكومـة  ثَيشـنياري   

ةي كـةش اـةوةي ااشـا خـان باسـي كـردش مـن ثَيشـنيار دةكـةمش كـة حكومـة             اةوةي هةبَي كة ساآلنة بؤ اةو
ساآلنةى هةبَي بةراساش هيَ نةبَيش بؤ اةوةي ساَل بة سـاَل رَيذةيـةكي كـةمي اـةو بوديةيـة       5خوتةيةكي 

 دابةزَيينش اةو عيةزة ااوا بةو بةردةوامية نةبَيتش ااخري خاَلم بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش منين ثَيشـنياري 
اةوة دةكةمش كة بوديـةى تةةيـةي اـةقاليم نةيةتـة ثةرلـةماني كوردسـتانش ضـونكة بةراسـا اةمسـاَل كـة           
هاتووتــة ثةرلــةمانش دةســا موحانــةزةكان بةســكاوةش اايــا اــةو ثَيشــنيارة لــة الايةةكــةي ثةرلــةمان و بــة     

ين ثةيوةنـدي ايشـةكةي   تةوصية اةرَي بة حكومة ش يان بةر َيز يةنابي وةزيري ثنن دانـان لَيرةيـةش اـةو   
لةطةَل اةواندا زياترةش اايا اةو اةتوانَي ثَيشنياري اةوة بكـا  ش يـان داواكـارم كـة لـة ثةرلـةماني بـةر َيزش لـة         

 .تةوصيةكانيش يةكَيك لة تةوصيةكانيش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو( ااسؤ)سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز بكر كةريم حممد
 (:ااسؤ)بكر كريم حممد بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكش لةطةَل بؤضووني لَيذنةى ياساييدامش سةبارة  بة دار شتنةوةى بر طةى ضواري اةم ماددةيةش كة تايبةتة 
بة اةجنومةنى قةزاش بةآلم ثَيمواية اةم مةبلة ةي كة بـؤ اةجنومـةنى قـةزا دانـراوةش زؤرةش بـة بـةراورد بـة        

زيادي كردووةش لـة كاتَيكـدا بوديـةى ثةرلـةمانش سـةرؤكايةتي هـةرَيمش سـةرؤكايةتي        % 51كة  ساَلي رابردوو
ــاك        ــة ر اي ك ــتيواني ل ــةزاش ثش ــةنى ق ــةى اةجنوم ــة بودي ــةبارة  ب ــةوةش س ــران كةمكراوةت ــةنى وةزي اةجنوم

طـةَل  ايسماعي  سـةعيد دةكـةمش ضـونكة وةك دةزانـدرَيش دانـاني اةومةبلة ـة زؤرةش بـة بـَي وتوَيـذ بـووة لة          
وةزارةتي داراييش وةكو بةر َيزان لة وةزارةتي دارايي باسيان كـردش لةبـةر اـةوة ثَيشـنياز دةكـةم اـةو بـر ة بـة         

مليار و نيوش ،رَيتة سةر بوديـةى وةبـةرهَينانش دووش لـة قـانوني      1كةم بكرَيتةوةش كة دةكاتة % 15ر َيذةى 
ةربةخؤداش لـة مـاددةى سـَيدا بـة رَيذةيـةك كـةم       موازةنةى ايتيةاديش بوديةى كارثَيكردن لة ماددةيـةكي سـ  

كراوتةوةش لةبةر اةوة ثَيشنياز دةكةمش لَيرة  بة ماددةيةكي سةربةخؤش بوديةى كارثَيكردنش كة اَيسـتا بـة   
كةمبكرَيتةوةش % 11مليؤن دينارةش بة رَيذةى  811مليار و  811ترليؤن و  1خؤي لة بوديةى كارثَيكردن 

 :مليؤن دينارش بؤ اةم مةبةستانة 181مليار و  181كة دةكاتة 
 151هـةزارةوة بـؤ    15مليار بؤ زيادكردني اـةو مينةانـةى كـة تـؤري كؤمةآليـةتي دةيانطرَيتـةوةش لـة         11

 .هةزار
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مليؤن و سولتةى خـانوو   5مليؤنةوة بؤ  1مليار دينارش بؤ ثشتيواني لة زيادكردني سولتةي زةواج لة  115
 .يؤنمل 11مليؤنةوة بؤ  15بةرة لة 

 .مليار دينار بؤ ثشتيواني كردن لة ثرؤذةكاني كشتوكاَلي لة رَيطةى بانكي كشتوكاَليةوة 15
 .مليار بؤ ثشتيواني كردن لة ثرؤذةكاني بواري ثيشةسازي لة رَيطةى بانكي ثيشةسازييةوة 15

 .مليار دينار بؤ زيادكردني مووضةي ااسايين و هَيزةكاني ثؤلي  111
ي كــردن لــة بنياتنانــةوةي ذَيــر خــان و خزمةتطوزارييــةكاني ناحيــة و قــةزا زيــان    مليــار بــؤ ثشــتيوان 111

 .ثَيكةوتوو و كؤض ثَيكراوةكان و ،رَيتة سةر بوديةى ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان
 .مليار بؤ هةَلمةتي دروستكردني قوتا،انةي ةوونةيي 151

مليـؤن دينـارش ،رَيتـة سـةر بوديـةى       181مليـار و   111اةوةي دةمينَيتـةوة لـةو بـر ة ثـارةى كـة دةكاتـة       
كةمكيان بؤ دانراوة لة بوديةى طشـا و بـؤ ضـةند ثرؤذةيـةكي     % 11وةبةرهَينان بؤ اةو ثرؤذانةى كة لة 

ترش كة لة دواتر وةزارةتي ثنندانان بؤ ثةرلةماني بنَيرَي بؤ موصادةقة لةسةر كردنش بـةم شـَيوةيةش اةطـةر    
 .ش سوثاس%33رهَينان رَيذةكةى دةبَيتة ااوا كةممان كردةوةش بوديةي وةبة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز طةشة دارا ينل نةرموو

 :بةر َيز طةشة دارا ينل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة اَيمة ثَيشكين وةكو لة راثـؤرتي لَيذنةكـةمان هـاتبووش سـةبارة  بـة دانـاني بوديةيـةكي تايبـة  بـؤ          
جنومةني باآلي خاةـانش ديـارة اـةم اةجنومةنـة تـازة ثَيكهـاتووة و دةسـا بـة كارةكـاني كـردووةش ثـارين            اة

داوامان كردش وترا لة تةخصيصاتي سةرؤكايةتي اةجنومةنى وةزيران بؤي دااةنرَيش بةآلم اَيمة ونـان باشـة   
ةستيان واآلتـر بـَي و بةرضـاويان روون    كة اةو بر ة ثارةية لةناو هؤَلَي ثةرلةماندا دياري بكرَيتش بؤ اةوةي د

بَيش كة بؤ يَيبـةيَي كردنـي ثـنن و بةرنامـةى خؤيـانش اـةوةي كـة اَيمـة قسـةمان لةطـةَل كـردوونش اـةوان             
مليـؤن دينـارةش اةطـةر     115راوَيذيان كرد و بةرنامةى خؤيان بؤ وةزارةتي داراييش ثَيويسـتيان بـة نزيكـةي    

لةسةر بدةنش ،رَيتة دةنطدانةوةش كـارَيكي زؤر باشـةش سـةبارة  بـةوةى      اةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان دةنطي
كةش شـةو  خـانين ثَيشـنياريان كـردش خؤشـم يـارَيكي تـر دووثـاتي اةكةمـةوةش كـة ياسـاي بـاري كةسـَياش              
بر ياري داوة لةوةي كة سندوقَيك بؤ اةو ذنانةى كة ييا اةبنةوة لة هاوسةرةكانيان و كةم دةرامةتن و هيَ 

يييةكيان نيةش تواناي داراييان نيةش سندوقَيك دروست بكا ش وةزاةرتي كار و كاروباري كؤمةآليـةتي بـؤ   خةر
اــةو ذنانــةى كــة كــار اةدؤزنــةوةش يــاخود يــارَيكي ديكــة ثرؤســةي هاوســةرطريي اةكةنــةوةش كــة ثَيويســتة     

ر دابــيَن بـؤ اــةو  هــةزار دينـا  151وةزارةتـي كـار لــة بوديـةى تةشــغيلي خـؤي اــةم سـندوقة دابــيَن و بـر ي       
ــك       ــارَيكي دي رَي ــةش ثَيويســتة ي ــةتي تَيداي ــك نــا عةدال ــةتي يؤرَي ــؤر ي ضــاودَيري كؤمةآلي كةســانةش بــةآلم ت

ةوة دةضَيت اةو ثارةيـة وةردةطرَيـتش   1116هةزار هةية بة الندكرؤزةري  31،رَيتةوةش وةك باس اةكرَيش 
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ة هةبَيش خاَلَيكي تر ديارة وَير اي ثشتطريي كـرد   اةوة ثَيويسا بة رَيكخستنةوةية اةطةر بكرَي بةو شَيوةي
لــة ليســا كوردســتاني بــؤ هــةموو اــةو بر طــة و ماددانــةي كــة باســي كــرد بــؤ كةمكردنــةوةيش يــاخود رَيــك   
خســـتنةوةى بوديـــةي تةشـــغيلي بـــؤ هـــةموو اـــةو ســـةكتةرانةى كـــة داينـــابووش بـــةآلم داوا دةكـــةمش لـــةو   

ة بةشَيكي طرنطـي ثـَي بـدرَي بـة بـواري تةندروسـاش تةندروسـا        كةمكردنةوةيةش ياخود رَيكخستنةوةيةش ك
دةرووني كة وةكو ثَيويست لة وآلتي اَيمة بةداخةوة طرنطيةكي اةوتؤي نةدراوةتَيش اَيمة لَيذنةى ذنـانش كـة   
سةرداني سةنتةري سؤزي دةروونيمان كرد لة سلَيمانيش بةر اسا مايةي دَلخؤشي بوو كـة خةسـتةخانةيةكي   

رَيك و ثَيك ويوان بووش لة خةستةخانةكاني دةرةوةي وآل  اةضووش بةآلم كةم توانـايي دارايـي كـة    اةوةندة 
بةشَيك بوو لة ضارةسةري كَيشةي نةخؤشيةكانش يةكَيك بوو لـة كَيشـةكانيانش مةرسـةميان هـةبووش ثارةيـان      

اـةو بـةهرةى كـة     نةبوو مامؤستايان بؤ بطرنش كة بةشَيك بوو لة ثرؤسـةي ضـاككردنةوةى نةخؤشـةكةش كـة    
تيايةتي بتوانَي لةو مةرسةمةي ثيادةى بكا ش لةبةر اةوةى داواكارم كة لة بواري تةندروسـاش بةشـَيك لـةو    

 311يةكـة كـة   % 11بر ة ثارةى بؤ تةرخان بكرَيش بةشَيك لةو رَيكخستنةوةى بوديةكةش كةم كردنةوةي لة 
ضـؤن ثَيشـك بـة هاوسـةنطي لـة نَيـوان هـةر سـَي          ملياري بؤ بوديةى ايستيسماري داندراوةش داوا دةكـةم كـة  

ثارَيزطاكان بؤ ثرؤذةكان دابني كراوةش اةمة  بة هةمان شَيوة بَيتش اةولةويةتين بؤ اةو ثرؤذانة بَيت كة 
لة ثَيشكدا مةيال نةبووة بؤ داخي  كردنيانش تا لة سَي ثارَيزطاكة دابنرَيتةوة و بضَيتةوة وش اةطةر يارَيكي 

 .ةرن كراش نةضَيتةوة بوديةى تةشغيليش زؤر سوثاستر ثارةكة س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز عمر صديق هةورامي نةرموو

 :بةر َيز عمر صديق هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ددةى يةكـةم  من حماوةلة دةكةمش تةنها لة ضوارضَيوةى ماددةكةداش اةوةي ثَيويست بـَي طتتوطـؤي بكـةينش مـا    

كراوة بة دوو بة ش بةشي يةكةميان ثةيوةندي بة بوديةي وةطةر خستنةوة هةيةش اةمة يةكةم خاَلش كراوة 
بة ضوار بر طةش من ثَيشنيار دةكةم و بة ثَيويستيشي اةزا ش اةوةى ثةيوةندي بة بوديةى وةطةر خسـتنةوة  

ةى لَيذنةي داراييش لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي و    هةيةش تةبعةن اةم ثَيشنيارةم ثا  اةو طتتوطؤ و كؤبوونةوان
وةزارةتي تةختيت و ييهاتي ترش اةم ثَيشنيارة اةخةمـة ر ووش اـةوين اةوةيـةش بوديـةى ثةرلـةمان لةطـةَل       
بوديةى اةجنومةني دادوةريش ثَيويست ناكا  بةييا بهَيندرَيش ضونكة هةردوو كؤي اةو بوديةيةش لة كـؤي  

اةطةر لةسةر اةساسي بوديةى وةطةر خسنت اةم تةصنيتة بكـةينش اـةو كاتـة     بوديةى وةطةر خستنةش اَيمة
بةو شَيوةية يَيي نابَيتةوةش اةطةر لةسةر ااساسي نةصَلي سوَلتاتين بيكةينش يارَيكي تر بة هـةمان شـَيوةش   

ليـؤن و  تر 1اةو تةرتيبة يَيي نابَيتةوةش بؤيـة باشـكة لـةوةي كـة هـةموو بر طةكـة ثَيكـةوة بهَينـدرَيش واتـا          
مليار كؤي بوديةى وةطةر خستنةش اةوةي ثةيوةندي بة صـةالحيةتي هةرسـَيك لـةو دةسـةآلتةيةش بـة       111

ياسا رَيكخراوةش لة بةشي دةسةآلتةكانش هـةر لـةناو اـةو ثرؤذةيـةش لـةناو ثـرؤذةي ياسـاي بوديـةى هـةرَيمي          



 116 

و  8وةكـوش ببـورن لـة مـاددةى     هـةتا   8ش باس لة دةسـةآلتةكان كـراوة لـة مـاددةى     1111كوردستان بؤ ساَلي 
سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤي هةيـة لـةنَيو ثشـتيوانةى       : ماددةكاني دواترش ماددةى حةو  هاتووة و دةَلَيش يةكةم

ــةو          ــةردوو ا ــةنى دادوةري وش ه ــؤ اةجنوم ــَيوة ب ــةمان ش ــة ه ــا ش ب ــتنةوة بك ــداش طواس ــة ثةرلةمان ــة  ب تايب
ــة  ــةنى دادوةريش لـ ــةمان و ض اةجنومـ ــةآلتة ش ض ثةرلـ ــي   دةسـ ــةكان و نيزامـ ــا و رَينماييـ ــَيوةى ياسـ ضوارضـ

موحاسييب موعتةمةد لة عرياق و هةرَيمي كوردسـتاندا كـار دةكـةنش بؤيـة بـة بـاوةر ي مـنش ثَيويسـت ناكـا           
اَيمة اةو نةصَلة بكةينش ثَيويست دةكا  هةمووي ثَيكةوة بهَيندرَيش اةوة تايبـة  بـةوةش تايبـة  بـة كـور       

ســتةي بــةر َيز وةزيــري دارايــي دةكــةمش اايــا بــةر َيزيان بَيةطــة لــةو رَييــةي كــة     هَينــانش مــن ثرســيارَيك اارا 
دةستنيشان كراوة بؤ ثر كردنةوةى كور  هَينانش بةديلَيكي تر هةية ش اةطةر بةديلَيكي تر هةبَي بـؤ اـةوةى   

ن ضـية  كة لةسةر كةمكردنةوةي رَيذةيةك لة بوديةى وةطةر خسنت و لة بوديةى وةبةرهَينان بَيـتش ثننيـا  
ــةنش بوديــةى وةطةر خســنت و بوديــةى            ــاني مامةَلــة لةطــةَل هــةردوو ال بك ــؤ اةمــة ش اةطــةر بــة يةكس ب
وةبةرهَينانش من ثَيم واية اَيمة يارَيكي تر  ةدرَيكي طةورة لة بوديـةى وةبـةرهَينان دةكـةينش بـةوةى كـة      

ذانـة بـة تايبـة  ثـرؤذة     اَيمة تةقريبةن نزيكـي مـانطي شـة  دةبينـةوةش شـة  مـانط تَيثـةريوةش اـةم ثرؤ        
ثَيشــنياركراوةكانش هيضــيان تَيــدا صــةرن نــةكراوةش واتــا اَيمــة اؤتؤماتيكيــةن رَيمــان طرتــووة لةســةرنش لــة   
خةريكردن لةم بةشةش ثا  اةوةى كة كور  هَينانش اةطةر لةسةر اةساسي بةشَيكي بةر يَيي وةبـةرهَينان  

يةي وةبـةرهَينان كـةم اةكةينـةوةش اةوكاتـة نيسـبةي      بكةوَيتش يارَيكي ترش اَيمة بةشي تةرخان كراوي بود
ش اةم رَيذةيةمان بـؤ دةرناضـَيش اـةو    1111رؤيشتوو و خةرج كراو بؤ بةشي بوديةى وةبةرهَينانش لة ساَلي 

مليـارش بؤيـة اةطـةر بكـرَيش ض بـةر َيز       151ترليـؤن و   2بر ة خةرج ناكرَي لة كؤتـايي سـاَلش كـة بريتيـة لـة      
مان شَيوة و وةزيري ثنندانانش اةو بابةتة لَيرة طتتوطؤ بكرَيش اةطةر  بر يارَيك هةبَي وةزيري دارايي بة هة

يــان ثَيشــنيارَيك هــةبَي كــة بر طةيــةك دابنــرَيش اةطــةر ايعتيمــاد كــرا لةســةر اــةوةي كــة لةســةر اةساســي     
هَينان ثر كردنةوةي كور  هَينـانش لةسـةر اةساسـي كةمكردنـةوةى هـةردوو بوديـةى وةطةر خسـنت و وةبـةر        

بَيتش بةشَيكي كةم دابنرَيت بؤ بةشي وةبةرهَينانش خاَلَيكي ترش اةوةي ثةيوةنـدي بـة بـر ي وةبـةرهَينان بـؤ      
مةيليسي قةزايةش من ثشتطريي دةكةم اةو بر ة وةكو خؤي  ينَيتةوةش بـؤ ش لةبـةر اـةوةي اةطـةر تةماشـاي      

ــتان      ــةرَيمي كوردس ــةتى ه ــةن حكوم ــة الي ــة ل ــةين ك ــة بك ــةو يةداوالن ــراوةش   ا ــداد ك ــا ايع ــردراوةش وات ةوة نَي
ملياري كردووة بؤ اةمساَلش بةآلم ثا  راوَيذ وةرطـرتن لـة    15اةجنومةنى دادوةري بؤ خؤي داواي نزيكةى 

و اةوةندة مليارش بةشي زؤري اةو ثارةيةي كة تةرخان كراوة بـؤ تـةعويزاتي    81وةزاةرتي دارايي كراوة بة 
مكانة بـر وا  بـؤ اـةو موخةصةصـاتانةى كـة اةجنومـةنى دادوةري زيـادي        موةزةنينةش واتا بةشَيكي زؤري اي

دةكا ش يان بة نيازة بيدا  بة نةرمانبةرةكاني خؤيش يان بؤ اةو دامةزراوانةى كة ثَيويستياش اَيمة اةطـةر  
مةبةستمان بَيش لة هةرَيمي كوردستاندا دةعمي داد و دادوةري بكـةينش ثَيويسـتة لـة رووي ماليـةوة دةعمـي      
اةو ييهازة بكةينش بؤ اـةوةي اـةو كـةوادرة بةشـةريانةى كـة لـةوَينش حـةوانيزي مةعنـةوي و مادديـان لـة           
ثشتةوة بَيتش بة هةمان شَيوة اَيمة اةوة لةياد نةكةينش اةطةر اَيمة كةمي بكةينةوةش ثَيشنيارَيك هةيـة بـة   
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رينش اةطـةر وةطةر خسـنت كـةم    و بـة رَيـذةكاني تـ   % 11بر يين بوديةى وةطةر خسنت بة ضةند رَيذةيةك لة 
ــة    ــا ل ــةوةش وات ــةم        % 11بكةين ــتانين ك ــةماني كوردس ــَيوةي ثةرل ــةمان ش ــة ه ــةزا ب ــي ق ــةى مةيليس بودي

مليارة ش اؤتؤماتيكيةن دةبَيتـة   83مليار دينارش واتا اةو بر ةى كة هةيانة  8اةكةينةوةش كة اةكاتة نزيكةى 
 .وةش  ةدريان لَي اةكةين وش زؤر سوثاسمليارش بؤية اةطةر اَيمة اةو بر ة كةم بكةينة 51

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز دانا سعيد صون نةرموو

 :دانا سعيد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةى           ــَينيش بودي ــا بَل ــواني ب ــة نَي ــة ل ــةنطيةك هةي ــة ناهاوس ــةوةي ك ــةر ا ــةبَي لةس ــةك ه ــَي كؤدةنطي ثَيدةض

نان و بوديةى وةطةر خستنداش زؤربةي هاوكارانين ثَيشنيازي يياوازيـان كـرد كـة كـةم كردنـةوةي      وةبةرهَي
بوديةي وةطةر خسنتش بة ااماجني اةوةي كة اةو كةمكردنةوةية وا بكا  كة يؤرَيك لة هاوسةنطي دروسـت  

ؤربـةي ثَيشـنيارةكان كـة دةكرَيتـةوةش دووبـارة بـة شـَيوازَيكي تـر         بكاتةوةش بةآلم اةوةي دةبينم بةداخةوةش ز
دةضَيتةوةش با بَلَين سـةرن دةكرَيتـةوةش خـةرج دةكرَيتـةوة لـة بوديـةى وةطةر خسـنت بةهـةمان شـَيوةيش بـا           
بَلَيني ديسان دةطةر َيتةوة بؤ هةمان بوديةى وةطةر  خسنتش من اةطةر ااماجنمان اةوة بَيش با بَلَينيش بودية 
وةبةرهَينان زياد بكةينش من ثَيم وابوو ثَيويست بوو كةش بؤ ةوونة كؤمةَلَيك ثَيشنياريش كؤمـةَلَيك دروسـت   
كردني كارطةى وةبةرهةمهَينان بكرَي لة ثارَيزطا يياوازةكان و لة اةو ايدارة نوَييانةى كة تـازة كراوةتـةوةش   

جبة و هةتا زاخؤ ش رانيةش بـةآلم هـيَ ثَيشـنيارَيكي    اةو ايدارةى طةرميان و با بَلَين ايدارةى سؤران و هةَلة
% 11يـة يـان   % 11لةو بابةتةم نةبينيوة بةراساش بةآلم ديسانةوة اةطةر قةرارة اةو كـةم كردنـةوةى اـةو    

ياخود زياتر لة بوديةي وةطةر خسنتش ديسـانةوة اةطـةر قـةرارة لـة دةرطـاي ثشـتةوة بَيتـةوة نـاو بوديـةى          
من ثَيشنيار دةكةمش بة شَيوةيةكي يةكسانش نةوةك تةنيا ضينَيكي دياري كراو لَيـي   وةطةر خستنةوة دووبارةش

سوودمةند بَيتش بة شَيوةيةكي يةكسان هةرضي ثلةي وةزيتي نزم هةية بةشـَيوةيةكي يةكسـان بةسـةرياندا    
بـؤ اةمـةش    دابة  بكرَي وش بؤ اةوة  وةزاةرتي دارايي و وةزارةتي ثنن دانان دةكرَي بةرنامةيةكيان هـةبيَ 

ي بـا بَلـَينيش اـةو    %81تَيبيين دووةمم لةسةر بوديةى اةجنومةنى دادوةريةش ديارة باس كرا كة نزيكةي لة 
بـةوةى كـة طوايـة    .........بوديةى كة بؤيـان ثَيشـنيار كـراوةش اَيسـتا زيـادي كـردووة بـة نيسـبة  ثـار سـاَلش           

سـةروةري ياسـا بةرقـةرار بَيـتش نـازا  اةطـةر       زيادكردني اةو بوديةية بؤ اةوانش دةبَيتة هـؤي اـةوةي كـة    
اةوة طةرةنا اةوةمان دةداتَيش زيادكردني بودية طةرةنا اةوةمان ثَي دةدةن كة سةروةري ياسا بةرقـةرار  
بَيتش من دةَلَيم با دوو هةندةى تريان بـؤ زيـاد بكـةينش اـةو كاتـةى اَيمـة لـة كوردسـتان هـيَ كَيشـةيةكمان           

نتيةك نية لةسةر اةوةي كة هـةر بـؤ زيـاد كردنـي بوديـة بتـوانني سـةروةري ياسـا         نابَيتش بةآلم هيَ طةرة
بةرقةرار بكةينش ااستةكةي بةرز بكةينةوةش تَيبيين سَييةمم اةوةيةش لةسةر اةوةي كة نازا  ض مـةنتيقَيك  

ة خرابيتـة روو و  هةزار ذمار 5ش 2لةوةدايةش اةمر ؤ كة لةوانةية هةزار ثَيشنيار زياتر كرابَي لَيرةش لةوانةية 
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نر َيدرا بَيش اايـا االيـةتي موعالةيـة كردنـي اـةو هـةموو ذمارةيـةش اـةو هـةموو ثَيشـنيارةش يـةعين ضـؤنة ش             
يةعين اةطةر موعالةية نةكرَي بؤضي اَيمة قسة بكـةين ش قسـة كـردن هـةر بـؤ قسـةكردن بَيـت بةراسـاش         

 .بؤيةبةراسا من هيَ ثَيشنيارَيكم نيةش سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز مسرية عبداهلل نةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ثَيشةكي دةستخؤشي لة ثَيشنيارةكاني ليسا كوردستاني دةكةم وش ثشـتطريي خؤشـم دةردةبـر مش تةاكيـد      

بؤ زياد بووني بوديةى ايستيسماريش طرنطي بة بـواري  لةوة  دةكةمةوة كة اةو بر ة ثارةى تةرخان كراوة 
تةندروسا بدرَيش بة تايبةتي اةو قةزا طةورانةى كة نةخؤشخانةيان لَي نيةش وةكـو بـةردةر ة  و باتوونـةش    
هةروةها لة رَيطا و بانـةكان و لـة بـةيين قـةزا و ناحيـةكانينش اةطـةر طرنطـي ثـَي بـدرَيش ثشـتطريي دكتـؤر            

ذنـةى دارايــي كــة بوديـةى ثةرلــةمان وةكــو خـؤي لــَي بكرَيتــةوةش بـة تايبــةتي بــؤ اــةو     اـاراس دةكــةم لــة ليَ 
نووسينطانةى كة دةكرَيتةوة لةو قةزا وناحيانة و اةو شوَينانةى نية بؤ بةهَيز بووني ثةيوةنـدي لـة نَيـوان    

يش اةطةر بكرَي خةَلك و ثةرلةمانداش هةروةها طرنطي بة منداآلني شةهيدان بدرَي لةطةَل شةهيداني هاووآلت
سولتةي هاوسةرطريي ثَييان بدرَي بة مينةـةش ضـونكة شـةهيداني هـاووآلتي زؤر مة ـدورة و مةعاشـي اـةو        

هةزارة و هةر يةكة و كؤمةَلَيك منداَليان هةيـةش بيعسـةي زةمـاال  لـة بـؤ منـداآلني شـةهيدانش         111ثةر ي 
 111داوايـان كـرد ثـارةى قـةزاكان بكرَيتـة      حيصةيان تَيدا بيش هةروةها ثشتطريي لـة بـرادةرا  دةكـةم كـة     

مليارش بةتايبةتي ناوضة زيان لـَي كـةوتووةكانش وةكـو هةَلةجبـة و اـةو ناوضـانةى كـة كـاك سـةردارين هـةر           
ثَيشك ثَيشنياري كردش تةرخان كردني بوديةيةك بؤ هةَلبذاردني ثارَيزطاكانش هةروةها طرنطي بة سةكتةري 

ش 2باسـي كـردش بـؤ بـةهَيز كردنـي وةرزشـيش لـة مـاددةى يةكـةمش نةقـةرةى            وةرز  بدرَيش وةكو كاك شَيردَل
نتقا  جمل  القضاءش منين هةروام ثَي باشة وةكو خؤي لَي بكرَيتةوةش بةآلم لة نيهايةتي نةقةرةكة اـةوةي  
بؤ زياد بكرَيش و يتم الصرن بتموي  جمل  القضاءش لة صيا ةكردنيش هةر لة ماددةى يةكةمش نةقـةري دووش  
باسي عيةز دةكـرَيش لَيـرة باسـي عيةـزي كرديـة و ضارةسةركردنةكةشـي تـةنها بـؤ وةزارةتـي ثَيشـمةرطةي           
دياري كرديةش اةطةر بكرَيـت وةكـو قـانوني ايتيةـادي عـرياق بـة ضـةند خاَلَيـك ضارةسـةري بـةديار بكـرَيش            

 .ثَيمان باشكة وش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز عبداهلل علي ابراهيم نةرمووسوثاس بؤ يةنابتش بةر َي

 :بةر َيز عبداهلل علي ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةرضةندة من ثَيم واية كةس نةما هةموو شتةكان تيكـرار نةكاتـةوةش بـةآلم منـين وةكـوش بـووة بـة داس و        
بـؤ منـداآلني    نةريت وةكو كاك عبدالسـنم وتـيش ضـةند خاَلَيـك تيكـرار دةكةمـةوةش يـةكيان سـولتةي زةواج        

شةهيدانش بةخشراو بَيتش قابيلي وةرطرتنةوة نةبَيتش دووةمش سـولتةي زةواج بـؤ دانيشـتوواني اؤردوطاكـانش     
كـــة كـــاتي خـــؤي ايةبـــار كـــران لـــةوَي بـــة مةبلـــة َيكي كـــةمش حيســـابي لةســـةر نـــةكرَيش طرنطيـــدان بـــة   

ــةتيا      ــابَيكي تايب ــانش حيس ــران كراوةك ــنوورية وَي ــة س ــةوةي ناوض ــرَيش  ااوةدانكردن ــةر بك ــدارةى /2ن لةس اي
ــتا        ــةر ين اَيسـ ــدارةي راثـ ــةر دراوة و ايـ ــان لةسـ ــةوة بر ياريـ ــةتي هةرَيمـ ــةن حكومـ ــة اليـ ــة لـ ــةربةخؤ كـ سـ
بةرثرسةكةشي بؤ دياري كراوةش بةآلم لةم بوديةيةدا هيَ حيسابَيكي لةسةر نةكراوةش اـةو ايدارةيـة ضـؤن    

نش تَيكـةَل نـةكرَي و هـةر كةسـة و بةشـي خـؤي       مةتريـةكا  111بةرَيوة دةضَي ش سولتةي عةقار بؤ خـانووة  
وةربطرَيش رَيطا بدرَي بة وةزارةتةكان بؤ ااَلؤطؤر كردني ثرؤذة زةروورةكانش بةم ثرؤذانـةى كـة زؤر زةروورةش   
اةهةميةتيان كةمكة لة ناوضةكانش بة بةشداريكردني نوَينةري يةكة ايدارييةكانش اةطةر بكرَي اةنـداماني  

كة ثرؤذة زةرووريةكان ،رَينة ثَيشةوةش طرنطيدان بة ناوضة دابر اوةكـانش هـةر ضـةندة    ثةرلةمانين لةوةي 
من يوزاياتي ناوضـة دابراوةكـاني مةنـدةلي و خانـةقني زؤر شـارةزا نـيمش بـةآلم لـةو تةرحـةي كـاك عـةلي            

ة ناوضـةي  ثَيشنياري كردش بةراسا اينسان دَلي دةهاتة كؤَل كة ديتـاعي لـَي بكـرَيش حةقـة زؤر ايهتيمـام بـ      
مةنــدةلي و ناوضــةكاني تــر بــدرَيش وة بووذاندنــةوةى كــةرتي كشــتوكاَلي كــة يــةك لــة ثــرؤذة ســةرةكيةكاني 

 .كوردستانةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز بَيري ان امساعي  سةرهةنط نةرموو

 :بةر َيز بَيري ان امساعي  سةرهةنط

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
من ثَيشنياريكم هةيةش داوا دةكـةم قسـةكانش طتتوطؤكـان دووبـارة نةكرَيتـةوةش قةدة ـة بكـرَيش ضـونكة اـةو          

دانيشتنةكاني ثَيشووةش هةر اةندامَيك دوو يار  5دانيشتنةى بةياني و دانيشتين اَيستاش دووبارة كردنةوةى 
ةطةر خسـنت زؤرة و كـةم بكرَيتـةوةش هـةر     طوتي ثشتطريي ننن كةس دةكةمش هةر اةندامَيك دوويار طـوتي و 

اةندامَيك دوو يار وتي اةوةي ااسايين زياد بكـرَي و ثَيشـمةرطة زيـاد بكـرَي و هاوسـةرطريي زيـاد بكـرَيش        
بؤية كا  زؤر موهيمةش كا ش طرنطي بودية وةكو طرنطي كاتةش اَيمة دةبيـت ايهتيمـام بـةكا  بـدةينش بؤيـة      

دووبارة كردنـةوة قةدة ـةبكرَيش    58ةوي ناوةخؤ نةكرَيش بة ثَيي ماددةى داوا دةكةم اةوةندة ثَيشيلي ثةير 
بةآلم يةك ثَيشنيارم هةيةش كة خؤم دووبارةم نةكردووتةوةش طوَيشم لَي نةبووةش بؤية دةتوا  بَلَيمش اةوةندة 

ي و مليـؤن بـؤ هاوسـةرطري    5مليـؤن بـؤ سـندوق و     11ش %11اَيمة ثارةى وةردةطرينش كةمي دةكةينةوة لـة  
بةشـي اـةو هـةموو شـتانة دةكـا  ش اـةو هـةموو داواكارييانـةى كـة اَيسـتا لَيـي            % 11نازا  ضةندش اايا اةو 

 .دةكرَي ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز علي حسني حممد نةرموو

 :بةر َيز علي حسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش قسةكا  كرا

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .بةر َيزانش اَيستا تةواو بووش زؤر سوثاسش ببورنش تارا اةسعةدي ماوةش نةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني اةسعةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لَيرةدا مومكينة لةطةَل هاوكارةكةمش بَيري ان خانش لةطةَليم لة هةندَي ثرؤذة كـة زؤر تيكـرار كردنـةوةش    

كةسـة لـةم    111ي ثةير ةوي ناوةخؤش ر استة نابَي تيكرار بكـرَيش بـةآلم لـة كـاتي بوديـةش بـووني اـةم        بة ثَي
هؤَلي ثةرلةمانةدا وش دَلسؤزي خؤيـانش هـةر يةكـةيانش بةشـَيوةيةك دووثـا  كردنـةوة بـؤ اـةو بةشـانةى كـة           

ة كـة هـةر يةكـةمانش اةطـةر     شَيوةيةك كاري لةسةر بكرَيش اةَلَيتش هةندَي تيكرارش تيكراري باشـةش ثيشـاندان  
هةزار تةمسي  دةكـةينش اةطـةر كـةمك تةمسـيلي دةكـةينش ثيشـان دةدةيـن كـة اَيمـة دَل و رؤحـي اـةو             16

كؤمةَلطايةينش ضييان دةوَي اَيمة لَيرة نوَينةرياننيش لةبةر اةوة ثَيشنيازي اةوة دةكةمش بةراسا بة نيسبة  
يسبة  ثةرلةمانةوة كة نةنةقاتي بؤ زياد بكرَيتش هةَلبةتة ديارة سَييةم خاَلش كة نةنةقاتي ثةرلةمانةش بة ن

بـةَلكو   12ديراسةتَيك كراوة كة ضي ثَيويسـتةش بؤيـة اـةو زيادةيـةش لةبـةر اـةوة وا ثَيشـنياز دةكـةمش نـةك ش         
زياترين بكرَيش لةبةر اةوةي ثةرلةمان زؤر شت هةية ثَيويسـا ثَييـةتيش بةراسـا اـةم قاعـةي كـة اَيسـتا        

ا دانيشــتووينش اةطــةر بَيــت و تةماشــاي بكــةين و اليــةني  تةكنــةلؤييا و تــازةترين شــت كــة بــةكاري   تَييــد
بهَيندرَيش اَيمة ثَيويستمان بة ضاككردنةوةيةك هةيةش هةر اةندام ثةرلةمانَيك لَيرةدا بةالى كةمش ثَيويسـا  

ة قـاقز و وةرةقةيـة لةبـةر    بة الثتؤثَيكةش هةر ضي بةرنامةكـةي هةيـة لةبـةر دةمـي خؤيـدا بَيـت و اةوةنـد       
دةممان نةبَيش هةر لـة سـةرةوة  هـةموو شـوَيين خـؤي هـةبَي بـؤ تةريومـةكردني نـةوري بـؤ هـةموومانش            
بةكارتَيك بَيينة ذوورةوة لة ثةرلةمان وةكو ثةرلةمانـةكاني دونيـاش لةبـةر اـةوةي اـةو نووسـينطانة و شـا        

ةكان اـةزانن بةراسـاش ايقـترياح اةكـةم كـة وةكـو       ترينش اةوانةي كة لة ثةرلةمانن اـةزانن و سـةرؤكايةتي  
ثَيشنيازَيكش ثَين بوديـة لـة اليـةن اةندامـة بةر َيزةكانـةوةش ضـي دةبـييَن بـؤ ثةرلـةمان ثَيويسـتة بكرَيـتش            
ايقترياح بكرَيت تاكو اةو ثارانةى كة تةرخان دةكرَيش اَيمة بـؤ زيـادي دةكـةين بـؤ ثةرلـةمان ش لةبـةر اـةو        

ي داهاتوو اةطةر تةمةن  ينَيـتش دةتـوانني بيكـةينش دووةم شـتش بـة نيسـبة  اـةو بـر ة         سةبةبانةش لة ساآلن
ثــارةى كــة دانــدراوة بــؤ مةيليســي قــةزاش هةَلبةتــة اــةوانين ثشــتطريي دةكــةم لــة بةشــي ياســا كــة هةنــدَي  

مليـاري لـَي كـةم كراوتـةوةش مةبةستةكةشـم       11تروحاتيان كـردش بؤضـي كـراوة ش بـةآلم مـن وا اـةبينم كـة        
اليسـانش كـة دوو   لَيرةداش اةو شوَينانةى كة اةولةويتةي ثـَي بـدرَيش بةراسـا بـة نيسـبة  شـَيب وةسـانان و ب       

لةطةَلَيا راستةش هةَلةجبةيى زؤر شا بؤ كراوة و زؤر شـا تـري ثَيويسـتةش بـة نيسـبة        ناوضةنش هةَلةجبة
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ةهيد و بريندارةش كة كاتي خؤي بـة  هةر ش 151ثَيشمةرطةش  1351باليسان و شَيب وةسانانش كة لة اةصَلي 
برينـداري   111بريندار هةيةش كـة اَيسـتا    181مووشةك هَيرشى كراية سةريش بةراسا  11تةيارة و  18

زؤر زؤر طرنطة كة بنردرَيتة دةرةوة و ضارةسةري بكرَيش اةوة اةولةويةتَيكي ثي بدرَيش من نازا  بـؤ ضـي   
ةدراوةش ثَيشـنياز دةكـةم بـة نيسـبة  ثَيداويسـا تايبـة ش تـةنها        لةناو بوديةكةدا اةو اةولةويةتـةي ثـَي نـ   

كةمئةندامان زؤر باس كراية و لة اليةن هاوكارةكا ش من لةبةر اـةوةي لـة لَيذنـةى كؤمةآليـةتينش كةيسـي      
كةمئنــدامان هــةر بةشــَيكة لــة كارةكــاني خــؤمش لــة دواي ســةرداةان بــؤ هــةر ســَي موحانــةزةكاني ناوضــةي   

ة دةبينني بةشي اةو كةسانةى بَي دايك و بـاوكنش تةخـةلويف عـةقليان هةيـةش شـوَينيان نيـةش       كوردستانش اَيم
لةبةر اةوةش اةو كةمئةندامة شوَيين نابَيتةوةش يةك منداَل هاتة الي منش برواتان هةبَيش لة وةزارةتةوة و لة 

خـةلويف عـةقلي هةيـةش اـةو     شوَينةكاني ضاودَيري كؤمةآليةتيش شـوَينَيك نـةبوو بـؤ اـةو منداَلـةش ضـونكة تة      
مليارةي كة دةيكةينش بةشَيكي دةبَي تةرخان  11هةتيوخانانة نةيدةطرتةوةش شوَينيان نيةش لةبةر اةوة اةو 

بكرَيت لة بوديةى اةمساَلدا كة شوَيين تايبةتي بكرَيش اةطةر هؤبةيةكين بـَي اةمسـاَل دةسـت ثـَي بكـرَيش      
ش لةكوردستاندا نيية بـؤ كـةم اةنـدامانش ثَيشـنيازي اـةوةى كـة       بةشي تةخةلويف عةقلي تةنها لة بة دا هةية

مةتريةي اَيستا كة هةر هةموومان بامسان كردش لَيرةدا لة اليةن داراييـةوة بةرَينماييـةك داوا اةكـةمش     111
وةزيري دارايي و كاك رةشيدينش بةراساش عينقةي بةوةوة نية ،رَيتة سةر شـارةوانيش ضـونكة شـارةواني    

اكا  شا تازة بكا ش اةوة ايتراز كراوة و بةناوي يةكَيكةوةيةش اةوي تـر طونـاحي ضـية وةرنـاطري ش     قبوَل ن
لةبةر اةوة وا اةبينم كة اةبَي ضارةسةرَيك بكرَيش بـؤ دانـي سـولتةي عـةقاريش ثشـتطريي تـةواو اةكـةم لـة         

سـيؤني كوردسـتانين بـؤ    سؤزان خانش دةقاو دةق اةو ثَيشنيازانةى كـة كـردي لةطـةَل كـاك دَلشـادين و نراك     
كردنيش اةخري ثَيشنيازمش ثشتطريي هاوكارم سةبيةة خانين دةكةم بؤ داناني يَيندةر باآلنسَيك بؤ  خزمة 

اانرةتان و بؤ ثياوان بؤ دانانيـان كـاتي دامةزرانـدنش كـة وةكـو يـةككي ر ةضـاو بكـرَينش ثشـتطريي لـة طةشـة            
نـةك هـةر تـةنها بوديةيـةك بـؤ خاةـان دابنـرَيش بـةَلكو         خانين دةكةم كة لة باآلي خاةان من وا دةبيـنم  

ةكـان دابنـرَيش بـؤ كـةرتي تايبـة  كـة لـةالي اةوانيشـةوة         (business women)بوديةيةكي تايبـة  بـؤ   
 .شتَيك دابنرَي بؤ ايشةكاني كة خزمةتي ذنان دةكا ش اانرةتان دةكا ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ب يمحدسوثاسش بةر َيز هاور از شَي

 
 
 

 :بةر َيز هاور از شَيب يمحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةريي         ــة خ ــة ل ــةوةي ك ــةمش ب ــر دةك ــتا عم ــةي مامؤس ــتطريي ر ةايةك ــن ثش ــةمش م ــاددةي يةك ــة م ــةبارة  ب س
ة مـن زؤر بـة طرنطـي    %(11)كـةم بكرَيتـةوةش اـةم    %( 11)وةطةر خسنتش لة بوديةي خـةريي وةطةرخسـنت   

ثَيشكين بامسان كردش بوديةي تةندروساش ميزانيـةي تةندروسـا يـةكةار كةمـةش     دةزا  بةر اساش كة لة 
اةطةر بةو هةموو كَيشانةي لة ناو تةندروسا دا هةيةش اَيمة بةر اسا هيَ شتَيكمان ثَي ناكرَيتش نـاتوانني  

بوديـةي   ة ثَينةـي ،رَيتـة سـةر   %(11)اةو كةرتة بةرةو ثَيشةوة ببةينش لةبـةر اـةوة مـن ثـَيم باشـة لـةم       
تةندروساش بؤ اةوةي بةشَيك لة ثَيشنيارةكاني كؤنطرة نَيودةوَلةتي يةكةي كة لةهـةولَير بةسـكاش بتـوانني    

كـة دةمَينَيتـةوة مـن ثـَيم باشـة      %( 15)يَيبةيَي ي بكةينش كةرتي تةندروسا بر َيك بةرةو ثـَين ببـةينش   
ردةواممان هةيـةش اَيستاشـي لةطـةَل دا بـَي بـؤ      بةر اسا اَيمة زؤر باسي اةوةمان كرد كة هةندَي ثـرؤذةي بـة  

بر َيكـي  %( 15)  طوذمةي تةواوي نيةش يةعين كةم و كورتي لة طوذمةي ثارةكةي هةيـةش بؤيـة لـةم    1111
مـان هةيـةش   1116دياري بكرَي بؤ اةو ثرؤذة بةردةوامانةش بؤ اةوةي بة بةردةواميش ضونكة اَيمة ثـرؤذةي  

ةش لةبةر اةوةي طوذمةكةي ناتةواوةش بر َيكـي اـةو ثارةيـة ،رَيتـة سـةر اـةو       تا اَيستا بة بةردةوامي ماوةتةو
ثرؤذة بةردةوامانةش بةشـَيكي تـري اـةو ثارةيـة بـؤ اـةوة بَيـت كـة ثَيشـك اَيمـة داوامـان كردبـوو ثَيشـينةي              

ةي هاوسةرطريي بَيتة ثَينج مليؤنش اةو بةشة بؤ اـةوة تـةرخان بكـرَي كـة بر يـار لةسـةر اـةوة بَيـت ثَيشـين         
هاوسـةرطريي بَيتــة ثَيشــج مليــؤنش بةشــَيكي دي اـةو بــر ة ثارةيــة بــؤ اــةوة بَيـت كــة اَيمــة داوامــان كردبــوو    

مليـؤنش وةكـو حكومـةتي ناوةنـدي لـَي بـَيش بـؤ اـةوة تـةرخان بكـرَيش هـةروةها            ( 31)سولتةي عـةقار بَيتـة   
َي كــة مووضــةي  بــؤ اــةوة تــةرخان بكــر   %( 15)خــانووي ســةد مــةترين بطرَيتــةوةش بةشــَيكي دي اــةو      

 .نةرمانبةران كة اَيستا بةر اسا وةكو ثَيويست ني يةش مووضةي نةرمانبةراني ثَي ضاك بكرَيش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .إبراهيم وا وسوثاسش بةر َيز كال 
 :إبراهيم وا وبةر َيز كال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم  تووشـي موشـكيلةيةك بـووينش دطـةل ذمـارَي و وةختـةكي        اةوةى اةارؤ ر ووى داى و هةتا سبةى و نهو

طةلةك اين مةبرش من داَيت ر َيكةكا دى ذ اَى بابةتي داش با اةم خـؤ تَينةطـةهينني داشـكاندنا ر َيذةيـةكين     
َي كـةنش اـةم اـَي كَيشـةيَي ضارةسـةر      (تضخ )بوديا تةشغيلي بؤ بوديةي ايستيسماري اةم دَي ضارةسةريا 

تنا ثارةيــةكين ذ تةشــغيلي بــؤ اــةاَي دي يــَيش يــان ذى اةطــةر اــةم بــَين و اــةم بَيــذن اــةم   نــاكرَي س طواســ
ايستيسمارَي زَيدة كةينش ديسان اةم ايستيسـمارَين زَيـدة ناكـةينش ضـونكي اـةو موصـتةلةحَي اَيـرَى هـةي         

حلي  بكـةين  نينة اةطةر اةم بَيني اةاَى بوديةي هةميا تة( إةاثمارأمبعل أة كلمي)بوديةي ايستيسماريش 
تةنها كةرتي كارةبَي يةش اةوين اينتايا كارةبَى نوكـة كـةرتَي تايبـةتَي ثـَي رابـنتش بؤضـي خـةرج كرنـا اـى          
ثارةيَى ل هةندةك ثرؤذَيت خةدةمي زياتر اةم دشَين بَيذينش بودية ما ايستيسماري دَي هاريكـار بـَينت بـؤ    

مبعلق أأ)تر بونيـا تـةحا يـةش نـة ايستيسـمارة      ثك هاندانا خةَلكةكي ايستيسـماري بكـا ش ضـونكى اةاـة زيـا     
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بابـةتَي  / يةش نة عاايدَيكي رةا  مالي موباشري بؤ دَينتش اةمـة يـةكش خـاآل دوويَ   (ق ميأمضافي)ش نة (ة كلمي
ارياداتا  و بابةتَي نةنةقاتاش دوو بابةتي سةرةكية  بوديةنةش اةطةر اةم بـَيني طؤر انكارييـةكي تَيـدا بكـةنش     

َى بكـةنش ماددةيـةكي تايبـة  وةكـي هـةااَلي مـن كـاك ااسـؤ طـؤتي ماددةيـةكي تايبـة  اـةا             نابيت اةم ل َير
طةلةك بةحسـي مـةيلي  قـةزا كـر و     ( جملسأة  ضاس)بابةتَي هةنَي بَيتة ضارةسةر كرنش اةطةر اةم بَيينة 

و كةسرةش لة مليار و سَي سةد ( 83)اةو بودية هاتي تيَنش بودية تةشغيليا كو ( جملسأة  ضاس)ثةرلةمانَيش 
مليؤن هةيةش اةطـةر اـةم بـَين هـةردووكان كـؤم      ( 111)مليار و ( 18)بوديةي ايستيسماري دا بة حدودي 

مليؤن اةطةر بَيتو بوديا ايستيسماريذي اةم حيسـاس بكـةينش   ( 113)مليار ( 61)بكةن دطةل يةكش دبيتة 
%( 11)ةكين ذَى اـَى بـوديَىش يـانين    اةا لَيرة يهَى ثرسيارَي يةش اةز ثشـتطرييا هةنـدَى دةكـةم كـو ثارةيـ     

مليارش هةروةسا من ديسـانةكَي طةلـةك ثَيشـنيار    ( 12)كودَيتة كةم كرنش بَيتة سةر بودية ثةرلةمانيش ببتة 
هاتنة كرنش هةمي ثَيشنيارَيت يوان و ر َيك و ثَيكنش هـةميت خزمـةتا خةلكـةكى دانـةش بـةس دةبـَي ل َيـرَى        

ذيا هةيش حيكمة  ذي هةتا حةدةك ضَى نـابَى دةسـا وَى طرَيـدةنش     بةس اةمى ذ بري نةكةينش حيكمةتةك
/ اةوة مة بَيتة سةر نةرز بكةنش زؤر بةحسي عةيزيشي هاتة كرنش مادام اَيمة  ل مالية عامةنـةش اةوةلـةن  

حوكمة  نةنـةقاتا تةحديـدَى دةكـا  ارياداتـا مةصـادرَيت وَي دطـةرَينتش لـةوما هـةبوونا عـةيزَي تشـتةكي           
 .يةش  ل طةلةك بوديَى طةلةك وآلتاش زؤر سوثاسايعتيادي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوةي بةر َيزش هةمووتان قسةي خؤتان كـردش هةنـدَي ثَيشـنيار هـةبوو زؤر لـة يَيطـاي       
خــؤي بــووش كــة وتــرا نةنــةقا  خراوةتــة ثــَين اــريادا ش اــةوة زؤر زؤر دروســتةش كــةي مــاددةي دوومشــان     

شة كردش دةنطمان لةسةر داش اةويا دةخيةينة ثـَين دةنطـدان يَيطـؤر كَي يـان ثـَي بكـةينش دوو ببَيتـة        موناقة
يةكش يـةكين ببَيتـة دووش زؤر تـةبيعي يـةش اَيسـتا داوا لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـي كـاك شـَيب بـايز دةكـةين              

 .كوردستانش نةرموووةآلمي خؤي بداتةوة لةسةر اةو موداخةلةي اةندامة بةر َيزةكاني ثةلةماني 
 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة اةم ماددةية قسةي زؤر لةسةر كراوةش ضونكة يةعين بة عامين قسة كراش ديارة منين دةبَيت بة عام 
وَيتش بـةَلَي زؤر  اةوانةي كـة هينـة يـواس بدةمـةوةش اـةوةي كـة مةسـةلةي ارياداتةكـة ثـَين نةنـةقا  بكـة           

ر استةش ضونكة ثار و ثَيرار ارياد يةك ارياد بووش اةمساَل اريادةكةمان متةنةويعةش لةبةر اةوة دةبَي بـيَب بـة   
مــاددة يــةك و زؤر ر اســتةش لــة نــاو اريادةكــةدا ديــارة  ةَلــةتَيكي مةتبــةعي هةيــةش دوانش ثــَيم ضــاكة اةطــةر   

ةإليوةدةتأة اح  يأ ب عاتأة طاقيأ: )بكةنش لة تةسةلسولي دةَلَيزةمحة  نةبَي اةوة الي خؤتانةوة موالحةزة 
( إيوةدةتأة خمليأ لملافلأةحل نديي)ية يةعينش تةمخينةش لة ضوارين دا (ةإليوةدةتأة خملي)أاةوة(أة كءوناة ي

ا دَيمة يةش اةويار دَيمة سةر اةوةكاني كةش بة نيسبةتي ثَيشنيارةكان اةوة لة دوايي د1111اةوة هي ساَلي 
مليار دينارش اةوة ( 111)سةريش ديارة باس لةوة كرا هةر لة بيداية  دا لة رةقةمةكان  ةَلةتَيك هةيةش بة 
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دا اةوة مةبلة ةكة بيززةبـت  (2)و لةطةَل ( 3)كؤبكةرةوة لةطةَل ( 1) ةَلة  ني يةش اةطةر بَيتو تؤ ر ةقةم 
قةزاش اـةو دوانـة بـة ييـا ييـا هـاتووةش هـةروةها        دةردةضَيتش ضونكة ديارة ثةرلةمان و هةروةها مةيليسي 

باس لة نةقةرةيةك دةكرَيت كةوا نةرقَيك هةية لة مةسةلةي عةيزةكةداش مةسـةلةي عةيزةكـة  اةطـةر    
لةطةَل ارياداتي مةحـةلي دا كـؤ بكرَيتـةوةش اَيمـة لـة هةنـدَيك حاَلـة  دا تـةقريبَيكي تيـا هةيـةش بؤةوونـةش            

كةسـرةش اـةو تةقريبانـة    ( 11011)ش كؤي (161)كؤي ( 111)و ( 11/ )َلَينيةوونةيةك اةهَينمةوةش كة دة
ضاك بكةيتةوةش اةوانة هةمووي دَيتةوة سةرخؤيش مةعلوم دةبَيتش باسي سيستةمي مووضـة وةكـو بة ـداي    
لَي بَيتش لةم ثةرلةمانة بةر َيزةوة بر يارَيك دراش اَيمة مووضـة يةكسـان بكـةين بـة بة ـداش مووضـة يةكسـانة        

طةَل بة دا داش ر ةنـط هةيـة لـة بـةعزَيك حاَلـة  دا زيـاترين بَيـتش لـة بـةعزَيك حاَلـة  داش لةبـةر اـةوة             لة
زؤريار كة اةوانةي بة دا دَينة اَيرة بؤ اةو حاَلةتانة داوا دةكةن وةكو اَيمةيان لَييَبش ايعادةي نةزةري تيا 

اني بـةر َيز وةخـا خـؤي موانةقـةتي     بكةينةوةش اةوة  يةكسانةش بةآلم مةوزووعي موخةصةصـا ش ثةرلـةم  
نةكرد كةوةكو بة داي لَي بَيش لةبةر اةوة هةندَيك موخةصةصـاتي ييهـاتي تـر دةكةوَيتـةش شـةراايةي تـر       
دةكةوَيتة خةتةرةوةش لةبةر اةوة اةو مةوزووعة تةنها بة بر يارةكـةي ثةرلـةمان مـةويوودةش تـةنها لةسـةر      

ةقيبةكاني كردش نةرق لة مووضةكانيان دا هةيةش اَيمة تةبيعي اةوة مووضة بر ياريان داش كاكة برهان باسي ن
هةموويان عايدي وةزارةتي ناوخؤنش تةنها نةرق بة نيسبةتي مةعاشـي زووباتـةوةش زووبـاتي شـورتةش نـةرق      
لةوانةدا هةيةش لةو زووباتي شورتانةي كة ضوونةتة سةر سنوورش وةكو بة دا وةري دةطرنش ياخود اةوانـةي  

ط اــين دةكــةن وةكــو بة ــدا وةري دةطــرنش اــةواني تــر هــةمووي عايــدي وةزارةتــي نــاوخؤنش لــة  لــة طــومر
وةزارةتي ناوخؤ وةردةطرن مةعا ش مةعاشةكانيان لةالي اةوانةش اَيمة هيَ تةعليماتَيكي يياوازمان ني يـة  

ةو مةعاشـاتانةدا  وةكو دارايي بة نيسبةتي مةعاشاتةوةش اَيمـة ثَيمـان وايـة اةطـةر اـةو تةناوتانـة هـةبَيت لـ        
وةكو نةقيبَيك لة هةر شوَييَن وةري بطرَيش دةبَي موخةصةصا  بَيـت اـةوةش قةمـةر صـناعي و تةلـةنزيؤنش      
تةبيعي ثَيشك قةمةر صناعي هةبووش اَيمـة كـة اـةو موازةنـةمان دانـاوةش موازةنـة تـةبيعي دةطةر َيتـةوة بـؤ          

ةسةر بووش تةبيعي قةمةر صناعي هةبوو هـي  و دواي اةوة ضةندةها تة رياتيشي ل( 1111)ي (11)مانطي 
تةلةنزيؤني نةورؤزش اةوة وةخا خؤي ايشي ثَي دةكراش دواي اةوة اةوة نةما خراية سةر ثـةروةردةش دواي  
اةوة اةوين نةماش ديارة اةطةر بةو شَيوةية هاتيَب قةمةر صـناعي لـة وةزارةتـي موختةصـةوة كـة هـاتووةش       

هـيَ صـةرن نـاكرَي كـة قةمـةر صـناعي دةبَيـتش حةنـةن اـةوة صـةريف            هي وةزارةتي دارايي ني يةش اـةوة 
. وةستاوة اَيستاكةش باسي عـةيزي مووضـة و عـةيزي بوديـة و ضـؤنش وابـزا  كـاك دكتـؤر قسـةي كـردش د          

ســةروةرش اَيمــة بامســان كــرد عــةيزي بوديــة لــة تةحديــدي نةنةقاتــةوة دَيش كــة تــؤ نةنــةقاتت موقــابيلي  
تت زياتر بَيت لة اريادا ش موصري بيت بـؤ اـةوةي كـة اـةوة بكـةيت تووشـي عـةيز        ارياداتت نةبَيتش نةنةقا

دةبيش اةوة ضةند ساَلة اةو عـةيزة هـةر مـةويوودةش اـةو عـةيزة  اـةوة نـةبَيت دارايـي بيخـوَلقَييَن بـؤ           
ــتش اةو     ــةباتي وةزارةتــةكاةان بــؤ دَي ــَي اــةوة عــةيز دادةنــَيم و تــةواوش اَيمــة تةَل انــة خــؤي و بيهــَييَن و بَل

موناقةشة دةكرَيتش حةتاكو يةنابتان ااطادارنش ثارةكة ضةندةها كةس وتيان اةوة لـة نـووحي اَيمـةدا نـي     
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يةش باسيان كردش اةوة اةوة ني ية كة اَيمة داوامان كـردووةش اةمسـاَل طلـةييان زؤر زؤر زياتريشـة لـةوةش بـة       
ةي اَيسـتا كـةمي دةكةينـةوةش تةَلـةباتي     تايبةتي كة دوايي دَيمة سةر اةوةي كـة لةسـةر اـةو كـةم كردنةوانـ     

اةوان واية يةعينش اَيمة لةطةَليان دا دانيشتووينش لة دواي اةوة اةو اةرقامانةي لةسةر دانراوةش عـةيزين  
كة باس دةكرَيش عةيز هيَ عينيَيكي ني يةش ايلن بةم نةوعة نةبَيش اةطةر ميزانيةي تةكميلي هةبَي لـة  

ريَيك نةكرَيت بة مةشاريعش بؤ شا تر صةرن نـةبَيتش بـؤ سـةددي عةيزةكـة     بة داوة بؤمان بَيتش بة مة
بَيتش اـةوة سـةددي عةيزةكـةي ثـَي دةكرَيـتش عادةتـةن كـة هـةموو سـاَلَيكين اةطـةر ميزانيـةي تـةكميلي             
هاتبَيتش زياتر بؤ ثرؤذةكان بووةش اةوة  كة بؤ ثرؤذةكان بَيـتش اَيمـة نـاتوانني دةسـتكاري بكـةينش عـةيز       

كة اةمساَل دةستنيشاةان كـردووةش سـةبةبةكةي مةعلوومـةش دةسـت نيشـاةان كـردووة سـةبةبةكةمان         اَيمة
هَيناوةتةوةش تةنها ضارةي كة اةو عةيزةي ثَي ضارةسةر بكرَيتش تةنها اةوةية كةوا يان دةبَي ثارةكـاني كـة   

مموو سـاَلَيك اـةو مةوزووعـة    هي اَيمة ضةندةها ساَلة لة موناوةزا  داينش لة قانوني بوديةي عرياقي دا هة
ــاخود         ــةينش ي ــة بك ــةري عةيزةك ــةوة ضارةس ــةداوةش ب ــان ن ــةوةش ثَيماني ــةريان ماوةت ــةوةش لةس ــرار دةبَيت تيك
عينيَيكي تر هةيةش اةوين كـة ناكرَيـتش دةبـَي تـؤ بَييـت بـة ثـارةي عةيزةكـة بـة هـةمووي تـؤ  لـةالي             

دادةطـرنش اـةوة  هـةر بـؤ تةسـديدي عةيزةكـة       كـة   %(11)خؤتةوة موازةنةكة دادةطريش اَيستا اَيوة كة 
نيةش يةعين لة عةيزةكة كةم ناكاتةوةش اَيمة حكومة  نيمان وةكو حكومـةتي مةركـةزيش اَيمـة حكومـةتي     
هةرَيمنيش اَيمة ناتوانني سةنةداتي خةزينـة ضـابكةينش اَيمـة بـة هـيَ نـةوعَيك نـاتوانني مـةبيعاتي نـةنت          

ــرين و صــةريف بكــةينش يــةعين بــَيني  ــةمووي    بنَي ــاتر تةصــدير بكــةينش اَيمــة اــةو مةوازيعانــة ه  نــةو  زي
مةركــةزي يــةش لــة مةركــةزةوة بؤمــان دَيــتش يــارَيكي تــر تةاكيــد دةكةمــةوةش ر ياتــان لــَي دةكــةمش اَيمــة لــة  
وةزارةتي دارايي اةو ييهةتة نيمان بَيني لة خؤمانةوة بَلَيني دةبا اةوةندة عةيز بـَي و دةبـا اـةوة لَيـرة وا     

كــةينش دةبــا اــةوة لــةوَي كــةم بكــةينش اــةم موازةنــةي كــة هــاتووةش لوينــةي موختةصــي بــؤ دانــرواةش  زيــاد ب
لةطةَليان دا موناقةشةي كردووةش هاتؤتة اةجنومةني وةزيرانش لة اةجنومةني وةزيرانشاةجنومـةني وةزيـران   

نـةوة كـراوةش وةزيـري    سَي يار كؤبوونةوةي لةطةَل كردووةش ضةند يار لةطةَل وةزيري كارةبا و نةو  كؤبوو
تةختيت لة هةموو كؤبوونةوةكان دا يةنابي مةويوود بووةش ضةندةها يار اةوانة كةم كراوةتةوة لةوَينش 
باسي بةر اساش طومان هةية لة مةوزووعي اةو ثارةي تةعويزي موةزةننيش زؤريار باسي طومان دةكرَيت لة 

د وةزارةتـي ماليـة ثابةنـد نابَيـت بـة بر يارةكانـةوة و       زيادة ر ةوييةك كـة وةزارةتـي ماليـة كـردووَياش يـاخو     
اةوانةش من ر ياتان لَي دةكةمش اةمة موقتةرةحةش ر ةنط هةية تةناوتَيك هـةبَي لـة كـةمش لـة زيـادش بـةآلم بـة        
شــتَيكي اصــوولي كــة هــاتووةش اــةم مةوزووعــة لــة حيســاباتي خيتــامي دا بامســان كــردش حيســاباتي خيتــامي 

اش بة زياد بَيت دةري دةخا بؤتانش كةم بَيت بؤتان دةردةخا ش بةتايبةتي من يـارَيكي  هةموويتان بؤ دةردةخ
ترين تةاكيد دةكةمش تةاكيدين دةكةمةوةش ر يام واية حيساباتي خيتامي وةرنةطريَيت هـةتاكو لـة ديـواني    

ارةتـي ماليـة   ر ةقابةي مالي تةدقيق نةكرَيش اةوان موصـادةقةيان كـرد بـة زيـاد و بـة كـةمش موخالـةناتي وةز       
ــت       ــةورةترين دةســةآلتةش دةتوانَي ــةمان خــؤي ط ــةو وةختــة ثةرل ــي ا ــة ثَي ــك هــةبَيش ب هــةبَيش هــةر وةزارةتَي
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ايةراااتي اصوولي بكا ش خةلةلةكة لة كوَي بَيتش الي هةر كةسَي بَيتش داايمةن مةسةلةي شـة  مانطةكـة   
اوةش لة وةخا خؤي دا شـة  مـانطي تيـا    دَيتة ثَيشةوةش دةَلَين اةو شة  مانطةش اةو شة  مانطة كة نووسر

هاتووةش اَيمة اةطةر موالحةزةي كتابةكةمان بكةنش بزانن لة كةي ناردوومانة بـؤ اةجنومـةني وةزيـران  لـة     
اةجنومةني وةزيران تاخري بووةش كة نةهاتؤتة اَيرةش اةوانين كؤبوونةوةيان لةسةر كردووةش لة دواي ضةند 

اَيمـة كـة اـةوةمان نـاردووةش لـة دواي اـةوة موناقـةالتي تَيـدا بـووةش دواي اـةوة           مانطَيك هاتؤتة اَيرةش بةآلم 
تةسويةي سولةيف تيا نةكراوةش يةعين اةوة موناقةالتي تيا دةكـرَيش تةسـويةي سـولةيف تيـا دةكـرَيش عةكسـي       

ة مـانطي  قةيدي تيا دةكرَيش اةو اموورة حيسابيانةي كة لةوَيدا دةكـرَيش ر ةقةمةكـة كـة دَيـي يـارَيكي تـر لـ       
دا كـة تــؤ دَييـت ميزانيـة دادةنَييتـةوةش اــةو رةقةمانةشـي تـة ري دةبَيـتش لــةوَين        (11)داش لـة مـانطي   (11)

تة رياتي تَي دةكةوَيش لةبةر اةوة حيساباتي خيتـامي اـةو حيسـاباتةية كـة هـةموو شـتَيك بةر اسـت و ر ةوا        
وة (1111)ش مـن بـةَلَي لـة    (1111)لـة   دةردةخاش تةبيعي يةكَيك لةو شتانةي كة اَيمة تـةدويرمان كـردووة  

ثارةي اةوانةي كـة ثَيشـك تـةياوزةكانش صـةرنين لـة حيسـاباتي خيتـامي دا دةردةكـةوَي         ( 1111)هاتؤتة 
اةوة تةياوزةكة هةية يان نـي يـة  باسـي موخةصةصـاتي ايستيسـنااي دةكـرَيش بـةَلَي اـةم موخةصةصـاتة          

قين دا هةيةش بؤ ااسايشين هةيةش اةو ر ؤذة  باسم كـردش  هةيةش بؤ هةموو ثلة تايبةتيةكان هةيةش لة عريا
اةوة نةبَي نةبَيت اةم موخةصةصاتة تايبةتانةش ديواني ر ةقابةي مرؤييش اةطةر ثةرلةماني بـةر َيز دةيـةوَي   
ــة          ــةنابتانش ل ــةن ي ــاتَي بك ــةموو ايةراا ــوانن ه ــوَلتةيةش دةت ــةعن س ــةوة ا ــبةتي اَيم ــة نيس ــةوة ب ــن َيش ا بي

ةمان دةرنــةكردووةش اــةو عينوانــةمان نةهاوردؤتـة ثَيشــةوةش اــةم عينوانــة هةيــةش دةتــوانن  خؤمشانـةوة اــةو 
بةر َيزتان لة ر َيطاي قةنةواتةكاني خؤتانةوة ايستيتسار لة بة دا بكةنش مةيليسي قةزاش ديارة اَيمـة ر اسـتة   

ــةوييهيا     ــران ت ــةني وةزي ــةر تــةوييهي اةجنوم ــووةش اــةم داطرتنةكــة لةس ــا ب ــةوا داطرتنَيكــي تي ــردين ك ن ك
دايبطرين لة مةسةلةي اةجنومةني وةزيـران و مةيليسـي قـةزا و ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي هـةرَيمش بؤضـي        

ــى يســاس)اــاوا قــةراريان دا  كــة قــةرار درا   ــةو   ( عل ــةروةكو وهش دووش ســَي يــار دابــةزيوة ا دابةزينــةكان ه
َيـرةش بــةس اـةو دابةزينــةوةي كـة لــة    مةوزووعـةش اينةـا هاتؤتــة اَيـرةش اــةويارة بـةو شــَيوةية طةيشـتؤتة ا     

موناقةشةي مةيليسـي قـةزاش اـةوةبوو ثارةكـة  ايعيكانيـان بـة موناقةشـةكةي اَيمـة نـةكرد لةطـةَليان دا           
اَيـوة بؤتـان   / بيكةينش هاتن لَيرة لةطةَل ثةرلةمان دا موناقةشةيان كردش لةطةَل اَيمة نةيانكردش اةوان دةَلَين

دابنيشـن و موناقةشـة بكـةنش مـن تةايـدي ر ةاـي كـاك ايسـماعي  دةكـةمش           ني يـة لةطـةَل مةيليسـي قـةزادا    
مةوازيعة نةنييةكانش تَيطةيشا  اةوة عينقةي نية بةو مةوزووعةش من موناقةشةي لةطةَل دا دةكـةمش خـؤ   
ناكرَي بةياني لَيرة تؤ مةمنو  بَيت سياسةتي حكومة  اَيستا كة تؤ اةمرَيك دةردةكةي بةر َيز ش اـةمرَيك  

مـن ميزانيـةم هةيـة و سـةيارة     / تؤ تةقةشون دةكةي ايك نابَي سةيارة بكر يش اَيوة بَلَي/  ةردةكرَي دةَلَييد
دةكر مش اـاخر خـؤ اةوانـة نـاكرَي بـةو شـَيوةية ش اَيمـة ثَيمـان بـا  بـوو لةطـةَل اَيمـةدا  انتوانيايـة اـةو               

الي تةنها ييهةتة دةتوانَي خؤي حيساباتي موناقةشةية بكةين و دواي داخي  بكرابايةش بةآلم كة ر ةقابةي م
خؤي داخي  بكا ش لة سةرؤكايةتي هةرَيمين و ثةرلةمانين و هـةمووي دةبَيـت داخيلـي موناقةشـة بَيـتش      
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مـن خـؤم   / اةطةر بَيت و بَييتة سةر حةقيقة ش اةطةر بطةر َييتةوة بؤ ساآلني كؤنش لة حكومةتي عرياقي دا
اَيـوةش وةلـةو    / ةصـلةن موخةصةصـاتيش ر اسـتة اَيسـتا ر ةنـط هةيـة بَلـَين       موةزةيف وةزارةتـي ماليـة بوومـةش ا   

وَيراتان اةو شتة بكةنش بةآلم اةوةي كة بؤ قةصري كهوري دادةنرا اةو شـتة اصـووليةكانيش هـةمووي لـة     
ر َيطاي خةزااينةوة دةر ؤيـيش لـة ر َيطـاي وةزارةتـي دارايـي و موديريـةتي موحاسـةباتي عاممـة و موديريـةتي          

ازةنةي عاممةوة دةر ؤيشتش يةعين اـةوة مةسـةلةي كـة موناقةشـةي اـةو ميزانيانـة لـةوةزارةتي ماليـةدا         مو
بكرَيتش اةوة كـةم كردنـةوة نيـة لـة هةيبـةتي اـةو مةيليسـي قـةزاش كـةم كردنـةوة نيـة لـة هةيبـةتي اـةو               

ــَيتة الي     ــتش دةض ــيبَيك دَي ــونكة موحاس ــتش ض ــةوانين دةثارَيزَي ــةوة ا ــةَلكو ا ــوَينانةش ب ــي   ش ــةنابي ر ةايس ي
/ مةيليسي قةزاش بة كةيتي خؤي بؤي شةرح دةكا ش موازةنةيةك دادةنَيتش ر ةايسي مةيليسي قةزا  دةَلَي

من خـؤم حـةقي خؤمـة و دةَلـَي بـر ؤ خواحـانيزش اـةوة  بـة نيسـبةتي مةيليسـي قـةزاوةش باسـي زينـداني              
هةزاري لةطةَل شةهيدانةش نةرقـة  ( 11)ش (211)سياسيش يةعين بةر اسا زينداني سياسي اَيمة اَيستا بؤتة 

يةعينش بة نيسبةتي اَيمةوة وةَلن مانيع نية اةطةر اَيوة خؤي لةو حاَلةش بـةآلم نـاكرَي لةطـةَل شـةهيدان دا     
و اةوانة ( 15)و ( 1)تةوازوونَيكي ثَي بكرَيش باسي تةعويزي موةزةنني و يارَيكي تر باسي ر َينمايي ذمارة 

ــاك خــةل  ــةماني    كــراش طوايــة ك ــة ثةرل ــا  ب ــة ثةيوةنــدي دةك ــةَلكَيكي زؤر هةي ــزا  ايســارةي كــردش خ ي  واب
اين دةكةينش اةو ر َينماييانة شـرووتي تَيدايـةش   ( 15)و ( 1)اَيمة اَيستا لةسةر ر َينمايي / بةر َيزةوةش يةكةم

وولي ناكـا ش  اةو شرووتانة اَيستاكة بةعزَيك هةية بة ثَيي اةو شـرووتانة  مشـوولي ناكـا ش قانونيـةن مشـ     
بـةو  ( 1112)بةآلم اَيستا اةو ر َينماييانة  دةطؤر َيتش بؤضي دةطؤر َي  ضونكة اَيستا طؤر اش اَيستا تةعويزي 

ــر      ــَيتش كــة ر َينماييــةكي ت ــت ر َينماييــةكي تــر دةربض الوة دةدرَيتــةوةش لةبــةر اــةوة اــةو ر َينماييانــة  دةبَي
د بوونةش اةوانة  دةبَي حةقي خؤيانة مشووليان بكا ش يان دةربضَيت دةبَي اةوانةي لةو نةترانة  تةقاعو

بةعزَي شا تري طؤر انكاري تيا بكرَيتش بةآلم بةر اسا اةو مةوزووعي اةم صةرنةش اَيسـتا حاَلـةتي يةكـةم    
تا اَيستاكة نةكراوة كة هي ر َينماييةكان و هي سَي مانطةكةيةش نةك لةبـةر اـةوةي وةزارةتـي ماليـة نايكـا ش      

ميسال بؤتان دةهَينمةوةش اةوة زةنيب وةزارةتي مالية ضي تيايةش حـةتاكو مـن حةنتـةي ر ابـردوو       مةسةل
ااطام لَي بووش وةزارةتي تةربية لةبةر اـةوةي زؤرنش نـةيانتوانيوة اـةو سـَي ضـوار مانطانـةي ثَيشـكدا تـةواو         

زؤرةش اةوةندة ايةتيسـابةكةي   بكرَينش خؤ اةوانين خةتايان نيةش اةوانين ثَي ر اناطةنش اةوةنة عةدةدةكة
زؤري دةوَيش دوايـي لَيذنــةي تـةدقيقي هةيــةش اـةم مةوزووعــة صـةرن دةكــرَيش دةر وا و بـةو شــَيوةية  كــة      
هاتووة لة بر يارةكان هاتووةش لة ر َينماييةكان دانش من ثَيمواية بـة هـيَ شـَيوةيةك عةرقةلـة نابَيـتش اـةوةي       

ي سةد مةتريش بةر اسا من يارَيكي ترين دةطةر َيمـةوة سـةريش   مةمشول بَيت بؤي دةكرَيتش باسي مةسةلة
اَيمة وةزارةتي مالية اةو ييهةتـة نيمـان كـة تةحديـدي هةنـدَي شـتمان كردبـَيش اَيمـة لـة ر ووي داراييـةوة           
تةحديد دةكةينش اَيستاكة لةبةردةمي يةنابتانةش بر يارَيك دةربكةنش بَلـَين عـةقاري بـدةن بـة بـَي ايةـازةي       

لة ناو شارةكان داش لةو شوَينانةي كة تاثؤي هةيةش بة بَي تاثؤ اَيمـة اَيسـتا لـة بةيانييـةوة دةسـا ثـَي       بيناش 
دةكةين و دةيكةينش بةآلم اةوة دةسةآلتي من نيةش اةوة دةسـةآلتي وةزارةتـي دارايـي نيـةش وةزارةتـي دارايـي       
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بـَي تـاثؤي هـةبَيت بـة نيسـبةتي نـاو       دة/ موعةرقي  نيـة لـةو مةوزووعانـةداش يـةكَيك لـة زةوابتـةكان دةَلـيَ       
شارةوةش حدودي بةلةديةش دةَلَي دةبَي تاثؤي هةبَي و دةبَي ايةازةي بيناي هةبَيش كام كةسـَي يـةكَيك لةوانـة    
ايةازةي بيناي هةيةش تاثؤي هةيةش هاتبَيتة مةصرةيف عةقاري كة صةرنيان نةكردووةش بَيةطة لـةوةي بَيتـة   

اةطةر نةيانكردبَيتش بؤ اةوةية يةكسـةر بكرَيـتش سـزاي اـةو كةسـة  دةدةيـن       الي منش خؤم لةطةَلي دةر ؤم 
كةوا بؤي نةكردووةش اينةا دَيمـةوة سـةر باسـي هةنـدَيك ايقترياحـا  و اةوانـةي كـة كرابـووش بـؤ زينـداني           
سياسي اةو وةرةقةية هاتووةش اَيستا ااخري قاايمةيان هاتووة اةويشمان صةرن كردش ايعازمـان داوة صـةرن   

ش لـة  %(11)راوة اةوينش اةوانةي كة باس كراش كة ايقترياح كراش ديـارة ايقترياحـي ضـةند شـتَيك كـراش لـة       ك
ش اَيمـة وةكـو وةزارةتـي دارايـي اـةم مةسـةلةية لـة خؤمانـةوة دامـان نـةناوةش           %(31)ش لـة  %(15)ش لة %(51)

وةي كة اَيمة بؤ وةزارةتـي ماليـة   اَيستا  بَينش جلنةيةكي ثةرلةماني بَيتة وةزارةتي داراييش لوتف بكةنش اة
دامان ناوةش لةطةَل ايشةكاةان داش لةطةل موديريةتي عاممةكاةان داش لةطةَل اةو ثارانةي كة دةيدةينش ض لـة  
ايعانا  و ض لةو مةوزايعانةي لة مينةح و كة اةوةي كة باس كراوةش ضي لة مةصرةيف عةقاري و زراعيش كة 

تةقاعودش اةطةر ضي زياد بووش بَيةطة لةوةي كةوا بيبةنش موحاسـةبةمشان   اةوانة هةمووي لة بوديةيةش لة
كردش تةواري و اةوةشيي لةطةَلدا بَيـتش تةوارييـةش حيزبةكانـةش اـةنوا  و اةشـكال موخةصةصـا ش هةنـدَيك        

ش هةية اةطةر اَيمة يارَيكي ترين تةاكيد دةكةمةوةش لَيرة برادةران زؤريان بـةطومانن لـة وةزارةتـي دارايـي    
يةعين من تةبيعي وةزارةتي دارايي بؤ مةعلوماتتان اَيسـتا يـارَيكي تـرين دةَلـَيم بـؤ اـةوةي اـةو طومانـة         
بر ةوَيتةوةش اَيستا حةتاكو نةتيةةكانتان بؤ دَيتش اَيستا ر ةقابةي مالي تةدقيق دةكا ش دةَلَي اةمرةكةشـي وا  

ــردووة  ــةموو  ( 1111)دةرك ــلَيمانين ه ــووترينش س ــةنةواتي ثَيش ــةر   و س ــةولَيرين ه ــراوةش ه ــةدقيق ك ي ت
تةدقيق كراوةش بةآلم اةوة زؤر شاميلة اَيستا كة تةدقيق دةكرَيتش يةعين بؤ اةوةي يةنابتان اـةو طومانـةش   
دوايي مةطةر اَيمة لةطةَل ر ةقابةي مالي ديارة شتَيكمان هةبَيتش وةَلنهي بَلـَيم ضـي  بةر اسـا اـةم طومانـة      

ة من زؤر ايلةاح كرا لةسةر اةو نيسبةتانةش من بةر اسا اَيستا  دةيَلَيمش لـة  يةعينش خوشك و برايا  ديار
خؤمانةوة دامان نةناوةش اةوة عةنةوي نةهاتووةش نة عةنةوي ية و نة عةشواايشـةش بـةآلم اَيمـة وةكـو وهش     

وَل كردةـان  بر يارةكاني ثةرلةمان بة هةند وةردةطرين و يَيبةيَيشي دةكةينش بةس ر ياتان لَي دةكةمش قبـو 
بؤ بةعزَي نيسبة و ايستيقتا ش اةوة مةعناي اةوة نيةش اةوا من لَيرةوة ايعنني دةكةمش مةعناي اةوة نيـة  
اَيمة زيادمان داناوةش نةخَيرش بة تةاكيد بةياني وةزارةتةكانين دَينة سةرمانينش بـةآلم لةسـةر اةوةشـةوةش    

دش حكومةتةكةي اَيوة  قسةم لةطةَليان دا كردش لة من طةر امةوة حكومة ش لةطةَل حكومةتي خؤم قسةم كر
بن َيــت لــة تةشــغيليش ماعــةدا  %( 11)دواي موناقةشــا  اــةوانين ثَييــان باشــةش اــةوة ر ةاــي حكومةتــة لــة   

مليـؤنش  ( 5)تةعويزي نةمانبةرانش ر ازين لةسةر عةقاري بة بيست مليـؤنش ر ازيـن لةسـةر سـلتةي زةواج بـة      
ش ثاَلثشـت  (151)ش اةوةي تؤر ي كؤمةآليةتي بؤ (111)ي تةعام بؤ ثؤلي  بؤ بةدةل اازووقةش موخةصةصات

مليار دينارةي بؤ ناوضة سنوورييةكانش اةوانة هةر هةمووي كةش ( 111)بؤ صناعي و زراعي و اةوانةش اةو 
مليارين دابنرَيت بؤ اينتيخابـاتي موحانـةزا  كـة دةسـت ثـَي      ( 35)اَيمة  لة عةيين وةختين دا اةطةر 
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كا ش بؤ اةوةي تووشي كَيشة نةبني لةطةَليان داش اةوة  ر ياي اَيمةية اةطةر لة زدين اةوانـة دابنرَيـتش   دة
اةوة اةوةكانة كة اَيمة الردان نييةش هةرضييةكي تـرين يـةنابتان بر يـار بـدةن اَيمـة تـةنتيزي دةكـةينش        

 .وثاستان دةكةماَيمة ييهةتَيكي مونةنيزين و تةنتيزي بر يارةكاني اَيوة دةكةينش س
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .على سندى اةطةر شتَيكت هةية  نةرموو.زؤر سوثاس بؤ يةنابى وةزيرش بةر َيز كاك د
 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
باسـى خـودى   / يـةكَيكيان  ديارة ثَيشنيار زؤر بوونش بةآلم اةطةر من هةموويان كؤبكةمةوة لة دوو اليةنةوةش

اةو ثَيشنيارانةى كة كراوةش سةبارة  بةوة كـة مـن تةايـدى اـةو بؤضـوونانة       1ماددةكة دةكةمش كة ماددةى 
دةكةم بةتايبةتى بةر َيز سؤزان خان و اةو برادةرانةى ترين كة ثَيشـنيارى اـةوةيان كـردش كـة اـةو ر َيـذةى       

انة بكرَيتة سةر بوديةى مةشـاريعش بـةآلم بـة حةقيقـة      ايستقتاعةكة دةكرَيت لة ميزانيةى تةشغيلى ايز
دانا و اةوانـةى تـر   .لَيرةدا زؤر طرنطة كة باسى االيةتةكة  بكرَيت وةكو اةو بةر َيزانةو وةكو بةر َيز كاك د

كـة باســى اــةوةيان كــرد كــة اـةم ايزانةيــة دةبَيــت ض اةمســاَل بَيــت ض سـاَلى اايينــدة بَيــت دةبــَى االيــةتَيك    
ة بؤ اةوةى كة تةمويلى مةشاريع ايستمراريةتَيكى هـةبَيتش ضـونكة اَيمـة ناكرَيـت اـةو بيـانووة       بدؤزرَيتةو

بَينني كة اَيمة لةبةراةوةى كةهةرَيمَيكني و شَيوازى تةسةرونى ميزانيةمان و شَيوازى تةسةرون كردن بـة  
هةنـدَيك ثنةـان هـةبَيت     واريدا  مةحدوديةنان هةية لةبةراةوةى كة هةرَيمَيكنيش بةآلم لة هةمان كاتدا

سيادةوة وةكو دةَلـَين ثننـةكاةان وا بَيـتش زؤر لـةو بةر َيزانـة مةسـةلةن داواى اـةوة         ذنكة لة حكومةتَيكى 
دةكةن كة بؤضى ثننى ثَينج ساَلة نيةش باشـة اةطـةر ثننـى ثَيـنج سـاَلة هـةبَيتش اةطـةر لـة نيهايـةتى سـاَل           

ى ساَل زةمانى تةموي  كردنى  اةو مةشاريعانة لة ثـارةى اـةو سـاَلانة    مودةوةر نةبَيتش يان اةطةر لةنيهايةت
نةكرَيتش اةو مةشاريعانة ضؤن بةر َيوة دةضنش بةتايبةتى اَيسـتا كـة سـاَل دواى سـاَل مةشـاريعى طـةورةتر و       
زةخم تر هةم لة ناحيةى مةبلة ى كؤى ثَيويستى ثارةكة و هةم لةناحيةى ماوةى تةنتيز كة اةوة شـتَيكى  

بيعيةش هةتا اةطةر هاتو تةاخريَيكين هةبَيت كة زةمانى تةمويلةكة هةبَيت بةهةر شَيوازَيك بـَينت اـةوة   تة
تةاخريةكة بةدواداضوونى بؤ دةكرَيت بة زةمانى تةموي  شتَيكى زؤر طرنطـةش لةبةراـةوة مـن تةايـدى اـةو      

رهَينان زيـاد بكرَيـتش بـةآلم    ثَيشنيارة دةكـةم كـة ثَيشـم باشـة كـة بوديـةى وةبـةرهَينان و مةشـاريعى وةبـة         
االيةتَيكين بدؤزرَيتةوة بؤ اةوةى كة زةمانى اةوةى اةو ثارةية لة خنت اةم شة  مانطة زؤر وازحـة كـة   
سةرن نابَيتش بؤ اةوةى ساَلَيكى تر اةم كاتانة يان هيوادارم لة مانطى يةك دا كة دَيينة هؤَلى ثةرلةمان اةو 

ضونكة هيَ حيكمةتَيك لةوة نية كة اَيمة اَيستا ثننَيك دابنَيني بؤ خنت  سواالة ديسان تيكرار نةبَيتةوةش
شة  كة هةموو تةناسيَلةكاةان باس كـردووةش بـة هـةموو ليسـتةكانى نـاو ثةرلةمانـةوة و بـة حكومةتـةوة         
 اةطةر االيةتى اةوة نةبَيتش كةواتة عةلةل اةقةل موستة رس نةبني يان تةوةقوعى اةوة بكةين كـة سـاَلى  

ثَيشـووترين و اـةمر ؤ  زؤر    1ااييندة كَيشةى لةو بابةتـةمان دةبَيـتش خـاَلى دووةم هـةر لةسـةر مـاددةى       
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ــةناو      ــت ل ــَ  عــةرز بكرَي ــدانى ثارَيزطاكــان بةشــَيوازَيكى مونتةس ــرا كــة بوديــةى ثةرةثَي ثَيشــنيارى اــةوة ك
از لةسةر دوو شتى سةرةكى ماددةكةدا كة حةنةن هةموو موتةنقني لةسةر اةوةش هةروةها ثَيشكين ايعك

لةناو بوديةى ثةرثَيدانى ثارَيزطاكان هةبوو كـة يـةكَيكيان اـةوة بـوو كـة تةنسـيقَيكى تـةواوى نيـة لةطـةَل          
ميزانيةى وةزارة ش لةبةراةوة دةبَيت لةو شوَينةى كة يـودا دةكرَيتـةوة مـن اـةم ثَيشـنيارةم بـؤ بـةر َيزانى        

ية كـة يـودا دةكرَيتـةوةش لةهـةمان كاتـدا االيـةتى تةنسـيقةكة لـة         ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و اابوور
طةَل وةزارة  لةوَى زكر بكرَيتش بؤ ةوونة لة ميزانيةى با بَلَيني هى عرياقى نيدر اَل كة يودا كراوةتةوة لة 

أ يقضقأعلق أةحملقافظأت ق ي أالطقيأةعمقارأةحملافظقيأنةمأأأأأأ)كـة دةَلـَى   / يةكةم( د)لة خاَلى  1ماددةى  1نةسَلى 
نة للةح أة اانعيأماأة صادقأعل هأمنأقبلأجملقسأةحملافظقيأة أنزةرةأة اخطق بأ غقورأدرةةقاءاأنأة صقادقيأأأأأأأ

ش اةمـة خاَلَيـك كــة بـر ى ثارةكـة لــةذَير     (عل ءقا أعلق أة أملقاو أةكثققوأتضقورةأدةالقلأةحملافظقيأنعقق دأةقكاهءاأأأأأأأ
دةكرَيـت وةكـو نـةرعى يـودا نـاوى      نةقةرةى ميزانيةى ايسستسمارى وابزا  هةر دةبـَى لـةوَى بَيـتش بـةآلم     

بَيتةوةشكة اَيمة لة خاَلى اةوةى كة دةَلَيني مةبلـةغ قـةدةروهو ضـوار ترليـؤن و سـةد وثـةجنا لـة نةنـةقاتى         
بـؤ ميزانيـةى   ( مليـار  116يــ خمصـ  مبلـغ    )مةشاريعى ايستسمارى دةبَى بةو شكلة بَلَيني كة لةذَير اـةوة  

ةوةشــى ايزانــة بكرَيــت كــة دةبَيــت موســادةقةى وةزارةتــى ثننــدانانى  ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــانش لةوَيشــدا  ا
لةسةر بَيتش ثا  اةوةى كة موسادةقةى اةجنومةنى ثارَيزطاى لةسـةر بـووش بـؤ اـةوةى وةزارةتـى ثننـدانان       
اــةو دةرنةتــةى هــةبَيت بةشــَيوازَيكى زانســتيانة بــةراوردى بكــا  لةطــةَل اــةو شــتانةى كــة لــة ثرؤذةكــانى    

دا هاتووةش خاَلَيكى تر هةر لـةوَى كـة ثةيوةنـد بـة ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـان كـة ثَيشـنيارى اـةوة          وةزارةتةكان
مليـارة   116مليار دينار ايزانة بكرَيتة سةر اةو بوديةيـةى كـة هةيـة كـة      111كرابوو كة بؤ ةوونة كة 

مليـارة و   111 وةكو باسـم كـردش وةكـو اـةوةى كـة رةقةمةكـة ضـاك كرايـةوة لـة اةسـناى موناقةشـا ش اـةو            
ثَيشنيارى اةوة  هةبوو كة تةحديد بكرَيت بةوةى كة بؤ اةو قةزايانـة بَيـت كـة لـة قـةزا سـنووريةكانيان       
يــان قــةزا موتــةزةررةكانش بــةر َيزان بــة بؤضــوونى مــن هةرضــةندة اــةمر ؤ زؤر طتتوطــؤ كــرا هــةروةكو            

 111ترايــةوةش بــةآلم مــةنروزة اــةو بـةر َيزةكانين بــةعزَيكيان ايشــارةتيان ثَيــى دا زؤر شــت دووبــارة  طو 
مليــارة بــوو بــة كؤمــةَلَيك قــةزا كــة موتــةزةررنش مــةنروزة اــةوة تؤزَيــك  111مليــارة مــادام عينــوانى اــةو 

زياترين تةعريف بكرَيتش يةعنى قةزاكان اةمما بـةناو بطـوترَينش يـانين كـة دةَلـَيني موتـةزةرةرش ضـونكة        
ةم قةزايـة بـةرى بـووة يـاخود خـاريى هـيَ مةزلةمـة  و هـيَ         هيَ قةزايةك نية لة كوردستان كة بَلَيى ا

اةوةيةك نةبووةش يان موتةزةرر نةبووةش قةزايةكى سنوورى كة قةزاى بةردةر ة  لةسةر سنوور نيـةش بـةآلم   
قةزايةكة كة اَيستا با بَلَيني اةوة واقع حاليةتى وةكو بـةر َيز سـةمرية خـانين ايشـارةتى ثَيـى داش بـةعزَيك       

 وايةش ضونكة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان االياتى سةريعةش االياتى سةريع ترة لة هى وةزارةتـةكانش  شت هةية كة
ةبالغةكانيان بضووك تـرنش بـةآلم لـةوَى دا اـةوةى كـة بـةوازحى دةبينرَيـت        اةوة  حةقيقةتَيكةش بابَلَيني م

وتووةش لةبةراـةوة لـة   اةوةية كة مةراكزى موحانةزا  كة زيـاتر لةبةرضـاوة حصـةيةكى زيـاترى بـة بةركـة      
ثةرةثَيــدانى ثارَيزطاكــان ضــةند خاَلَيــك و ضــةند تةنســيلَيكى طــرنط هةيــةش يــةكَيكيان اةوةيــة كــة اةطــةر    
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هـةم لـةو مةبلة ـة    / مةبلة َيك دادةندرَيت بؤ كؤمةَلَيك قةزاش اةوانة تـةعريف بكـرَينش اةمـة يـةكش دووةم    
نـةبَيت كـة اَيسـتا دةسـكارى ليسـتى ثرؤذةكانيـان       ةكـة هـةتا اةطـةر اةمسـاَل زؤر بـا        116اةسَلية كة لـة  

بكةينش بةآلم تةوسيةى اـةوةيان بكـةين هـةر وةكـو تةوسـية يـان هـةروةكو ايلـزامَيكين بـؤ اـةوةى ببَيتـة            
سابيقةيةك كة قةزاكانى هةر ثارَيزطايةك بة ثَيى ر َيذةى عةدةدى سوكانى خؤيان لةوَى ثارةكة بةو شـَيوازة  

اَيستا مةسةلةن بؤ ةوونة بابَلَيني من اةطةر بؤ اةو زيادةيةى كة وةكو باسم كرد تةوزيع بكرَي لةسةريانش 
سةرةتا كة االيةتَيك بدؤزرَيتةوة بؤ ايستمراريةتى تةموي  لةدواى سةرى ساَلةوة بـؤ اـةوةى سـاَلى اايينـدة     

ة اةمسـاَلين  تووشى اةو كَيشةية نةبني كة ثَيمان نةكرَيت هـيَ ثرؤذةيـةكى نـوَى دةسـت ثـَى بكـةينش اَيمـ       
طتتوطــؤى اــةوةى كــة ثــرؤذةى نــوَى نــةبَيتش اَيمــة لــة اةجنومــةنى وةزيــران اــةو طتتوطؤيــة هــةبووش بــةآلم  
هةروةكو بةر َيزان اَيستا ثَيشنيار دةكةن بؤ ةوونـة اَيسـتا مـن تةايـدى بـا بَلـَيني ثـرؤذةى دروسـت كردنـى          

ةوة بـة تةريقةيـةك لةاليـةن ليذنـةى     نةخؤشخانةى شَيرثةجنة و نةخؤشيةكانى شَيرثةجنة لة دهـؤك كـة اـ   
دارايــى و اابووريــةوة موعالةيــة كــراش بــةآلم نةخؤشــخانةى والدة اةطــةر دوو نةخؤشــخانة بــؤ كةســوكارى    
شــةهيدان و اــةنتال لــة دهــؤك و هــةولَير دروســت بكرَيــت اــَى اةمانــة خــؤ اةطــةر اَيمــة هــيَ ثرؤذةيــةكي  

ايمـةن نكـرة هةيـة بـؤ ثـرؤذةى نـوَى و وةكـو زةرورةتَيـك         نوَيشمان نةهَينا با هةر داايمةن وةكو  دةبينن دا
دَيتــة بةرضــاوش لةبةراــةوة لــةو ثارةيــةى كــة ايزانيــةى اةطــةر دادةنــدرَيت اةطــةر اــةو يوزاــةى بــا بَلــَيني   
موخةسةسة بؤ بةرزكردنةوةى ر َيذةى اةو ثرؤذانـةى كـة موخةسةسـى كةمـةش هـةر لةوَيشـدا ضـةند شـتَيك         

و نةخؤشــخانةية اةطــةر بــةر َيزانى ســةرؤكى ثةرلــةمان و بــةر َيزان اةنــدامانى اامــاذةى ثَيــدراوة كــة اــةو دو
ثةرلةمان ثَييان باشة كة اةوانة دةرج بكرَيت اَيمة ثَيمان باشة هةرضةندة تةبعةن اـةوة االيـاتى تةنسـيلى    

 هـةتا ... هةية لة ناحيةى سـتانةوة و لةناحيـةى اـةيهيزةوةش ضـونكة اـةو نةخؤشـخانانة حةنـةن لةاليـةن        
اةطةر لةاليةن وةزارةتى شةهيد و اةنتالكراوانيشةوة بةر َيوة دةبا ش بةآلم بة ستانى تـوبى دةوَيـتش يـةعنى    
وةزارةتى تةندروستى و نةرمانطةى تةندروستى اامادةباشى خؤى هةبَيت ستان و كاديرى خؤى هةبَيت بـؤ  

ةن سـوودى هةيـةش لةبةراـةوة    اةوةى ايشةكة بكرَيت كة اةوين تةبعةن بؤضوونَيكة كـة ايةتمالـة و حةنـ   
مليارةكة بةشَيوازَيك زةرورية كـة ض ر َيذةيـةكى بـؤ بـةرز كردنـةوةى نسـبة كةمـةكان         351تةنسي  كردنى 

بَيت و ماتةبةقا  اةوانة  تةسـبيت بكـرَينش هـةروةكو لـة ايسـتقتاعةكانى ميزانيـةى عرياقـى نيـدر اَلين         
نسي  تةحديد كراوة كة اةمة اةم شتانةى ثَى تـةنتيز  ةكة بة تة%2ايستقتا  كراوةش كة % 2لةناو ميزانية 

دةكرَيت بؤ اةوةى وزوحَيكى تيا بَيـتش مـن لـة كؤتـايى دا تـةنها دةمـةوَى اامـاذة بـة مةسـاايلى درَيذخايـةن           
بدةمش كة اةوة زؤر طرنطة بةر استى اَيمة كؤمةَلَيك ثننى ضةند ساَلة كؤمةَلَيك ثننـى سـكاتيةى هةيـة كـة     

ثننى كةرتى كشتوكاَلة من لةوَى اةساس دةكةم كة / حكومةتدا تةعاملى ثَى دةكرَيت يةكَيكياناَيستا لةناو 
ساَلة كة وةزارةتَيك يان كةرتَيكى تايبـة  لـةناو    5حةلةقةيةكى مةنقود هةيةش اةوين اةوةية كة ثننَيكى 

نـة موسـادةقةيةكى   حكومةتى هـةرَيم تةبـةناى دةكـا ش بـة تايبـةتى اَيسـتا وا ايةسـاس دةكـةم كـة اـةو ثن          
ثةرلــةمانى كوردســتانى لةســةر بَيـــتش ضــونكة ايلــزام كردنــى وةزارةتــى دارايــى بــة تــةموي  كردنــى و بــة     
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ايستمراريةتى اةو ثرؤذةيةش يةعنى اَيمة اةمساَل لةبةر اةزمةى كارةبا بؤ ميسال شتَيكى كةمكمان لة اةو 
مليـارى   1161ةن ثننةكة كة بَلَيني مةبلـة ى  شتةى كة اةوان دةيانةوَى تةخسي  كردووةش ايةتمالة اةسَل

بؤ تةمخني كرابووش ايةتمالة مةبلة ةكة  زؤر بيََتش هةر بـة تةيروبـةى واقعـى حـال كـة هـةموو سـاَلَيك        
ضةند كؤى طشتى ميزانية دَيتة بةردةسـتى حكومـةتى هـةرَيمش لـةوَين ر ةايـةكى ثةرلـةمانى لةسـةر بَيـتش         

ةمويلى اةمــة هــةم دةكرَيــت هــةم ايلزاميــة و هــةم دةكرَيــت وهــةم   ثةرلــةمان زامنــى اــةوة  بكــا  كــة تــ 
عةمةليةش اَيستا بؤ ةوونة اةو واقعةى كة اَيستا لة كشتوكاَل هةيةش اَيستا لة مةشاريعى بـةردةوامى اـةوان   

ى  151مليارى سةرن كراوةو اةمسـاَل   31مليار حاليةن مةويودة و كة  551ثرؤذة بة كؤى طشتى  123
ساَليةكة بة تايبـةتى كـة زؤر لةبـةر َيزانى اةنـدامانى      5يةعنى تةموي  كردنى خودى بةرنامة  بؤ داندراوةش

ثةرلةمان داواى خوتـةتى سـكاتيةى دةكـةنش دةبـَى ثةرلـةمانين اامـادة بَيـت بـؤ اـةوةى كـة تةبـةناى اـةو             
سالَيكى تر ضـونكة  خوتةية بكا  و بري لةتةريقةى تةمويلى بكاتةوةش لةكةرتى كارةبا اَيستا اةوين وةكو مي

ةكـة كـة    1111بابةتَيكى زؤر طرنطةش اَيستا دوو ثننى درَيذخايـةنيان لةبةردةسـتةش يـةكَيكيان هـةتا سـاَلى      
ية تةبعـةن اـةوان كـة    (BP)كؤمثانيايةكى ثسثؤرى بيانى لة ماوةى يةك ساَل ثننةكةى كردووة كؤمثانياى 

َيطايةكة بؤ ضارةسةر كردنى كَيشـةكةش ثننـى دووةم   اةو ثننةيان داناوة وةكو خاريتةى تةريق كة نةخشة ر 
كــة زيــاتر عةالقــةى بــة تــةموي  هةيــة و ثننَيكــى ضــوار ســاَلية كــة اَيســتا وةزارةتــى كارةبــا اــةم ســاَل اــةو 

ى  1112و  1113و  1111اةوةندةيـةو   1111يوزاةى تةَلةس كردووةش دةشزانَى كة بـؤ سـاَلى اايينـدة    
ايلتزاما  هةية كـة هةرضـى مةشـروعى موقتـةرةح هةيـة و هةرضـى اـةوةى كـة          داناوةش لةوَيشدا كؤمةَلَيك

ى كــردةوة كــة (LC)هــةبَيت وةزارةتــى كارةبــا ناضــار دةبــَى بــة تــةمويلى اةطــةر اةمســاَل مةكوعةيــةك    
ثرؤذةكانى دةست ثَى كردش با بَلَيني لة ناحيةيةى مةحـةتا  وازحـة كـة سـاَلى اايينـدة لـة ض مةرحةلةيـةك        

لةبةراةوة اةو دوو مةسةلةم هَينا ثرؤذةى بابَلَيني ثننى ضةند ساَلةى كشتوكاَل لةطـةَل ثننـى   ضى دةوَيتش 
ضةند ساَلةى وةزارةتى كارةبا من ثَيشنيار دةكةم دواى موسـادةقةى ميزانيـة  بَيـت هـةر لـة اَيسـتاوة اـةم        

ةسـةرى هـةبَيت اَيمـة كـة     هةردوو ثننة لة ثةرلةمانى كوردستان تاوتوَى بكرَيت و بـؤ اـةوةى كـة ايـتن  ل    
 .شتَيك موعالةية دةكرَيت وةكو شتَيكى با بَلَيني  ري مةدروس نةيةتة بةرضاوش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .يةنابى وةزير داوا  كردبوو كة قسةى تر  هةية  نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةندَيك شت هةبوو ديارة تةوز م لَيى داوة كة اةوانةى بة نيسبة  سلتةى زةوايـةوة اةوانـةى    تةعويزى
كةبةسةر يةك ساَلةكةيان دا تَى نةثةر َيوة بة ثَيى ر َينماييةكانى اَيمة مـةمشولن بـةم سـلتةى زةوايـةش ضـى      

كردووةش بـةس بةمـةريَيك سـاَلةكة    اةوانةى كة وةريان طرتووة و ض اةوةى كة اَيمة لةطةَل حكومة  قسةم 
تَى نةثةر ى بَيتش بة نيسةبتى اةوةى ثَيشمةرطةوة كة بة نيسبةتى زيندانى سياسيةوةشطواية من بة  ةَلة  
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هـةزار دينـار اـةوة وايـةش اَيمـة تةاكيـد دةكةينـةوة و         211هةزار دينارى بؤ  211طوتووة زيندانى سياسى 
اـةو خوشـكةى كـة دةَلَيـت بـؤ شـةهيدان بـة نيسـبة  تَيضـوونى           لَيرة  تةاكيدم كردووةتةوةش بـة نسـبةتى  

تةواوى قوتا،انةكانى خوَيندن باس نةكراوة اايا لةطةَل حكومة  باستان نةكردووةش بـة نيسـةبتى اـةو تـَى     
ضوونة اَيمة هيَ موشـكيلةيةكمان نيـة لـة خزمـةتيان دايـنش هـى شـةهيدان و مـاَل و منـاَلى شـةهيدانش بـة            

ايةوة بؤ منداآلنى شةهيد هةتاوةكو اَيستا اـةوة نعلـةن نـةكراوة و اَيسـتا اـةوة زيـادى       نسبةتى سلتةى زةو
كردووةو دةطةر َيتةوة بؤ ثةرلةمانى بةر َيز لةطةَل اةو ايقكاحاتانةش اـةوة بـة مينةـة حسـاس بكرَيـت ديـارة       

ةم كـردو يـارَيكى   باسين لةوة دةكرَيت كة من هةر باسى ثَيشمةرطةم نةكردووةش اةو ر ؤذة باسـى ثَيشـمةرط  
ترين دةَلَيم ثَيشمةرطةى ثريؤز و ثَيشمةرطةى كة هةموو اليةكمان قةرزارى اةوانني و تاوةكو اَيستا ضـوارش  
ثَينج يار كؤبوونةوة كراوة لةسةر مةوزوعى يَى بةيَى كردنى اةو ياسـايانةى كـة دةرضـووةش لةبةراـةوةى     

ن ضــية و ضــةندى تــَى ضــووةش ايشــى تيــا اةكــةن و ايةســاايةكى تــةواو نــةبووةو نــةيانزانيوة تــَى ضــوونةكا
ــمةرطة و      ــامى ثَيش ــةمينى ع ــى وزةرا و ا ــمةرطة و ر ةايس ــرى ثَيش ــتةواى وةزي ــةر مس ــةوةكانين لةس كؤبوون
وةزيرى دارايى و مومةسلى بةر َيز يةنابى سةرؤكى هةرَيم كة لةطةَلماندا دانيشـتووة كؤبوونـةوة كـراوة كـة     

ــةم دا   ــةكى ك ــة ماوةي ــدةوارم ل ــان       اومَي ــةقى خؤي ــةوانين ح ــةنتيزةوةو ا ــَيتة ت ــت و بض ــةواو بَي ــةوة  ت ا
هةرضيةك هةية كة وةرى بطرن و يَيى خؤيةتى بة نيسبةتى اةوانةشةوة كة دوو  مةعاشـن و باسـى اـةوة    
كرا لة دوو يؤرة مةعاشنشمن يـارَيكى تـرين اـةوةم ثرسـيار كـردةوةش اـةَلَى اـةوة لـة زمنـى اـةو ليوايانـة            

و اَيمة بة حسابى خؤمان وةزارةتى ثَيشـمةرطة بـة حسـابى اَيمـة لـة موسـتةقبةل كـةس        تةنزديان دةكةين 
نامَينَيتةوة لة زمنى اةو دوو ليوايةيا نةبَيتش بة نيسبةتى ااوارةكانةوة ديارة دةَلَى هيَ بؤمان نةكردووة و 

َيز لـة ثةرلةمانـةوة   نة ثرسـيارَيك نـةبووةش بـة نيسـبة  اَيمـةوة اَيمـة اـةوة دةطةر َينينـةوة بـؤ اَيـوةى بـةر            
يةنابتان هةر بر يارَيكتان دا اةوة تةبيعى بؤ ااوازةكانى اَيرانش اةطـةر بر يـارَيكى بـؤ بـدرَيت لَيـرةوةش بـاس       
لةوة دةكرَيت اايا اةو تةعويزى مـوزةنني ش تـةعويزى مـوةزةنني اـةو ر ؤذة  باسـم كـرد هـةر كةسـَيك لـة          

ــة   1113 ــووبَى و ل ــوةزةن ب ــوت  1112دا م ــة     ةوة مش ــةى ك ــةو يةدوةل ــى ا ــة ثَي ــا  ب ــةعويزة دةك ــةو ت ا
داهاتووةش بة ثَيى اةو يةدوةلة تةعويزةكة مشوت دةكا  و وةرى دةطرَيـتش اـيلن مةطـةر اـةو      1لةر َينمايى 

زةوابتانــةى دانــراوة زةوابتــة قانونيــةكان لةســةرى يــَى بــةيَى نــةكرَيتش بــة نســبةتى وةرزشــةوة اةمانــة     
مليارةكـةى لـةكَى سـةرن     11د ليذنـةى اؤَلـؤمثى و باسـى اـةوةم كـرد كـة       هةمووى موكةرةرة من باسم كـر 

دةكرَى و باسى اةوةم كرد كةوا اؤَلؤمثى كة اَيمة الردان نيةش يةعنى اةوانـة اـيك اةطـةر شتَيكيشـم لـةبري      
ضووبَى داواى َت بوردن دةكةمش ديارة اةوةى كاك امساعيـ  باسـى دةكـا  كـة دةَلـَيني ثـؤلي  يـةعنى قيـواى         

اــةمنى داخلــى و قيــواى اــةمنى داخلــى ثؤليســين دةطرَيتــةوة و ااسايشــين دةطرَيتــةوةش ااسايشــين هــةر    
 .ثؤليسةش بةهةمان روتبة و بةهةمان شَيوةيةش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى نةرمووش كاك عونى نةرموو



 138 

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

ثةرلةمانتارانى كوردستانش دواى وةرطرتنى ر اوبؤضوون و تَيبينى اةندامانى ثةرلـةمان و ثَيشـنيارى زؤريـان    
كردش اَيمة وةكو هةردوو ليذنةى كاروبارى ياسايى و ليذنةى دارايى و اابوورى لة ثةرلةمانى كوردستانش اةو 

طؤر انكـارى لةسـةر    1و  1دةكةين كـةوا ماددةكـانى    ثشتطريى لةو ر اية/ ثَيشنيارةمان لةبةرضاو طر ش يةكةم
بكرَيــت واتــة شــوَينةكانيان بطؤر َيــتش لَيــرة داوا لــة ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دةكــةين دواى دةنطــدان لةســةر    
ماددةكة ر ةزامةندى بدا  كـة ماددةكـان ر يزبةنـدى بطؤر درَيـت لةاليـةن ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى دارايـىش          

ى اةوةى كرا كةوا تةخسيساتى ايعمار و تةةيةى مةشاريعى اةقاليم لة بوديـة يـودا   سةبارة  بة ثَيشنيار
بكرَيتةوةو لة بوديةى طشتى هةرَيمى كوردستانش اَيسـتا لةبـةردةم ثةرلةمانـدا يـةنابى وةزيـرى ثننـدانان       

كــة اــةو ر ةزامةنــدى دةربــر ى لةســةر اــةوةى لَيــرةدا ثَيويســتة بــة دةنطــدان لةاليــةن اةنــدامانى ثةرلــةمان   
ثَيشـــنيارةى ثَيشـــكة  كـــرا يـــةكن بكرَيتـــةوةش بؤيـــة ثَيشـــنيار دةكـــةم كـــة بـــؤ ااســـانكارى بـــةر َيوةبردنى  
كؤبوونةوةكــة و حةســم كردنــى ثَيشــنيارةكان و قــةبوَلكردنيان نةقــةرة نةقــةرة دةنــط بــدةين لةســةر اــةو  

كان بكـةين بـةر َيك وثَيكـى و    ثَيشنيارانة هةتا اَيمة وةكـو ليذنـةى ياسـايى بتـوانني سـيا ةى مـاددة قانونيـة       
ثَيشـنيار كـرا كـة اـةو ماددةيـةى كـة       / كَيشةمان بؤ دروست نةكا  لةر ووى رةقـةم و لـة سـيا ةكانداش دووةم   

زؤربةى زؤرى اةندامانى ثةرلـةمان ثَيشكةشـيان كـرد كـة كـةم كردنـةوةى ر َيـذةى بوديـةى تةشـغيليةش ر اى          
لةاليةن سـؤزان خاَلـة شـهاس ثَيشـكة  كـرا و داوا كـرا اـةو         يياواز لةسةر اةوة هةبووش ثَيشنيارى يةكةم كة

ثَيشنيارة ببَيتة بر طةيةك لة ماددةى يةكةمش بةآلم اَيمة وةكو ليذنةى ياسايى بةباشى دةزانني اةم ثَيشنيارة 
ببَيتــة ماددةيــةكى تايبــة  و ســةربةخؤ هــةتا بتــوانني كــارى لةســةر بكــةين و بــةر َيك وثَيكــى ســيا ةكةى    

م كارة  هةر بة دةنطدان ضارةسةر دةكرَيتش بؤية اـةويا نـازا  بـةردةوام مب لـة قسـةكا  يـان       دةكةينش اة
 .بر طة بر طة ثَيشنيارةكاةان ،رَيتة دةنطدانةوة  هةتا ايشى لةسةر بكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيكى بـةر َيز هـاتووة كـة ييـا     بةر َيزان بؤ اةوةى كة ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان وةكو لة ثَيشنيارى ضةند اةندام
بَيتةوة و تايبة  بَيت دااريةيةكى بر ؤ ثارَيزطاش كَى لةطةَل اةوةية ثةرةثَيدنى ثارَيزطاكان ييابيََتـةوة تكايـة   
دةستى بةرز بكا   زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانيـة  بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـراش دةسـت خـؤ  اـةوة ييـا           

مـة تـةرح دةكـةن و تـة ريى بةسـةر دَيـتش بـةردةوام بـة كـاك عـونى           كرايةوةش اينةا بؤ نةنـةقا  اـةو رةقة  
 .نةرموو

 
 

 

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بؤ اةو بر طةية سيا ةيةكمان اامادة كردووةش اةطةر ثَيتان باشة لة اَيستاوة سيا ةكة  ،وَينمةوة و اةطةر 
 .موالحةزا  هةبوو بتوانني ضاكى بكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةرموون سيا ةكةى دروست بكةنش ضونكة اَيستا بر يارتان دا كة ييا بَيتةوةش بؤ ييابوونةوةى سـيا ةكةى  
 .اامادةبكةن و بؤ اةوةى بدرَيتة دةنطدانش كاك عونى نةرموو

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــة تةسةلســول بر ؤينــة دواى  ةوة هــةتا 1ةنــةوة دةســت ثــَى بكــةم لــة مــاددةى  (يوال)وابــزا  لــة نةقــةرةى 
 .ماددةكة

أ:ة ادةأةمن 
أ(:ةنم)ة ادةأةمن  أ)ألة ماددةى يةكةمش واتة 1لةبر ةطةى )مبلغأق رهأأ1111يوص أ لف اتأة سليأة ا  يأ

أ. لف اتأة شاريعأةمةاثمارييأقأمبلغأق رهأث ثأأتو  ل أنأمثامناةيأنأةثلا أنوسل أمل ارأديلار1أ
قأمبلغأق رهأماةاا أنمثاه يأنتسعل أمل ارأديلارأمعمارأنتلم يأمشاريعأةمقا   أنةحملافظات أنعل أةحملافظأ1

ت  ي أالطيأةعمارأةحملافظيأنةمقض يأنة للةح أة اانعيأماأة صادقأعل ءاأمنأقبقلأجملقسأةحملافظقيأة أنزةرةأأأأ
أ.صادقيأعل ءاأعل أة أتوةع أة لاو أةمكثوأتضورةأدةاللأةحملافظي أنع دأةكاهءاة اخط بأ غورأدرةةاءاأنة 

يةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش داوادةكةين لة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان اـةو بر طةيـة كـة خوَيندرايـةوة بدرَيتـة        
 .دةنطدانش اةطةر اةندامانى ثةرلةمان تَيبينيان لةسةر هةيةدةتوانني دووبارة بيخوَينينةوة

 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
دةنطمان لةسةرى دا ييا بَيتةوةش بةس اةمة سيا ةكةى بةو شَيوةيةية كة هـةمووتان طويتـان لَيـى بـووش بـؤ      

كـَى لةطـةَل دانيـة  بـة كـؤى      . سيا ةكةى بةو شَيوةية كَى موانقة تكاية دةست بـةرز بكاتـةو ة  زؤر سـوثاس   
 .تر اةوانى ترش كاك عونى نةرموودةنط ثةسةند كراش اةوةَل تةختيزةكان بكةنش دوا

 :بةر َيز عونى كمال سعيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةَلـَى وةكـو خـؤى    / اةندامانى ثةرلـةمانش ثَيشـنيا كـرا سـةبارة  بةاةجنومـةنى دادوةرىش ثَيشـنيارى يةكـةم       
 52مليـار بكرَيـت بـة     83دةَلَى كةم بكرَيتـةوة لـة   /  َينَيتةوة واتة ثارةكة كةم نةكرَيتةوةش ثَيشنيار دووةم

مليار دينارش ثَيشنيارى ترين ر َيذةيان بؤى داناش داوا لةسةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةينش ثَيشنيارى يةكةم كـة  
 .دةَلَى وةكو خؤى  َينَيتةوة بدرَيتة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان.نةرموو د......... بةر َيزان خؤى 
 :ادر دزةيىر ؤذان عبدالق.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةك خؤى  َينَيـتةوة واتة وةكو اةسَلى مةشروعةكةش بؤية مةنروزة اةو ثَيشنيارة نوَيية بؤ كةمكردنةوةى 
بوديةى اةو اةجنومةنة اةوة بدرَيتة دةنطدانش اةطةر اةو دةنطى نةهَينا اةويا اةسَلى ثرؤذةكـة دةدرَيتـة   

 .دةنطدانش زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كاك برهان نيزامى  نةرموو
 :حسن رهان رشيدوبةر َيز ب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة  سَى اةندام ثةرلةمان ايمزامان كـردووة و ثَيشـنيارمان كـردووة زيـاد بكرَيـت بـؤ خـانوو و تـةعينى         

 .حاكمى تازةش لةبةراةوةى اةزمةى كةمى حاكممان هةيةش سوثاس
 :رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة

 .سؤزان خان نةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاس نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قســـةكةى ر ؤذان خانـــةش لةبةراـــةوةى ايقكاحةكـــة لـــة ثَيشـــدا دةبـــَى ،رَيتـــة دةنطـــدان و دوايـــى اةســـَلى  
 .مةشروعةكة ،ةينة دةنطدان وش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان نةرموو
 :بةر َيز شَيروا ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةتى ديكــة  بَيتــة ثَيشــمانش نســةبى ييــا ييــا هــةبَيتش اَيمــة مــةنروزة لةســةر ثرؤذةكــة       ر ةنطــة زؤر حاَل

مليـار لـة مةيلسـى قـةزا كـةم       11نزيككين نسبة وةرطرين و بيدةينة دةنطدانـةوةش نـزيككين نسـبة دةبـَى     
 .ثَيشنيارة سةرى طر ش اةطةر نا وةكو خؤى دةمَينَيتةوةبَيـتةوةش اةطةر اةو 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بنل نةرموو
 
 
 
 

 (:بنل)بةر َيز امحد سلَيمان 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآل من هةروةكو ثرسيارَيك لة يةنابى كاك شـَيروانش اايـا اةطـةر اَيمـة كـةممان كـردةوة دواتـر لةر َيـذةى         

ووبارة كةممان كردةوة دووبـارة كـةم دةكرَيتـةوة  يـان يـةكةار كـةمى دةكةينـةوة  يـةعنى اـةم كـةم           كوت د
 .كردنةوةية  كة كةم كرايةوة دوويار كةم دةبَيتةوة يان يةك يار  سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان نةرموو

 :بةر َيز شَيروا ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ايةمات موازةنـة دَيتـة خـوارَى بـة نيسـبة       % 11ر كةم بكرَيتةوة دوويار كةم دةكرَيتةوةش ضونكة اةطة
مليـارةى كـة    11ى تةختيزةكـة يـان زيـاترش هـةم اـةو      % 11نةنةقا ش بؤية دوويار كـةم دةكرَيتـةوةش هـةم    

 .اَيستا موقتةرةحة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى نةرموو

 :ال سعيدبةر َيز عونى كم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .83مليار بَيت لة يياتى  52مليار دةَلَى  11ثَيشنيار وانةبوو 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ريااةن تةواوش كاك عونى دووبارةى كةرةوةش نةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 52ةكةين دةبَى بة دةقيقى ايشى لةسةر بكةينش ثَيشنيار كرا كة اَيمة لَيرة تةعامول بة ذمارةو بة رةقةم د
 .مليار كةم بكرَيتةوةش اةم ثَيشنيارة ،رَيتة دةنطدانةوة 11ش نة 83مليار بيَب لة يياتى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و خـؤى  ثَيشنيارَيك هةية كةم كردنـةوةش ضـةند اةنـدامَيكى بـةر َيز بـؤ زيـاد كـردنش ثَيشـنيارين هةيـة وةكـ          
 َينَيتةوةش اَيستا كةم كردنةوةكةش كامةى دةنطى زؤرينةى هَينا اةوة ثةسةند دةكرَيتش ااخر سيا ة ،وَينة 

 .بؤ كةم كردنةوةكةى بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى نةرموو
 

 

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 (.مل ارأديلارأ لف اتأجملسأة  ضاسأ52مبلغأق رهأ(/ )يوال)لة ماددةى يةكةمش  2 بر طةى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ريااةن دووبارة بةدةقيقى بيخوَيننةوة هةَلـة  خوَينـدةوةش   .......... كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة  
 .كاك عونى نةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

 ............ .يةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش بر طةى ضوار لة ثرؤذةى بودية
مبلغأق رهأ)بر طةي ضوارةم لةثر ؤذةي بوديةش تايبةتة بة اةجنومةني دادوةريش لةوَي هاتووة دةَلَيت 

اةوة اةصَلي (سث ثيأنأةال أمل ارأنث مثاةيأنث ثل أمل ل أديلارأ لف اتأجملسأة  ضا(مل ل أ836331)
أ52مبلغأق رهأ)ثرؤذةكةيةش بةس ثَيشنياري نوَي اَيستا دةخيوَينمةوةش كة بدرَيتة دةنطدان بةم شَيوةيةية

 .سوثاس( مل ارأ لف اتأجملسأة  ضاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َلدايةش كة اةندامي بةر َيزي لةطة 81اَيستا كةمكردنةوةكة كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسا بَلند بكا  ش 
بةر َيزي لةطةَلدا نية ش كةمكرايةوة بةزؤرينةي  12مليار دينارش كَيي لةطةَلدا نية ش  52كةمبكرَيتةوة بؤ 

مليار دينارش بةر َيزان تكاية وةخا دةنطدانة بؤ اةوةي سةرمان لَي نةشَيوَيتش بةهةَلة   52دةنط بؤ 
 .نةضَيتش كةمَيك بَيدةنطي بثارَيزنش نةرموو كاك عوني

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرنعيأ(أمل ارأ52)أمبلغأق ره) سةبارة  بة بر طةي سَييةم لة خاَلي يةكةمش لةماددةي يةكةمش كة دةَلَيت
مليار 12ثَيشنيار كراوة كة اةو بر ة زياد بكرَيت بؤ  (.نوسل أمل ارأديلارأ لف اتأنو ا أإقل  أكلردةاا 

أ(.مل ارأديلارأ لف اتأنو ا أإقل  أكلردةاا 12مبلغأق رهأ)رش واتة اَيستا اةو ثَيشنيارة دةخوَينمةوة دينا
 .داوا لة سةرؤكايةتي دةكةمش كة اةو ثَيشنيارة ،اتة دةنطدانةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةسي  51با دةسا بَلند بكا  تكاية ش مليار دينار  12بةر َيزان اَيستا كَيي لةطةَلداية كة زياد بكرَيت بؤ 
بةر َيزي لةطةَلدا نيةش بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كراش نةرموو كاك  21لةطةَلداية ش كَيي لةطةَلدا نية ش 

 .عوني بةردةوام بة
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يري دارايي بكا ش ر ةقةمةكان تةسبيت بكا  دواي اةو داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمش كة داوا لة وةز

 .طؤر انكاريية كة لةماددةكان كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةنابي وةزيري نةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري) بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بووش وة  52مليارش 12مليارةي كة اَيستا بوو بة  52اةو  ديارة ثَيشتووتر اةو عةيزةي كة دةستنيشان كرابووش
مليار دينارش لةبةر اةوة اةطةر اةمانة كؤيان بكةيتةوة لة اةصَلي يةكةم دةربكرَيتش 52و كةسرة بوو بة  83اةو 

 يةش عةيزةكة دةطؤر درَيتش لةبةر اةوة اةبَيـت كؤبكرَيتةوةو لَيي تةرح بكرَيتش اةو1111كة نةنةقاتي ساَلي 
 .عةيزة دةستنيشان بكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يارَيش لةبةر اةوةي لة نةنةقاتي قةزا كةم بوويةوةش مةنروز وايةش اةصَلي نةنةقاتي ايةمالي موازةنة لَيي 

بةنيسبة  : دووةم: ي كة كةمكرايةوة لة مةيلسي قةزاش اةمة خاَلي يةكةمتةرح بكرَيتش اةو نةنةقاتة
كة تةختيز دةكرَيتش خاَلَيك لةوَي % 11مليار زيادي كردش ايمكان هةية اَيمة لة  11ثةرلةمان كة 

 .دابندرَيت بؤ نةنةقاتي ثةرلةمانش بةنيسبة  اةو تةختيزةي كة بر ياري لةسةر دةدرَيتش سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .كاك شَيب بايزش نةرموو
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا اةم ماددةية هةموو شتَيكي تَيدا حةسم كردووةش يةعين اريادي تَيدا حةسم كردووةش شتةكاني هةموو 
كة لةاةخريدا بةيةك ماددة دَيتش %11مةوزوعي لة  يةك لةيةكي تةرح كردووةش اةوةندة دةردةضَيتش لة

اَيستا لةسةر اةمة موصادةقة دةكرَيتش اةم وةزعَيتةي اَيستا بةخؤي و بة عةيزةكةيةوةش تؤ دَييت بة 
دا اةطريت لة اةصَلي مةسةلةكةداش وة تةوزيعي دةكةيتةوةش اةوة لةناو بوديةدايةش % 11ماددةيةكي تر لة 

 .ةيزةكة دةستكاري بكرَيتش زياد دةكا  يان كةم دةكا ش سوثاساةمة مةنروزة اَيستا ع
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةايتان
 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةبةر بةحةيقة  اةو مةبلة ةو اةو طؤر انكاريية كة اةبَيتش هةر لة ايةمالي ميزانيةي تةشغيليةكةيةش ل

اةوة طؤر انكارييةك نابَيت بةو شَيوةي كة ثَيويست بكا ش لةبةر اةوة مةناعةنان نية ماوةيةكمان بدةنَي تا 
 .اَيمة اةو ايةراااتة دةكةينش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو عةزةكة ،وَيننةوة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي دةنط لةسةر زياد كردن و كةمكردني اةو بر ة ثارانةي كة لة بر طةي سَييةم و ضوارةمي  دواي

بر طةي يةكةمي ماددةي يةكةم دراش اَيمة سةبارة  بةوةي ثةرلةمان كة ثَيشنيارَيك هةبووش كةمكردنةوةي 
ة طؤر اش كةم بوويةوةش ر َيذةي بوديةي تةشغيلي اةوة لةوَي ضارةسةر بكراش تةنها لَيرة بةس بر ي عةيزةك

لةبةر اةوةي بوديةي اةجنومةني دادوةريش ثةرلةمان بر ياريدا كةم بكرَيتةوةش اةو بر ة ثارةي كة 
مليار 552تريليؤن  1دةمَينَيتةوة عةيزةكةي ثَي ثر  دةكرَيتةوةش واتة عةيزةكة لة اةصَلي ثرؤذةكة 

 1دادوةريش بر ي عةيزةكة كةمي كرد بؤ مليؤن دينارةش ثا  كةمكردنةوةي بوديةي اةجنومةني  118و
مليؤن دينارش اةوةي ثةرلةمان كةزيادي كرد لةو ماددةيةي كة كؤي دةنط  118مليار و 522تريليؤن و

بوديةي تةشغيلي كةم بكرَيتةوةش لةوَي اَيمة ثَيمان با  بوو هةردوو ليذنة كةوا % 11لةسةر اةوة بووش لة 
 .ماددةيةكي سةربةخؤ بَيـتش سوثاس

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .كاك كاردؤ نةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم عةزةي كةباسيان كردش ر استة مةيلسي قةزا عةيزةكة كةم دةكاتةوةش بةآلم هي ثةرلةمان زيادي 

نطي لةسةر درا دةنا ثَيم دةكا ش لةبةر اةوة قسةكةي وةزيري دارايي ر استةش نةك اةمةش خاَلَيكي ترش دة
وابوو اةو ر َيذةي كة لة بوديةي بةكارخسنت بة بؤضووني يياواز تةرح كراش هةر سَي مةيلسةكةي 

 .بطرتايةتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر صديق هةوراميش نةرموو
 :ر صديق هةوراميبةر َيز عم
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 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
اةوةية كة مةبلة ي عةزش : َيطة هةية بؤ مامةَلةكردن لةطةَل اةم بابةتةداش يةكَيكيانلةر استيدا دوو ر  

ملياردينار  333تريليؤن و 9مة نزيكةي كور  هَينان زياد بكةينش اةوين بؤ زياد دةبَيت  لةبةر اةوةي اَي
 03ينش اةطةر زياد دةكةمليار بؤ مةبلة ي كولي ثةرلةمان 03لة مةيلسي قةزا كةم دةكةينةوةش بةآلم 

مليؤنش اةمة ايزانة دةبَيت بؤ سةر  073مليار و 03مليؤن َت دةربكةينش دةكاتة  333مليار و9 مليارش
 900مليار و 405تريليؤن و  0اةو كاتة مةبلة ي كولي كور  هَينان دةبَيت بة : َيطةي يةكةمعةزةكةش  ر 

 .ن لَيرة وةكو خؤي بيهَيَلينةوةاةوةية كة اةو مةبلة انةي كة هاتوو: مليؤنش ر َيطةي دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةقة اةو  03بةر َيزان بةو شَيوة نابَيتش وةخت دةدةين بة وةزيرة بةر َيزةكانش لةطةَل ليذنةكانش لةماوةي 
 . حساباتانة بة دةقيقي بكةن دَيينةوة سةر دانيشتنةكةش سوثاس
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 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
يـة لـة اَيمـة    %11بةر َيزانش كة دةبر درَيتش ثَيويستة لة ثةرلـةمانين بن درَيـتش نابَيـت بَلـَيني اَيمـة اـةو لـة        

ية كة دادةبةزَيتش با لة ثةرلةمانين وةك اليةنةكاني تر بن درَيتش نابَيتش اةو لـة  %11نةبر َيدرَيتش اةو لة 
ــدانش لة 11% ــة دةنط ــةي دةدرَيت ــة     ي ــةر ل ــووش اةط ــةند ب ــةاَلم ض ــتش ب ــاتر بَي ــة زي ــةوةي  %51وانةي ــووش ل   ب

 .ثةرلةمانين بن درَيت
 .ليذنةي ياسايي نةرموون بةردةوام بن لة كارش تكاية اارامي رةضاو بكةنش نةرموون

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ز يةنابي وةزيري دارايـي و اـابووري و وةزيـري ثننـدانانش     دواي ضاك كردني اوموري حيسابي لةطةَل بةر َي
لةطةَل ليذنةي دارايي ثةرلةماني كوردستانش سةبارة  بة عةيري موخةتة ش اَيستا نةقةرةكة دةخوَينمةوة 

 :بةو شَيوةيةي خوارةوة
رأنمئاقا أأتويل ل أنةح أنوسماةيأنةرنعيأنة سال أمل قاأ(أ165826118)ة عجزأة خطبأي  رأمببلغأ:أثاه ًا)

 أنيغط أ لةأة عجزأمنأة با غأة خصصيأ لزةرةأة ب شموكيأمنأة لةزهيأة اشغ ل يأ(نةايأنتسعل أمل ل أديلار
ةمحتاديققيأحلققوقأةمقلقق  أضققمنأختص صققاتأنزةرةأة قق فاعأة عوةققق أةمحتققادزأحسققعأقققلةه أة لةزهققيأة عامققيأأأأ

ؤكي ثةرلــةمان دةكــةم اــةو صــيا ةية بداتــة  داوا لــة ســةر (.(1111ة أأ1111)ةمحتاديققيأ لسققللةتأة ا  ققيأ
 .دةنطدانش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة بــةو شــَيوةيةي خوَيندرايــةوة دةســا بــةرز بكاتــةوة      بــةر َيز لةطةَلدايــةش زؤر ( 21)بــةر َيزانش كــَي لةطةَل
سوثاسش بةزؤرينةي دةنـط   بةر َيز لةطةَلدا نييةش زؤر( 11)سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسا بةرز بكاتةوة  

 .ثةسند كراش نةرموو بةردةوام بن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مبلقغأأ: )تةسةلسولةكاني ثا  اةو طؤر انكارييةش طؤر اش بر طةي سـَي اةوةلـةن لـة مـاددةي يةكـةم بـةو شـَيوةية       

 أمل ارأنةاماةيأنةبعل أمل ل أديلارأ للف اتأتسعيأتويل ل أنةاماةيأنةثلا أنةبعل(أ168116811)ق رهأ
 .داوا لة يةنابي سةرؤكي ثةرلةمان دةكةمش اةو خوَيندنةوةية بداتة دةنطدانش زؤر سوثاس(. ة اشغ ل ي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةَلـة  بةر َيزانش كَي لةطةَلداية دةسا بـةرز بكاتـةوة  تكايـة ذمارةكـة لةبةردةسـتتانةو خوَيندرايـةوةش كـَي لة       
تكاية دةسا بةرز بكاتةوة  بةر َيزانش قسة دةكةنش طوَي راناطرنش دوايَي دةَلَين وازيح نةبووش ليذنةي ياسـايي  

 .نةرموو دووبارة بيخوَينةوةش تكاية بَي دةنط بنش نوقتةي نيزامي نييةش تةواوش نةرموون بةردةوام بن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
تسقعيأتويل قل أنةقاماةيأنةثلقا أنةقبعل أمل قارأنةقاماةيأنةقبعل أمل قل أأأأأأأأأأ(أ168116811)مبلغأق رهأأ-3)

 (.ديلارأ للف اتأة اشغ ل ي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو بة كوردين ،وَيننةوة
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تريليؤن و شـة  سـةدو حـةنتاو دوو مليـارو شـة  سـةدو حـةنتا         نؤ( 168116811)بر ي : بر طةي دووةم)

 (.مليؤن دينار بؤ خةريي وةطةر خسنت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزاميش كوَيستان خان نةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر ينـةكان دةخرَيتـة دةنطـةوةش ضـونكة اـةم رةقةمـة       ثَيويستة اةم نةقةرةية كاتَيك ،رَيتة دةنطدانةوةش كة 

 .دةطؤر َيتش لة ياساكةدا تةسبيت دةبَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي نةرموو
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةنط دةهَينَيـت لةسـةر رَيذةكـةش    اةو رةقةمي نةنةقاتي تةشغيلي كؤيةكةي ناطؤر َيتش دواتر دواي اةوةي كة

 .اةو كاتة بةثَيي رَيذةكة دادةبةزَيت و موانيق دةبن لةسةري اةنداماني ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو بة كوردين يارَيكي تر بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانةوةش تكاية نوقتةي نيزامي نيية
 :بةر َيز حممد دلَير حممود

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

نؤ تريليؤن و شة  سةدو حةنتاو دوو مليارو شة  سةدو حةنتا مليؤن دينار بؤ ( 168116811)بر ي  -3)
 (.خةريي وةطةر خسنت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةسا بةر َيز لةطةَلدايةش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية ( 58)بةر َيزانش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوة  
 .بةر َيز لةطةَلدا نييةش زؤر سوثاسش بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراش نةرموو بةردةوام بن( 18)بةرز بكاتةوة  
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 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةنها بر طةي اةوةلةن ماوةش  1111اَيستا لة ماددةي يةكةمي ثرؤذةي بوديةي هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 

 :واتا بةو شَيوةية
أ:ة ادةأةمن )

ث ثققيأعشققوةأتويل ققل أنتسققعماةيأ(أ1361216111)مبلققغأققق رهأأ1111يوصقق أ لف ققاتأة سققليأة ا  ققيأ:أةنًم
 (.نةرنعل أمل ارأديلارأنيلزعأكامت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزاميش كاك شؤر   كةرةم بكة
 :بةر َيز شؤر   جميد حسني

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
مليارمان لـَي دةرهَينـاش كـة ثـرؤذةي     ( 116)ش 1111اَيمة لةو مةبلة ةي كة اَيستاكة رةصد كراوة بؤ ساَلي 

 .ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بووش ثَيويستة لةوة بَيتة دةرةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةزدة خان كةرةم بكة
 :جنم الدين حسن عظ ميبةر َيز 

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
كاتَيك كة صيا ة دةكرَيتةوةش ثَيويستة بة كوردين بَيتش نةك تةنها بة عـةرةبيش بةكورديةكـة  ثَيويسـتة    

 .بكرَيت لة ثةرلةمانداش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشةش سوثاسش عيماد حممد كةرةم بكة
 :بةر َيز عماد حممد حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ت اةو زيادةيةي ضووةتة سةر عةزةكة لة كوَي زياد بكرَيت  سوثاسدةبَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو خا 
 
 

 :بةر َيز ناسك تؤنيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .هةر هةمان اةوةي كاك عيماد طوتي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثَيم باشة رةاي بةر َيز وةزيري دارايي بَيت لةو بارةيةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز يةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طؤر انكـاري تيـا نـةبووةش وةكـو خـؤي ماوةتـةوةش وةكـو        ـةش بةهيَ شَيوةيةك (13121)اَيستا بةنيسبة  اةو 

ــيةش  (13121)خؤشي دةمَينَيتةوةش اَيمة هاتووين دةستكاري اةم رةقةمانةمان كردووةش كـة لـة زدـين اـةم     
 .ـةكة نييةش سوثاس(13121)بةاَلم هيَ تة ريَيك لةسةر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤنيق عبدالكريم

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
اَيستا عةزمان زياد كردش كؤي عةزو نةنةقاتي تةشغيلي و هـةمووي اينةـا دةكاتـة بوديـةي طشـاش اَيسـتا       
اَيمة عةزةكةمان بةرز كردؤتةوةش ضؤن نةنةقاتي طشتيةكة وةكو خؤي دةمَينَيتـةوة  اـةوين زيـاد دةكـا ش     

 .بر ي زياد كردنةكة لة عةزةكة
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .كاك عبدالسنم كةرةم بكة
 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و اةوةندةيةش كـؤي خـاَلي دوو و سـَي و ضـوارةش لـةوَي      (13)زؤر سوثاسش اةم ذمارةيةي لة يةكةم هاتووة كة 

( 1361516811)دة مليــار و نؤســةدو شةســت وشــة  مليــؤن زيــادي كــردووةش بؤيــة اــةو رةقةمــة دةبَيتــة  
سَيزدة تريليؤن و نؤسةدو ثةجنا مليارو شة  سةدو حةنتا مليؤنش بؤية اَيمة كورتهَينانةكـةمان زيـاد كـردش    

 .ضونكة نةنةقاتةكة زياد بووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايعادةي رةقةمةكة بكةوةش نةرموو
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 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة بر طةي يةكةمش اَيمة هيَ طؤر انكاري حيسابيمان نةكردووةش تةنها ذمارةكـةمان دابـة  كـردووة    سةبارة  

بؤ دوو بوارش اةوة وةكو خؤي دةمَينَيتةوةش بر طـةي سـَي و ضـوار نـةرقَيك هةيـة دة مليـارو نؤسـةدو شةسـت         
( 1361516811)َيتـة  وشة  مليؤنش بؤية واتا زيـاد بـووةش بؤيـة كورتهَينانةكـة  كـةم بـووةش ذمارةكـة دةب       

 .سَيزدة تريليؤن و نؤسةدو ثةجنا مليارو شة  سةدو حةنتا مليؤن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني بةردةوام بة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ:ة ادةأةمن )

ث ثققيأعشققوةأتويل ققل أنتسققعماةيأأ(1361516811)مبلققغأققق رهأأ1111يوصقق أ لف ققاتأة سققليأة ا  ققيأ:أةنًم
 (.نوسل أمل ارأنةاماةيأنةبعل أمل ل أديلارأنيلزعأكامت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز لةطةَلدايةش زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسا ( 86)بةر َيزانش كَي لةطةَلداية دةسا بةرز بكاتةوة  
زؤر سـوثاسش بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـراش بـةر َيزانش اَيسـتا         بـةر َيز لةطةَلـدا نييـةش   ( 11)بةرز بكاتـةوة   

ماددةي يةكةم لة نةسلي يةكـةم نةنـةقا  و عـةيز هـةمووي دةخةمـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة دةسـا          
اةنـدامي بـةر َيز لةطةَلـدا نييـةش     ( 11)بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نيية دةسـا بـةرز بكاتـةوة     

ةنـط ثةسـند كـراش زؤر سوثاسـتان دةكـةمش اَيسـتا دانيشـتنةكة دوا دةخـةين بـؤ سـبةي سـةعا             بةزؤرينةي د
 .خوا ااطادارتان بَيتش زؤر سوثاس( 11)
 
 

                                                                                                                                                                          
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                  شَيروان ناصح حيدري               
 ثةرلةمانيي سةرؤكَيري ثةرلةماني                                                                            سكرت       

  عَيراق - عَيراق                                                                            كوردستان – كوردستان
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 ( 21)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2177\5\25رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 25/5/2177 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  15/5/1111رَيكــةوتي  شــةممةضــوار  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري  شَيروان ناصح حيدري بةر َيز
 .خؤي بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور ةيلة ث( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -كوردستان ثةرلةماني 
بةم شَيوةية  دا 15/5/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
َيمى كوردسـتان بـؤ سـاَلى    بةردةوام بـوون لةسـةر طتتوطـؤكردن و بر يـار دان لةسـةر ثـرؤذة بوديـةى هـةر         -1 
(1111) 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوى طةت كوردستانش دانشتنةكةمان اةكةينةوة خوت سَي يـةمى هةَلبـذاردن سـاَلى دووةم خـوت طرَيـدانى      
( 1)انى برطـة  بةرنامةى كـار بـةثَيى حوكمـةك   ( 15/5/1111)رؤذى دانيشنت ( 11)دووةم ذمارةى دانشنت 

ى ثةرلـةمانى كوردسـتانى   ( 1111)ى هـةموار كـراوى سـاَلى    ( 1)لة ثـةيرةوى نـاوخؤى ذمـارة    ( 11)ماددة 
ى ااسايى خوت سَي ( 11)عرياق دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بر يارى دا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذمارة 

ى ثَين نيوةرؤ رؤذى ضوار شـةممة  ( 11) ى ثَين نيوةرؤش بةاَلم دواخرا بؤ( 11)يةمى هةَلبذاردن سةعا  
 دا بةم شَيوةية( 15/5/1111)رَيكةوتى 

بةردةوام بوون لةسةر طتتوطـؤكردن و بر يـار دان لةسـةر ثـرؤذة بوديـةى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ سـاَلى           -1
 .ةو ياسا كةىش اَيستا داوا لة لَيذنةى ياسايىش لَيذنةى دارايى اةكةين نةرموون بؤ سةر مةنةص( 1111)

 :وةزيرى دارايى و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةربارةى زيندانى سياسى دوويار باسى اةوةمان كرد كةوا ضوار سةدو نةوةد هةزار  ندوَينةكة لة قسةكاةا
ؤى ضـوار سـةد و   دينارة ثارةى زيندانى سياسىش بةاَلم خؤ لة حةقةيقةتدا بة ةَلـة  اـةو رةقةمـةمان دا خـ    

 .ثةجنا هةزارةش تكام واية اةوة ضاك بكرَيتةوة لة ثرؤتؤكؤَل و لةطةَل داواى لَيبوردن
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 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
بةَلَى بةسةرضاو ذمارة دروستةكةى ضوار سةد و ثةجنا هةزارةش بؤية داوا اةكةين اةو وتةى بـةرَيز وةزيـرى   

وةهةَلــةكان لــة ثرؤتؤكــؤَل البضــَيت بةسةرضــاوش ليذنــةى ياســايى   دارايــى كــاك شــَيب بــايز راســت بكرَيتــةوة  
 .نةرموون

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيسـتا  ( 1111)ى ثرؤذةى ياساى بوديةى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ سـاَلى     ( 1)دواى ثةسةند كردنى مادةى  
 :دَيينة سةر ماددةى دووةم

أة فصلأة ثاه أ                                                
أ(ةميوةدةت)أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أ:ة ادةأة ثاه يأ
ةثلاأعشوأتو  ل أنأث ثأماةيأنأ)ة عوةقأمببلغأأ-مقل  أكلردةاا أ1111سليأة ا  يألت  رأةيوةدةتأة لةزهيأ أ

أ:ة بلغ/ة عللة أأ/جل ن أةمت أة اسلسلةايأنمثاهل أمل ارأديلارأنأحسعأماأمب أيفأة
ةح ءأعشوةأأ1111حصيأةمقل  أحسعأقاهل أة لةزهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلرييأة عوةقأ سليأة ا  يأ:نةح أ

أ.تو  ل أنأماةيأنأمثاهل أمل ارأديلار
نأة عقادأأ(أ1111)أةميقوةدةتأة اح  قيأفعق أيفأة لافقلأةحل نديقيأة لةقلدةأيفأةمقلق  أكلردةقاا أ سقليأأأأأأأأأ:ةثلا أ

مققنأقققاهل أة لةزهققيأة عامققيأأ(أ15)مققنأة ققادةأ(أ3)ختص صققءاأضققمنأملةزهققيأةقلقق  أكلردةققاا أحسققعأة ف ققوةأأ
أ.( 1111)سليأة ا  يألةمحتادييأجلمءلرييأة عوةقأ 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بكرَيتـة مـاددةى دوو    بةرَيز ليذنةى ياسايى اَيمة ثَيشنيارةكانش ضـونكة لةطـةَل نةنةقاتـة اـةو تـةختيزةكان     

ثاشان بةردةوام بني لةسةر ماددةى دووى اَيستا كة ثاشان يَي طؤر كَيى ثَيئةكرَينت اةطةر اَيستا بطةر َينـةوة  
 :سةر تةختيزةكان كة اةو ثَيشنيارانةىش هةبوون كة دابطرَي نسبةكان نةرموون 

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .يةنابى سةرؤكى ثةرلةمان

بَيتـة خـوارَي دووةميـان    %( 11)تةختيزى موازنةى تةشغيلى ضوار ثَيشنيار كراش يةكةميان دةَلـَى   بةنسبة 
  وة %( 51ش 15ش 11ش 15ش 11)  %( 51)وة بيسـت و ثَيـنج وة   %( 11)سَي يـةميان دةَلـَي   %( 15)دةَلَي 

اةنـدامان   كـة زؤرينـةى  %( 11)ةكـة يـةك اةنـدام ثةرلـةمان ثَيشكةشـى كـرد بـوو        %( 1)ينش هـةبوو  %( 1)
 كةمكين ر َيذة ،رَيتة دةنطدان ثَيشنياريان كرد بووش اَيستا  داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم كةوا 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة بـوو وة دوَينـَين اـةو     %( 11)اةكسةريةتى زؤرينةى برادةرانى اةندام ثةرلةمان موقتـةرةحيان لةسـةر   
حيساباتةى كرا لةسةر نةنةقاتى تةشغيلى و ايستيسمارى طؤرانكارى لة نةنـةقاتى راسـت كـراو بـة نسـبةتى      

 .،رَيتة دنطدانةوة عةيبا دةنط دييَن يان نا  %( 11)كة حيَسبش كراوة ايستا دةبَي %( 11)
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاردؤ نةرموو

 :كاردؤ حممد ثريداودبةر َيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 رَيذةكان ييا ييان بؤ دةنط لةسةردانىش بةالى اَيمةوة لةرَيذةى بةرز دةست ثَي بكرَيش
ةى زؤرينةى بَييَن ايك كؤتايى ثَيدَي بةس لة رَيذةى بـةرز  كب بؤ اةوةى ضونكة اةطةر لةرَيذة نزم دةس ثَي

كــة نــةى هيَينــا دَينــة ســةر  ( 51)كــة نــابَيش ( 51)بــا  بــَي كــة  شــم ثــَي ( 15) ش %( 11)رةنطــة اــةمن 
 .بزانني ضةند رازى دةبن زؤرينة( 11)شدَينة سةر (11)

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك ساالر نةرموو

 :بةرَيز ساالر حممود مراد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةرةح كة لةناو هؤَلى ثةرلةمان كة بة لـة  لةراستيا اةو موقتةرةحانة هةمووى هةنش بةاَلم اةبَي يةكةم موقت
دةســتى ثَيكــردووة بــة نــةزةرى ايعتبــار وةربطــريَي وة لةبةرامبةريشــيا اــةو ثَيويســتانةى كــة بــؤى    %( 11)

ثر اةكرَيتةوة زانيستيانة ثؤلَين كراوة من تةسةورم واية اـةوةى كـة بـراى بـةرَيزم كـاك ايسـماعي  طـةاَلَلى        
 .زانستى نيني ااماذةى ثَيكرد نسبةتةكانى تر 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر نورةددينى 
 (:نورةددينى)بةرَيز عمر محد امني خدر

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةراستى دا كام ثَيشنيارة زؤرترين تةايدى لةناو قاعةى ثةرلةمان و اةندامانى ثةرلةمان لَيكراوةش ثَيويستة 
 .يةكةم يارة اةو،رَيتة دةنطدانةوة

 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر
 .نةرموو كاك ايسماعي 
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 :بةرَيز امساعي  سعيد حممد
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هيضـىش يـةعنى   %( 51)ض لـة  %( 11)من دوَييَن لة قسةكاةا وه هةموو اـةو ثَيشـنيارانةى كـة كـراوة ض لـة      
كاك كاردؤ يان اةوةى ليسـتى  ثشتت اةستوور نية بة شتى زانستىش يةعنى هيضيان نةم ووتوة بَلَيني اةوةى 

طؤر ان من وام وتوة نةم وتوة بةتةحديد براى بةرَيزم كاك ساالر لَيرة وتى من كة وتوةمـة اةوانـةى ليسـتى    
 .يةكة و هةموو اةوانة هيَ ثشتت اةستوور نيني بة شتى زانستى زؤر سوثاس%( 11)طؤر ان من وتومة 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرمووسوثاس ش كاك سةرهةنط 

 :بةرَيز سةرهةنط نرج  حممد

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
بةرَيزان اَيمة قسةمان لةسةر اةوةيـة بةراسـتى هـةر ثَيشـنيازَيك اةطـةر سـَي اةنـداةى بـةرَيزى ثةرلـةمان          
ثشتيوانى كرد اةبَي ،رَيتة دةنطدان مةسةلة زؤرينةو اةوة نية اةمة لة اليةك لة اليـةكى تـر اَيمـة باسـى     

ى تةشغيلى اةكةين بة ثَيى مةنتيق هةموومان موتةنيقني لةسةر بوديةى تةشغيلى كةم بكرَيتةوةش بودية
بةاَلم بةنسبةتى ييـا ييـا هـةتا زيـاتر بكـةم بكرَيتـةوة بـة نـةزةرى اَيمـةوة وةكـو طروثَيـك لـة اةنـدامانى              

 . دةست ثَي بكرَيتثةرلةمان باشكةش بؤية بةطرنطى دةزا  بةثَيى اةو مةنتيقة لةزؤر ترين ذمارةوة 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

بةرَيزان مةكوعةيةك ثَيشنيار هةية نسبةى معةيةن دراوة كة اةخرَيتـة دةنطدانـةوة اةطـةر يـةكَيكى تـر      
 .دةنطى هَينا اةوة اةبَيتة ماددةكةش كاك عبداللة ش نةرموو

 :بةرَيز عبداللة حممد نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ســة كــراوةش اةنــدام ثةرلةمانــةكان قســةيان كــردووةش ثَيشــنياريان كــردووةش واتــة لــة اةساســا  لــة ثةرلــةمانا ق
ثَيشنيارةكان بؤ اةوةية طؤر انكارى بَيتـةدى اةطـةر تـؤ بَيـى اـةم مةبدةاـة ثـةير ةو بكـةى كـة اـةو دةنطـةى            

دةنطدانـةوة واتـة تـؤ    بابَلَيني اةو ثَيشنيارةى كة هةر لةسةرةتاوة زؤرترين قسةى لةطةاَل بووةش اةمة ،ةيـة  
 ......اةبوو لة اةساسا شاةبوو لة اةساسا عةنووم بكةىش يارمةتيم بدة

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرمووكاك عمر عبدالعزيز 

 :نءاسة  ينبةرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا كؤتـايى ثَيهـاتووةش تااَيسـتا    كـة اةنـةم  %( 11)من منحةزةم لةسـةر اةوةيـة وا تـةعام  دةكـرَى لةطـةَل لـة       
ثَيشـنيارةش حـةق وانيــة بـرادةران لــة ليذنـةى ياســايى وا مامةَلـة بكــةنش هـيَ رةقــةمَيكمان لةسـةر اةساســى        
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نةوتووةش اَيمة وة مةنتقين واية بةالى منيشةوة  لةسةرةوة ثيابَيني خؤ اةطةر زؤرينـة بـَى ديـارةش    %( 11)
 .وازحة ضى لَي بةسةر دَي

 :ثةرلةمان بةرَيز سةرؤكى
 .محة سعيد محة على
 :بةرَيزمحة سعيد محة على
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

بة ثَيى الايةة وةكو بةرَيزيشت ااطادارى و برادرانين كة هةر ثَيشنيارَيك سَي كةس يا دوو كةس تةسنيةى 
،رَيتـة  ( 51ش21ش% 11)لةسةر كرد دةبَي ،رَيتة دةنطدانةوة وة مةنتقين واية اـةو رَيذانـة هـةمووى لـة     

خستة دةنطدان دةنطى هَينا اةمة مةنتق نية اـةوانى تـر رةنـز بكـةى     %( 11)دةنطدانةوة ايك تؤ اةطةر لة 
 .كةواتة اةبَي هةموويان ،ةيتة دةنطدانةوة لة زؤريشةوة مةنتقةكة واية ضونكة 

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان شهاس نةرموو

 :بةرَيز سؤزان شهاس نوري
 .ةرؤكى ثةرلةمانبةرَيز س

بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان طرنط نيـة لـةض رَيذةيةكـةوة دةسـت ثـَي بكـرَيش ضـونكة لـة هـةمان كاتـدا لةطـةَل            
هةموو رَيذةيةك دا بةرَيز وةزيرى دارايى راى خؤى بدا ش كة اةو راى خؤى بدا  ثشتطريى لـة كـام نسـبة     

 .دةكا ش كَيشةكة ضارةسةر دةكرَيش زؤر سوثاس
 :ى ثةرلةمانبةرَيز سةرؤك

اةندامانى ثةرلةمان ثَيشنياريان كردووة بةاَيمة لة ثرؤتؤكؤَل تا ايستا متابةعةمان كردووة لة كةمكينةوة 
 .بؤ زؤرترين دةضني 

 .نةرمووعب ة س مأكاك 
 :بةرَيز عبدالسنم مصطتى صديق

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
و مشـةك و شـتةى كةلةطـةَل راتبةكةيـة اةكاتـة      اةطةر تةماشاى ميزانيةى تةشغيلى بكـةين مـوةزةنني و اـة   

( 51)تةشغيلى واتة هةر كةم كردنةوةيةك لة تةشغيلى نابَى راتبى تَيدابيتش من ثَيشنيار اةكةم بة %( 55)
كـة دةسـت ثـَي    ( 51)كة دةست ثَي بكةين هةموو اةندام ثةرلةمان اـةم حةقيقةتـةيان لةبـةر ضـاوة بـا بـة       

 .بكةين صايف بكةين و تةواو 
 :رَيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك عدنان  نةرموو
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 :حممد عثما بةرَيز عدنان 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ر استيدا لةبةر اةوةى لة ثةيرةوى ناوخؤ دةقَيك نيةش االيةتَيك نيـة بـؤ اـةو مـةوزوعى دةنطدانـةش بؤيـة       
يرى بكا ش ضونكة بةراستى بة من تكا لة سةرؤكايةتى اةكةم كة مانى كةمينة بثارَيزَيت وة بةيةك ضاو سة

عةقليــةتى ايقســااةوة مامةَلــةى لةطــةَل بكــةين لةبــةر اــةوةى  زؤرينةيــةك لَيــرة لةســةر رَيذةيــةك قســةى  
كردووة كارَيكى سابيقةيةكى خراث اةبَيتش اةطةر ايةازةم بدةى مةوزوعةكة لة راستيدا من بؤخؤم كَيشةم 

ةسـةر مانـةكان هةيـة  واتـة اةقليـةتن لريانـة هـةر        لةسةر نسـبةكة نيـة بـة دةريـةى اـةوةى كـة كَيشـةم ل       
 .ر َيذةيةك مةنتقيةش نامةنتقيةش زانستيةش نا زانستية سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةبَي مانةكةى بثارَيزَي

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــان ثــارَيزراوة ش اَيمــة بــةثَيى اــةو عادةتــةى كــة كردوومانــة لــةم ثةرلةمانــة لــةوةتى هةيــة تااَيســتا            

 .تةرةحةكان بؤ بر ين بؤ زيادة لة كةمةوة دةست ثَي اةكا بؤ سةرةوة موق
 .ااشتى عزيز نةرموو

 :بةرَيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةكةم يان بة زؤر بووة دوو بة  لة ناو هؤَلى ثةرلةمان نةرقى نية ض لة ليستى كوردستانى بَي يان ليسـتى  
 دةنطدان هةتا ددوكراتية  بضةسثَي طؤر انش بةاَلم اةوة  بدرَيتة

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس ش كوَيستان خان نةرموو

 :بةرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هيَ ماددةيةكى ثةيرةو نية كة بَلَي لةكةمةوة دةسـت ثـَي اةكـةين وة اـةوةى موتةبـة  بـووة لـة بوديـةى         
كـةمان  %( 51)هـة ر ( 15ش11)ن خستة دةنطةوة دةطى نةهَينا دوايـى كردمـان بـة    كةما%( 51)ساَلى ثارا لة 

 .خستة دنطدانةوة هةر دةنطى نةهَينا 
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

 .كاك  دانا نةرموو
 :دانا سعيد صويف.بةرَيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــتى كور      ــراوة ليس ــنيارةكان ك ــاواز ثَيش ــَيوازى يي ــة دوو ش ــة ب ــَيم واي ــردووة   ث ــنيارى ك ــتانى ثَيش %( 11)دس

لــة بوديــةى تةشــغيلى %(  51)لةســةريةمى بوديــةى تةشــغيلى ش ليســتى اؤثؤزســيؤن ثَيشــنيارى كــردووة 
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بةدةر لة مووضة ثَيم واية دوو ثَيشنيارى زؤر زؤر لَيك يياوازة اةطـةر حسـابى اـةوةى ليسـتى اؤثؤزسـيؤن      
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبسةريةمى بوديةى تةشغيلى %( 18ش15)بكةين دةبَيتة 

زؤر سوثاسش خةاَلسش تةواوش رةيااةن بَى دةنط بنش بةر َيزان اَيستا اةم ذمارانـة هةيـةش بـؤ هـةر ذمارةيـةك      
هةيةش بةر َيزَيك ثَيشنيارى % 1دوو كةس ديتاعى َت دةكا ش دوو كةس لة دذى بَيتش ايةازة بدةنش رةيااةنش 

هةيـةش اَيمـة لـة    % 51هةيـةش  % 15هةيـةش  %11هةيـةش  %15ش %11يـة  كردووةش كة بن درَي ثَيشـنيارى تـر هة  
بن درَيت ش كاك عونى سيغةكة ،وَينةرةوةش لـةوَيوة  % 51وة دةست ثَى دةكةينش كَى لةطةَل اةوةية كة % 51

 .دةست ثَى دةكةينش بيخوَينةوة هةتاوةكو دوايى دوو كةس ديتاعى َت بكا 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 :واتة ذمارةكةى دةطؤر درَيت ة ثا ثياملادة  

أ:ة ادةأة ثا ثي
أ.وسل أنا ئيأمنأة لةزهيأة اشغ ل يأناةاثلاسأة ونةتع%أ51ختف ضأهسبيأق ر اأ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى    بـةر َيز لةطةَلدايـةش سـوثاسش  كـَى ل     11كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش 

 .ش نةرموو اةوين ،وَينةرةوة%15بةرز بكاتةوة ش بة زؤرينةى دةنط ر ةنز كرايةوةش اينةا اةضينة سةر 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ.وسيأنعشوينأنا ئيأمنأة لةزهيأة اشغ ل يأع ةأة ونةتعأنة لف ات%أ15ختف ضأهسبيأق ر اأ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـةس لةطةَلدايـةش سـوثاسش كـَى لةطةَلدانيـة       11بَيت تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش     % 15كَى لةطةَلداية لة 

 %.11تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش بة زؤرينةى دةنط اةوين ر ةنز كراش دَيينة سةر 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ.عشون أنا ئيأمنأة لةزهيأة اشغ ل ي%أ11ضأهسبيأق ر اأختف 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة    ــَى لةطةَلداي ــةر َيزان ك ــةوة ش    % 11ب ــةرز بكات ــتى ب ــة دةس ــت تكاي ــَى    31بَي ــوثاسش ك ــةش س ــةس لةطةَلداي ك

ش %15ستا بؤ كةس لةطةَلدانيةش  بة زؤرينةى دةنط ر ةنز كرايةوةش اَي 81لةطةَلدانية دةستى بةرز بكاتةوة ش 
 .نةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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أ.وسيأعشوةأنا ئيأمنأة لةزهيأناةاثلاسأة ونةتع%أ15ختف ضأهسبيأق ر اأ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيت تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش نيزامية نةرموو%15اَيستا بةر َيزان كَى لةطةَلداية 
 :َيز كاردؤ حممد ثريداودبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لة كؤى بوديةش ضونكة % 11ش دةَلَيني بةبَى مووضةش يياوازة لةوةى كة دةَلَيني %51اةم نيسبةتة كة دةَلَيى 

 .......ش اَيستا اةمة نيسبةى خوارتر قبول ناكرَيت%6بَيتش بةبَى مووضة دةكاتة %11اةطةر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا تةسويتةكة كراو ر ؤيشت و دةرباز بووش بةو شكلةى كة دانراوة اَيمة لَيرة موتابةعةمان كردووةش كاكـة  
كاردؤش وتةى هةموو اةندامانى ثةرلةمانش لة ثرؤتؤكؤَل دةرمان كردووةش شـةو تـا بـةرة بـةيان ضـةند شـةوة       

% 15ش كَى لةطةَل اةوةية كـة لـة   %15َيستا لة اةخيوَيننيش اةزانني كَيتان ضيتان وتووةش هةر بؤ ااطاداريتش ا
بن درَيتش تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش كةس نيةش سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتـةوة ش بـة   

 .ش نةرموو%11كؤى دةنط اةوة  ثةسةند نةكراش 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ.عشوةأنا ئيأمنأةمجا أة لةزهيأة اشغ ل ي%أ11ختف ضأهسبيأق ر اأ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 81بن درَيتش وةكو كاك عونى خوَينديةوةش تكاية دةستى بةزر بكاتـةوة ش  % 11اَيستا كَى لةطةَل اةوةية كة 

وة ش يـةك كـةس   بَيت بر ينةكةش سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بـةرز بكاتـة  % 11بةر َيز لةطةَلداية كة 
بؤيـة  % 11لةطةَلدانيةش سوثاسش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كـراش سـوثاس بـؤ يـةنابتش اـةوة ثةسـةند كـرا        

 .كة ناخرَيتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاسش بةردةوام بن1%
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .....ثَيشنيارَيكى تر هةية سةبارة  ثَيشينةى هاوسةرطريى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد.كاك ااسؤ تكايةش رةيااةن بَى دةنط بةش كاك د

 (: وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر ٍَِيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ......دوَينَى ثَيشنيارَيكى تر هةبوو لة ليذنةى ياسايىش تةبةنى
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  ق نسأاية بَى دةنط بنش اةو بةر َيزة نوقتةى نيزامى هةيةش قسة اةكاتنش تكايـة  كاك نةردانش كاك طؤرانش تك
 .بثارَيزنش بةشكةم بتوانني ايشةكاةان بكةين

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
 .بةر ٍَِيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـة مةيلسـى قـةزا    ثَيشنيارَيكى تر هةبوو دوَينَى نةخرايـة دةنطدانـةوةش ليذنـةى ياسـايى تةبـةنى كردبـووش       
تــةخوي  بكرَيــت بــؤ ســةالحيةتى ســةرنش اةمــة لــة ر اثــؤرتى هاوبةشــى ليذنــةى داراييشــدا هــاتبووش بــةاَلم    

 .نةخراية دةنطدانةوةش تكا دةكةم كة اةوة  ،رَيتة دةنطدانةوةش لةطةَل اةوة ماددةيةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ستا ليذنةى ياسايى بةردةوام بنثاشان موعالةيةى دةكةين بةسةرضاوش اَي
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارة  ثَيشينةى هاوسةرطريى دوو ثَيشنيار هةيةش يةكةمش كة اَيسـتا ثَيشـينةى هاوسـةرطريى يـةك مليـؤن      

تكايـة اـةم ثَيشـنيارانة     دينارةش ببَيتـة ثَيـنج مليـؤن دينـارش دووةميـان دةَلـَى ببَيتـة حـةو  مليـؤن دينـارش           
 .،رَيتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عبدالسنم نةرموو

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش ضوارةمش بر طةيةك كةتايبةتة بة هاوسةرطريىش بة تةسةور ى من اـةو كاتـة لـةوَى موناقةشـة     15لة ماددةى 
 ......ش و بر يارى لةسةر بدةينبكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــاك         ــةن ك ــةش رةياا ــة دانيش ــاش تكاي ــوثاسش ن ــتش زؤر س ــةرتيب دةكرَي ــة ت ــةش لَيران ــةش نةنةقاتيش ــة زيادةي اةم

 .عبدالسنم دانيشةش كاك عمر صديق هةورامى كةرةمكة
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
% 11لة ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايىش بة ثَيى نيـزام ضـةند كةسـَيك بـؤ كـةم كردنـةوةى       من داوا دةكةم 

 ......ثَيشنياريان هةبووش هةموو اةو ثَيشنيارانة ،وَيننةوةش بؤ اةوةى بة يةكةار ،رَيتة دةنطدانةوة
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 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بكـا ش داواى  % 1بَيـت دوو كـةس بـا ديتـا  لـة      % 1وَى نا تكاية دانيشةش رةيااةنش اةو بةر َيزانةى كة دةيانـة 
 .مليؤنش كاك ر َيباز نةرموو 1لَيبوردن دةكةين 

 :بةر َيز ر َيباز نتاح حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةسةور دةكةم اةو دانانى سولتةى زةواج ثَينج مليؤنةكة لةسةر اةو بر ة زيادة شتَيكى  ةَلة  دةردةضـَيتش  
لة كاتَيكدا كة اةم بر ينة  نةكراوةش خؤ هةر بر ايار بووة كة سولتةى زةواج مليؤنَيـك بـووةش   ضونكة ثَيشك 

دوو مليؤن و نيو حيساس كراوةش اةطةر ثَينج مليؤنةكة هةمووى ،رَيتـة سـةر اـةم ثـارة زيادةيـةش تةسـةور        
دارايـى لةوانةيـة لـة نيـوةى      دةكةم اةو كاتة كةم دةهَينَيتش ديسانةوة ر ووبةر ووى اةوة دةبينةوةش وةزارةتـى 

 .اةو كَيشةية ضارةسةر بكرَيت 15ساَلةكة بَلَيت ثارةكة نةماش لةبةر اةوة هةر دةبَيت لة ماددةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش يةنابى وةزير كةرةمكة
 :وةزيرى دارايى و اابووري/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةتى اةو قةرز و سولتانةوة هيضى تةخسيسيان نيةش لةبةر اةوة لة ثارة نةقديةكة دةردةضَيتبةنيسب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مليؤن بَيت با يةكَيك هةَلسَيت قسة بكا ش كَى لةطةَل اةوةية حـةو  مليـؤن بَيـتش     1بةر َيزان كَى ثَيى باشة 
يةش سوثاسش كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش       بةر َيز لةطةَلدا 31تكاية دةستى بةزر بكاتةوة ش 

بةر َيز لةطةَلدانيةش بؤية بة زؤرينةى دةنط ر ة  كرايةوةش تكاية هيَ اةنـدامَيكى ثةرلـةمانش زةخـت لـة      26
اةندامَيكى تر نةكا  اةوها دةنط بدا ش اَيوة اازادنش اةندام خؤى بري اةكاتةوةش زةخـت لـة يـةكك مةكـةنش     

ةوة دذى مانى مرؤاةش كـَى لةطـةَل اةوةيـة ثَيـنج مليـؤن بَيـتش تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش زؤر           ضونكة ا
سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش زؤر سوثاسش بة كؤى دةنط ثَينج مليؤن ثةسةند كـراش  

َت بكـةين بـَى دةنـط بـنش      دةستان خؤ ش نةرموو كاك عونىش رةيااةنش اةرَى ثَيتان يوانة اةوةندة داواتـان 
هــةمووى ضــةند دةقيقةيةكــةش بــؤ ثةرلــةمانى كوردســتانش يــوان نيــةش لــةناو يةلســةيةكى ر ةمســى لــة كــاتى 
دةنطدانش لةطةَل يةك قسة بكـةنش اـةوة اةضـَيتة ثر ؤتؤكؤَلـةوةش اـةمَينَينتش بـةيانى دكتؤرَيكـة لةسـةر اـةوة          

ايلتيزام بة نيزام دةكةن لةناو يةلسةكانش رةياتان َت  وةزعة تةقيمى اةم اةندام ثةرلةمانانة لةسةر ضةند
بكةنش بؤ اةوةى ايشةكان بة ر َيـك و ثَيكـى بـر وا ش نـةرموون      ساةكةم وةكو برايةكى اَيوةش ايلتيزام بة هدو

 .ليذنةى ياسايى
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 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة ثيَ   ــةبارة  بـ ــة سـ ــر هةيـ ــنيارى تـ ــةهيدان و   ثَيشـ ــةكانى شـ ــى منداَلـ ــا كردنـ ــةرطريىش ايعتـ ــينةى هاوسـ شـ

اةنتالكراوةكانش اةو ثَيشنيارة  داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم ،رَيتة دةنطدانةوةش ر ةقـةمى نيهـااى   
ايعتا دةكرَيتش ثَينج مليؤن اَيستا تةسبيت بووش واتة سولتة نةبَيت بؤ اةوانش بَى بةرامبـةر بؤيـان بكرَيـتش    

 .ةكة ايعادة نةكرَيتةوةثار
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَيري ان سةرهةنط قسة نةكةى لة يَيطاى خؤ ش اةوةى قسة بكا  ايةرااـا  اةكـةم لةطـةَليانش ضـونكة بـة      
 .ر ةيا نايدةى نيةش نةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و كار و منداَلةكانى كَ و كور ى شةهيدان و اةنتالكراوةكان اةو قةرزةى  سةبارة  بةو ثَيشنيارةش كةوا كةس
بؤ هاوسةرطريى وةردةطرنش ببةخشرَينش واتة نةيطةر َيننةوة وةكو كةسانى ترش ببَيتة مينةة بةخشنيش قـةرز  

ثَييـان   نةبَيت دواتر داوايـان َت بكرَيـت بيطةر َيننـةوةش ببةخشـرَين لـة طةر انـةوةى قةرزةكـةوش وةكـو مينةـة         
 .بدرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةصةكةى ،وَيننةوة نةرموو

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش اـةوة  (اس  أمقنأةةقرتدةد اأأفقأأديلقارأمنمدأة شقء ةسأنة قؤهفل أنةعأأأ متلحأةلفيأة قزنةجأة با غقيأوسقيأم يقأأأأ
 .نةصةكة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش زؤر سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش زؤر     

 .سوثاسش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش نةرموو بةردةوام بن
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ......سةبارة  سولتةى عةقارش سَى ثَيشنيار هةية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاروان صاحل تكاية بَى دةنط
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 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مليــؤن دينــارش  15مليــؤن دينــارش دووةميــان بــؤ  11ثَيشــنيارى يةكــةمش دةَلَيــت ســولتةكة زيــاد بكرَيــتش بــؤ   

 .مليؤن دينار 31سَييةميان بؤ 
 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

بـةر َيز   32مليـؤن بَيـت تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش       31يةوة دَيينة خوارةوةش كـَى لةطـةَل اةوةيـة    31لة 
بةر َيز لةطةَلدانيةش سوثاسش بة زؤرينـةى دةنـط    28لةطةَلدايةش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش 

 .نةرموو 15ر ةنز كرايةوةش اَيستا دَيينة سةر 
 :ى كمال سعيد بةزازبةر َيز عون

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .مليؤن دينار 15ثَيشنيارى دووةم 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 15بةر َيز لةطةَلدايـة كـة   21مليؤنش تكاية دةستى بةرز بكاتةوة ش  15بةر َيزان كَى لةطةَل اةوةية كة ببَيتة 

بـةر َيز لةطةَلدانيـةش سـوثاسش بـة زؤرينـةى       21 ش بَيتش سوثاسش كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بـةرز بكاتـةوة  
 .مليؤنش نةرموو11مليؤنةكة  ر ة  كرايةوةش اَيستا  15دةنط 

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مليؤن دينار11ثَيشنيارى سَييةم 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مليؤن  11بةر َيز لةطةَلداية كة  65كاية دةستى بةرز بكاتةوة ش مليؤن بَيتش ت11بةر َيزان كَى لةطةَلداية كة 
 .بَيتش سوثاسش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش نةرموو بةردةوامبة

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
مليار دينـار بـؤ اةجنامـدانى هةَلبـذاردنى ثارَيزطاكـان و قـةزاو        35ثَيشنيارى تر سةبارة  بة تةرخانكردنى 

 .لة هةرَيمى كوردستانداناحيةكان 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةرموو نةصةكةى ،وَينةوةش كاك بينل نةرموو
 (:بنل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 182 

ثَيشــنيارَيكمان كردبــوو لةســةر ســولتةى عةقارةكــةش اةطــةر اــةوة تــةامني حةياتــة  كــة دانــراوة لةســةرى   
 .لةناو اةو بر طةدايةش اةطةر لوتف بكةى بيخةية دةنطدانةوةالبنَيتش هةر 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كاك شَيروانش كـاك بـينل دروسـت دةَلَيـتش اـةو ثَيشـنيارة هـا  ضـةند بـةر َيزَيك ثشـتيوانيان لَيـى كـردش كـة              

وش كـاك بـينل   تةامني حةيا  لةسةرى البضـَيتش اةطـةر نةصـةكةى ،وَيننـةوة ،رَيتـة دةنطدانـةوةش نـةرمو       
 .اةطةر موقتةرةحةكة دووبارة بكةيتةوة

 (:بنل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارة  بة تةامينى حةيا  كة كراوة بة مةرجش لةسةر سولتةى عةقارش كـة اَيسـتا بر يـار دراش سـوثاس بـؤ       
ركةسَيكش اةطـةر تـةامني حـةيا  نـةكا ش تـةامني      مليؤنش كراوة بة مةرج هة11هةموو بةر َيزان كة بوو بة 

حةيا  بةو ماناية نية اةو كةسة تةامينى حـةياتى بكرَيـتش تـةامني حةياتةكـة بـةو مانايـة دَيـت كـة اـةو          
كةسة اةطةر مردش حكومة  لـةو ثارةيـة خـؤ  بَيـتش اـةو مونةزةمةيـةش يـان اـةو كؤمثانيايـة اـةم ثارةيـة            

ش قةزيةكـة لَيرةيـةش خـؤى قانونـةن هةركةسـَيك قـةرزى حكومـةتى لةسـةر         بدا ش اةوة لَيرة تا اَيرة دروستة
بَيتش خؤى بؤ خؤى ثارةكةى عةنوو دةبَيتش كةواتة بؤضى اَيستا اةم شةرتة ،ةينة سةر اةم خةَلكةش اةوة 
لة اليةكش لة اليةكى تـرينش زؤر بـةى هـةرة زؤرى زانايـانى ايسـنم موتـةنقن لةسـةر اـةوةى اـةم تـةامني           

اايز نيةو حةرامةش اـةوةى كـة وةريشـى دةطرَيـتش اـةوةيان بـاس كـردووة كـة لةناضـارى دروسـتة           حةياتة ي
وةربطريَيتش لةبةر اةوةى اةطةرضى حةرام كراوةش مادةم بووة بة مةرجش اةطةر نا اةوة قةزيةيةكة لة ر ووى 

ةامني حةياتـة اةطةرضـى   شةرعيةوة ايشكات تَيدايةش بؤية من داوا لة بةر َيزان دةكةم كة لوتف بكةنش اةم ت
 .ثارةكةشى كةم بَيتش البنَيت بؤ اةوةى اةو ايشكالة شةرعية نةمَينَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان خان نةرموو

 :بةر َيز سؤزان شةهاس نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بكردايةش بؤ ةوونةش تةامينى سـةيارة  خؤزطة اَيمة وامان َت بهاتاية لةم واَلتةية تةامينى هةموو شتةكاةان 
يةكَيكة لةو شتانةى كة كاتَيك تؤ سةيارة اةكر ىش ستر اةيهَينيتة دةرةوةش يةكسةر يةكَيكى موتةهةور خؤى 
َت اةدا ش يةكسةر نرخى سةيارةكة  روبعَيكى َت دادةبةزَيتش اةطةر تةامني هةبَى لةسةر سةيارةكة ش اـةو  

ةعويزى اةو لَيدانة  بداتةوةش بؤ عةقار بؤ حةيا ش بـؤ تـةامني سـةحىش بـؤ     شةريكةى تةامينة مةيبورة ت
ــك بَيــت اةمــة يؤرَيكــة لــة تــةامني كردنــى ذيــان و اــةنرادو       اــةم شــتانةش رةيــا اةكــةمش تكــا اةكــةمش كارَي

ةسَيك هاوواَلتيان لةناو كؤمةَلطاش بةناوى شة  و بةناوى اةوةوة با اَيمة ر َيطة لةم حاَلةتة نةطرينش طوناهى ك
ضية خانوويةك دةكا ش كةسَيكى موتةهةور دَيـتش طـر ى تَيبـةردةدا ش مناَلَيـك شـخارتةيةكى َت اـةدا  طـر ى        
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تَيبةراةدا ش اةطةر تةامني نةبَىش تةامني اةبَى اةم خانووةش اةم شةريكةية مـةيبووة تـةعويزى بكاتـةوةش    
 .تبؤية تكا دةكةم اةو تةامني على اةياتة كارَيك نيةش هةَلة بَي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثةدان خان كةرةمكة

 :بةر َيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تةايدى اةو قسةى سؤزان خان دةكةمش زؤر ر استةش بةس هيَ ثةيوةندى بـةم مةوزوعـةوة نيـةش ضـونكة     
ا بَيتة اَيرةش من تةامينى حةياتى خـؤم  اةم مةوزوعة تةامني لةسةر حةيا  نيةش اةطةر كاتَيك شةريكةى و

بكةمش اةطةر مردمش ثارةيةك بدا  بة مناَلةكا  اةمة شتَيكى تةواو دروستةش بةاَلم اةمـة هـةر ناوةكـةى بـة     
هةَلة هاتووةش تةامينى قةرزى حكومةتةش يةعنى ايةبارى مواتن اةكرَيتش لة بر ى اةو قةرزة لة حاَلةتَيكداش 

كـة ناخؤشـكين حاَلةتـة خـراثكين حاَلةتـةش اَيمـة تةسـةور ى بكـةينش لـةو كاتـة             كة سولتةيةش اةطةر مرد
حكومــة  ايســتيعدادى لَيخــؤ  بــوونى نــةبَيت لــة قةرزةكــةش بةر اســتى اةمــة قــورس كردنــى بــارى شــانى     

 .هاوواَلتيانة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

عى َت اةكا ش كة البضَيتش سَى كةس ديتـا   بةر َيزانش اَيستا موداخةلة خةاَلسش سَى كةسش مةيال اةدةم ديتا
اةكا  كة  َينَيتش اةويا اةخيةينة دةنطدانةوةش ضونكة هةر كةسَيك بة ناوى نيزاميةوة بؤخؤى قسة بكا  
نابَيتش اَيستا سَى كةسـم اـةوَيتش اةوانـةى اةيانـةوَيت ديتـا  بكـةنش كـة نـةمَينَيت البنَيـتش ر َى اـةدةم بـة            

صباحش عمر عبدالعزيزش .امحدش داخوازى زؤرة ضوار كةسش ضوار كةس ديتا  بكا ش د.د صباحش عمرش.بةر َيز د
بةشري خلي ش اةم ضوارة ديتا  دةكةنش ثاشان ر َى اةدةينة يةنابى وةزيـرين رةاـى خـؤى    .امحد وةرتىش د.د

بـةرزجنىش  صـباح  .بدا ش اةويا اةخيةينة دةنطدانةوةش دواى اةوةى ضوار كةسين ديتا  بكا  كة  َينَيـتش د 
 .نةرموو

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارة  بة تةامينى حةيا  كة اَيستا تـةامني لـة هـةموو دونيـا بـووة بـة سـةنعةتَيك و طرنطيـةكى زؤرى         
م َلمان هـاتوون لَيكؤَلينـةوةو لَيكدانـةوةى زؤريـان بـؤ كـردووةش بـةالَ       لة نقهى ايسنميدا زانايـانى موسـ  هةيةش 

اـةبَى بــزانني تــةامني دوو يـؤرة تةامينــةش تــةامينى ايلزامـىش تــةامينى ايةبــارىش كـة حكومــة  دةيكــا ش     
لةسةر سةيارا  و لةسةر بوارى تةندروستى و اةمانة يياوازةش هةموو زاناكان موتـةنقن لةسـةر اـةوةى كـة     

و اـةو شـةريكاتةى كـة     ر ةوايةش اةوةى كة بـاس كـراش لـة مةسـةلةى سـةيارةوش مةسـةلةى بـوارى تةندروسـتى        
نيعلةن اةضَيتة حكومة  وش اةضَيتة خةزَينـةى طشـتى ثةيوةنـدى بةمـةوة هةيـةش اةمـة ايشـكات تَيدانيـةش         
بةاَلم ايشكال لةو شةريكاتى تةامينى خسوسى هةيةش كة هةموو هةدةن و ااماجنيان بريتية لـة ريـبح و لـة    
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ةريكاتى تـةامني علـى حـةيا ش اةوانـةى كـة شـةريكاتى       قازانجش بؤية زانايةكان زؤربةيان بر وايان واية كة ش
جتارى و ريبةنيش قازاجنةكانيان اةضَيتة كؤمثانيـا تايبةتةكانـةوةش اـةوة ر َيطـةيان ثـَى نـةداوةو بـة اليانـةوة         

هةزار كةسش لة قةرزى خانووبـةرة   31هةزار كةسش  11حةرامةش مةوزوعةكة لَيرةدايةش كاتَيك كة نزيكةى 
ش بــةاَلم مــةريى تــةامينى حــةيا  بضــن ثارةيــةك دةنــع بكــةن بــة شــةريكاتى تــةامينى بةهرةمةنــد دةبَيــت

هةزار كةسة ضةنَيكيان اـةمرنش   11حةيا ش اةمة اةكرَيتة مةرج بؤيانش اةو كَيشةيةى َت دةكةوَيتةوةش لةو 
ــةو   ــة ل ــةش  11مومكن ــةزار كةس ــةو       111ه ــدى ا ــة عاي ــةبَى ب ــةكى زؤر ا ــة ثارةي ــة نةتبة ــرَىش ل ــيان   كةس

مثانيايانــةش بــةاَلم لــة موقابيليشــةوة ثارةيــةكى كــةم اةدةنــةوة بــةو كةســانةى كــة مــردوونش يــاخود اــةو   كؤ
قةرزانة اةدةنةوةش لَيرةدا زانايةكان ثَييان واية اةمـة اةضـَيتة بـابى بـةيعى  ـةرةرةوة عةقـدى  ـةرةرةوةش        

ةاَلم ر ؤذَيـك لـة ر ؤذان لَيـى    يةعنى مومكنة يةكَيك ثةجنا سـاَلش بيسـت سـاَل اـةو ثـارةى تةاميناتـة بـدا ش بـ        
بةهرةمةند نةبَيتش بةاَلم كةسَيك يةك ر ؤذ دابَيتى يان ساَلَيك دابَيتى يان مانطَيك دابَيتـىش ثارةيـةكى زؤرى   
دةست دةكةوَيت بة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكانش بؤيـة ثشـتطريى لـةو ر ايـة دةكـةمش كـة شـةريكاتى تـةامني علـى             

ى جتـارى تايبـة ش زانايـةكان ر ةايـان ثَيـى نـةداوةش نـةتوايان وا داوة كـة         حةيا ش بة تايبةتى شةريكاتى ريبة
نابَيتش هةر عةقدَيكين اةو مةوزوعةى بةسةرةوة بَيتش شوبهةى لةسةرةش بؤية داواكارم كة سولتةى عةقار 
وةكو خزمةتَيك كة حكومة  دةيكا  بؤ هاوواَلتيان ش يةعنى خؤى اةو مةريةى تَيدانةبَيتش ضـونكة اَيمـة   
ثةيوةنديةكى زؤرمان بة هاوواَلتيانةوة كردووةش اةوانين داوايـان كـردووة لةبـةر خـاترى اـةوةى اـةو بـارة        
قورســة نةضــَيتة سةرشــانيانش وة طومانَيــك كــة هةيــةش لةمةســةلةى حــةاَلَل بــوون و حــةرام بــوونش اَيمــة    

رنش اـةو مةريـةى َت البـةن و    داواكارين لة ثةرلةمانتارانى بةر َيز اةو مةوزوعة بة نـةزةرى ايعتيبـار وةرطـ   
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش كاك عمر عبدالعزيز كةرةمكة

 :نءاسة  ينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤربةى اةوةى ويستم كاك صباح باسى كردش من يةك تَيبينى عـةرز دةكـةمش دوو مـةوزو  تَيكـةَل نةكـةينش      
اسة كة اَيستا هةية لة اارادايةش رسوماتَيك وةردةطريَيتش هيَ ثةيوةنديةكى بة بيمةوة نيـة بةر اسـتىش   اةم ب

اةو بيمةى كة لة واَلتان هةيـةش اـةنواعى هةيـة ايختياريـة مواةسةسـاتى اـةهلى اـةيكا ش هةيـة حكومـة           
يدا  وةكو هةموو رسـوماتَيكى  دةيكا ش اةمةى لة كوردستان وةردةطريَيت رسوماتَيكة ايةباريةش هاوواَلتى اة

ش منـين ثـَيم   ةتر وةردةطريَيتش اةمة بيمة نيةش تكاية با تَيكةَل نةبَيت لةطةَل مةسةلةى تـةامني علـى اةيـا   
 .باشة اةو مةوزوعة البن َيتش تكاية تَيكةَلى نةكةن برادةران لةطةَل مةسةلةى تةامني ايةتماعىش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد كةرةمكة.سش بةر َيز دزؤر سوثا
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 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةرَيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

صـباح لـة   .من قسةكانى خؤم اةدةمة كاك عبدالسنمش باشةش بةر َيز سةرؤكى ثةرلـةمانش وَيـر اى اـةوةى كـة د    
وواَلتيـانش بـؤ ااسـانكاريةش بـؤ     ر ووى شةرعيةكةى ااماذةى ثَيداش ديارة اامانج لة ثَيدانى اـةو سـولتةية بـة ها   

دروست كردنى خانووبةرةش بؤ اةوةى بتوانن ذيانى خؤيان دابني بكةنش لةبةر اةوةش اـةو ثارةيـة بـة ر اسـتى     
قورساييةكى تر لة سةر هاوواَلتى دروست دةكا ش كة لةو كاتةية اةو ثارة بةقةرز وةردةطرَيـت كـة بتوانَيـت    

وةردةطــريَىش اةمــة قورســاييةكى لةســةر هــاوواَلتى دروســت كــردووةش  خــانوو دروســت بكــا ش بــةاَلم ثــارةى َت
ليذنــةى نــةتواى يةكيــةتى زانايــانين داوايــان لــة حكومــة  كــردووةش ضــةند يارَيــك مــن ااطــادارم داوايــان    
لــةخودى ســةرؤكى حكومــةتين كــردووة كــة اــةم تــةامني حةياتــة البــةرَىش تةنانــة  اــةو ر ســوماتة زيــادة   

ر لــة بــرى رســوما  وةردةطــريَىش ديــارة مةشــكورةن حكومــة  زيادةكــةى البــردووةش    بةر اســتى ثارةيــةكى زؤ
بةر استى رسوماتَيكى زؤر وةردةطريَى لة برى اةو مامةَلةيةى كة هاوواَلتى دةيكا ش ثَيموانية ثَيويسـت بـةوة   

ؤمثانيـاى  هةزار دينار بؤ مامةَلةى هاوواَلتى وةربطريَيـتش اةمـة يطـة لـةو تةامينـةى اةيداتـة ك       311بكا  
هـةزار دينـار    311هةزار ديناريشى َت وةردةطريَيت وةكو رسوما ش اايا رسوما  ثَيويستى بة  311دَلنيايىش 

هـةزارين لـةوَىش اةكاتـة هةشـت سـةد       511هةزار لـةوَىش  311هةية ش لةبةر اةوة بؤ ااسانكارى هاوواَلتىش 
تى قـورس دةكـا ش مـن داوام اةوةيـة كـة هـةم       هةزار لة هاوواَلتى وةردةطريَيتش بةر استى اةمـة شـانى هـاووالَ   

رسوماتةكة كةم بكرَيتةوةش بةر َيز وةزيرى داراين ثَيم خؤشة تةوزيح بـدا  لةسـةرى وةهـةم اـةو ثارةيـةى      
 .كة اةدرَيتة كؤمثانياى دَلنيايى اةمة  البنَيت وةكو ااسانكاريةك بؤ هاوواَلتىش زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشري خلي  كةرةمكة.ةر َيز دسوثاسش ب

 :تؤنيقبشري خلي  .بةر يز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةســةر ثَيشــينةى هاوســةرطريى و اةوانــة دوو يــؤرة شــنتش موستةحســةاَل  حكومــة  بؤضــى وةردةطرَيــت    
نـاوى  لةبةرامبةر اةو قةرزة كة دةيـدا ش يـةكيان رسـوماتةش يـةكيان اـةو بـر ة ثارةيـة كـة يـان سـااَلنةية بـة            

ش اـةوةى رسـوماتةكة هـيَ موشـكيلةمان لةطـةَلى نيـةش هـيَ كَيشـةيةكى شةرعيشـى نيـةش           ةتةامني على اةيا
لةبـةر اـةوةى رسـوماتى موستةحسـةلة هةيـةش بـؤ حكومـة  و لـة هـةموو دةواارةكـان هةيـةش بـؤ خةرييــة             

ى بَيتـة خـوارةوة كـةمك    ايداريةكانةش اةوة موشكيلةى نية اةطةر بشمينَيتش بةاَلم اةطةر نسـبةكةو ر َيذةكـة  
بَيتش اةمة زؤر ضاككةش بةاَلم مةسةلةى تةامينةكة دوو يؤر تةامني هةيـةش اةوانـةى كـةوا  ـري مـولزةمنش      
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صــباح باســى كــردش اــةوةى كــة ايلزامــى نيــةش دوو يــؤر    .اةوانــةى كــة ايلزامــى نيــةش ايلزاميةكــةى كــاك د  
ش اةوةى كـة تةعاونيـة مانـاى اةوةيـة كـة تـؤ لـةو        تةامينمان هةيةش تةامينَيكى جتارىش تةامينَيكى تةعاونى

ماوةيةداش ماوةى سـاَلَيك و دووسـاَل و دة سـاَلش ثارةكـة دةدةى لةثاشـان اةطـةر هـيَ كَيشـةيةك نـةبوو اـةوة           
ثارةيةكت بؤ دةطةر َيتةوةش بةاَلم جتاريةكة اةوةية اةوة ثارةيـة دةدةى بـؤ ماوةيـةك اـةو ثارةيـة دةدةى كـة       

هيضــت نــةبووش ثارةكــة  دةر وا  و ناطةر َيتــةوةش اةمــة لَيــرة نقهــى ايســنميداش لــة   هــيَ كَيشــةيةك نــةبووش
شــةرعى ايســنميداش دةَلَيــت مــادةم ثارةكــة  ناطةر َيتــةوةش كةواتــة حةرامــةش اــةوةى كــة اَيســتا دةكرَيــت لــة  

ر كوردســتانش لةســةر ســولتةى عةقاريةكــة اةوةيــة اــةم يــؤرة تةامينــة جتاريــةى ثارةكــة  دةر وا ش اةطــة   
نةمردى هةتاوةكو قةردةكة خةاَلس دةبَيتش ناطةر َيتةوة بؤ ش بؤية اةمة بة شةرعةن ياايز نيـةش حةرامـةش   
داوا دةكةين كة اةو تةامينة البضَيتش اةطةر الشى نابةنش لةسـةر سـولتةى عةقاريةكـة البضـَيتش يـان بـةالى       

بيكاتـة تـةامنيش كـَى حـةزى َت نيـة بـا       كةمةوة ببَيتة شتَيكى اارةزوو مةندانةش كَى بؤخؤى حـةزى لَييـة بـا    
 .نةيكا ش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيستا ضوار بةر َيز اةوانةى كةديتا  دةكةن اةوة  َينَيـتش يةكـةم بـا يـةنابى وةزيـر ر ةاـى بـدا  لةسـةرىش         

 .اةطةر ر وونكردنةوةيةك بدةىش نةرموو
 :و اابوورىوةزيرى دارايى / بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة اةو تةامينةى كة اَيسـتا لـة شـةريكاتى تـةامنيش زؤربـةى لـة شـةريكاتى تـةامينى حكومـة  تـةامني           
كراونش اةوة بؤ تةامينى قةرزى عةقاريةش اةوة بة ثَيـى قانونـةوة كـراوةش اةطـةر ثةرلـةمان ضـى اـةبينَيتش        

 .رزةكةيةضؤن ايقرار اةدا ش اةوة بؤ زةمانى قة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةعنى اَيوة هةدةنتان لةمة ضؤنة ش اةطةر ر وون بكرَيتةوة بؤ اةوةى ثةرلةمانتاران تَى بطةنش بـزانن اَيـوة   
 .وةكو حكومة ش وةكو وةزارة ش بؤ اةم شتة دانراوةش ناايدةكةى ضية ش بؤضى دانراوة 

 :اابوورىوةزيرى دارايى و /بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زةمانى اةوة قةرزة اةكا  بة نيسبةتى حكومةتةوةش دواي اةوة بـة نيسـبةتى هاوواَلتيـةوةش هـةر هاوواَلتيـة      
كة اةمرى خوا اـةكا ش اـةو خـؤى ايعتـا دةكرَيـت لـةو قـةرزةش شـةريكةى تـةامني دَيـت اـةو ثـارةى قـةرزة              

 .موون دةبَيت لةو حاَلةتةدةداتةوة حكومة ش ثارةكةى حكومةتين مةز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا كـَى اةيـةوَيت ديتـاعى َت بكـاتنش اـةم بةر َيزانـة عمـر عبـدالرمحنش عمـر صـديق هـةورامىش بَيري ـان             
 .سةرهةنطش كاك عمر نةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كردش تَيطةيشتنَيكى  ةَلة  هةية لة تـةامني ش ر اسـتة اةمـة تـةامينى      هةروةكو يةنابى وةزير باسى لةسةر
نة حةياتى كابراية كة قةرز وةردةطرَيتش نة تةامينى ايصـابةيةش نـة هـى اـةزرارى سـةيارةيةش هـى دةيينـى        
دةوَلةتةش اةو شةريكةيةى كة تةامينى دةكا ش ايةتيمال وةربطرين داايمةن كة نامرَيتش اةطةر كـابرا مـردش   

و دةينةى حكومة ش اةو شةريكةى كة تةامينى كردووةش زةمانى دةينةكة اـةكا ش دةينةكـة اةداتـةوة بـة     اة
حكومة ش خةَلكَيكى تر ايستيتادةى َت دةكا ش لةبةر اةوة اةطةر اةمة بَيتة سةر قاعيدةى  ورمش كة وةكـو  

ورم بَيـتش مـادةم  ةردـة    صباح باسى كردش اـةوة قاعيدةيـةكى نيقهيـة كـة  ـورم بَيـتش اـةبَى  ـورم بـالغ         .د
وةردةطرَيتش  ورمين با لةسةرىش ضونكة اةوة موسـتةنيدة ضـونكة اـةو مةسـةلة تةامينـةى كـة دةدرَيـتش        
بةبَى موقابي  نيةش ليقااى اةو دةينةية سبةينَى كة مردو ايعتـا كـرا لـة دةينةكـةش اـةوة  ورمـة و دةسـتى        

 .سوثاسكةوتووةش بة موقابيلةو هيَ حةرامَيكى تيا نيةش زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز عمر صديق هةورامى كةرمةكة
 :بةر َيز عمر صديق هةورامى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من قسة لةسةر حةرام بوون و حةاَلَل بوونى اةم بابةتة ناكةمش بةس تةنها اةوةندة دةَلَيم اَيمـة بـا اليـةكى    

ةرامةتةش سوودمةند دةبَيت لةو قةرزةش اةطةر اَيمـة اَيسـتا بر يـار    اةم بابةتة نةبيننيش خةَلكَيك هةية كةم د
لةسةر اةوة بدةينش اةم تةامينة وةرنةطريَىش اةو كةسانةى كةم دةرامـةتن و سـوودمةند دةبـن لـةم قـةرزةش      
دواتر اةبَى خانةوادةكةيان قةرزةكة بدةنةوةش لةبةر اةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةمش بـة بر يـارى ثةرلـةمان اـةم        

ــةَل           باب ــر لةط ــنيارَيكش دوات ــة ثَيش ــةكرَيت ب ــراوةش ا ــا ر َيكخ ــة ياس ــة ب ــةكرَيتش اةم ــةَل ن ــةى لةط ــة مامةَل ةت
ثَيشــنيارةكان كــة ثةرلــةمانى كوردســتان اــةينَيرَيت بــؤ حكومــة ش بــة ثَيشــنيارَيك بنَيردرَيــتش يــارَيكى تــر 

ى تـر ليذنـةكانى ثةرلـةمانى    حكومة  ضاو بةم بابةتة ،شـَينَيتةوةش بـؤ اـةوةى ر اى خـةَلكى ثسـثؤر  يـارَيك      
 .كوردستان مامةَلة لةطةَل اةم بابةتة بكةنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز بَيري ان سةرهةنط كةرةمكة

 :بةر َيز بَيري ان امساعي  سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تةش بؤ طةر انـةوةى مـادةم نـاوى قـةرزةش     من ثشتطريى قسةكانى بةر َيز يةنابى وةزير دةكةمش ضونكة زؤر ر اس
دةبَيت زةمان هةبَيت كة دةطةر َيتةوةش تةامينين ثَيويستة هةبَيتش دةبَيت خؤمان وا نَيربني كة تةامينمان 
هــةبَيتش تــةامني ضــةند يؤرَيكــةش تــةامينى ســةيارة هةيــةش تــةامينى منــاَل هةيــةش تــةامينى ذيــان هةيــةش    

من بةحةرامى نازا ش اةطةر وابى اةمن لـة ذيـا  زؤر حـةرامم كـردووةش     تةامينى اةوة  هةية كة دةَلَينش 
بؤية هةتا ثارةكة بؤم بطةر َيتةوةش دةبَيت تةامني هةبَينتش اةوة بـؤ اةوةيـة كـة بـزانني حكومـة  ثارةكـةى       

 .خؤى وةردةطرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةك بةر َيزى تر ديتا  اةكا ش نةرموو
 :َيز كوَيستان حممد عبداهللبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من اةمةوَيت يةك ثرسيار بكةمش يا اةوة كاك شَيروان وةكو قانونيةك يوا ان اةداتةوة يـا وةزيـرش اةطـةر    
يةكَيك عةقار وةرطرَيت و اةو تةامينة نةكا ش لة ر ووى قانونيةكةيةوة  رَيتش ايسقاتى اةو قةرزة اةبَيت 

ضونكة بؤ هةندَيك سولتة اةو ايسقاتة اةبَيتش هةر خؤمان قانونَيكمان دةركـردش لـة خـوت ثَيشـوو      يان نا ش
ش اةوةى كة خانووةكةى بؤ دةكراش كـة اـةمرَيت اـيك    1116اةوةى دروست كردنى يةكةى نيشتةيَى بوونش 

يـةنابى وةزيـر يوا ـان    عةنوو دةكرَيتش اةمةوَيت بؤمان ر وون ببَيتةوةش اةمانةوَيت يان كاك شَيروان يان 
 .بداتةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عونى ليذنةى ياسايى با يوابت بداتةوةش نةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

عـةقارى  قةرارةكى اةجنومةنى شؤر شى هةَلوةشاوة هةيةش سةبارة  بةو بابةتةش هةر كةسَيك اةطـةر قـةرزى   
تقتم أة سقكنأ لمقلةول أيفأأأأ)وةرطر ش اةمرى خواى كردش لةقةرزةكة عةنوو دةكرَيتش دووش اـةوة لـة ياسـاى    

هةم نةقةرةكمان لةو بابةتـة تةسـبيت كـرد لـة مـاددةى ضـوارةمش        1116ى ساَلى  1ذمارة ( ةقل  أكلردةاا 
رتتبقيأنلماقهأيعفق أة لرثقيأمقاتب  أمقنأأأأأأأة أ يفأحا يأنفاةأما كأة لح ةأة سكل يأقبلأتس ي أةمقسقاأ)دةَلَيني 
 .ش زؤر سوثاس( ةمقسا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموو كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اةوةى براى بةر َيزم كاك عونى ايشارةتى ثَييداش زؤر تةواوةش اةوةى يةنابى وةزيرين ايشارةتى ثَييدا زؤر 
ةواوةش اةوةى كاك عونى بةنيسـبة  وةنـاتى موقتـةريز واتـةش اـةوةى كـة قـةرز وةردةطرَيـتش نعلـةن اـةوة           ت

اةطةر هاتوو اةمرى خواى كردش عةنوو دةبَيـت لـة قةرزةكـةش وةرةسةشـى عـةنوو دةبَيـت و خؤشـى عـةنوو         
ةسـرةن عـةقارىش   دةبَيت ثا  مردنىش بةاَلم زةمانةن بؤ اةو ايلتيزامةى كة هةية بـةينى خـؤى و بـةينى م   

شةريكةى تةامني دَيتة يَيطاى اةو شةخسة موتةوةنية بؤ اةوةى قةرزةكة بداتةوةش مةسـةلةى تةامينةكـة   
لَيـرة مولزةمــة بــؤ زةمــانى دانـةوةى اــةو قــةرزةش لــةيياتى اـةوةى وةرةســةكة بداتــةوةش شــةريكةى تــةامني    

ةى تـةامني كـة بـرادةران ايشـارةتيان     قةرزى حكومة  دةداتةوةش اةوة لة اليةكش لـة الى دووةمـةوةش شـةريك   
ثَييداش كة تةامني على اةياتةش اةوةيان خةَلك اازادة كة خؤى تةامني دةكا  لة كؤمثانيايةكانش بة نيسبة  

ش بــةاَلم لَيــرة مولزةمــة زةمانــةن بــؤ وةنــاى اــةو قــةرزةى كــة ثَيــى دةدرَيــتش لــة اليــةن  ةتــةامني علــى اةيــا
 .َيدايةش بة قانونين تةنزيم كراوةش بةَلَىحكومةتةوة كة مةسرةنى عةقارى ت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان اَيستا دوو بؤضوون هةيةش خةاَلس بوو موداخةلةش بؤضوونَيك اةوةية كة داوا دةكةن اـةو تةامينـة   

كَى لةطةَل  نةمَينَيتش بؤضوونَيك هةية اةَلَيت نةخَير  َينَيتش ضونكة زامنة بؤ اةوةى قةرزةكة بطةر َيتةوةش
كــةسش دوو لةســةر ســَيى اةنــدامانى   12اةوةيــة اــةو تةامينــة نــةمَينَيتش تكايــة دةســتى بــةرز بكاتــةوة ش   

ثةرلةمان لةطةَلداية كة البضَيتش  كَى لةطةَلداية  َينَيـت اـةو تةامينـةش تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة ش زؤر        
 .كةمنش بة زؤرينةى دةنط ال دراش نةرموو بةردةوام بن

 :َيز عونى كمال سعيد بةزازبةر 
 .  بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ........مليار دينارش بؤ اةجنامدانى  35ثَيشنيارَيك سةبارة  بة تةرخانكردنى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نوقتةى نيزامى هةيةش نةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حممد نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مـةترىش اةطةرضـى يـةنابى    111َيشنيارَيكمان كرد كة سـولتةى عـةقار بـدرَيت بـة     كؤمةَلَيك ثةرلةمانتار ث
 ......وةزيرى دارايى باسى اةوةى كرد

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دَيينة سةرىش اةوة وةخت ماوةش كاك عونى بةردةوامبة

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ــنيارَيك ثَيشــكة  كــر   ــة تــةرخانكردنى بــر ى   ثَيش ــارش بــؤ اةجنامــدانى هةَلبذاردنــةكانى      35ا ب مليــار دين
 .ثارَيزطاكان و قةزاكان و ناحيةكان لة هةرَيمى كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةرموو

 : بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

% 11َينديـةوةش يـةعنى كـةس ثَيشـنيارى نـةكردووة لـةوةى       اةو ثَيشنيارةى كة اَيستا بةر َيز كـاك عـونى خو  
 ......بن درَيتش اةوة خؤى لة ايةتياتى وةزارةتى دارايى اةدرَيتش هةموو اينتيخاباتَيك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان خان نةرمووش ناش هةية

 :بةر َيز سؤزان شهاس نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة  داواى كرد ايزانةى اةو خاَلة بكرَيتش لةبةر اةوة وةك ضؤن بوديةكةى خؤى لة يةلسةى دوَينَى حكو
 .بة ثر ؤذة ياسايةك ناردووةش اةو خاَلة  ايزنة كردنةكةى دةتواندرَيت ،رَيتة دةنطدانةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة عثما كاك عدنان 

 :حممد عثما بةر َيز عدنان 
 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بر طةيةك هةية نةنةقاتى اينتيخابا ش حصةى ايقليم دانراوة بـة سـى    1111لة نةنةقاتى حاكيمةى ساَلى 
كةش واتة اَيمة بابَلَيني سى و يةك مليارةكةش سى و يـةك مليـار   %11و يةك مليارش اةمة ايستيقتا  كراوة لة 

ى كة حصةى ايقليمة بةر استى %11تا  كراوة لةو بوو نازا  بؤ بووة سى و ثَينجش سى و يةك مليار ايستيق
ثَيويســت دةكــا  كــة يــةنابى وةزيــر تــةوزيح بــدا ش ضــونكة لــةوَى تةحديــد نــةكراوةش نووســراوة نةنــةقا   
اينتيخابا ش تةحديدى نةكردووة ضية و ضى نيةش مةبلة َيك دانراوة لة حسةى ايقليمين بر اوةش بؤية اةم 

 .دةكةينش اةمة هى ضيةو لة كوَيوة هاتووة  مةبلة ةى تر كة اَيستا تةخسيسى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش يةنابى وةزير رةايتان لةسةر اةو موداخةلةية
 :وةزيرى دارايى و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خاباتى عامش اَيمة هينمان لةطةَل اةو اةوةى كة يةنابى كاك عدنان خوَينديةوة اةوة مةوزوعى عامةش اينتي
مةوزوعةدا هةيةش خاسة بة مةنتيقةى كوردستانةوةش اَيمة ايقكامحـان كـردش اـةو ثارةيـةى كـة ايسـتيقتا        
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دةكرَيتش اةم ثارةية  ايزانة بكرَيتش ضونكة تةيروبةمان هةية لةطةَلىش اينتيخابـاتى ثَيشـوو تـرش اةطـةر     
دةردةضَيتش بةاَلم بؤ مةنتيقةكة بَيـتش لـة هـةرَيمى كوردسـتان لـة الى       عام بَيت خؤيان اةيدةنش خؤى لةوَى

 .اَيمةوة دةردةضَيتش اةوة اَيمة بؤية اةطةر ثَيشنيازةكة  ر ة  دةكرَيتةوةش اةوة دةسةاَلتى خؤتانة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك ساالر نةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر استيدا اةوةى براى بةر َيز كاك عدنان ااماذةى ثَيى كردش وةكـو بـةر َيز وةزيـرى دارايـن ر وونـى كـردةوةش       لة

م بؤ اينتيخاباتى موحانةزا ش انتخابا   ري ملتزمـة بـاقليم هةيـةش بـؤ ثارَيزطاكـانى      اينتيخاباتى عامةش بةاَل
سـاس نـةكراوةش اـةوة بؤيـة لةسـةر ميزانيـةى       عرياق لةو ياسايةدا اةوة بر اوةتةوةش بؤ هةرَيمى كوردستان حي

هةرَيمى كوردستان ثَيويست دةكا  مةسةلةى اينتيخاباتى ثارَيزطاكان لـة اليـةن خؤمانـةوة ايـدارة بـدرَيتش      
 .تةموي  بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دروستةش نةرموو ثةيام خان

 :بةر َيز ثةيام امحد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش 0303ض اينتيخاباتَيـك هةيـةش تـا     0300وةزير وتى اةوة بؤ عامةش اَيمـة خؤمـان بـا  اـةزانني      يةنابى
هيَ اينتيخاباتَيكى عام نيةش اةو ثارةيةى كةتةخسي  كراوةش بؤ  0300اينتيخاباتى عام هةيةش كةواتة لة 

 ....هةرَيمى كوردستانش بؤ كوَي اةر وا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةرمووكاك دَلشاد ن
 : بةر َيز دَلشاد شهاس حايي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية اةم مةوزوعـة اةوةنـدة موشـتومر  هـةَلناطرىش اةمـة تةخسيسـَيك نييـةش حيةـز دةبَيـتش اةمـة           
لةبة ـداوة بكـا ش بضـيت ثارةكـةي      مةنتقين نيية حكومةتى هةرَيم اةطةر بتوانَيتش تةامينى اـةو ثارةيـة  

بكا  بؤ اينتيخابا ش اةوةي اَيمة لَيي تَيطةيشتووينش اينتيخابـاتي مةحـةلي كـة لةسـةر      خؤي بؤمان سةرن
ااسا هةرَيم دةكرَيتش خةرييةكاني لةسةر هةرَيمي كوردستانةش بؤ اةوةي لة اايندةيةكي نزيك مةسةلةي 

يصي اةم مةبلة ة مالي نةبَيتة سةبةبَيكش طرنتَيك لة بةردةم هةَلبذاردنش من لةطةَل اةوةدامة اَيمة تةخص
بكةينش اةطةر حكومة ش ديسانين دةَلَيمةوةش اةطةر تواني تةاميين مةبلةغ بكا ش خؤ ثارةكـةي اَيمـة هـةر    
لة خةزينةى حكومةتة وهيَ دةستكاري ناكرَيت و مةعقولين نية دوويـار سـةرن بكرَيـتش اةطـةر نـا ثـك       
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ري اةوة بكـا ش مةسـةلةي مـالي نةبَيتـة طرنـت      زةمانَيكةش ايتميئنانَيكةش اةوةي ثةرلةماني كوردستان ايقرا
 .لةبةر دةم هةَلبذاردنةكاني اةجنومةني ثارَيزطاكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان عظ مينةرموو 
 
 :جنم الدين عظ ميبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمانــة كرديــانش كــةس كــة بــر اوة زؤربــةي اــةو ثَيشــنيارانةى اــةو برادةرانــةى كــة لــة ثةرل % 11ديــارة اــةو 

ثَيشنياري اةوةي نةكردووةش داايمةن سَي كةس اةبَي اـةو ثَيشـنيارةى كردبـيش اينةـا ،رَيتـة دةنطدانـةوةش       
 .بةآلم اةو ثَيشنيارة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ران ناش ناش وةزير داواي كرد بة رةمسي و ضةند اةندامَيكي ثةرلةمانين ثشتيوانيان لَي كردش يةكَي لةوان طـؤ 
 .اازاد بووش صبيةة بووش عيماد بووش عمر نورةديين بووش الي اَيمة تؤمار كراوةش كاك كاردؤ نةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثار ساَل لة لَيذنةى ياساييش دةستةي كؤميسؤني باآلي هةَلبذاردةان بيينش وتيان وا ثارةكـة الي اَيمـة هةيـةش    

اَيوة نووسراوَيك بكةنش اـةم ثـارةى كـة اَيـوة باسـي اةكـةن ماوةتـةوة و بـا نةضـَيتةوة عـرياقش اةمـة             اةطةر
بن َيش حكومة  لَيـرة كـاتَي   % 11يةكيانش دووش اَيمة كاتَي دةمانةوَي ثَيشنيار بكةينش اَيمة ثةرلةمانتار وتي 

 كَي ثشتيواني كردووة يةكةي بينيوةش اةَلَيش با اةمة بؤ ثارَيزطاكان تةرخان بكرَيش 11%
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران نةرموو
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
حةزم لَيية لةبةر اةوةي لة ثرؤتؤكؤل تؤمار دةكرَيش اةوةي راست بكةمـةوة بـؤ بـراي بـةر َيزم كـاك كـاردؤش       

َيزي دةيَلَيش راستةش بةآلم وتي اةطـةر تـا نيهايـةتي سـاَلي     اَيمة راستة كؤمسيؤةان بانط كردش اةو قسةي بةر 
اينتيخاباتةكة نةكرَيش ثارةكة ايعادة دةبَيتةوة بـؤ نـاو بوديـةى عـرياقش يـةعين اـةوة نيـة هـةر وا          1111

دابــني كرابــَيش دووش مــن يةكــةَيك لــةوان و كــةيلي خــان بــووينش ثشــتيواني بؤضــووني    1111بَيتــةوة و بــؤ 
 .خةنة دةنطدانش دةنطي دَييَن يان ناييَناةواةان كردش بي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر نةرموو
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 :بةر َيز عمر صديق هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةراي اةوةي كة اةو بؤضوونة هةبوو بة تةرخان كردني اةو بر ة ثارةيةش بةآلم اةم بر ة تةرخان دةكرَيش 

اةو كاتة خةرج دةكرَيش اةطةر اينتيخابا  اةجنام نةدراش بر ةكة بةس تةرخان اةطةر اينتيخابا  اةجنامدرا 
كراوة و خةرج ناكرَي و دةضَيتة سةر حيسابَيكي تر و بؤ مةبةستَيكي تـر خـةرج دةكـرَيش اـةوين بـة ثَيـي       

 .ياسا و بة ثَيي رَينماييةكانش وةزيري دارايي موناقةلةي ثَيدةكا ش زؤر سوثاس
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .كوَيستان خان نةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مان نةبر يباية و اةم % 11وةآل من ثرسيارةكةم ااراستةي بةر َيز وةزيري دارايي دةكةمش اةطةر اَيمة اةم لة 

ش اةي اةطةر اةمـةمان نةبووايـةش   ثارةية لةمة ييانةكراباية بؤ هةَلبذاردنش اينتيخاباتي ثارَيزطاكان نةاةكرا
 .اةو ثارةي لة كوَي اةهَينا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش يةنابي وةزير نةرموو
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ايةتيا  و تةواري بن ينديارة اةطةر اةو ثارةيةمان لَيرة دةست نةكةوَيتش مةيبوورين اةضني لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا كا  خةال  بـووش روون بـووش ثَيشـنيارَيك هةيـةش حكومـة  بـة زةرووري اـةزانَيش ضـةند اةنـدامَيكي          
ثةرلةمان ثشتيواني لَي اةكا ش ضةند اةندامَيكين ثَيـي وايـة زةروور نيـةش اـةو ثَيشـنيارة صـيا ة بكـرَي و        

 .وةش نةرمووناةخرَيتة دةنطدانة
 :بةر َيز عةوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مل ارأديلارأ اغط يأهف اتأةةوةسأةهاخاناتأجما سأةحملافظاتأنأةمقض يأنأة لقلةح أأأ35ختص اأمبلغأق رهأ
أ.يفأةمقل  

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز لةطةلَةيـدا   16دايةش كَي لةطةَلدا نية ش  بةر َيز لةطةَلي 81كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتةوة ش 

 .نيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسند كراش نةرموو بةردةوام بن
 :بةر َيز عةوني كمال بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةزار   111ثَيشنيار كرا بة زيادكردني دةرماَلةي خؤراك بؤ ثؤلي  و ااساين و قوةى اـةمين داخيلـي بـؤ    

 .نةش داوا دةكةم لة سةرؤكي ثةرلةمان اةو ثَيشنيارة ،رَيتة دةنطدانةوةديناري مانطا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية بةو شَيوةى خوَيندرايةوةش تكاية دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة   بـة         
 .كؤي دةنط ثةسند كراش نةرموو بؤ خاَلَيكي تر

 :القادر دزةييرؤذان عبد .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارَيكي تر هةبوو سةبارة  بة تؤر ي ضاودَيري كؤمةآليةتيش كة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك نةردان نيزامية ش نةرموو
 :بةر َيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةنـدام ثةرلـةمان يادداشـتَيكمان دا     11باسي كردش اَيمـة   هةزارةى كة بةر َيز كاك عةني 111سةرباري اةو 

هـةزارةى بـةدةل اةرزاقـة وةك     111ساَلي اةو  1بؤ يةنابت و لَيرة  ضةند كةس ثشتطرييان لَي كردش كة 
ســاَليان بر يــار دراوة بــؤ بطةر درَيتــةوةش اــةوانين بؤيــان بطةر َيتــةوةش بــةآلم  1ضــؤن نةرمانبــةراني مــةدةني 

كـةس تـةوقيعمان كـرد و لـة الي يةنابتانـةوش       11سـاَلداش اَيمـة    1نيشان بكـرَي لـة مـاوةى    موودةكةي دةست
ضةند كةسَيكين اةو ثَيشنيارةى كردش لةبةر اةوةش اةوة  وبنَيك بووة و بؤ اةوةي بطةر َيتةوة بؤ ثؤلي  و 

 .ااساين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةو ثارةيـة لةبـةر دةسـتةش      31/11/1111تـا   1/1/1111ش لـة  1111اةمة ميزانيـةي يـةك سـاَلةش هـي     
 .لةبةر اةوة تؤ نار ؤيتش نةرموو كاك عبداهلل

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بؤ قةرةبووي نةرمانبةرانين هةر بة هةمان شَيوةيةش ثَيوةرةكةى يةك ثَيوةرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ان بةر َيز يةنابي وةزير رةايت
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةوةى نةرمانبةران مووضةيةش اةمة موخةصةصاتةش موخةصةصا  صيتةتي دةدوومةى نيةش هـةر كاتَيـك   
 .بن َيت و هةر كاتَيكين بدرَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ابي كاك عةوني بةردةوام بةش نةرمووسوثاس بؤ يةنابتش يةن
 

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة تؤر ي ضاودَيري كؤمةآليةتيش ثَيشنياري اةوة كرا كة اةو دةرماَلةى كة دةدرَيش  اةو بةخشـينةش  

 .شنيارة  بدرَيتة دةنطدانهةزار دينارش اةطةر اةو ثَي 151هةزار دينار بؤ  15زياد بكرَي لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتةوة شزؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نية   بة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش كـاك      
 .بينل نيزامية ش نةرموو

 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــؤ    ــة دكت ــنيارةى ك ــةم ثَيش ــةَل ا ــة       لةط ــرا ك ــةوة ك ــنياري ا ــة  ثَيش ــةر َيزَيكي ديك ــةند ب ــةوةش ض رة خوَيندي

ش وةكـو  151يـة بكرَيتـة    151كةمئةنداماني هاووآلتي و هـةموو اةوانـة  كـة ثلـةش راتبـةكانيان لـة خـوار        
راتـيب نـةبَيش تكايـة اةطـةر اـةوة ،رَيتـة دةنطدانـةوة         151يةكي لـَي بكـرَيش يـةعين هـيَ كـةس لـة خـوار        

 .سوثاست دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسنم نةرموو
 :صديق مصطف  بةر َيز عبدالسنم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو سةرؤكي لَيذنةى كاروباري كؤمةآليةتيش حةز دةكـةم اـةو مةوزوعـة روون بكـةمش لـة ثـارةوة وةزارةتـي        

بَيـت   151كرد لةسـةريش بر يـاري داوة    كاروباري كؤمةآليةتي بةر َينمايي كة اةجنومةنى وةزيران موانةقةي
هـةزار بـؤ دايـك و بـاوكش لةطـةَل ايةيـازةى        111بؤ هةموو اةوانةى كةمئةندام و اةوحاَلةتةش لةطةَل داني 

مدنو  الراتب اةطةر يةك كةمئنداميان هةبَيش اةطةر دوو كةم اةنداميان هةبَيش دايك  و باوك دةتـوانن لـة   
 .ةوة1اواي كرد تةحقيق بووة لة ثارةوة لة مانطي ماَل بنش واتا اةوةي مامؤستا د

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو خا 
 :بةر َيز شةو  حممد  ريب
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو رؤذانةى كة طتتوطؤ لةسةر اةم بابةتة كراش باس لةوة  كرا كة تؤر ي كؤمةآليةتي ثارةكة زيـاد اـةكرَي   

ــؤ  ــةوة  151ب ــةَل ا ــةزارش لةط ــة     ه ــةتي  ك ــاري كؤمةآلي ــار و كاروب ــي ك ــرَي وةزارةت ــةك داوا بك ــة رَينمايي دا ب
 .ثَيداضوونةوةى بكا 

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ماوة شةو  خانش يارَي ثاز مةدةن تكايـةش سـةبر بكـةن بـا تـةواو بَيـتش اةطـةر نـةبوو اـةويا شـتةكان           
 .بَلَينش كاك شَيرزاد نةرموو

 :حلافظأ ويفعب أةبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةندام ثةرلـةمان باسـي اـةوةمان كـرد مووضـةي كةمئةنـدامان و خـاوةن ثَيداويسـتيةكان          11اَيمة زياد لة 

 .زياد بكرَيش يةعين لةبةر اةوة حةقي واية ،رَيتة دةنطدانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك عبدالسنم رووني كردةوةش بيلزةبت وايةش ايك شتَيك بووةش بـؤ  يوابدرايةوةش اةوة تةحقيق بووةش وةكو 
 .يارَيكي تر بيخةنة دةنطدانش كاك عةوني بةردةوام بنش نةرموون

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مليار دينار بؤ هةَلمةتي دروستكردني قوتا،انة لة هةرَيم 151تةرخان كردني 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

كَي لةطةَلداية تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة   بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش              
 .نةرموو بؤ خاَلَيكي تر

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤذانـةى كـةوا ثَيشـنيار كـراوةش بـةآلم      مليار دينـار و زيـاد كردنـي بـؤ بوديـةى اـةو ثر       311تةرخان كردني 
كةمكي بؤ تةرخان كراوة بـؤ بوديـةى اـةو ثرؤذانـة زيـاد      % 11لةكؤي طشا تَيضووني كولتةكةي تةنها لة 

 .بكرَيش ببورةش لةسةر ثارَيزطاكاني هةرَيم دابة  بكرَي بة ثَيي رَيذةى دانيشتووان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رتكاية بيخوَينةوة يارَيكي ت
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مل ارأديلارأمضافاءاأة أة لةزهيأةمةاثماريي أ اعزيزأة شاريعأة  رتحيأة حتأالصصتأماأهسبيأةققلأمقنأأأأ311
أ.منأة كلفيأةممجا  يأ لمشونعأنأتلزعأعل أاافظاتأةمقل  أنلسبيأةكاهءا%أ11

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتةوة شزؤر سوثاسش كَي لةطةَلدا نية   بة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش كـاك      
 .امحد نةرموو.د
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةَلَيك لـةو  اَيمة خةرَيكة هةموو ياسايةكة لة ماددةى يةكدا هةمووي كور  اةكةينةوةش يةعين بةراسا كؤ

اةتوانني موعالةيةى بكةينش يةعين خةريكة اَيمـة   15بابةتانة ثَيم واية لة اةحكامي خيتامي لة ماددةى 
 .هةموو قانونةكة لة ماددةى يةكدا كور  اةكةينةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو دكتؤرة
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ــةو         ــنايي ا ــر رؤش ــة ذَي ــاكو ل ــةوة ت ــَي يةكنبكرَيت ــنيارةكانةش دةب ــةس ثَيش ــةوة ب ــةش ا ــةك ني ــاددةى ي ــةوة م ا
ــةكن        ــدان ي ــة بةدةنط ــتة اةوان ــة ثَيويس ــةوةش بؤي ــة دابر ذرَيت ــةويا ماددةك ــينش ا ــي دَي ــة دةنط ــنيارانة  ك ثَيش

 .بكرَيتةوة و بة ماددةكي سةربةخؤ رَيك دةخرَيتةوةش سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .ثةدان خان نةرموو
 :عبدالرمحن بةر َيز ثةدان عزالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اي من اةوةي كة اَيستا اةيكةينش اةكةوينة هةَلةيةكي حيسابيةوة كة دواتر لةبةر اةوةي دةنطي لةسةر 

ان تةخصي  كردووةش اَيستا لةوة اةضَي م% 11اةدرَيش ناتوانني بطةر َيينةوة سةريش اَيمة بريمان نةضَي لة 
 .مان ثَيشنيار كردبَي% 111بايي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا خا ش حيسـابيان كـردووة لَيذنـةى دارايـيش مـن لةطـةَليان دانيشـتم و زؤر بـة يـواني حيسـابيان كـردووةش            
 .رؤذان. نةرموو بةردةوام بة د

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
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مليار دينـار بـؤ ثاَلثشـا كردنـيش ثـرؤذةي خزمـة         111ثَيشنيارَيكي تر سةبارة  بة تةرخان كردني بر ي 
طوزاري لةو قـةزا و ناحيـة سـنووريانةى كـةوا زةرةرمةنـد بووينـة كـة راطـوَيزراون ثَيشـك وش بـؤ ميزانيـةي            

 .انيشتووانثةرةثَيداني ثارَيزطاكان زياد بكرَي بة ثَيي رَيذةى د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة   بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش              
 .نةرموو بةردةوام بنش نوقتةي نيزامي كاك كاردؤ نةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكةية خؤيش كة تةواو بووش هةر ثَيشنيارَيكي ترمـان هـةبَي يَيـي    % 11ةكا ش اةمة اةو رَيذانةى كة باس ا

ــَينيش كاكــة اــةم ثَيشــنيارة  لــة بــاتي    مليــار تــةرخان بكــةينش اــةوة   111نامَينَيتــةوة بــؤ اــةوةي اَيمــة بَل
ش قبول كرا مليار بؤ اةمة تةرخان دةكةينش لةبةر اةوة دواي ثَيشنيارةكان كة تةواو بوو(11)ش(11) دةكةينة

كؤتـايي ثـَي   % 11يان قبول نةكراش اينةا اةم رَيذانة ،وَيندرَيتةوة لَيرةش سوثاسش ضونكة اةوة دةيـةوَي لـة   
 .بَيش دوايي هةر ثَيشنيارَيكمان هةبَي دةَلَي ثارة نةماوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااشا خان نةرموو
 :صاحل بةر َيز ااشا عةزيز

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
من ثَيشنيازةكةم اةوةية كة دةبواية بةاليةني كةمةوةش بر طةى داها  كؤتايي ثَي بهاتبايةش سـةرجنمان هةيـة   
لةسـةر داهـا ش داهاتةكــة كـؤي ر ةنووسـي داهــا  طؤر انكـاري بةسـةردادَيت لــة هةرَيمـداش بؤيـة اــةم كاتـة كــة          

نايي داهاتةكان اةبووش بؤية اةبواية اةو تةخصيصاتةكانين كة اَيستا بة كةم و زؤري دااةنَين لة سةر رؤش
 .بر طةيةكؤتايي ثَي بهاتبايةش اينةا اةو بر طانة ،رايةتة دةنطدانةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر نوةرديين نةرموو
 :محدامني خدربةر َيز عمر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بكـةينش لـة ضوارضـَيوةى نةنةقاتـداش دواي اـةوةي      لة راستيدا اةطةر سةيري ياساي طشا موازةنةى عرياقـ 

ــة    ــةواو بــووةش ل ــةدا دةستنيشــانيان كــردووةش        % 2ت ــةر لــةم ماددةي ــردووة بــة ماددةيــةكش ه ي تــةختيز ك
تةخصيصةكةي بؤ ضية ش يـةعين بـةو شـَيوةى كـة اَيسـتا هـاتووةش دروسـتةش بـةآلم ثَيويسـتة تةختيزةكـة و           

 .صيا ة بكرَي و ايزانة بكرَي تةخصيصةكةي لة ضوارضَيوةى ماددةيةكدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .اَيستا  وا كراوة و بةو شَيوة اةكرَيش كاك حممد نةرموو
 :امحد عليبةر َيز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةندام ثةرلةمانش ثَيشنيارمان كرد بؤ حكومـة ش دوو ياسـا لـةم ثةرلةمانـة دةرضـووة لـة        11اَيمة زياتر لة 

ش بؤ خانةنشيين ثَيشمةرطة و كةم اةندامي سةنطةرش هةروةها ثَيشنيازمان كردووةش هيَ نةبَيت 1111ي ساَل
 .ثَيشمةرطة بةراسا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .برا دَينتش هةمووي باس دةكةينش اةواني ترين هةموو موقتةرةحةكان بة تةسةلسول داندراوةش نةرموون
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
اةوةى اَيستا هةيةش نةك اي لَيذنةى دارايي و ياساييةش اةمة ر ةضاوي كـؤي ثَيشـنياري اةنـداماني ثةرلـةمان     
كؤكراوةتةوة لَيـرة و تـةرتيب كـراوة و ،رَيتـة بـةردةم اةنـدام ثةرلـةمان بـؤ دةنطـدانش اـةوة اـي مـة نيـةش              

 .اةنداماني ثةرلةمان كة لة هؤَلي ثةرلةمان كراوةلَيذنةى ياسايي و داراييش اةوة ثَيشنياري 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز سةمري سةليم نةرموو
 :امني بةط بةر َيز مسري سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاتي     وةاَل اَيمــة مةكوعةيــةك دوو ثَيشــنيارمان كــردش نــةمبيين لــةناو ثَيشــنيارةكانداش يةكــةمش موخةصةص

 .شي كة بؤ موةزةنني بؤ اةوةي عةدالةتَيك لة رةواتيب ثلة نزمةكان ةالاي مةعي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةي خةال  بووش اةطةر نةبوو اةويا بَلَينيش نةرموو
 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليارةكةى باسيان كردش  111اةساسي اةو ثَيشنيارانةى دةكرَي و اةو رَيذانةى كة زياد دةكرَيش اايا لة سةر 

 .مليارةكةية ش كة ايشكالي تَيدا بووش سوثاس 181يان لةسةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي نةرموو
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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موازةنـة كـةم بكرَيتـةوةش    % 11كـة  يةكـةش لةسـةر اـةو بنةمايـة     %11سةبارة  بةو رَيـذةى كـة دةنطـي هينـا     
 .مليؤن دينار 811مليار و  161بوديةكة دةكاتة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةمة سةعيد نةرموو
 
 
 

 :بةر َيز حةمة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــتة و        ــةو ليس ــيين ا ــةر داينةنيش ــت ه ــةوة و يةنابيش ــا  بطةر َيت ــة ك ــن ثَيمواي ــة م ــةوةي ك ــؤ ا ــةوة  ب ــَي ا بَل

ثَيشنيارةكةو دوايي اةخوَيندرَيتـةوةش اَيسـتا منـين ضـةند ثَيشـنيارَيكي تـر كـة لـة يـَي مـاوة و تةسـنيةي            
لةســةر كــراوةش بــةآلم نــايَلَيم و ضــاوةرَي دةكــةم تــا كؤتــاييش بــةآلم هةنــدَي ضــاوةرَي ناكــا ش اةطــةر بكرَيــت    

ندرايةوة اةوةي تر اَيمة دةست بةرز ناكةينةوة ثَيشنيارةكان هةمووي ،وَيندرَيتةوةش اةمانة دوايي كة خوَي
 . بؤ اةوةي تَيدا نية ش كةواتةنيبَلَيني اةوةي بؤ تَيدا نية ش بةآلم اَيستا هةر دةست بةرز اةكةينةوة و اةَلَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَيش لَيذنةى ياسايي بةردةوام بن

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

سةبارة  بة ثاَلثشا كردني ثرؤذة خزمةتطوزارييةكان لةناوضة دابر او و كَيشة لةسةرةكانش اةوين بة ثَيي 
ةقبعل أمل قارأأأ(أ11)مليـار دينـاري بةردةكـةوَيش     11اةو رَيذةيةي كةوا لةبةر دةسـتداية و حيسـا ان كـرد    
الازعأعل ءا أنأتال أنزةرةأة اخط بأيفأةمقل  أماانعيأديلارأ  ع أة شاريعأةخل م يأ لملاو أة سا طعيأنأة 

أ.تلف لأذ ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة   بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش              
 .نةرموو بةردةوام بن

 :علي بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليـار دينـار تةخصـي  دةكـرَي بـؤ بينـا و تـةامني كردنـي          11هةر لةو نيسبةتةي كة دابةزَيندراوةش بـر ي  

 .هةموو اةو دام و دةزطا وةرزشيانة و هاوكاري بةشي وةرز  لة هةرَيمي كوردستاندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةعةرةبين ،وَيننةوة
 :علي بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
أ.مل ارأديلارأ بلاسأنأتوم  أة لشتتأة وياض يأنأدع أة  طاعأة وياض أيفأةمقل  أ11ختصاأمبلغأق رهأ

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر سـوثاسش كـَي لةطةَلـدا نيـة   بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش              
 .ونةرمو ثاةو.د .نةرموو بةردةوام بن

 :ثاةوأعب أةمح أةناسط .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 11مليارةى حةز دةكةم بةس ااماذةى ثَيبكةم بة نيسبةتي وةزارةتي داراييش رةبا نةبيتةوة بـةو   11اةو 
 .1111مليارةى  كة تةرخان كرا بؤ بوديةى 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش تـةواوش نيـةش   31/11/1111بةوة نيةش اةوةى تر قةثا  بـوو لـة   يةش عينقةي  1111ناش اةمة ميزانيةي 
 .دانيشة

 :علي بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موقتــةرةحَيكي تــر هــةبوو بــؤش هاوكــاري كــردن و ثشــتطريي كردنــي قــةرزةكاني هــةردوو بــانكي زيراعــي و   
 :صيناعيش بةم شَيوةي خوارةوة
أ.ع أنأة صلاع تعزيزأقونرأة صوف أة زرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
 .بة كوردين هةتانة 

 :علي بةر َيز عمر عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاوكاري كردني قةرزةكاني هةردوو بانكي ثيشةسازي و كشتوكاَليش ثشتيواني كردن: بةَلَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .توخوا بةعةربي بيخوَيننةوة
 :بها   الدين عبدالعزيز بةر َيز عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

أ.تعزيزأقونرأة صوف أة زرةع أنأة صلاع 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كَي لةطةَلداية تكاية دةسا بةرز بكاتةوة شزؤر سوثاسش كَي لةطةَلـدا نيـة   بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـراش بـؤ         
 .خاَلَيكي تر

 :بةزازسعيد وني كمال بةر َيز ع

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ســةبارة  بــةو ثَيشــنيارانةى كــة كــراش اَيســتا اــةوةي ناحيــةي قانونيــة لــةو ماددةيــة يَيبــةيَي بــووش اَيمــة   
صيا ةمان كرد بةو شَيوةى كة اَيستا دةنطي لةسةردراش اةطةر ثَيتـان باشـة اـةو ماددةيـة ،وَينينـةوةش اـةو       

يكة ض ثَيتان باشـة بيخوَينينـةوةش ض بيكةينـة تـةواو كردنـي      ثَيشنيارانةى تر كة ماوةش اةمة بة ماددةكاني د
اــةو ماددةيـــةش ثَيشـــنياري دي زؤر كرايـــةش هـــةموو ايشـــمان لةســـةر كرديـــة و صـــيا ةكةمشان تةقريبـــةن  

كرديةش دوايي يان لـة كـاتي موناقةشـةكردني ماددةكـاني قانونةكـة كـة لـة دوايـي موناقةشـة دةكـةينش           ةااماد
 .ان اَيستاش كوو ثَيتان باشة واي لَي دةكةيندةخيةينةوة دةنطدانةوةش ي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةمة سةعيد نةرموو
 :بةر َيز محة سعيد محة علي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .داوا دةكةين ،وَيندرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر نةرموو
 :بةر َيز عمر صديق هةورامي

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
يةكـة بـووش   %11بةر َيزان لة لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى دارايي ااماذةيان بةوة كردش اةو بر ةي كـة بـر ا كـة لـة     

بةم يؤرةى خوارةوة تةخصي  كراش اَيستا لة ثةرلةماني كوردستان بر ياري لةسةر دراش اةمة بة ماددةيةك 
ةكانةش هةر اةو بريـار و ثَيشـنيارانة نـني كـة بـةر َيزان      ييا بكرَيتةوةش اةوةى ثةيوةندي بة بر يار و ثَيشنيار

اةنداماني ثةرلةمان كردوويانةش بةَلكو كؤمةَلَيك بر يـار و ثَيشـنيارمان هةيـة لـة راثـؤرتي لَيذنـةى دارايـي و        
كاروباري اابووريش هةموو اةوانة لة ضوارضَيوةى بر يار و ثَيشنيارش دواتر لةطةَل ياساكة ر ةوانـةى حكومـة    

 .رَي وش زؤر سوثاسدةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد نةرموو
 :بةر َيز حممد شارةزووري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة من ااماذةم بةو دوو ياسايةدا بةداخةوة لةوة هـيَ تةخصـي  نـةكراوةش دووش اَيمـة ثَيشـنيارمان كـرد       
 داوامـان كــردووة كــة دةرماَلــة بــؤ منــداَلي  اةنــدامي ثةرلــةمانني 11كةســنيش  11وةكـو لَيذنــةى شــةهيدانش  

يَيطـةى  % 11يَيطةى بكردبايةوةش بـةآلم بةداخـةوة لـةو    % 11شةهيد وةكو هةموو موزةنَيك اةبوواية لةو 
 .نةكراوتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان نةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي اةو ر ايـةي كـاك حممـد دةكـةمش كـة هةنـدَيك ثَيشـنيار كـراوة لـة لَيذنـةكانينش بـؤ ةوونـة             منين ثشتطري
اةوةي منداَلي شةهيدان اَيمة وةكو نراكسيؤني طؤر انش داوامـان كـردووة كـة منـداَلي شـةهيدان اـةوة بؤيـان        

دةنطـةوةش دةنطـي    بطةر َيتةوةش بَيةطة لةوةش داوامـان كـردووة كـة ضـاككردني مووضـةي خانةنشـينان ،رَيتـة       
نـةهيناوةش مةسـةلةن اـةوة موخةصةصـاتي توَيـذةري كؤمةآليـةتيش قـةرةبووي نةرمانبـةران و مامؤسـتايانش          

 .اةوانة هيضي نةخراية دةنطدانةوةش ثَيويستة ،رَيتة دةنطدانةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى دارايي نةرموون
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

لـة سـةر رؤشـنايي اـةو     % 11اَيمة لـةو ماددةيـة باسـي ثارةيـةيكي موحـةدةد دةكـةينش كـة ايسـتيقتاعة لـة          
ثارةيةش اَيمة هاتووين كؤمةَلَيك ثَيشنيار هةبوو لة هؤَلي ثةرلةمان كة ر ضاومان كردش اةو خاآلنةمان خسـتة  

اسـي هـةموو ثَيشـنيارةكان نـاتوانني بكـةينش      بةردةسا ثةرلةمان كة دةنطـي لةسـةرداش اَيمـة لـةو ماددةيـة ب     
يةعني اةوة ماوةش ثَيشنيار ماوةش ثاشان دَيينة سـةري كـاتي موناقةشـةكردني خاَلـةكاني كـة ثةيوةسـتة بـةو        

 .ثَيشنيارانةش يان لة اةحكامي خيتامي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو خا 
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـارةى كـة بـؤ ناوضـة زيانلَيكـةوتووةكانش اـةو كةليمـةى و اـةو          111يةكَيك لة بر طةكان كة اةَلي بؤ اةو 
ةكـةي  يوشةية بكرَي بة ش اةو شار و شارؤضكةى كة خاثوور كراونش ضونكة نـةرق هةيـة زيـانش دوايـي مةتات    

 .لَي اةكةوَي و حةقيان اةخورَينامَييَنش اةبيين اةو خاثور كراوة اةوانةى كة تةخت كراون و زةرةريان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ااشا خان نةرموو
 :بةر َيز ااشا عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةضَيت اَيمة تا اَيستا يةك موعانانان هةبووش اةوين اةوةبوو لة عةمةليةي تةصويتدا وةكـو كةمينـة    ثَي
رينــة و كةمينــةش قبوَلمــان بــوو ثرؤســةكة ددوكراســيةش بــةآلم لــة لــةناو ثةرلةمانــداش اةكةوتينــة بــةردةم زؤ

َيك بووش شتَيكي تازة هاتووتة ثَيشةوةش ثَيشنيارين ضوويتة بةردةم عةمةليةي زؤرينة و نتاياَيستادا ايستي
كةمينةش راستة اةطةر زؤرتري لة ثَيشيش بةآلم شةرعية  لةناو ثةرلةماندا بؤ سَي ثَيشنيار كـة سـَي اةنـدام    

 .رلةمان بيكا ش قوةتي قانوني وةكو واية كةثة
 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناش نا شا وانيةش قانون لةخؤتةوة دامةنَي ااشا خانش نةرموو دانيشةش ثَيشنيارين اةخرَيتـة دةنطدانـةوةش   
 .رموواةمانة ثاشانش دَيت ثَيشنيارةكان لة وةخا خؤي دَيت و لةسةري ايتيتاق دةكةنش اامينة زكري نة

 :بةر َيز اامينة زكري سعيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةاة دوو ساَلة لة بودية موناقةشة لةسةر هةندَي دكةين كو قةرةبوو كردنا ااواريت اَيرانا و توركيـا بَيتـة   
اةندام ثةرلةمانا موناقةشة سةر هةندَي كر كـو مةبلـة َيك بَيتـة     11كرنش اةاَي موناقةشةي بوديةدا اي 

 .بَيتة بر ين بؤ ااوارَيت اريان و توركيا% 11  كرن اي لة تةخصي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خورشيد وةآلمتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قةرةبوو كردن ر ةوايةش اَيمة لةطةَلنيش بةآلم قةرةبوو كـردن دةبَيـت بزانـي اـةو كةسـانة ضـةندن ش ضـؤنن ش        

 ش حـةكي زةرةر ضـةندة ش خـؤ ناكرَيـت اَيمـة لـة هـؤَلي ثةرلـةمان بَلـَين اةوةنـدة           .رة بة  دةكا ضةند ثا
مليار دينار بؤ ننن كةسش قةرةبوو كردنين يةعين سيستةمي خؤي هةيةش ضـؤنش ضـةندش اةوانـة ضـةندنش     

دةيـنش وةآل اةمـة   لة كوَينش كةنطني هاتن ش بة ذمارةى خَيزانةش بةعةدةد دةدةينش بة ثَيـي حـةكي زةرةر دة  
 .ناكرَيت لة هؤَلي ثةرلةمان بر يار لةسةري بدةينش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو
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 :بةر َيز هاور از شَيب امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر          ــتا اةط ــتةش اَيس ــعيد زؤر دروس ــة س ــاك حةم ــةكةي ك ــتاش قس ــا اَيس ــة بةراس ــنيارانةى ك ــةو ثَيش ــة ا اَيم
كـةس   11ة بؤي بزانني اةو ثَيشنيارةش ثَيشنيار بؤ زيادكردني ميزانيةي تةندروسا زيـاد لـة   ،وَينينةوة ل

كـةس قسـةي لةسـةر كـردووةش      11قسةي لةسةر كردش بؤضي اَيسـتاكة ناخرَيتـة نـاو دةنطدانـةوة ش زيـاد لـة       
 .داوامان كردووة كة ميزانيةي تةندروسا زياد بكرَيش ميزانيةكةي زؤر كةمة

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بةر َيزانش اةو تةوصياتانةى كة اَيستا هةيةش عةدةدةكةي مةحدودةش هةر نراكسيؤنَيكش تةوصياتةكاني خؤي 
بة نووسني وةكو ثارةكة كة كردمانش بدةنـة سـةرؤكايةتيش بـؤ يةلسـةي اَيـوارة يـةكش يـةك اةخيوَينينـةوةش         

ن نوقتةي نيزاميش وا قسة اةكةينش رةيااـةنش  اةويا لةسةري رةايتان اةدةنش تكاية لة هةموو نراكسيؤنةكا
هةر نراكسـيؤنَيك تةوصـياتةكاني خـؤي بـة رَيـك و ثَيكـي و بـة خـةتي خـؤي كـة التـان هةيـةش بينووسـن و              
 اندةنَيش اَيمة تةنزدي دةكـةين و ثاشـان دَيـني لَيـرة عـةرزي بـةر َيزتان دةكـةينش ديـارة لَيذنـةى دارايـي و           

 .ياتيان وةرنةطرتبَيتش كاك حةمة سةعيد نةرموولَيذنةى ياسايي هةندَيك تةوص
 :بةر َيز حةمة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبعــةن بــة خؤشــةاَليةوة اــةو ثَيشــنيارانةى كــة اَيســتا موصــادةقةمان لةســةري كــردش دةرماَلــةى ثــؤلي  و  

باســي دةرماَلــةى ثيشــةيي بــؤ دةرماَلــةي تــؤر ي كؤمةآليــةتيش بــةآلم ضــةند ثةرلــةمانتارَيكش ذمارةيــةكي زؤر 
ياساناسانش بؤ كؤمةَلناس و دةروونناسش بـؤ مامؤسـتايانش اةمـة  تكايـة وةكـو اـةو دوو دةرماَلةيـة ،رَيتـة         

 .دةنطةوة با دةنطي لةسةر بدةينش داواكارم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو لَيذنةى ياسايي
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

اــةوة دواتــر بــة مــاددةكي ســةربةخؤ يةكســاني اــةو دةرماآلنــة و ضــاو ثَيخشــانةوة هــةمووي دةكــرَي و            
دادةر َيذرَيتةوةش اةو ثَيشنيارانة لةبةر ضاو طرياينةش بةآلم ثَيويستة بة ماددةيةكي سةربةخؤ بيتش نةك لَيرة 

شنيارانة لة ماددةكي يياواز رَيك دةخرَيـتش  يةي كة باس دةكةينش اةو ثَي%11لة كةمكردنةوةى اةو رَيذةى 
 .اةوةي دةرماَلة ماددةيةكي دواتر سةربةخؤيةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ نةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كردنـي بـواري كشـتوكاَل و اـةوة     تازة ثَيشنيارَيكمان خستة دةنطدانةوةش ثَيشنيارَيك ثةيوةندي بة ثشتيواني 
بووش مةبلغةكةي دياري نةكرابووش هةروا ونان با ثشتيواني بكرَيش اَيمة خؤي كاتَي مةبلةغ دياري دةكـةينش  
حكومة  سةريف ناكا ش اينةا مةبلغةكة دياري نةبَيتش ثَيشنيارةكانش تةوصـيا  نيـةش هـةمووي وةكـو يةكـةش      

،رَيتة دةنطدانةوةش بؤ اةوةي كةيين قبوَل كـرا اينةـا بـر وا  يَيـي     يةك قوةتي هةيةش دةبَي هةمووي لَيرة 
 .بؤ بكرَيتةوةش كةييَن قبوَل نةكرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَي بـةر َيزش مـن وا ثَيـت دةَلـَيمش اـةو ثَيشـنيارانةي كـة لـةناو قاعـةش كـة لَيـرة ثَيشـنيارتان كـردووة و كـة لـة                
قـةش سـَي وةرةقـةش تةسةلسـولي بـؤ دابـيَن بـة رَيـك و ثَيكـي بينووسـةش لـة            لَيذنةكان ناردووتانةش لـة دوو وةرة 

 .دانيشتين داهاتوو دَيني و عةرزي دةكةينةوةش اةوة بة كوردي ثَيتاةان و ش كاك طؤران نةرموو
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةو ماددة يَيطاي بكةينةوةش نابَيش اةوةى من بزا  وا بزا  هةرضي ثَيشنيار و رةاي هةيةش اةطةر  انةوَي ل

و لة ياساكة بيخوَينينةوة و دواتر بَيينة سةر موناقةشـةش اَيمـة بـة نيـازين كؤمـةَلَيك مـاددةى زيـاد ايزانـة         
بكةين بؤ قانونةكةش لةناو ماددةكانداش كؤمةَلَيك اةو اارااانةى اَيستا هةيةش يَيطاي دةبَيتـةوةش دةكـرَي اَيمـة    

ةوام بني لة موناقةشة كردني ياساكةش يا لة ماددةكاني اةخري ضيمان بري ضووة و ض رةايةك ثشتيواني بةرد
هةبووةش ،رَيتـة دةنطـةوةش اةطـةر دةنطـي هَينـاش بـة مـاددة ايزانيـةكان ييطـاي بكرَيتـةوةش اةطـةر نـا اَيمـة              

 . انةوَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سايي بةردةوام بنسوثاس بؤ ثَيشنيارةكة ش لَيذنةى يا
 :بةر َيز عةوني كمال بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة بة باشي دةزاننيش اةو ثَيشنيارانةى كة اَيستا دةنطي لةسةر دراش صيا ةى ماددةكةي بيخوَينمةوةش واتا 

مة هةندَيك كؤتايي بَي بةو ماددةيةش اةو ثَيشنيارةى تر كة مايتةوةش يةنابيشت ايشارةتت ثَيداش دوايي اَي
ايشمان لةسةر كردووةش اةوي لةبري ضووة يان ااماذةمان ثَي نةكردووةش دةتوانني دووبارة ايشي لةسةر 

 .بكةين و اامادةي بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةرمووش اةوانةى كة اَيستا كرانش لة ماددةيةك هةمووي ر َيك ،ةنش بؤ اةوةي طشت ماددةكة ،رَينة 
 .اشان بضينة سةر اريادا ش نةرموودةنطدان و ث

 :بةزازسعيد وني كمال بةر َيز ع
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ:ة ادةأة ثا ثي

مل قل أديلقارأنأيقا أأأأأ811مل قارأنأأأ161منأةمجا  أة لةزهيأة اشقغ ل يأنأة بقا غأأأ%أ11ختف ضأهسبيأق ر اأ
أ:ملاقلاءاأة أةجلءاتأة ب ليأةدهاه

أ.ارأ  ةاموةرأيفأمحليأةهشاسأة  ةرقأيفأةمقل  مل ارأديلأ151مبلغأق رهأ-1
مل ارأديلارأمضافاءاأة أة لةزهيأةمةاثماريي أ اعزيزأة شاريعأة  رتحي أة حتأالصصقتأمقاأأأأ311مبلغأق رهأ-1

أ.منأة كلفيأةممجا  يأ لمشونعأن أتلزعأعل أاافظاتأةمقل  أنلسبيأةكاهءا%أ11هسبيأةقلأمنأ
رأديلارأ  ع أة شاريعأةخل م يأيفأةمقض يأنأة للةح أةحل نديقيأة اضقورةأنأة وحلقيأأأأمل اأ111مبلغأق رهأ-3

أ.ةان اأعل أة أيضافأة أم زةه يأتلم يأةحملافظاتأحسعأة كثافيأة سكاه ي
مل ارأديلقارأ ق ع أة شقاريعأةخل م قيأ لملقاو أة سقا طعيأنأة لاقازعأعل ءقاأنأتاقل أنزةرةأأأأأأأأأأأ11مبلغأق رهأ-2

أ.ةمقل  أماانعيأتلف لأذ كة اخط بأيفأ
أ.مل ارأديلارأ بلاسأنأتوم  أة لشتتأة وياض يأن أدع أة  طاعأة وياض أيفأةمقل  أ11مبلغأق رهأ-5
مل ارأديلقارأ اغط قيأهف قاتأةةقوةسأةهاخانقاتأجمقا سأةحملافظقاتأنأةمقضق يأنأة لقلةح أيفأأأأأأأأأأأ35مبلغأق رهأ-8

أ.ةمقل  
أ:مل ارأديلارأ أيلزعأكاآلت أ811نأأ312ة بلغأة اب  أنأة با غأ:أثاه ا

أ.م ي أديلارأ5زيادةأةلفيأة زنةجأمنأمل له أنأهصفأمل ل أديلارأة أ-1
أ.مل ل أديلارأ11مل ل أديلارأة أأ15زيادةأةلفيأة ع ارأمنأ-1
ة قفأديلقارأأأأ111ة أ(أخمصصقاتأوعقامأأ)زيادةأخمصصاتأةفوةدأة شوويأنأةمةقاي أنأققلءأةممقنأة ق ةالل أأأأأ-3

أ. ءويا
أ.ة فأديلارأ ءوياأ151ة فأديلارأة أأ15زيادةأختص صاتأ بكيأة وعاييأةمةاماع يأمنأ-2
أ.تعزيزأقونرأة صوف أة زرةع أنأة صلاع -5
أ.م ي أديلار أمنمدأة شء ةسأن أة ؤهفل أن أةعفاس  أمنأةةرتدةد اأ5متلحأةلفيأة زنةجأة با غيأ-8

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م ماددةية هةمووي نةقةرةش نةقةرة دةنطتان لةسةري داش زؤرينةى بة كؤي دةنط بووش اَيسـتا لـة   بةر َيزان اة
ماددةيةك رَيك خراوةتةوة و ايزانةي ماددةكـاني دةكـا ش كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـا بـةرز بكاتـةوة شزؤر         

 .امحد.ن تكايةش بةَلَي دسوثاسش كَي لةطةَلدا نية   بة كؤي دةنط ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةى داهاتةكا
 :امحد ابراهيم وةرتي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةو تةامينة كة الدراش وا بزا  نةخيوَيندةوةش ثَيويستة اةوين ،رَيتة ناو ماددةكةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 111 

 .دروستةبة تةاكيد اةوة دةنطمان بؤي دا و لة يَيطةيةك شوَيين اةكرَيتةوةش باشةش 
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيمة اَيستا لة ماددةى ارياداتني
أ:ة ادةأة ثاه ي

مل ارأديلقارأأأ368تو  ل أنأأ11ة عوةق أأمببلغأأ-مقل  أكلردةاا أ1111ت  رأةيوةدةتأة لةزهيأ لسليأة ا  يأ
أ:نأحسعأماأمب أيفأةجل ن أةمت 

تو  قل أنأأأ11 أ1111سعأقاهل أة لةزهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلرييأة عوةقأ لسقليأة ا  قيأأأحصيأةمقل  أح-1
أ.مل ارأديلارأ161

نأة عقادةأختص صقءاأأأأ1111ةميوةدةتأة اح  يأفع أيفأة لافلأةحل ندييأة لةلدةأيفأةقل  أكلردةاا أ سقليأأ-1
مققنأقققاهل أة لةزهققيأة عامققيأةمحتاديققيأأأ15ضققمنأملةزهققيأةقلقق  أكلردةققاا أحسققعأة ف ققوةأة ثا ثققيأمققنأة ققادةأأأ

أ.مل ارأديلارأ315 أ1111جلمءلرييأة عوةقأ لسليأة ا  يأ
أ.مل ارأديلارأ151ةميوةدةتأة خمليأ ب عاتأة طاقيأة كءوناة يأيفأةمقل   أ-3
أ.ل ارأديلارمأ211 أأ1111ةميوةدةتأة خمليأ لملافلأةحل ندييأة لةلدةأيفأةقل  أكلردةاا أ لسليأة ا  يأ-2
مقنأققاهل أة لةزهقيأة عامقيأةمحتاديقيأجلمءلريقيأأأأأأأأ15ختص صاتأنرتندنمرأحسعأة ف وةأة وةنعيأمقنأة قادةأأأ-5

أ.مل ارأديلارأ351 أأ1111ة عوةقأ لسليأة ا  يأ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي رةايتان تكاية
 :بةر َيز عةوني كمال بةزاز

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
 .اَيمة وةكو لَيذنةى ياساييش هيَ تَيبينيةكمان لةسةر ماددةكة نيةش ثشتطريي لَي دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى دارايي رةايتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســندة وش وةكــو خــؤي   رةاــي لَيذنــةى دارايــي دةربــارةى بر طــةى يــةك و دوو و ســَي و ضــوار و ثَيــنجش ثة        
دةمينيتةوةش لَيذنةكةمان ثَيشنيار دةكا ش بر طةيةك بؤ اةم ماددةية زياد بكرَيتش يان بة ماددةيةكي ياسـايي  

مقنأأ(أ5نأ2نأأ1)ختصقاأةميقوةدةتأة قلةردةأيفأة ف قوةأأأأأ:أيودا بةم شَيوةي خوارةوةش دةقي مـاددةش يـان بر طـة   
واتا  مدةرييأة حتأت عأف ءاأة لافلأةحل ندييأةنأة عمل اتأة لفط ي ة ادةأة ثاه ي أحصوةأ لمحافظاتأةنأة لح ةتأة
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لـة مـاددةى دوو هـاتووةش تـةنها بـؤ ثارَيزطاكـان يـان         5و  2و  1تـةرخان كردنـي اـةو داهاتانـةي لـة بر طـةى       
 .يةكةكاني بةرَيوةبردن كة خاَلة سنووريةكان و ضاالكيةكاني بةرهةمي نةوتي تَيداية

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 يةنابي وةزير رةايتان 
 :وةزيري دارايي و اابووري/بةر َيز شيب بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة اريادةكاةان هةمووي يةرد كردووة وةكو وةزارةتي دارايي و حكومة ش اةوة ايقترياحي ثةرلةمانة كة 
 .ةرياةَلَيش بؤ موحانةزاتي حدوديش اَيمة هيَ الردان نية لةس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاددةى دوو موناقةشــة دةكــةين هـي اــريادا ش رةاــي لَيذنـةى ياســايي و دارايــي وتـراش نــةرموو هــي حــدودي     
 .،وَينةوة

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

افظقاتأةنأة لحق ةتأةمدةريقيأأأأمقنأة قادةأة ثاه قي أحصقوةأ لمحأأأأ(أ5نأ2نأأ1)ختصاأةميوةدةتأة لةردةأيفأة ف وةأ
 ة حتأت عأف ءاأة لافلأةحل ندييأةنأة عمل اتأة لفط ي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةمر ؤ بة قاايمةكة نار ؤينش ناو اةنووسنيش بؤية لة اةخريةوة دةست ثَي اةكةينش اةم بةر َيزانةي كة ناويان 
ثاشان دةسـت بـة موناقةشـة دةكـةينش عبـدالرمحنش       لَيرة هةية و اةيانةوَي موداخةلة بكةنش اةخوَينمةوة و

صباحش نةردانش عدنانش سيوةي ش عبداهلل مةال نوريش شوان كةريمش شلَير حممدش .ااشا عزيزش طؤرانش ناسكش د
مسرية طؤرانش بةيان امحدش حةمةسعيدش بةنرين حسنيش بينل سليمانش خلي  عومسانش كال تاهريش ثةروينش 

امحـدش  .مش كـاردؤ ايسـماعي ش سـؤزان شـهاسش اـةاني عومـةرش هـاذة سـلَيمانش اـارام قـادرش د          بريي انش ااسؤ كةري
جنم الدينش ايان عبدالرمحنش كةسي تر ماوة ش نيةش ثَين  عظ ميعومةر عبدالعزيزش عبداهلل حايي حممودش 

 .اةوةى بضينة ناو موناقةشا ش يةنابي وةزير موداخةلةيةكي هةية نةرموو
 :وةزيري دارايي و اابووري/تاَلةباني بةر َيز شَيب بايز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةراسا من دوايي لة ثَيشنيارةكةى با  تَيطةيشتمش اةوة يةعين بةالي اَيمةوة اةو مةبلة ة يةكةار زؤرةش 
هةمووي بؤ حدوديش رةنطة لة شوَيين ترين اَيمة ثَيويستمان بةو مةبلة ة هـةبَيتش بـة اـةنوا  و اةشـكال     

اكيلي ماليمان هةيةش مةشاريعمان هةيةش ثرؤذةمان هةيـةش اَيمـة ثَيمـان باشـة روبعَيكـي اـةو ثارةيـة بـؤ         مةش
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مةنانيزي حدودي بَيتش بؤ مةنتيقة حدوديةكان و اةوةي دواييش دابة  بكرَي بةسـةر اـةو شـوَينانةي كـة     
 .ثَيويستيان ثَييةتي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ين مةعقولةش مةسةلةن ضةمضةماَل شارَيكة تةحتيم بووة وش حدودين نيـةش  وةآل رةايةكةي يةنابي وةزير
نةقريةى ضي بكا  ش يةعين اةبَي هيضي بؤ نةكةيت ش يةعين بؤية بة نـةزةري ايعتيبـار تكايـة وةريبطـرنش     

 .بةر َيز كاك عبدالرمحن نةرموو
 :ابابكر بةر َيز عبدالرمحن حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مليار دينارش هةر ضةندة بة هـؤي ناتـةواوي داهاتـةكانش بر ةكـة لـةوة  زيـاترةش        368يؤن و ترل 11بودية 
وآلتي دراوسَيش كة لةااستَيكي باشي ذياندانش بؤية من ثَيموايةش طومـان و بةهـةدةر دان    2بةقةدةر بوديةى 

َيمدا هةيةش اةستةمة لـة  و طةندةَلي و ونبوونَيكي زؤر لة داهاتي كوردستاندا هةيةش اةو ونية لة داهاتي هةر
هــيَ شــوَينَيكي دونيــادا هاوشــَيوةي هــةبَيتش مــن ةوونــة دَيــنمش بــة ثَيــي دؤكيــؤمَينا بةردةســتش داهــاتي    

هةزار  115مليؤن دينار و  611مليار و  68ش بريا بووة لة 1111راستةقينةي وةزارةتي كارةبا لة ساَلي 
دا لـة ليسـا خـةملَينراوش خةمننـدني     1111وديـةى  دينارش كة وةزاةرتـي دارايـي لـة رةشنووسـي ب     122و 

ش لَيـي نووسـيبووش لـة الثـةَرةي وةزارةتـي      1111داهاتي يةكطرتووي حكومةتى هةرَيمي كوردستان لـة سـاَلي   
مليـار دينـارش تَيبـيين بكـةن تـةنها طوذمـةى شـاردراوة لـة سـاَلي           51كارةبا كة تؤمـاري كردبـووش بريتيـة لـة     

دينـارش لَيـي    122هـةزار و  115مليـؤن و   611مليـار و   68ة يةك دةربكـةينش  بريتية لة ش اةطةر ل 1111
دينارش اةمة هـةمووي   122هةزار و  115مليؤن و  618مليار و 68مليار دينارش كة دةكاتة  51دةربكةين 

كة ديار نيةش نةهاتووة بةر دةسا اَيمةى ثةرلةمانتارش نازا  بؤ ضي  ش من هةندَيك شا ترم هةية لةسةر 
طومرط و زةريبةي دةخ ش اَيستا لَيرة لةالي اَيمة لة زاخؤ مةسةلةن تايريَيك هةيةش كة كةرةستة دَينن لـة  
دةرةوة بؤ داخيلي كوردستانش كة دَينة طومرطي ايناهيم خةلي ش طومركَيكي لَي وةردةطـرنش دواي اـةوة كـة    

شار خؤيش لةوَين طومرطَيكي تـري   دَينة ناو شاري زاخؤ ش لةوين طومرطَيكي بايي كةرستةية هةية لةناو
لَي وةردةطرنش كة اةوانة بؤيـان بـووة ايشـكال كـة دةَلـَين بؤضـي طـومرط بـدةين ش لـةكام ياسـا هةيـةش لـة ض             
شوَينَيك هةية ش اةمة هةر دةطةر َيتةوة بؤ خةَلكش كة اةوان تايرين و مينةتيان ثَي نيةش هةر زيادي دةكةن 

ة بازار  و خةَلكةكة بة طراني اةو شتة دةكر َي وطران دةبَي و بـؤ خـةَلك   لةسةر كةرستةكة و موشكيلةكة دَيت
هةر خراثـةش اـةم دوو طومرطـة بـةراي مـن زؤر خةراثـة و دةبـَيش اَيمـة ضاوثؤشـينَيكي لـَي بكـةينش بـؤ لَيـي              

وةردةطــرنش هــةموويان زؤر % 1وةردةطـرن ش بــة نيسـبة  زةريبــةي دةخـ ش مةســةلةن اَيسـتا زةريبــة هةيـة      
ش زةريبـةي  %5ش ثَييـان باشـة كـةمك بكـرَيش منـين ثـَيم وايـة بكـرَي بـة          %1ناخؤشـة كـة دةَلـَين زؤرة    ثَييان 

عةقارينش مةسةلةن من خانوويةكم هةبَيت بةناوي من بَيتش من اةمةوَي بطؤر مةوة و بيخةمة سـةر نـاوي   
ريبــة لــة مــن خَيزانةكــةمش كــة اةضــم زةريبــة لــة مــن وةراــةطرنش مــن بةســةر نــاوي خَيزانةكــةم دةكــةم زة  
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وةردةطرنش من موحتاج مب و ،ةمة ناوي خَيزانةكةم و ناو كور ةكةمش هةر زةريبة لة من وةردةطرنش يـةعين  
دووش سَي يار زةريبة لةسةر يةك شت وةردةطرنش اةوة  بوويتـة كَيشـةيةكش بؤيـة مـن ثـَيم باشـة اـةوة         

يـةكَيكي تـرش اةمـة  زؤر شـتَيكي ناشـريينة      نةمييَن و لةناوخَيزاندا كة شت لةناو يةكَيك بضَيتة سةر ناوي 
 .دوو يارش سَي يار زةريبةي لَي وةربطرنش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ااشا خان نةرموو
 :صاحل بةر َيز ااشا عزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثَيشووشـدا ااماذةمـان بـة    اَيمة كؤمةَلَيك نارؤشين هةية لةبةردةممانةش سـةبارة  بـةو خـاآلش كـة لـة رؤذانـ      
هةندَي شت كردووةش من بة تةنها بة زجنرية بةندي هةندَي خـاَلش كـة وةكـو داهـا ش مـن بةالمـةوانَي رؤشـن        
نيةش نرؤشتين نةو  و موشتةقاتي لةناو اةو داهاتةية ااماذةى ثَينةكراوةش طرَيبةستة نةوتيةكانش شوَيين بؤ 

ش بر ي زيادكردني نرؤشتين نةو  كـة ليسـا    1111وكاري ساَلي نةكراوةتةوةش شرييين نةو ش بوديةى تةوا
ر ةنووسةكاني تؤمار نةكراوةش ثارةى مدةوري سـاَلي رابـردووش اةوانـةى كـة ثـارةي بـؤ        1111دةرخستةكاني 

خةرج نةكراوة و طةر اوةتةوةوانَيش ليستَيكي روون لـةالمان نيـةش اـةو بـر ة ثارانـةى كـة ثَيشـك بامسـان كـردش          
وو بةرةش هاوسةرطرييش سندوقي نيشتةيَيبوونش كامانة مانطانة اريادة و اةطةر َيتةوة بؤ حكومـة ش  وةكو خان

ــةى      ــةو دؤكيؤمَينتـ ــةر لـ ــة هـ ــة اَيمـ ــةو  كـ ــتين نـ ــاتي نرؤشـ ــةر ةراي داهـ ــةش سـ ــدا نيـ اةمـــة  لةبةردةمانـ
اش اـةبَي بؤمـان   لةبةردةمماندايةش وةكو كاك عبدالرمحن باسي كـردش كَيشـةي تَيدايـة لـة نَيـوان ر ةنووسـةكاند      

روون بَيتةوةش من تةنها وةكـو دوكيؤمَينـتش بـاس لـة داهـاتي سـنوورةكان اةكـةمش سـنوورةكان كـة لـة ثـرؤذة            
ياساي بوديةى طشا حكومةتى هةرَيمداش داهاتي وةدةست هاتوو لة دةروازةى سنوورةكاني هةرَيمش بة بـر ي  

ــا خ    211 ــة ليس ــة ل ــدا ك ــةملَينراوةش لةكاتَيك ــار خ ــار دين ــةرَيمي   ملي ــةكطرتووةكاني ه ــة ي ــدني داهات ةمنن
مليـؤنش   511مليار و  211ش كؤي طشا داهاتي هةرَيم بةبر ي 1111كوردستانداش اةو ليستة موةحةدة اي 

واتا بَيةكة لة طومرةكةكانش واتـا اةمـة هـةر ييـاوازي نَيـوان ر ةنووسـةكان وامـان لـَي دةكـا  كـة هةَلوةسـتة            
رة اــةم طرَيمانةيــةش مــن وةكــو اةنــدام ثةرلــةمان دَيتــة بــةردةممانش اةطــةر بكــةين لةســةر داهاتــةكانش اــا لَيــ

لـة  % 11ترسَيك هةيةش ترسَيكي نةتةوةيي و نيشتماني هةية لة رووني داهاتةكةش لةبةر اـةوةي دواتـر لـةو    
َيـك  حكومةتى نيدراَلي عرياقش لَيمان اةبر َيتش بةر اسا اةطةر اةمة بةسةر اَيمة مةحكومةش اةبَي ميكانيزم

بة اليةني كةمةوة لةطةَل اةجنومةنى نيشتيمانيداش لةطةَل ثةرلةمانداش دابنرَيت اةو االيةتـةش لةبـةر اـةوةي    
بةاليةني كةمةوة اَيمة ااطامان لة هةموو اةو دابةزيين داهاتانة هةبَيتش اةطةر خةتةر و ترسَيكين هةيـةش  

هةيةش ايتيتـاقَيكي ياسـاييش دةسـتووري هةيـة      هةر ضةندة من خؤم لةطةَل اةوةداش لةبةر اةوةي ايتيتاقَيك
لةطةَل حكومةتي نيدراَلداش من وةكو اةنـدام ثةرلـةمانَيك ثَيشـنيازي وا اةكـةم كـة بةتـةواوةتي روون بَيـتش        
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بةآلم لَيرة كؤمةَلَيك يياوازي لة ر ةنووسةكان هةيةش ثَيويستة اةو طردانةية بةشَيوةيةكي ياسـاييش ض لـةناو   
 .سةر ااسا عرياقدا بَيتش اةبَي يةكنيي بكرَيتةوةش زؤر سوثاسخؤمان بَيتش ض لة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز طؤران اازاد نةرموو
 :حممد بةر َيز طؤران اازاد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة اليـةن بـةر َيز وةزيـري    قسةكردني من لةسةر ثَيشنيارةكةي لَيذنةى داراييةش لةطةَل روونكردنةوةي زياتر ل
ش اةمة داندراوة كـةوا يـةك دؤالر   1111ي قانوني بوديةى عرياقي ساَلي 23داراييةوةش بة طوَيرةى ماددةى 

لة بكؤدؤالرش اةو موحانةزاتانةى كةوا مونتيةي نةوتنش ياخود مونتيةي  ازنش دابـني دةكـرَيش لـة مـاددةى     
اقش ديسان اةمة ااماذةى ثَيدراوةش كة اةم ثارةيةش اةوةي ي عري1111قانوني بوديةى ساَلي ( و)دووي خاَلي

  لة ثكؤدؤالرش دَيتة سةر داهاتي هةرَيمي كوردستانش ايلزامي اةوةي كردووة كةوا 1111و اةوةى  1111
وةزارةتي ماليةي هةرَيمي كوردستانش ياخود اليةني مةعينش راثؤرتَيك لةمبارةيةوة بدةن بة وةزيري نـةو   

الية وش وةزيري تةختيا عرياقيش ثرسـياري مـن اةوةيـةش اايـا اـةم اامادةكارييانـة كـراوة ش بـؤ         وش وةزيري م
اةوةي اةو مةسةلةي ثكؤدؤالرة دابني بكرَي ش اةمة يةكش دووش بة بؤضووني منش اةو مةنتيقانةى كة اـةو  

ــاخود حدودينــةش      ــةم دةهَينــرَيش ي ــَي بةره ــكؤدؤالري ل ــَي دةردَينــرَيش كــة ث ــد اةمانــة  حاَلةتــةي ل بــة تةاكي
ــنش         ــد دةب ــَيني زةرةرمةن ــا بَل ــةوةش ب ــا و بان ــةني رَيط ــة الي ــة ل ــة حدوديان ــدي مةنتيق ــدنش زةرةرمةن زةرةمةن
لةبةراةوةي هةموو بار هةَلطرةكان بةو رَيطايانة دا دةر ؤن وش مةنتيقةي اةوةي مونتيةي نـةو  و  ـازة لـة    

لــة رووي ذينطــةوةش لــة رووي سيةيشــةوة اةمانــة  رووي ذينطــةوةش يطــة لــة ر ووي رَيطــاو بانــةوةش تةنانــة   
زةرةرمةند دةبنش بةآلم منين لةطـةَل اـةوةدا نـيمش ضـونكة اَيمـة دةبـَي بـة يـةك ضـاوي يةكسـان تةماشـاي            
هةرَيمي كوردستان بكةينش منين لةطةَل اةوةدا نيم اةو شار و شارؤضكانةى كةوا نة حدودينة و نة نـةو   

ن بكـةين لـةم داهاتـةش بـةآلم ثَيويسـتة لـةم ماددةيـةش اـةم نيسـبةتة يـَيطري           و  از بةرهةم دةهَيننش بَيبةشيا
بكــةينش كــةوا اــةو مةنتيقانــةى هــةم حدودينــة و هــةم نــةو  و  ــازي تَيــدا بةرهــةم دةهَيــننش ر َيذةيــةكي    
بةرضاوي بؤ بضَيش ضونكة لة قانوني بوديةى عرياقيداش اةم رَيذةية هةمووي بؤ اةو موحانةزةيـةش وةك لـة   

ووك يَيبةيَي دةكرَيش ضونكة لة رووي سيةي و لة رووي رَيطاوبانةوة زةرةرمةندنش اَيمـة شارؤضـكةى   كةرك
تةقتةقمان هةيةش شاري كؤيةمان هةيةش مةنتيقة حدوديةكاةان هةيةش لةواليةنةوة كـة ضـةند زةرةمةنـدنش    

 .سوثاس سبةكةي بؤ اةم مةنتيقانة ضةندة بؤية داواكارم اةم خاَلة تةسبيت بكرَي كة ني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ناسك تونيق نةرموو
 :بةر َيز ناسك تونيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة من لة سةرةتاوة دةَلَيمش تةقريبةن كةوتينة ناو هةَلةيةكي ياسايي لةبةر اةوةي اريادانان خستة دواي 
 ريَيك بكةين لةم داهاتة اةَلَين ماددةى يةكةم ايقرار كراوةش بةآلم مـةيبوورين  خةرييةكانش اَيستا هةر تة

هةر اةبَي قسةي لةسةر بكةينش بؤية لةوَيوة دةست ثـَي دةكـةمش كـة مـن تـةواو ثشـتطريي ر ايةكـةي لَيذنـةى         
خؤيـان   دارايي اةكةمش كة بةر اسا مةناتيقي حدودي زاايـدةن اـةوةي ثـارةى ثكؤدؤالرةكـةش اـةبَي هـةر بـؤ       

سةرن بكرَيتةوةش ضـونكة اـةم مـةوزوعي ثـكؤدؤالرةش هـةموومان اـةزانني و لـة يةلسـةي يةكةميشـدا مـن           
ثرسيارةكةم ااراستةي يةنابي وةزيري دارايي كردش بةآلم بةراسـا وةآلمـم دةسـت نةكـةو ش كـة اايـا اةمـة        

ــةرعي     ــةوةى ن ــؤ وةآلمدان ــتانة ب ــةرَيمي كوردس ــاري ه ــ(و) و( ه)دواي اامادةك ــةى  ي م ــي بودي اددةى دووةم
كة ايلزامي حكومةتى كردووة بؤ اةوةي يةدوةلَيك حازر بكا  بة بر ي اةو كةمياتـة نةوتيانـة كـة     1111

دةراةكرَي لة هةرَيمي كوردستانش يـان نـا هـةر هـي سـاَلي رابـوردووة ش اةمـة ثرسـيارَيكمش ثرسـيارَيكي تـرمش           
دةراةهَينرَيش يان مةصتاي تَيدايةش اـةوةي كـة اايـا     اةوةي ثكؤدؤالر خا  بةو مةناتيقانةية كة نةوتي لَي

مةناتيقةكاني تر ضي بكةنش اةوة داهاتي عام كة نةوتةكة اةر وا ش اةوة داهاتي اةو نةوتةية كة اةر وا و لة 
ي دَيتةوة بة عام بؤ هةموو شارةكانش بةآلم اةم بؤ هةر بةرميلَيك دؤالرَيكش بؤ موحانةزةكةش اةمة بـؤ  11%

اليـةني ذينطةيـة زةرةر اـةكا ش لةبـةر اـةوةي      لةموحانةزةية كة بريةكةي تَيدايةش لةبةر اـةوةي   خودي اةو
ر َيطا و بانيان زةرةر اةكا ش لةبةر اةوةى زةختَيكي تر اةكةوَيتة سةر اةو شارة زاايدةن مةستاكانينش اـةو  

هـي خـاوش بـؤ هـةر بـةرميلَيك      شارانةى كة مةستاي تَيدايةش ضونكة اةَلَيش هةر بـةرميلَيك نـةو  كـة دةردَي    
موكةعةبَيك  ازش كةواتة من تةواو ثشتطريي اةو ر ايـةي  م  151نةو  كة اةنَيردرَي بؤ مةستاكانش بؤ هةر 

لَيذنةى دارايي دةكةمش اـةبَي هـةموومشان داكـؤكي لةسـةر بكـةينش ضـونكة بةر اسـا اـةوة موخةصةصـة بـؤ           
كة لةو ناوضـانةى كـة بـةردةوام لـة هـةموو زةمةنَيكـداش       ناوضة سنووريةكانش اينةا ناوضة سنووريةكان يةكَي

زؤر مــةحرومنش زؤربــةي زةرةيــان لــَي اةكــةوَيش اــةوة خــاَلي يةكــةممش خــاَلي دووةمــمش بةراســا مــن تــةواو 
ثشتطريي قسةكاني ااشا خان دةكةمش كة نار وونيةك هةيةش على االق  وامان لَي اةكا  اَيمـة طومـان لةسـةر    

 211داهــاتي خــةملَينراوي دةروازةكــان : بــؤ ةوونــةش اَيســتا لــة خــاَلي ضــوارةمدا اــةَلَي رةقةمــةكان دانــَينيش
مليارةش اةي اةمةي كة لة ايستيمارةى تةقديراتي ارياداتدا هاتووةش اةمـة لـة كـوَي يَيطـاي بوويتـةوة ش كـة       

 ش اَيستا اةطـةر  خؤي اةصَلةن اةوة  كةمةش اةوة بؤ ضي يَيطاي نةبوويتةوة لةناو اةم داهاتانةي خؤماندا
ش كـة الي لَيذنةكـةي اَيمةيـةش وةزارةتـي ثيشةسـازي و      ا باس لةو وةزاراتانةى خؤمان بكةينبَيت و اَيمة تةنه

تـةن ضـيمةنتؤي دةداتـة     1111بازرطانيش تةنها باسي ضيمةنتؤي تاسلؤيةيان كـردش اـةم مةعمةلـة رؤذانـة     
 1هةزار دينـارش وتيـان    81تيش خؤيان وتيان بة حكومة  بة خؤر اييش هةر تةنَيك ضيمةنتؤ اةدرَيتة هاووآل

هةزارةكــة اةمينَيتــةوة بــؤ حكومــة ش اةطــةر زةربــي بكــةي تةقريبــةن   81هــةزاري بــؤ نــةق  و اةوةيــة و 
مليار و شتَيك اـةكا ش كةضـي سـةير اةكـةيش بـةس ضـيمةنتؤ تةبعـةنش ضـةنديان بـؤ           11هةراةوةي اةوان 

مليــار و اةوةنــدة  11مليــار ش يــةعين بــةس ضــيمةنتؤيةكة  8ش دانــدراوة وةزارةتــي ثيشةســازي و بازرطــاني 
اةكا ش اةي اةوةكةي تري لة كوَيية ش اينةا دَيينة سةر كارةباش من لة كارةبا تَيناطةمش كارةبا لَيرة نووسراوة 
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ــرابوو مو   151 ــك نووس ــاتيش تةبعــةن ثَيش ــؤ داه ــن وه   تةمليــار ب ــان اــةوةش م ــاككراوة وتي حــةقيقش دواي ض
قةش يةعين تةحقيق بووة و اي ثَيشووةش دوايـي  تةحةقياةوة اي ساَلي رابردووةش ضونكة اةَلَين مو ايةتيمالة

مليـارة بـؤ اةمسـاَلة موخةمةنـةش      151بةر َيز وةزيري دارايي ضاكي كرد وتي نا اةوة موخةمةنةش باشة اةم 
مليؤن دينار بووش اـةي   55 مليؤن بوو ش 55بة وةزارةتي دارايي وتراوة داهاتي خؤتانةش اةي اةمةي ثار بؤ 

ــار   ــةوةي ث ــاش      151ا ــيارن بةراس ــةَلَيك ثرس ــةمووي كؤم ــة ه ــةعين اةوان ــةبوو ش ي ــؤ ن ــار ب ــة وةآلمملي  حةق
بكةينش مـةوزوعي نةوتـةش لَيـرة     يديسان يارَيكي تر بةراسا حةق نية زؤر باس لةوانة  مـوهيمك بدرَيتةوةش 

سةي كردش دوايي لة ااخريدا توورة بوو وتـي كاكـة طيـان    مليار بؤن 5وةزيري سامانة سروشتيةكان باسي اةو 
يةكة ش اةوة كوا ش اةو ثارة كاشة كوا ش اةطـةر اـةَلَين الي   133 كوا نيش اَي باشة با اَيستا  اَيمة بَلَي1333

وةزارةتةش اةي باشة ثار بؤ لةناوةر اسا موناقةشةي بوديةكةش وةزيري سـامانة سروشـتيةكان تـةرحي كـرد     
كة بؤ مةكووعةيةك شـت بـوو و قبـوَل نـةكراش اـةي       16و  11و  18بدا  بؤ دةنعي ماددةى مليار  211

ة داخيلــي اــةم داهاتــة بَيــت ش بــؤ اــةوةي اَيمــة بــة زؤرتــرين بــر  بتــوانني    211اَيســتا بــؤ نــةهاتووة اــةو  
ش اـاخري شـتمش   ايستيتادة بة هاووآلتيان بطةيننيش لةبةر اةوةي بةراسا كؤي داها  نا روونيةكي ثَيوة ديارة

اَيمة لة رؤذي يةكةمين باسي اـةوةم كـرد كـة نـةرق لـة بـةيين سـةرنياتي ثرؤذةكـاني ثـار لةطـةَل اـةوةي            
مليارةش اةوة  هـةر ديـار نيـةش اةطـةر اـةَلَين بـؤ عيةـز ثـر  كردنةوةيـةش اـةي اَيسـتا  بـة              351اةمساَلدا 

يةـادينش اـةي اةطـةر اـةوة هاتـةوة      ماددةيةك نووسيومانةش بةتةماي سـولتةكةي مةركـةزينش حكومـةتى ايت   
اةضَيتة كوَي ش لةبةر اةوة بةر اسا كؤي داها  بؤ اةوةي بؤ ساَلَيكي تر نةكةوينةوة اةوةش اةكرَي ليسـتَيك  
بةسةريةم داها ش ضيمان هةية لة طومرطش بَيتة ثةرلةمانش بؤ اةوةي على االق  اَيمة بـزانني داهـاتي اـةم    

 .ة مةركةز و ضةنَيكي بةر اَيمة اةكةوَي وش زؤر سوثاسكوردستانة ضةندة ش ضةند اةضَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةروةر.سوثاسش بةر َيز د
 :عبدالرمحن عمر سةروةر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم ماددةية ماددةيةكي زؤر طرنطةش كة حةق واية بكةوَيتة ثَيشةوةش مةسةلةي اريادا  و اةمانـةش ايةـازةى   

ريادا ش ايلتيزامَيك لةسةر شاني حكومة  دروست اةكا ش كة اةبَي نل  بـة نلسـي اـةو ارياداتـة وةدةسـت      ا
بَييَنش اةطةر وا نةكا  اةو كاتة اةكةوَيتة بةر لَيثرسينةوةي نوَينةراني خةَلكش تةبعةن اةساسي قانوني بـؤ  

ةش  من ثشتطريي لـة ثَيشـنياري لَيذنـةى    بةدةست هَيناني اريادا ش بريتية لةو قةوانينانةي كة لة وآلتدا هةي
دارايي دةكةمش ضونكة بةراسا اَيستا واي لـَي هـاتووة قسـةكةي شـَيخي سـةعدي شـريازدان بةسـةر تـةتبيق         

نــدترنش موحتــايكنش اــةبيين اــةو شــارانةي كــة خَيــر و بةرةكــةتيان زؤرة بــؤ  ةدةبــَيش اةوانــةى كــة دةوَلةم
كانش مةنانيزي حدوديش هةروةها شـوَينَيكي وةكـو شـاري كـةركووكش     وآلتةكةمان بة تايبةتي شوَينة سنوورية

ــةريان       ــر بةس ــة خَي ــي داونش لــةباتي اــةوةي ب ــواي ثــةروةردطار ثَي ــتيةي كــة وةكــو خ اــةو ايمكاناتــة سروش
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بشكَيتةوةش دةبينني بة زةرةر بةسةريان اةشكَيتةوةش بؤية من نةلسـةنةي اـةو ثَيشـنيارةى لَيذنـةى دارايـيم      
سندة كة على االق  كة اةو هةموو زةرة و زيانةى كـة دةسـتة و يةخـةي شـوَينة سـنووريةكان      بةالوة زؤر ثة

دةبَيتةوةش بةو شَيوةية بة دياري كردني نيسبةتَيكي طوجناوي عاديننة ثر  بكرَيتةوةش بةآلم ديارة بةهةنـدي  
سـَي ثارَيزطاكـان مـةنانيزي    دةستكارييةوةش ضونكة اَيمة لة هةرَيمي كوردستاندا  سَي ثارَيزطامان هةيةش هةر 

حدوددان هةيةش هةرسَيكيان سةرضاوةى نةو  و بريي نةوتي تَيدايةش بة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان ثاآلوطـةى     
تَيدايــةش يــةعين اــةو ثَيشــنيارةي لَيذنــةى دارايــي اةطــةر وردتــر بكرَيتــةوةش بــؤ اــةوةي اــةو شــوَينانةى كــة   

يـاخود بـووة بـة شـوَيين      نةو ش ثاآلوطةيةكي نةوتي تَيدايةشكي كارخانةيةكي تَيدايةش اةو شوَينانةي كة بريَي
هاتوضؤي اوتومبَيلة باربةرةكانش بةر اسا طلةييةكي زؤريان هةية بة سةرمانةوةش اـةو طلةييانـة نـةمَينَيتش    
من ةوونةيةك دةهَينمةوةش شاري ثَينةوَين يان شاري سةيد سادقش بووة بـة مةركـةزَيكي هاتوضـؤي ر ؤذانـة     

ن و سةدان باربةري طةورة و تةنكةري طةورةش كة تةاسريي دانـاوة لةسـةر ذينطـةش لةسـةر ايسـراحة  و      دةيا
ااسايشي خةَلكةكةش لةسةر ر َيطةو بانينش اايا ناكرَيـت اَيمـة بـة زمـانَيكي ايلزامـي بـةهَيزش بـة نيسـبةتَيكي         

باسي اريادا  دةكـةينش ضارةسـةري   طوجناوي موربيحش لةم مادةةيداش يان بة ماددةيةكي يياوازش ضونكة اَيمة 
اةو كَيشانة بكةينش نيسبةتَيك كة لة سـَي يـةك يـان ضـوار يـةك كـةمك نـةبَيش لـة اـريادا  دابنـرَي بـؤ اـةو             
شوَينانةش تةاكيد لةسةر اةوة دةكةمةوة حةقة اريادا  بة تةواوي ر ؤشن بَيش بؤ حكومـةتين وا باشـكةش بـؤ    

اــريادا  ر ؤشــن بــَي بــة هــةموو بر طةكانييــةوةش بــؤ اــةوةي بةر اســا   وةزارةتــي دارايــين وا باشــكة نيعلــةن 
بوديةيةكي شةنان و دوور لة هةموو تةمومذييةك ،ةينة بةردةسا هاووآلتيانش بؤ اةوةي ،رَيتة بواري 

 .يَيبةيَي كردنش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش ر َيزدار نةردانش نةرموو
 :قادر ةردان عبداهللبةر َيز ن

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ضةند اةندامَيك لة هاوكارا  ااماذةيان دا بة زؤرَيك لة بؤضوونةكاني اَيمةش بةآلم دةرطاي داهاتـةكان اَيمـة   

مليـارةي كـة لـةو     5كة قسةي لةسةر بكةينش من ر ووي ثرسيارم لة بـةر َيز وةزيـري دارايـي دةكـةمش بـؤ اـةو       
ــالَ  ــةدا س ــة        ثةرلةمان ــةروةها ب ــة  ه ــوَي ي ــة ك ــداتَيش ل ــةوةمان ب ــةري ر وونكردن ــةوة لةس ــد كراي ــار تةاكي ي ث

ــةي        ــيش نزيك ــان وت ــك خ ــارم ناس ــو هاوك ــاَلش وةك ــي ثارس ــراوَيكي ر ةمس ــاتي   ( 511)نووس ــة ك ــؤن دؤالر ل ملي
ن دا موناقةشةي بوديةش لةاليةن وةزارةتي سامانة سرووشتييةكانةوة هاتة اةم ثةرلةمانـةش دوايـار بر يارمـا   

لةسةر اةوةي كة بـة نووسـراوَيك يـان ثَيداويسـتييةكان لـة دواي بوديـة بـة ثرؤذةكانـةوة بَيتـة ثةرلـةمانش           
موناقةشةي لةسةر بكةينش لة داهاتـةكان دا هـيَ ايشـارةتَيكي ثـَي نـةدراوةش داوا لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـي          

ــنج ســاَلي وةزارةتــي   دةكــةم كــة ر وونكردنــةوةمان بــداتَي لــةم بــارةوةش هــةروةها ســةبارة     بــة بوديــةي ثَي
ثَيشمةرطة كة قةرار واية كَيشةكان ضارةسةر بووبَيتش لةم ماوة كؤتـايي ثـَي بَيـت لةاليـةن بـةر َيز وةزارةتـي       
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ثَيشمةرطةوة ااماذةي ثَي كراش اةطةر هاتو اةو بوديةية طةر ايةوة بؤ حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانش دةبـَي     
ــك   ــةرَيكش ايةتيمالَي ــو اةط ــةرَيمي     وةك ــةتي ه ــةرميزانيةي حكوم ــة بَيتــةوة س ــدةين ك ــَي ب ــة اامــاذةي ث اَيم

ــد و     ــة و تةيديـ ــةموو ثَيداويســـتييةكاني مووضـ ــمةرطة لـــة هـ ــتييةكاني هَيـــزي ثَيشـ ــتانش ثَيداويسـ كوردسـ
تةسليةةوة بؤيان دابني بكرَيش اةوةكةي تـري بَيتـةوة بـؤ اـةو عةيزانـةي كـة دروسـت بـووةش اامـاذةي ثـَي           

اةوانة وةكو ايةتيمالَيكش ثاشان دَيمةوة سةر اـةو ثَيشـنيارةي بـةر َيزان اةنـداماني لَيذنـةي       بكرَي بةر اساش
دارايــيش اــةو ثَيشــنيارة بةر اســا لــة هةنــدَي ر ووةوة كــةم و كــورتي تَيدايــةش اَيمــة اةطــةر بَيــت و هــةرَيمي    

ةر اةو ناوضانةداش هةنـدَي  كوردستان داهاتةكاني هةر ناوضةيةك و داهاتَيكي هةبَيش تةوزيعي بكةينةوة بةس
ناوضة هةية كةواتة هيضي بةرناكةوَيش بؤ داها  لة هةرَيمي كوردستان داش من لةطةَل اةوةم لة هةموو كـون  
و قوذبنَيكي اةو هةرَيمة كة داهاتَيك هةبَي كؤبكرَيتةوةش بَيتةوة اةو ثةرلةمانةش لةو ثةرلةمانـةوة لةاليـةن   

وضانةي كة موتةزةريرنش بة لَيذنةيةكي زانسا دةستنيشـاني بكـا ش كـة    حكومةتةوة ثَيشنيارةكان بؤ اةو نا
ــرةوة بــؤي تــةرخان بكرَيتــةوةش لةبــةر اــةوة اَيمــة لةوانةيــة دةرطــا بكةينــةوة       ضــةند زيــاتري ثَيويســتة لَي
ــةي       ــر ر ةقاب ــة ذَي ــة ر ووي طةندةَلييــةوة كــة لــة ناوضــةكانةوة ل ــووني دةرطايــةكي تــر ل لةبــةردةم دروســت ب

دةضَيتة دةرةوة اةو كاتةش بؤية من لةطةَل اةوةم اةو ناوضانة هـةموو حيسـاباتَيكي تايبـةتيان     ثةرلةمانين
بؤ بكرَيتةوةش بةو شَيوةي كة زةرةمةند دةبن قةرةبوو بكرَينةوةش بةآلم لةم ثةرلةمانةوة بَيتة داهاتي طشاش 

دابـة  بكرَيتـةوةش هـةروةها    لةبةر اةوةي داهاتي نةتةوةيي يـةش دةبـَي بةسـةر هـةموو خةَلكـدا وةكـو يـةك        
خةلةلَيكي تر لـة بؤضـوونةكةي لَيذنـةي دارايـي دةبيـنمش اـةوين اةوةيـة كـة مـةنانزي حـدودي تـةنها بـة             
حدودةكان تَيطةيشتووةش بةآلم بة ثَيـي ياسـا هـةردوو مةتارةكـة  مـةنانيزي حـدودي يـةش بؤيـة مـةنانيزي          

اك بكرَيتــةوةش ســةبارة  بــةوةي ثــيكؤ دؤالر حــدودي تــةنها حــدودةكان ناطرَيتــةوةش بؤيــة اــةوة دةكــرَي ضــ 
ثَيمواية اةوة يةكنيي بؤتةوةش بؤ اةو ناوضانة بَيت كة داهاتةكـةي لـَي بةرهـةم دةهَينـرَيش ثَيويسـت ناكـا        
اَيمة يارَيكي تر لَيرة ااماذةي ثَي بدةينش لة ثيكؤ دؤالرةكة من تةايدي دةكةم كة بؤ اةو ناوضانة صـةرن  

هاتةكاني تر تةاسري لة داهاتي هةموو هـةرَيمي كوردسـتان دةكـا ش سـةرةر اي اـةو هـةموو       بكرَيش بةآلم بؤ دا
تَيبينيانــةي كــة هاوكــارا  باســيان كــرد لةســةر طومــان بــوون لةســةر اــةرقامي داهاتــةكانش اــةو داهاتانــة   

ش لةاليـةن  ثَيويست دةكا  لةسةرتاسةري كوردستان دا كؤبكرَيتةوةش لةاليـةن حكومةتـةوة بَيتـة ثةرلةمانـةوة    
ثةرلةمانةوة يارَيكي تر تةوزيع بكرَيتةوةش بؤ اةوةي عةدالةتَيك دروست بكرَيش بـة لةبةرضـاو طـرتين اـةو     

 .زيان و زةرةمةندانةي كة لَيذنةي دارايي كة باس دةكةن بؤ ناوضة سنوورييةكانش لةطةَل ر َيزم
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز سيوةي  خانش نةرموو
 :امحد عثما َيز سيوةي  بةر 

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةطةر باسي داها  بكةينش داهاتةكان طةلةك زؤرةش زؤريشي ديار نيةش اةوانة داهـاتي نيعلـي   ( 1)لة ماددةي 
نينةش ضونكة زؤر داها  هةية كة هةموو نووسراية لةو داهاتانـةش لةوانـة داهـاتي كارةبـا هـاتووةش بـةآلم زؤر       

داهاتي مةتارةكان كاك نةردان باسي كردش اةو زةريبانةي وةري دةطرن لة وةزارةتةكان و باج  لةوةي زياترةش
و دةرامة  و خانووبةرة و اةوانةش اةوانة  هيضي ديار نيةش اةو ثارانةي كة دةطةر َيتةوة بؤ حكومـة  كـة   

ديـن باسـم كـرد لـة     لة سولتةي عةقار وةري دةطرنةوة و اةوين هيضي ديار نيةش اةو وةنرانةي كة يـاري  
ثرؤذةكانش هيَ دياري نةكراوة بة نيسبة  داها ش هةرضةندة اَيسـتا باسـي اـةو داهاتانـة دةكـةين كـة لَيـرة        
دياري كراوةش موناقةشةي دةكةينش بة نيسبة  اةو داهاتانـةي بـابَلَيني اةوانـةي سـةر سـنووريةكانش منـين       

سةر هةموو ناوضـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتانش لةبـةر      ر ةايم لةطةَل لَيذنةي دارايي ية كة دابة  بكرَيتةوة 
هـةرَيمي كوردسـتان تـةنها بـة طومرطـةكان ايـدارةي دةكـرد و        ( 1113)اةوةي داها  زؤرةش من ثَيشي ساَلي 

وةزعيشي بةو دةرةيةي خراث نةبووش نازا  اَيستا بؤ اةوةندة كةم بؤتةوة داهاتـةكانش بـة نيسـبة  ثـيكؤ     
رم كاك طؤران باسيشي كردةوةش بة تايبة  مةنتيقـةي كؤيـة و تةقتـةقش بـة تايبـة       دؤالرش ثيكؤدؤالر هاوكا

تةقتةق و دةوروبةريش لة باسي بوديةي اةوةي ثـارةي نةنتةكـة بـووش موشـتةقاتي نـةنت بـووش كـة بامسـان         
ش كرد هةزاران بةرمي  نةنت لة تةقتةق دَيتة دةرَيش لة شيواشؤك دَيتة دةرَيش يةك نلسيشي بؤ صةرن نةكا

يةك نلـ ش وةرة هـةموو داهـا  هـي تـؤ بـَيش هـةموو كوردسـتاني ثـَي خـةني بـَيش كةضـي بـؤ خؤشـت تَييـدا                
مةحروم بـي وةك كـةركووكش كـةركووك هـةموو دنيـا لةسـةري شـةر  دةكـا ش بـةآلم بؤخؤشـي اـةوة وةزعـي             

يـة اةوانـة   كةركووك ديارةش لةبةر اةوة حةقي خؤيةتي تةقتةق و دةوروبةري و طوندةكاني دةوروبـةريش كؤ 
تةعويز بكرَينةوةش هةرضةندة كؤية ثرؤذةي لَي كراوة الريم لةوةي نيةش بةآلم تةقتةق هيضـي بـؤ نـةكراوةش    
تةقتةق زَيي هةيةش تةقتةق شوَينَيكي طةشتياري يةش تةقتةق خاكةكةي هةموو خاكَيكي زراعي يةش خاكَيكي 

ــنيارم اةوة    ــةوة ثَيش ــةر ا ــةش لةب ــي هةي ــت و بةرةكةتيش ــة ثي ــانة    زؤر ب ــةو ناوض ــؤ ا ــيكؤدؤالرة ب ــةو ث ــة ا ي
بطةر َيتةوةش بة نيسبة  داهاتَيك هةيةش ناسك خان باسي كردش اةو شـةو لـة تةلـةنزيؤني صـودنة ضـوومةوة      

ــةعا   ــة     ( 11)س ــةبوو ل ــةك ه ــردةوة بةرنام ــةنزيؤ  ك ــووش تةل ــتةك ب ــةرة  KNNو ش ــة بةر َيوةب ــةك ل ش ي
ن اةوة قسةي اةوة دةيَلـَيم لةبـةر اـةوةي لةبـةر دةسـا      ثَيشكةوتووةكاني كة لة وةزارةتي ثيشةسازي يةش م

بـر ي  ( 1111)و ( 1116)اةوانةش باسي لةوة كرد كة داهـاتي مةعمـةلي تاسـلوويةش هـي ضـيمةنتؤي سـاَلي       
مليار دينار بووةش تاكو اَيستا ديار نية و داهاتـةكانين ديـار نيـة و صـةرن نـةكراوةش اـةو سـاَل سـاَلي         ( 35)

ار دينار ثارةي اةو ضيمونتؤيةيةش اةطـةر بـةر َيز وةزيـري دارايـي ثَيـي طـؤتني اـةوة        بر ي هةذدة ملي 1111
عايدي كةرتي تايبةتة و دراوةتة كؤمثانياش منين دةزا  دراوةتـة كؤمثانيـاش عايـدي كـةرتي تايبةتـةش بـةآلم       

اجنةكةي بـؤ  وةك ناسك خان باسي كردش لة بر ي شة  هةزار تةن يةك هةزار تةن دةدرَيتةوة وةزارة  و قاز
 .اةو دةبَيش يا بزانني اةو ثارانة بؤ نةضووةتة سةر حيساباتي اةو داهاتانةش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شوان كريمش نةرموو
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 :بةر َيز شوان عبدالكريم ينل
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

موو خةَلقـةش داهـاتين بـة هـةمان شـَيوةية      من ثَيمواية وةك ضـؤن بوديـة مـوَلكي هـةموو وآلتـة و هـي هـة       
بةر اساش يةعين اةوة مةنتيقَيكة ثَيموانية يياوازي هةبَي لة بةيين داها  و لـة بـةيين بوديـة بـة طشـاش      

بة ثَيي مةنتيقَيك كة اَيستا دَيمة سةري و باسي دةكةمش اةم ماددةية كة ايزانـة بكـرَيش   / اةوة يةكش دووةم
مةنتيقةكة لَيرةدايةش اَيمة كة باسي مةنانيزي حدودي دةكةينش لة هـةموو شـارةكان   من ثَيمواية زيادةش بؤ  

مةنانيزي حدودي هةيةش داهاتيشي هةيةش دهؤك هةيةتيش هةولَير هةيةتيش سلَيماني هةيةتيش لة مةسةلةي 
اـةوين   ش بة هةمان شَيوة لة دهؤك هةيةش لة سلَيماني هةيةش لـة طـةرميانين هةيـةش كـة    (ة عمل اتأة لفط ي)

ايدارةيةكة بؤ خؤيش لة هةولَيرين هةيةش ديارة باسي ناوضة دابر اوةكان ناكةمش اةوة اةو داهاتانـة ض هـيين   
طومرط بَيتش هي مةنانيزي حدوديش ض هي نةو  بـَيش لـة هـةموو اـةو ثارَيزطايانـة هةيـةش اؤتؤمـاتيكي كـة         

َيش ثَيويسـا اـةو ماددةيـة مـن ثرسـيار      دوايي تةوزيعي دةكةينةوة تـةبيعي بـةر هـةموو ثارَيزطاكـان دةكـةو     
دةكةمش دواي اةوة لة بةر َيزاني لَيذنةي هاوبة  اةوةية ثَيويسا اةو ماددةية ضية كـة بؤخـؤي مـةنانيزي    

 .حدودي و عةمةلياتي نةوتي لة هةموو ثارَيزطاكاني و ايدارةكاني هةرَيم دا هةية  زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز شلَير حممدش نةرموودةستخؤ ش بةر َي

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلن من دةستخؤشي لـة لَيذنـةي دارايـي دةكـةم بـؤ اـةو ثَيشـنيارةيانش بةر اسـا اَيمـة ر اسـتة لـة هـةر سـَي              
بـةتيش كـة   ثارَيزطاكة خاَلي حدوددان هةيةش بةآلم هةر خؤتانش مـن باسـي ثارَيزطـاي سـلَيماني دةكـةم بـة تاي      

اةمساَل لة بوديةكة  دا خاَلي سنوورييةكاني تياية لة ثرؤذة ايستيسمارييةكانش كة بـؤ ثـةروَيز خـانش بـؤ     
ثشتةش بؤ شـؤمشَيش بـؤ بامشـاغ كـة زؤر ثـارةي باشـي بـؤ دانـراوةش مـن خـؤم زؤر لـة نزيكـةوة بةدواداضـوو               

بر َيك لةو ثارةية بؤ ثَينةوين دابنـرَي    كردووةش بؤ مةنتيقةي ثَينةوين بة تايبةتي باسي دةكةمش كة بؤضي
اريانـي دا  -ثَينةوين يةكَيكة لةو شارانةي كة خاثوور كـراش مينر َيـذ كـراوةش كـة بةر اسـا لـة حـةربي عرياقـي        

هةموومان دةزانني ضي بةسةر هاتووةش لةبةر اةوة اةو خةَلكة زؤرةي كة ر َيـي دةكةوَيتـة بامشـاغش بةر اسـا     
ار نيةش كة اوتَيلَيكي طةشتياري لةو شارةدا نيةش هـةتا خاَلـة حدودييةكـة كـة خـةَلك      يار و دوويار و سَي ي

 َينَيتةوةش بووة بةيَيي ر ةخنة و سيماي حكومةتةكةماني ناشريين كردووةش كـة لـة هـةموو شـوَينيكين مب     
بةرنامةيـةك   باسم كردووةش كة اةو اوتَيلة دةبواية ،راية بةرنامة و نـةخراش شـاري ثَينةـوين خـؤي اَيسـتا     

هةية كة بة دوو سايد كردني ر َيطةكةي تيايةش تونةيلي تياية وةكو ديزاينش بةآلم الي اَيمة بؤضي دةَلَيني بؤ 
ثَينةوين كايف نية  هةتا لة هةَلمةتي قوتا،انـةكان دا ثَينةـويين تيـا نـةبووش زؤر زؤر طلـةييان كـردووة كـة        

طـةي يو رانييةكـةي اةطـةر سـةيري بكـةينش زةمانَيكـة       بؤضي لةوة  بَي بة  بـوون  شـاري ثَينةـوين ثيَ   
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ضؤتة ناو اَيرانةوةش يةعين هـةموو دةورةكـةي بـة طوندةكانييـةوة نوقتـةي حـدودينش هةموويشـي ناوضـةي         
طةشتياري يةش اةم شارة بة ثينـة و ثـةر ؤ مـن دةَلـَيم ضارةسـةر نـاكرَيش اـةوة هةَلمـةتَيكي دةوَيش تكـام وايـة           

ةي كة وةكو بؤ خاَلة سنوورييةكان دادةنرَين بؤ ثَينةوين دابنرَيتش دةبـَي بـة مايـةي    اةطةر بر َيك لةو ثارةي
خؤشةاَلي بؤ خةَلكةكةي و بةر اسا لةبةر اةوةي زؤر دوورة دةستةش بـة نيسـبة  اـةوةي ثـيكؤدؤالرش هـةر      

سـاَلين  ي اةم(1)كـة لـة بوديـةدا دةرضـووةش مـاددةي      ( 1111)ي ساَلي (23)خؤي ياساكة بة ثَيي ماددةي 
بةر اسا اةوة ايلزامي كردووة كة بةس بؤ اـةو شـوَينانة بـَيش لةبـةر اـةوة هـةر ثيكؤلـين ناطرَيتـةوةش بـؤ          
 ازيشةش اَيستا اَيمـة دةبيـنني داناطـاز لـة شـوَينَيك دايـة كـة بةر اسـا خةَلكةكـةي زؤر هـةذارنش لةتةكيـةي            

 كشـوَينانة بكـةينش بـؤ تةقتـةق و شيواشـؤ     يةبارة و دةوروثشاش لةبةراةوة اَيمة مةنرووزة خزمةتي اـةو  
وةكو اةوانة كة دةضني بةدواداضوون بؤ ثرؤذةكان دةكةينش نيعلةن لة مستةواي نووحي اَيمة نيـةش لةبـةر   
اةوة اةو ماددةية اةطةر زياد بكرَي اَيمـة دةستخؤشـي لـة لَيذنـةي دارايـي و ياسـايي دةكـةينش ثشـتطريي لـة          

هـةمووي نـةبَيت بـة نيسـبة  خاَلـة سـنوورييةكانش بار َيذةيـةك بَيـت و         قسةكةي يةنابي وةزير دةكةمش كـة  
 .تةسبيت بكرَيش زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز سةمرية طؤرانش نةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعي 
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران قسةكاني مين كردش زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر يز

 .دةستخؤ ش بةر َيز بةيان يمحدش نةرموو

 :بةر َيز بةيان يمحد كؤضةري
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ل دةستثَيكَي تةبعةن يهَي دَلخؤشي ية وةكو مة داها  هةيش كو داَينت اةا داهاتي هةنَيش اةم هةمي كؤكني 
هةيش وةخَا هاتي كـو داـَينت بَيتـة ر َيكخسـنتش يـان       لةسةر هندَى كو نار ووني و ناشةنانية  داَي داهاتَي دا

وازح بينتش اةو ر َيذة اَي داهاتي اةوة دضيتة بة دا بيت يان ديار بينتش اةوة كو دمينيتةاـة دَيتـة تـةوزيع    
كرن اةا تشَا هةنَى هةمي د اَيت  بَيتة ر َيكخسنتش يان مورةتةس بينتش كو نيعلةن اةا طومانـا هـةنَي دةن   

يشي نةمينَيت و ل دةن خةَلكةكي ذيك نةمينَينتش خاآل دووَيش اةز س ر اسا ثشتي انا لة ثَيشـنيارا  ثةرلةمان
ليذنةيا دارايي دكةمش كو مـذى  ثَيت يـا اـةذي وةكـي شـلَير خـاني ايشـارةتَي بدةمـةش زاخـؤ خـاآل سـنوورييةش            

نـدَي شـةا و ر ؤذ ايزد امـةش    ايناهيم خةلي  س ر اسا يةعنى مـةزنكين بـاذَير خـةَلكي دةاـةرَي دَيـنت هة     
طةليا دهؤكَي نةتيةة هةندة هاتوو ضوونَي سةرش يةعين مةترسـيَيت طةلـةكي مـةزنَي سـةر اةسـَلةن خـةَلك       
نةوَيرينت زيب زيب بضيتة وَيش وةخَا بضيتة طةلي يةعنى طةلةك ترس بؤ خةَلكةكَي ضَى دبينتش ل وَيـرَى  
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دبنش لة ومـا س ر اسـا مـن ثشـتي انيَي دكـةم كـو نيعلـةن اـةو          هةندَي ر وويدانَيت هاتو ضووَي ل وَيرَي ضَي
خاَلَي تة هة سنووريت كو هةَلمةتيةكا با  بؤ اااةدانكرن وَيش بؤ خزمةتكرنا وَيش لةوَي ااسـا بـينتش اـةو    
باية كو اةو بداتنش نةتيةة وةخَا كةاتة سةر وي يهيش ذبةرهةندَي ثشـتي انا خاَليـا دكـةمش خـاآل دي كـو      

ةإليقوةدةتأأ)وانـا  ذت ااماذة ثَي بكةمش بة ر ةايا من دوو يؤرة داهاتيَيت هةى ل اَيرة ديار نينـةش اَيـك   من داَي
ش تةاكيدي مة رةا  مالـةكي هـةيش دَيتـة ايستيسـمار كـرنش ارياداتَيـت       (ة ساحصليأمنأرأقأة ا أةإلةاثمارز

ونكردنـَى ل سـةر  اَيـرَى بـداتنش خـاآل      وَى ل  اَيرَى ديار نينةش اةز حةز دةكـةم يـةنابي وةزيـري دارايـي ر و    
دووَيش مــن اــريادا  وان مينةــة وان تةبــةروعاتا اــةاَيت كــة دةوَلــة  و هةنــدَيك اليــةن تةبعــةن ثَيشكةشــي 

( أمويكا أأ اه ا أيانا  أكلريقاأ( )دن أماحني)وةكو ( أم أماح ة)ميللةتا دكةنش ثَيشكةشي دةوَلةتا دكةنش وةكي 
اتــا يــةعين ض مينةــة بــؤ هــةرَيما كورســتانَي تةخصــي  نــابنش وةكــو عورنَيــك   مةســةلةنش اــةرَي اــةا ارياد

 .تةبعةنش اةز اَيرَى ثرسيارا ااراستةي يةنابي وةزيري دكةمش زؤر سوثاس بؤ هةوة
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز حةمة سعيدش سوثاس بةر َيز بةنرين حسنيش نةرموو

 :ةليتةبةر َيز بةنرين حسني خ
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة لةو خشتةيةي كةوا بؤ داها  هاتووةش اامادة كراوةش ر استة كة شتَيك لةو شتانةي كةوا نةقصـة تَييـداش   
باس كردني داهاتي نةوتي يان موشتةقاتي نةوتةش بةآلم ديارة بةرَيز وةزيري دارايي اةوةي ر اطةياندووة كة 

و ساآلنة دَيتة ثةرلةماني كوردسـتانةوةش لـةوَي قـةراري لةسـةر دةدرَيش لةسـةر       اةوة بة حيساباتَيكي تايبة 
ر َيــذةو بر ةكــةيش بــةر َيز ســةرؤكي ثةرلــةمانش خــالَيكي تــرم لةســةر داهــاتي دةروازة ســنوورييةكاني هــةرَيمي 

بـة بـر واي   كوردستانةش كة لَيرةدا مةبلة ةكةي بة ضوار سةد مليار دياري كراوةش بةر يز سةرؤكي ثةرلـةمانش  
منش لةوانةية بة بر واي زؤر خةَلكي ترين ناوضة سنورييةكان لة هةرَيمي كوردستان دا هةذارترين شوَين و 
بَي نازترين شـوَينن لـة ر ووي خـةدةما  و يـاددة و ر َيطاوبـانش بـةر يز سـةرؤكي ثةرلـةمانش مـن بـة حـوكمي            

قـةزاي سـةيد صـادق دةهَينمـةوةش بـةر َيزان       اةوةي كـة سـةر بـة ثارَيزطـاي سـلَيمانيمش ةوونـةي ثَينةـوين و       
بةر اسا اةطةر كةسَيك يارَيك بة نَيو قةزاي سةيد صادق دا تَيثةر َيتش اـاوا  دةخـوازَي كـة بـؤ سـةد سـاَلي       
ترين بةو قةزاية تَينةثةر َيش خوا نةكردة نةك لةبةر هيَ ايعتيبارَيكي ترش بةَلكو لةبـةر خراثـي يـاددة و    

ياددةي مةرط دةضَيش بةر اسا لة ثشا حوشك دةضَيش لةطةَل ر َيز و حورمـةهش بؤيـة    ر َيطاوبانةكةي كة لة
ثَيويستة اةو داهاتةي كة لة اةجنامي ضاالكي اةو دةروازة سنوورييانةوة بةدةست دَيتش يارَيكي تر صةرن 

مـن لـةو قةناعةتـةم اـةو     بكرَيتةوة بؤ اةو شوَينانةي كة بة تايبة  سةيارة بار هةَلطرةكاني ثَيدا تَيثةر َيتش 
داهاتةي كة بة دةست دَيتش ساآلنة دةبَي هةر لة ضـاككردني يـاددة و ر َيطاوبـاني اـةو ناوضـانة يـارَيكي تـر        
بةكار ،رَيتةوةش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش ديارة لة بر طةي ثَينةةم باس لة بـر ة ثـارةي ثـيكؤدؤالر دةكـا      

مليـار دينـارة بـة    ( 351)ة بة دةست دةهَينرَيتش اـةوين بر ةكـةي   لةو داهاتةي كة لة ضاالكييةكاني نةوتةو
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طوَيرةي خشتةكةش واي لَي هاتووة لةوانةية اةو ناوضـانةي كـة نـةوتيان هـةبَيش اـاوا  ،ـوازن اـةوانين بـة         
هةمان شَيوة اةصلةن خاوةني نةو  نةبوونايةش بؤ ةوونة ثارَيزطايةكي وةكو كةركووك كـة بـة زَيـر ي ر ة     

نطةش ساآلنة دةبَي سةبر بطرَيت تا بةرميلَيك نةوتي دةست دةكةوَيش بَي نازترين شوَينيشة لـة عـرياق   بةناوبا
و لة هةرَيمي كوردستان داش بؤية ثشتطريي ر ايةكـةي لَيذنـةي دارايـي دةكـةمش اـةو داهاتـةي كـة لـة اـةجنامي          

ي ثَي كراوةش بؤ هةر بةرميلَيك ضاالكييةكاني نةوتةوة بة دةست دةهَينرَيتش هةروةكو ياساكة  ضؤن ااماذة
يةك دؤالرش بؤ اةو ناوضانة صةرن بكرَي كـة ضـاالكييةكةي لـَي بةدةسـت دةهَينرَيـتش لةبـةر اـةوة اـةوة          
يؤرَيكة لـة قةرةبووكردنـةوةي اـةو زةرةر و زيانانـةي كـة بـةر اـةو ناوضـانة دةكـةونش لـة كـة  و هـةواي             

ة تةندروسـا خـةَلكي ناوضـةكة ش بؤيـة يـارَيكي تـر       ناوضةكةش لة ذينطةي ناوضـةكةش لـة تةاسـري كـردن لـ     
دووثاتي دةكةمةوة ثشـتطريي لـةر اي لَيذنـةي ياسـايي دةكـةم بـؤ اـةو بـر ة ثـارةي ثـيكؤدؤالر تـةنها بـؤ اـةو              
ناوضانة بَيتش بةآلم بؤ دةروازة سنوورييةكان كارَيـك بكرَيـتش ر َيذةيـةك لـةوة بـؤ اـةو ناوضـانة  بَيـت كـة          

هةَلطرةكانيشـي ثَيـدا تَيثـةر  دةبَيـتش ضـونكة ايةتيمالـة اـةو شـوَينانةي كـة سـةيارةي           تةنانة  سةيارةي بار
بارهةَلطرةكاني ثَي تَيثةر  دةبَيتش تةنها نةكةونة دةروازة سنوورييةكانش شوَينَيكي زؤرةش بؤية اةو ثارةي كـة  

اَيمــة دةزانــني طــرنا بـة دةســت دَيــت تــةنها دةتــوانرَي لــة ضــاككردنةوةي يَيطــاو بانــةكان بــةكاربهَينرَيتش  
 .سةرةكي اَيمة لة هةرَيمي كوردستان خراثي ياددة و ر َيطاوبانةكاني اَيمةيةش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز خلي  عومسانش نةرموو

 :محدامني عثما بةر َيز خلي  
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

بوو اَيستا بوديةي تـةواوكارين بـة خـةملَينراوي لَيـرة بوايـةش      وةَلن هةروةكو هاوكارا  باسيان كردش حةق 
لةبةر ضاومان ر وون باية لةو داهاتةش هةروةها مةسةلةي ثارةيش اـةو ثـارةي كـة بـة نـاوي شـرييين نةوتـةوة        
دانراوةش حةق بوو نازا  اةو ثارةية بةشَيكي ثرؤذةي خزمةتطوزاريي يـةش لـةو شـوَينانة يَيبـةيَي دةكـرَيش      

وة دوو ساَليشة تَيثةر ي اَيمة هيَ ثرؤذةيةكمان نةبينيوةش ثارةكة  تاوةكو اَيستا ديار نيةش حـةق  كةضي اة
بوو اةوة بؤ ثةرلةماني كوردسـتان اةطـةر لـة يةلسـةيةكي داخـراوين بوايـة بةر اسـاش يـةكن بكرايةتـةوة          

ش سـةبارة  بـة ثَيشـنياري    تاوةكو اَيستاكةش بؤية من داواكارم يـةعين اةوانـة ر وون كردنـةوةي لةسـةر بـدريَ     
لَيذنةي دارايي بؤ تـةرخان كردنـي ثـارة بـؤ اـة ناوضـة سـنووريانةش اَيمـة ثـَين اَيسـتاكة  بر َيـك ثارةمـان             
تةرخان كرد بؤ ناوضة سنووريية وَيران كراوةكانش كة بةداخةوة هةندَي قـةزاي تـرين هـةبوونش ر اسـتة لـة      

اون بةر اساش حةقة اةو موالحةزةية بة نةزةري ايعتيبـار  زدين ناوضةي سنووري دا ننيش بةآلم خاثوور كر
وةربطريايةش ثَيمواية دةكرَي طوجناندنَيك هةبَي لةطةَل اةو بر يارةي كة ثَيشك دراش لةطةَل اةوةي كة اَيستاكة 

ر اةو لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي دارايـي ر َيكيـان خسـتووةش اةطـةر وابـَي دةتـوا  بَلـَيم هةنـدَي مةنتيقـةي تـ          
بةر اسا مـةحروم دةبـنش وةكـو هاوكـارا  باسـيان كـردش ضةمضـةماَلةش تةكيةيـةش تةقتةقـةش كؤمـةَلَيك شـارو            
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شارؤضكةي ترمان هةية بةر اسا وةكو مةناتيقي نااي سةير دةكـرَيش نـاكرَي ثارةكـة هـةمووي لـة شـوَينَيك       
ة ثــارةي ثــكؤدؤالر وةكــو صــةرن بكرَيــت و مةنتيقــةكاني تــر بــَي بــة  بكــرَينش خــاَلَيكي تــر ســةبارة  بــ   

دا (ه)هاوكارا  باسيان كردش هـةروةكو لـة قـانوني موازةنـةي عرياقـي لـة مـاددةي دووش لـة بر طـةي يةكـةمي           
هاتووةش كة كؤمةَلَيك زةوابت دانراوة بؤ صةرن كردني اةو ثارةيةش بؤ ثارَيزطا بةرهـةم هَينـةرةكاني نـةو ش    

ارَيزطا بةرهةم هَينةرةكانين دا رةضاوي اةو ناوضانة بكرَيت كـة  بةآلم بةر اسا من داواكارم لة ناو خودي ث
نةوتيان لَي بةرهةم دةهَينرَيش لة ر ووي كاولكارييـةوةش لـةر ووي ذينطـةوةش وةكـو هاوكـارا  باسـيان كـردش لـة         
 ر ووي مَيذووي دةرهَيناني نةو  تيايانةش اَيمة اةطةر باس لة مةنتيقةي كؤية و شيواشؤك و تةقتةق بكـةمش 

ــة            ــةو مةنتيقةي ــوو  ا ــي ثَيش ــةردةمي ر ذَيم ــة س ــان ل ــةو  دةرهَين ــاري ن ــَي ك ــاَل دةض ــت س ــؤ بيس ــةوة ب ا
مةنتيقةيةكي موحةرةمة بووةش ر ايطوَيزراوةش يةعين حةقة اَيستا اةوة حيسابَيكي تايبةتي بؤ بكرَي لَيرةداش 

دا اَيسـتاكة سـَي   1111و  1111يةعين شارؤضكةيةكي وةكو تةقتةق هةموو ثـرؤذة بةردةوامـةكاني سـاَلي    
ــة        ــريَيش ل ــاو بط ــوادارم اــةوة لةبةرض ــن هي ــراوةش م ــوَي خ ــت ط ــة تــةواوةتي ثش ــةوةش يــةعين ب ــرؤذة نابينيت ث
ثارَيزطايةك دا كؤمةَلَيك زةوابا بؤ دابنـرَيش اـةو سـنوورة ضـةند سـاَلة مـةحروم بـووش لةسـةردةمي ر ذَيمـي          

ن بةوَي دا دةر ؤنش ر َيطاوبانةكة وَيـران بـووةش تـؤزي    بةعسةوةش تاوةكو اَيستاكة ش يةعين اَيستا  تةنكةرةكا
تةنكــةرةكان بةســةر طونــدةكان دا دةر ؤنش هــةمووي تووشــي نةخؤشــي و كؤمــةَلَيك مةترســي تةندروســتيان   
لةسةرةش بَيةطة لةوةي كة دةتوا  بَلَيمش لة زؤر ر ووي ترةوة اةوانة ثَيويستيان بـة خزمـةتطوزاريي زيـاترةش    

ابة  كردني ثارةي ثكؤدؤالردا لة خودي ثارَيزطاكةدا ر ةضاوي هةندَي خـاَلي ييـا بكرَيـتش    هيوادارم كة لة د
ــةكراونش        ــة  ن ــة خزم ــدرَيش دةمَيك ــَي دةردةهَين ــةوتيان ل ــة ن ــة دةمَيك ــانةي ك ــةو ناوض ــدرَي ب ــة  ب اةولةوي

 .ثَيويستيان ثَييةتيش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووش نةمجا أوا وسوثاسش بةر َيز 

 :ابراهيم حممد وا وبةر َيز كال 
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطةر بَيني سةيري مةنهومي سيادة بكةنش سيادة هةر بؤ حكومةتة و هي دةوَلةتةش بة ثَيي اةو مونتةلةقة 
هةر داهاتَيك بَيت دةبَيتة ارياد بؤ خةزينةتي اةو حكومةتـةش يـان اـةو دةوَلةتـةش اَيمـة اَيسـتا موناقةشـةي        
بودية دةكةينش بودية  وةك هةموومان دةزانني دوو اليةنةش اليةنَيك نةنةقاتةش اليـةنَيك ارياداتـةش ثـَين    
اَيســتا حكومــةنان تــةكليف كــرد بــة اــةجنام دانــي ضــةند كارَيــكش لةاليــةكي تــر دةمانــةوَيت بــَيني دةســا   

ومان دةزانـنيش اـريادا  اـةو    حكومة  تؤزَيك اةوة بكةينش كةم بكةين لةالي ارياداتـةوةش ضـونكة وةك هـةمو   
( 1)مةصادرةي كة حكومة  بتوانَي تةمويلي نةنةقاتي بكا ش بؤية من بةباشي نابينم اةطةر بـَين و خـاَلي   

هــةموو بــن َينتش تــةرخان بكرَيــت بــؤ اــةو شــوَينانة كــة زةرةمةنــد دةبــنش اَيمــة لَيــرة تووشــي   ( 5)و ( 2)و 
ةكةي لَيـرة  يـةعين ر َيـذةي زةرةمةنـدي ضـةند دةبَيـت  تـؤ        طرنتَيك دةبنيش اايا زةرةمةند ضؤن تةحديد د
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لَيرة ناتوانيش اايا حةيزي يو رايف وةرطري  يانين بةرنرةهك دةكةي  بؤ ةوونة اةطةر اَيسـتا مةسـةلةن   
بةيين دهؤك و زاخـؤ اَيمـة بَلـَينيش تـؤ اـةو شـارعة هـةموو زةرةمةنـد بـووةش اةطـةر بـَين هـةولَير و دهـؤك              

ووي زةرةرمةنــد بــووةش ر ؤذانــة تةقريبــةن دوو هــةزارش ســَي هــةزار ترَيلــة اازووقــة لــة  حيســاس بكــةنش هــةم
سنوورةوة دَينن لة دهؤك بةرةو هةولَير و سلَيمانيش اايا اـةو شـوَينانة زةرةرمةنـد نـابن  بؤيـة مـن نـابينم        

ر اسـتة اَيمـة لةطـةَل    شتةكة بةو شَيوةية بَيت وةك لَيذنةي دارايي دةَلَيت كة هةموو بر وا  بؤ اةو ناوضانةش 
اةوةينن مةنهومي تةةية الزمـةش تةةيـةتي مشـوولي بَيـتش حكومـة  مةسـئوولة بـة هـةموو شـتَيكش بؤيـة           

بؤ اةو شوَينانة بن نيعلـةنش اَيسـتا هةيـة    %( 11)تا %( 11)دةبَيت ر َيذةيةك اةطةر بكرَيت بتوانن حدودي 
بريي ااوي لَي نيةش اَيمة دةتـوانني اـةو شـوَينانة ثـك      دَي لة زاخؤش دةوروبةري هةموو بريي نةوتةش تا اَيستا

بــؤ اــةو شــوَينانةش اــةواني تــرين ( 11)تــا ( 11)زيــادة ايهتيمــام ثــَي بــدةنش لةبــةر اــةوة ثَيشــنيار دةكــةم  
بطةر َيتةوة بؤ خةزينةي حكومة ش حكومةتين بتوانَي ايشةكةي خؤي بكا ش تةةية بةربةال بَي لة هةموو 

 .انش زؤر سوثاسشوَينةكاني كوردست
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ثةروينش نةرموو

 :عبداهلل بةر َيز ثةروين عبدالرمحن
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم بر طةيةكي تـر بـؤ اـةو ماددةيـة زيـاد بكرَيـتش اـةوين داهـاتي وةزارةتـةكاني تـرةش وةك           
 .ةياندنش شارةوانيش ناوخؤش عةدلش زؤر سوثاستةندروساش ثيشةسازيش طواستنةوة و ط

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز بَيري ان سةرهةنطش نةرموو

 :بةر َيز بَيري ان سةرهةنط
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

من شانازي بة هةرَيمي كوردستان دةكةم كة اَيمة  وةكو وآلتان داهانان هةيةش هةروةها دَلم خؤشك دةبـَي  
ةوةي اةطةر هاتو وةبةرهَينانيشمان هةبوايةش بةآلم ثا  اةوةي خؤم سـةرداني خاَلـة سـنوورييةكا  كـردش     ب

يانين زؤر لةو ر َيطايانة هاتوومةوةش يياوازييةكي زؤر هةية لـة خاَلـة سـنوورييةكانش بـؤ ةوونـة ايـناهيم       
ــا    ــةروةها بامش ــةش ه ــاتَيكي زؤري هةي ــةلي  داه ــؤ   غخ ــةآلم ب ــرش ب ــةي ت ــوَينة و   و اةوان ــةو ش ــام دان ب ايهتيم

دةوروبةري يياوازييةكي زؤر دةبينمش اةوةي ايناهيم خةلي  زؤر شارستانيية و زؤر يوانةش بـةآلم اـةوةي   
بامشاغ زؤر كةم و كور ي تَيدايةش اةو داهاتة زؤرة  كة لة بامشاغ و لة ثةروَيز خان دَينتش ثَيويستة بةشـَيك  

خزمةتطوزارييش بؤ ةونة هةتاوةكو ثَينةوين كة باسـي كـرد شـلَير خـانش      لةو داهاتة بدرَيت بةو يَيطاية بؤ
هةتا ياددةيان نيةش ياددةكةي اةوَي هةموو قـوور ةش هـوتَيلَيكي لـَي نيـةش بنكةيـةكي تةندروسـا لـَي نيـةش داواكـاري          

ةطـةَل ايـناهيم   اةوان بـووش يياوازييـةكي زؤريشـيان هةيـة لـة نةرمانبـةرةكاني ثـةروَيز خـان و هـةروةها بامشـاغش ل          
خةلي ش داواكاري اةوان بوو كة اةو كةم و كور ييةش اةو خزمةتطوزارييةيان ثَي بـدرَيتش حـةقي خؤيانـة لـةو داهاتـة      
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يةكسةر بيدةنة حكومة ش حكومةتين ثَيويستة بري لةوانة بكاتةوةش ضونكة با شارسـتاني بـَيش بـا زيـاتر سـوودي لـَي       
 .وةربطرينش زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر يز سةرؤكي 

 .سوثاسش بةر َيز ااسؤش نةرموو

 (:ااسؤ)بةر َيز بكر كريم 
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ش من لةطـةَل اـةو ثَيشـنيازةي وةزيـري دارايـيمش كـة       (1)سةبارة  بة بر طةي ضوار و بر طةي ثَينةي ماددةي  
ا هـي ثـكؤدؤالر بـؤ اـةو     ي داهاتي مةنانزي حدوديش هةروةه%(15)ثَييواية اةطةر بة  ةَلة  تَينةطيشتبم 

 .ثارَيزطاية بَي كة نةوتةكةي لَي يةش يان مةنتةزة حدودييةكةي لَي يةش سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز كاردؤش نةرموو

 :ثريداود بةر َيز كاردؤ حممد
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ان كردش داهاتين بةشَيك بوو لةوةش بةآلم لةبـةر  بةر اسا اَيمة لة ضةند ر ؤذي ر ابردوودا زؤر باسي بوديةم
اةوةي وةآلمةكاني كة دةبيستنيش وةآلمةكان قةناعة  ثَي هَينةر نني بة نيسـبة  اَيمـةش ضـونكة بـة بةَلطـة      
لةبةر دةستمان دايةش داهاتةكة نار ؤشنةش دةمةوَي بةر َيز وةزيري دارايي اةوةمان بؤ ر ؤشن بكاتةوة لةسةر ض 

مـن  / ةتي عرياقي داهاتي اَيمة بة ثَينج تريليؤن دةخةملَييَنش اةوة خاَلَيكيـانش خـاَلَيكي تـر   بنةمايةك حكوم
لة شتَيكي بضووك دةست ثَي دةكةمش اةوين دةزطاي مينةش دةزطاي مني ثار داهاتي مليارَيك و نيو بووةش بـؤ  

ووثاتـة لةسـةر اـةو    ديار نية  كة اةوة هةر باسيشـمان نـةكردووةش هيضـين قسـةمان لةسـةر نـةكردش هـةم د       
قسانةي بةر َيزان ثةرلةمانتاران دةكةمش كة باسي كارطةي ضيمةنتؤيان كردش باسي مـةتارمان كـردش وةآلمةكـة    
ر ؤشن نيةش داهاتيان هةية و لة كوَي ية  بؤ ديار نية  اةوة يطـة لـةوةي بةشـي وةبـةرهَينان كـة بـة بةَلطـة        

ثـؤرتي شـة  مانطةكـة لةطـةَل اَيسـتا سـةريةم اـةو        ر ا 1111المةش بةَلطةكـة ضـية  تـؤ حيسـابي خيتـامي      
ــنياري         ــة ثَيش ــاتَي اَيم ــة ك ــةن بؤي ــاوازي هةي ــةش يي ــةكان هةَلةي ــةريةم ر ةقةم ــتش س ــة دةس ــتةي دةدةم خش

مان كردش يةعين دَلنيام اةوةندة زانسـا بـوو كـة بةشـي دةكـردش كـة اَيسـتا بـَيني باسـي اـةو داهاتـة            %(51)
مليارةش لة هيَ تؤمارطا و بر طةيـةك  ( 111)سندووقي نيشتةيَي بوون  بكةين كة لة كوردستان دا هةيةش لة

( 31)ي تواناسـازي صـةرن نـةكراوةش    %(81)مليارةي كة تةرخان كرا  لـة  ( 111)ديار نيةش لة كوَي ية اةو 
مليــاري اــةو ثرؤذانــةي كــة نةضــوونةتة بــواري يَيبــةيَي كردنــةوةش يــان اــةو  ( 881)مليــاري ثيشةســازيش 

ثارةيان بؤ تةرخان كراوة و لة هةموو وةزارةتـةكان سـةرن نـةكراوةش خـةرج نـةكراوةش اةوانـة       ثرؤذانةي كة 
بةشَيكن لةو نار ؤشنيةي كة لة داهاتي كوردستان دا هةيةش بوديةي با بَلـَيني تـةواوكاري ثـار نـةهاتووةش كـة      

طرنطة يطة لة داهاتي كارةبـا  اَيمة دةزانني لة عرياقين دا هةيةش ثَيويستة ساآلنة بَيش لةبةر اةوة بةالمةوة 
كة باسيان كردش باسي داهاتي نةو  اةطةر بكةينش اةطةر قسةي لةسةر بكـةينش ثـار بـةر َيز وةزيـري سـامانة      
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سروشتييةكان بة نووسراوي ر ةمسي اَيمةي ااطادار كردةوةش لةوةي دةتوانَي ضةندين بة  كة طرتوومانةتـة  
دووقي نيشتةيَي بوونش زؤر شت خؤي باسي ضـةندين مـةاليني   اةستؤش بيطرة هةر بة تواناسازيش اةوةي سن

ديناري كردش كةضي اةوة ثار اةوة نووسراوةكةمان اليةش بةَلطةكـة الي بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمانين هةيـةش      
مليـؤن دؤالر اـةو سـاَلش بـةناوي ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـة دةهـا ش        ( 151)اةمساَل اةوة هةر ديار نيةش تـةنها  

 .مان خؤشة وةزيري بةر َيز اةو شتانةمان بؤ ر وون بكاتةوةش سوثاساَيستا ثَي
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ايسماعي ش نةرموو
 

 

 :بةر َيز إمساعي  سعيد حممد
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

اق دا خوشــك و برايــاني بــةر َيزش خــاَلي يةكــةم كــة باســي داهــا  دةكــةينش بــة ثَيــي دةســتوور داهــا  لــةعري    
مةركةزي يةش يةعين هـةموو داهـاتي هـةرَيمي كوردسـتانين دةضـَيتةوة عـرياق و بـة مةقاصـة لَيـي دةبـر َي           

ش بةآلم يةكَيك لةو اَيشانةي كة تووشي اَيمة دةبَي و ميديا دةبَيش خـودي حكومـة  دةبـَيش    %(11)ساآلنة لة 
ؤر انكاري دةبَيت ساآلنة لـة نـاو بوديـةدا    اةوة حكومة  بةر اسا ساآلنة نايَي ايعنني بكا ش مةسةلةن كة ط

هني دةكرَيتش يةعين اةو ااَلوطؤر ة دةكرَيتش بؤ ةونة ساآلن وا نةبوو كة داهاتي مـةنانزي حـدودي بـؤ اـةو     
ــتش اَيســتا مــن خــؤم نامةيــةكم ااراســتةي كــاك رشــيد كــردش اــةو داهاتانــة ضــني  كــة بةر اســا       شــوَينة بَي

ــةو داهات  ــةزش ا ــةوة مةرك ــودي      دةطةر َين ــا خ ــار بةر اس ــةوة زؤري ــتانة  ا ــةرَيمي كوردس ــة ه ــة ل ــني ك ــة ض ان
اةنداماني ثةرلةماني كوردستان بؤيان ر ؤشن نيةش اةو داهاتانـة كامانـة دةبـَي بطةر َينـةوةش يـان ااَلوطؤر ييـان       

اآلنة بةسةر دا داَيت لة بوديةداش من يارَيكي تر داوا لة بةر َيزيان دةكـةم كـة اـةو حاَلةتـة ر ؤشـن بكـةنش سـ       
اةطةر لة ناو بوديةدا ااَلوطؤرَيـك دةبـَيش ثـَين وةخـت ايعننـي بكـةن بـؤ اـةوةي بةر اسـا نـة اَيمـة و نـة             
خؤشيان و نة هاووآلتيانين اةوةندة طومنايان بؤ دروست نةبَيش اةوة خاَلي يةكةمش مةبدةاي ثـيكؤدؤالر و  

ةوزووعـة تؤزَيـك بـة ديقـة  بـنيش      مةبدةاي مةنانزي حدوديش خوشك و برايان حـةز دةكـةم لةسـةر اـةو م    
عرياق كَيشةي سياسيان هةيةش كَيشةي تاايتيان هةيةش زؤريار بةر اسا ثةنا بؤ هةندَي شت دةبةن بؤ حةل 
كردني هةندَي اةزةماتي خؤيانش اَيمة لة خوا بةزياد بَي اةو كَيشانةكمان نيةش نة كَيشةي قةوميمان هةيـةش  

تانين وةك بةر َيز كاك كال ايشارةتي ثَيـداش كـة نـةو  لـة شـوَينَيك      نة كَيشةي مةزهةبيمان هةيةش كوردس
دةردَيت اةوة نية ر استةوخؤ بضَيتة ناو بؤر ييةكةوةش يان كـة داهـاتي مـةنانيزي حـدوديش ر اسـتة مةسـةلةن       
زاخؤ مةنتةزي حدودييةش بةآلم هةموو اةو لؤرييانة كاريطةرييان هةية لةسةر هةولَيرش لةسةر هةموو اـةو  

وضانةش لةبةر اةوة بة قةناعةتي من اةطةر اَيمة لةسةر اةو مةبدةاي عرياق كـار بكـةينش اـةوة تةاسـريي     نا
سياسي خراثي دةبَيش بةَلَي ر استةش اةو ناوضانة زياتر ماندوو دةبنش هينك دةبنش ثَيويسـتيان بـةش بـةآلم بـة     

نني اةو هاوسةنطي ية دروست بكـةينش  دةتوانني تا ر ادةيةك بتوا( 11)بؤ ( 5)نيسبةتَيكي مةعقولش يةعين 
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بةآلم بةراسا اَيمة حةق نية ثةنابةرين بؤ سياسةتَيك كة عرياق خؤي كَيشةي تاايتي و سياسي ثـَي حـةل   
دةكا ش داهاتي نةو ش بةر ايت هةندَي يـار كـة اةوةنـدة شـت كـة دووبـارة دةكرَيتـةوة هـةر ناخؤشـةش بـةآلم           

ك بكةينش بةر َيز كاك ااشا هـةوراميش اـا اـةلَيرةدا دانيشـتبووش مـن      موةزةنني كة ديتا  لة مايف خةَل ياَيمة
اـاوا  ( 333)مليـار و  ( 1)بةَلَي ثَينج مليار دؤالر شريينيمان هةيةش بةآلم / خؤم شتةكا  بؤ خوَيندةوةش وتي

ةطـةر  اةوة بة كا  وةري دةطرينش اَيوة حـةز دةكـةن بينَيرينـة نـاو بوديـةوة  ا     / سَييةكاني ر َيز كردش وتي
بةر اَيمة دةكةوَيش قبووَلمان كـردش بـةآلم   %( 11)دةر وا  بؤ عرياقش لة %( 61)بضَيتة ناو بوديةوةش اةوة لة 

با لة شوَينَيك دا بةر اساش با لة ناو بوديةدا نةبَيش يةعين اةوة ساَلين تَيثةر يش لة شوَينَيك دا بؤمـان بـَيش   
نكة اةوة دووبارةي دةكةنةوةش بؤتة مايةي نيطةراني بؤ هةموو بةر اسا اةم حاَلةتة با كؤتايي ثَي بَيتش ضو

اليةكمانش داهاتي كارةبا و داهاتي تةندروسا نازا  هي كَيي ترش قانونيةن اةو داهاتـة دةطةر َيتـةوة بـؤ نـاو     
بي اةو وةزارةتةش يان اةو دااريانة بؤ خؤيانش اةوة مةبدةايةن حاَلةتَيكي ايةابي يـةش بـةآلم لـة ر ووي حيسـا    

يةوة ر ةقةم دةبَي ديار بَيش ضونكة هةموو ر ةقةمَيك دةبَي خازيعي ر ةقابة بَيش بةر اسا نوَينـةراني طـةلينش   
اةنداماني ثةرلةمانين ااطادار بنش لةبةر اةوة من خؤم لةطةَل مةبدةاةكةدا نيم يةكسةر بطةر َيتةوةش بةآلم 

ــةش     ــةآلم وا باش ــردش ب ــووَل ك ــةوةمان قب ــَينيش ا ــا وا دان ــاش   ب ــةوةي تةندروس ــةم ا ــةكان زؤرةش ه ــونكة داهات ض
تةندروسا و كويَي ترمان هةية  اةوةي شارةوانيش اةوانة ر ةقةمي زؤرنش اليةني كةم ثةرلةماني كوردستان 
ااطادار بكرَيتةوةش كة اةو ر ةقةمة هةية لة تةندروسا يةوة صةريف دةكـا ش هـةروةها ثَيويستيشـة ر ةقابـةي     

 .تةوة لةو ر ةقةمةي كة دةبَيتةوة داها  بؤ اةو وةزارةتةش زؤر سوثاسمالين ااطادار بكرَي
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاسش هــةر بــؤ ر اســت كردنــةوةش بــةر َيز وةزيــري ســامانة سروشــتييةكان نــةيو  هــةموو ثارةكــة هــاتووةش 
ةوة دَيـت ايشـةكة   ضونكة هةندَيكي مةشاريعةش اةوين وةخَا كة شةريكةكة طةيشتة اينتاجش اةو وةختة ا

 .دةكا ش هةر بؤ مةعلوماتي بةر َيزانش بةر َيز سؤزان شهاسش نةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاس نوري

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبعةن سةبارة  بة داها ش منين هاور ام لةطةَل بـراي بـةر َيزم كـاك ايسـماعي ش كـة اةطـةر بـة ر ةقـةمين         

اةوةي سبةي ر ؤذَي كة كاتَيك دةضَيتة ر ةقابة و ر ةقابةي ماليةوةش دةبَي  بَيتش اةو داهاتي اةو وةزارةتانة بؤ
اةم ذمارانة مةويوود بنش بؤ اةوةي كة ر ةقابـةي مـالي ثـا  اـةوةي اـةو ايقترياحـةي كـة بـةر َيز وةزيـري          

سـا  حيساباتي خيتامي قبـووَل مةكـةن هـةتاوةكو بـة ر ةقابـةي مـالي دا نـةر واش اـةوة اةو        / دارايي كرديش وتي
اةمة  يارَيكي تر وةكو داهاتَيك لَيرة دا دةنووسرَيتةوةش بؤية من ثَيمباشة اةوة اةطـةر اـةو سـاَلين بـةم     
شَيوةية نةنَيردراوةش بؤ ساَلي داهاتوو ياخود بة ماددةيةكي تر اَيمـة اـةوة تةسـبيت بكـةينش كـةوا ر ةقابـةي       

وردستانةوةش اةوسا اةو داهاتانة  بة نيعلي مالي حيساباتي خيتامي تةدقيق بكا  اينةا بَيتة ثةرلةماني ك
ضةندن يةكسةر لة ناو اةو حيسـابة خيتـامي يـة ديـاري دةبَيـتش سـةبارة  بـة تةخصيصـاتي ثـيكؤدؤالر و          
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دا (12)مةنانزي حدوديش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش خؤي لة اةصَ  دا لة ناو ياساكةي عرياق داش لة مادةةي 
علق أأ)ش كة باسي دةكا  (اافظيلك  ( )كك )ناَلَي بؤ هنيش دةَلَي بؤ موحانةزة ش باسي شوَين ناكا ش (ضوارةم)

نزيوأة ا  يأةإلحتادزأختص اأمبلغأيعاد أدنمرأنةح أعنأكلأنوم لأهفقبأالقامأملقا أيفأاافظقاتأة عقوةقأأأأأأ
كقلأأكافي أنأدنمرأنةح أعنأكلأنوم لأهفبأمكورأمصف أيفأاافظاتأة عوةقأكافي أنأدنمرأنةح أثا قثأعقنأأأ

ش (مرتأمكععأمنأة غازأة طب ع أة لا أيفأاافظاتأة عقوةقأكافقيأنف قًاأ للسقعأة سقكاه يأ كقلأاافظقيأأأأأأأ(أ151)
يةعين اةو وتوويةتي هي هةموو عرياقش كؤدةكةينةوةش هةموو يةكي اةوةندةي لَي دادةبر َينني و بؤ هةموو 

بةر َيزان اةنداماني ثةرلـةمان هةسـتان    موحانةزةيةك تةرخاني دةكةينش يارَيكي تر من دةيَلَيمةوةش زؤر لة
باسـي اـةوةيان كـردش هةنــدَي ناوضـة هةيـة سـوودمةند نيــةش نـة لـة بـووني نــةو ش نـة لةسـةر مةعبــةرَيكي            
حدودي داش بؤ ةوونة كتريش ضةمضةماَلش ضةمضةماَل خؤي  ازي تيايـةش بؤيـة لةبـةر اـةوةي موحانـةزة       

ش بؤية من ثَيم باشة ر َيذةيةك كة بةر َيز وةزيري دارايين باسي نية بة ثَيي اةوةي كة لةو ماددةيةدا هاتووة
كردش كة من تؤزَيك اةوةشم ثَي زيادةش زؤرةش من ثَيمواية اةو خَيروبَيرة بةسةر هةموو كوردستان دا ر ةنـط  

زياتر نةبَيت بر ي اةو ثارةيةي كة تةخصي  دةكرَي ( 11)هةتا ( 5)بداتةوةش بؤية من ايقترياح دةكةم لة 
بؤ اةو شوَينانةي كة هةم مةنتةزة حدوديةكةي تيايةش ياخود شوَيين دةرهَيناني نةوتـةش بـةو شـَيوةية هـةم     
حكومة  دةسا واآل دةبَي بؤ اةوةي اةو داهاتة نةتـةوةيي يـة بـؤ هـةموو نةتـةوةي كـورد بـَيش بـؤ هـةموو          

 .ااوةدان بكرَيتةوةش زؤر سوثاس كوردستان بَيش هةم دةتوانرَي اةو شوَينانةي كة زةرةرمةندنش اةوانيشي ثَي
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان لةبريمان نةضَي نةو  تةنها هي خؤمان نيةش هي هةموو عرياقةش يةعين بؤية دةبـَي ااطـاداري اـةوة    
بنش موخالةنةي دةستوور نةكةنش نةو  سةروةتي هةموو عرياقةش اينةـا وةكـو قـانوني عرياقـي نيسـبةيةكي      

ةمَينَيتش اةوة مةسـةلةيةكي تَيدايـةش نيزامـي واز بَينـةش تـةواوش نيـة نيزامـي نيـةش اـةاني عمـرش           بؤ هةرَيم د
 .نةرموو

 :امحد نرج بةر َيز اةاني عمر

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ــا  بكــةينش بــة        ــةمش اايــا اةطــةر بَيــت و اَيمــة ســةيري داه ــي اــةوة بك ــةز دةكــةم باس ــة ســةرةتا دا ح مــن ل

بـةر اـةوة كـةوتووة    ( حصـة يسـد  )ريليؤنةي كة باسي دةكةينش دةبينني ثشكي شَير ت( 13)هةموويةوةش بةو 
كــة لــة %( 11)كــة اَيمــة لــة عرياقــةوة وةري دةطــرينش يــاخود اــةو داهاتةيــة حيصــةية كــة وةري دةطــرينش   

بوديةي عرياقةوة بؤمـان دَيش اـةوةي كـة دةمَينَيتـةوةش اـةو داهاتـةي كـة ديـاري كـراوة لَيـرةداش اـةوةي كـة             
انزي حدودي يةش ياخود اةوانةي كـة بَلـَيني سياسـةتي ثـيكؤدؤالرةش اةوانـة دةبيـنني بةر اسـا لـة ضـاو          مةن

بوديةدا مةبلة َيكي زؤر زؤر نيةش بؤية دةبَي اَيمة اةو داهاتةي كة لةو دوو شوَينة هةيةش بؤمان دَيش دةبَي 
َيت و اَيمة لَيرة اةو داهاتة نةتـةوةيي  بة داهاتَيكي نةتةوةيي بذمَيرينش بؤية بة من هيَ با  نية اةطةر ب

ــرة دا            ــة لَي ــا اَيم ــةش بةر اس ــان هةي ــَي ثارَيزطام ــؤي س ــة خ ــة اَيم ــانش ك ــةر ثارَيزطاك ــة س ــة  بكةين ــة داب ي
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موناقةشةيةكي زؤرمان كردش كةوا ونان ثرؤذةكـان يـاخود خزمـةتطوزاريي يـةكان زيـاتر حةصـر بوونـة لـة         
ر لَيــي بــَي بةشــن و خــاثوورنش مــن اــةو ثرســيارة دةكــةمش اايــا هــيَ   ثارَيزطاكــان داش قــةزا و ناحيــةكان زيــات

قةزايةك هةية  هيَ ناحيةك هةية طةيشـتبَيتة اـةو كةمالـةي كـةوا اَيسـتا اَيمـة بـَيني و ييـاي بكةينـةوة          
بَلَيني وةَلنهي با مةنانزة حدوديةكان ياخوج اةو شوَينانةي كة نةوتي تيايةش بةرهةمي نـةو  دةهـَييَنش بـا    

زياتر بؤ اـةوَي بكـةينش ضـونكة اـةوَي خـاثوورةش بةر اسـا هـةموو قـةزا و ناحيـة و طةنـدةكاني اَيمـة             اَيمة
ثَيويسا بة ااوةدان كردنةوة هةيةش ثَيويسا بةوة هةية زياتر خزمة  بكرَيش ثَيويسا بـةوة هةيـة زيـاتر    

يَ قةزايــةك و هــيَ ثــارةي بــؤ تــةرخان بكــرَيش بؤيــة بــة مــن بــا هــيَ يياوازييــةك نــةكرَي لــة بــةيين هــ   
ناحيةيةكش لةطةَل اةو شوَينانةي كة بريي نةوتي تيايةش ياخود مةنتةزي حدودي يـةش هةرضـةندة مـةنانزة    
حدودييــةكان اــةو شــارانةي كــة لةســةر حــدودنش خــؤي بــة تةبيعــة  ضــونكة ســنووري يــةش بــة تةبيعــة      

و موقارةنةيـةكي بضـكؤَلة بكـةين    حةرةكةيةكي زيـاتري تيايـةش بةر اسـا كـاري زيـاتري تيايـةش اةطـةر بَيـت         
مابةيين شاري زاخؤ كة قةزايةش لةطةَل قةزايةك وةكو ضةمضةماَلش ياخود وةكو كتريش دةبيـنني خـةَلك لـةو    
شارانة دةردةضَيش لةبةر اةوةي كاري تيا نيةش بةآلم لة شـوَينَيكي وةكـو زاخـؤش يـاخود مـةنانزة حدوديـةكان       

دةكـا ش بؤيـة اَيمـة اؤمَيـد دةكـةين كـة هـةموو قـةزاكاةان وةكـو           لةبـةر زؤري كـار خـةَلك زيـاتر ر ووي تـيَ     
يــةككي بــَيش هــةموويان زيــاتر كــاري تيــا بكــرَيش بــواري كــاركردني تيــا زيــاتر بــَيش هــةروةها مــن ثشــتطريي   
ــةند        ــةر ض ــرياق دا لةس ــة ع ــا ل ــيكؤدؤالر ر اس ــةتي ث ــةوةي سياس ــؤ ا ــةمش ب ــماعي  دةك ــاك ايس ــةي ك ر ةايةك

ــي د ــَيكي سياس ــةو      اةساس ــة اــةوان ا ــووش بؤي ــةوةيي ب ــي نةت ــةر اةساس ــووش لةس ــاايتي ب ــي ت ــةر اةساس اش لةس
سياسةتةيان طرتة بةرش بؤ اةوةي هةندَي مةساايلي سياسي خؤيـان حـةل بكـةنش بـةآلم اَيمـة لَيـرةدا شـوكر        

ةينش اةو كَيشانةمان نيةش بؤضي اَيمة اةو سياسةتة كة لة عرياق يَيبةيَي دةكرَي اَيمة بـَيني تـةعميمي بكـ   
لةناو كوردستاندا كاري ثَي بكةينش هةروةها اَيمة لة بريمان نةضـَي نـةختَيك ثـَين اَيسـتا دةنطـداةان كـرد       
لةســةر نةنــةقا ش نةنــةقانان دابــة  كــردش كــة لــة زدنيــان اــةو اــريادة بــوو كــة اَيمــة دابــةمشان كــردش لــة  

ر اسـا اَيســتا هــيَ مـةنتيق نيــة اَيمــة   زدنييـان دا موناقةشــة دةكـةينش كــة يــارَيكي تـر لَيــي بن ينــةوةش بة   
بـر ي و تةخصيصـانان ثَيـي كـردش هـةموو      %( 11)يارَيكي تر بَيينةوةش اةو اريادةي كة موناقةشةمان كردش 

توَيذو ضينةكاني كؤمةَلطاي اَيمة لَيي سوودمةند بووينش اَيستا بَيني اَيمة يارَيكي تـر اـةو تةخصيصـاتانةش    
َيي كةم بكةينةوةش نةنةقاتي لةسةر يارَيكي تر دابةشكردني بكةينش بؤيـة مـن   ياخود اةو اريادة ديسانةوة ل

 .بة مةنتيقي نابينم يارَيكي تر اَيمة نةنةقا  موناقةشة بكرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .علي موداخةلة  هةبوو  نةرموو. كاك د

 :وةزيري ثنن دانان/ علي سندي. بةر َيز د

 .ي ثةرلةمانبةر يز سةرؤك
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هةرضةندة هةر وةكـو تَيبـيينش خـؤي مـاددةي نةنـةقا  تـةواو بـووة وابـزا ش اـةوة ارياداتـةش اَيسـتا لـة نـاو              
 .اريادا  دا باسي نةنةقا  دةكرَيتةوة  سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز هاذة سليمانش نةرموو

 :مصطف  بةر َيز هاذة سليمان

 .رؤكي ثةرلةمانبةر يز سة
هةبووني داها  لة هةر وآلتَيك اةطةر كةم بَيت يان زؤر بَيتش بةر اسا دةبـَي شـةنانية  و ر وونـي تَيـدابَيش     
بؤ اةوةي حةقي هةموو خةَلكةكةية كة بزانـَي داهـاتي اـةو وآلتـة ضـةندة  ضـةند نيـة  بؤيـة بةر اسـا تـا           

كَيشة بؤ حكومة  كةم دةكاتـةوةش هـةمين خةَلكةكـة     اةوةي شةنان بَيت و ر وون تر بَيتش اةوة زياتر هةم
ر ازي دةبن لةوةي كة حكومة  ضؤن اةو داهاتة صةرن دةكـا   بؤيـة بةر اسـا مـن تَيبينـيم لةسـةر اـةوة        

خةمآلندني / هةيةش ضونكة لة ر اثؤرتي وةزارةتي دارايي نازا  اةوةي كاك كاردؤ  باسي كردش هاتووة دةَلَي
ــر    ــة ب ــةرَيم ب ــاتي ه ــؤن و  داه ــنج تريلي ــاَلي  ( 215)ي ثَي ــؤ س ــار ب ــة   (1111)دين ــؤر  داش ل ــةمان ر اث ــة ه ش ل

مليار دينـار خـةمَلَينراوةش اـةوة    ( 211)خشتةكةدا هاتووةش دووةم خةمآلندني داهاتي حكومةتي هةرَيم بة 
ا ش بؤ لـة  بةر اسا ر وونكردنةوةيةكي دةوَيش اةطةر بةر َيز وةزيري دارايي ر وونكردنةوةيةك لةسةر اةوة بد

مليـار دينـار  دةربـارةي اـةو     ( 211)يةكةم دا هاتووة بة ثَينج تريليـؤن  لـة خشـتةي دووةم دا هـاتووة بـة      
داهاتةي سَييةمش اةو داهاتةي لة نرؤشتين وزةي كارةبا لة هـةرَيم بـة دةسـت هـاتووةش بةر اسـا اـةو داهاتـة        

/ نكة هةر لة ماددةي ضوارةم دا هاتووة دةَلَيلَيرة داندراوة بةس نازا  يةعين مةبةسا بيززةبت ضية  ضو
هةموو داهاتي اةو نةرمانطانةي لة ناوةنـد ثارةيـان ثـَي دةدرَي وةك داهـاتي كؤتـايي بـؤ طةجنينـةي        / يةكةم

وةزارةتي تةندروسا و كارةبا نةبَيتش يا لَيرة اةوةي كة لة / طشا تؤمار دةكرَيش تةنها لة دووةم دا هاتووة
نـازا  اـةوةي نيعلـي يـة لَيـرة دانـدراوة لـة نـاو داهاتةكـة  يـان هـةر اةوةيـة  سـَييةمين               كارةبا دانـدراوةش 

بةر اسا تَيبيين اةوةم هةيـةش زؤربـةي زؤري وةزارةتـةكاني هـةرَيم داهاتيـان هةيـةش بـة ثَيويسـت دةزانـرَي          
هـاتووة و لةبـةر    يةعين زؤر طرنطة كة لة ناو خشتةيةدا هاتبايةش هةرضةندة اَيمة لـة ايسـتيمارةي اـريادا    

دةستمان دابووةش بةآلم اةوةي كة تةصديق دةكرَي اةو ثرؤذة ياسايةيةش بؤية وا ثَيويستة كـة زيـاتر يـةعين    
 .بؤ وزووح بوون لةالي خةَلكش زياتر اةو اريادي اةو هةموو وةزارةتانة  لَيرةدا بهاتبايةش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز اارامش نةرموو

 (:اارام)ةر َيز ييوس نعمت قادر ب

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ضةند ثَيشنيارَيكم هةيةش يةكةم بؤ لَيذنةي ياساييش بؤ اةو ماددةية تةبعةن لة ماددةي ثَيـنج باسـي اـريادي    

ش بـة هـةمان شـَيوة لـة     (1)ش كة اـةوة ثَيويسـتة بر واتـة سـةر مـاددةي      (1)كردووةش بةآلم نةخراوةتة ماددةي 



 311 

موازةنةي عرياقينش هةمان بر طة هاتووة هةر لة اريادا  دا باس كراوةش ماددةي ثَينةي ثرؤذة ياساي قانوني 
كة لةاليةن حكومةتـةوة هـاتووةش خـاَلي دووةمش ثَيشـنياري دووةمش مينـةحي نـةقلي لةطـةَل موسـاعةدا ش كـة          

لـة ارياداتـي حكومـةتي    بةشَيوةي نةنين تةقـديم دةكـرَي بـؤ مواةسةسـا  و وةزارا ش دةستنيشـان نـةكراوة       
هةرَيمش كة بة هةمان شَيوة لة قانوني موازةنةي عرياقي بة دوو بر طة باس لةو مةسةلة كراوةش كة ثَيويسـتة  
اَيمة  بة شـَيوةيةكي تـةمخيين باسـي بكـةين بـؤ اـةوةي لـة داهـاتوودا بتـوانني موتابةعـة بكـرَيش سـَييةم             

يـةكَيك لـة ارياداتـي حكومـةتي هـةرَيمش كـة لـة هـةمان         سةرضاوةي نةو  دةستنيشان نةكراوة بـة  / ثَيشنيار
دا هاتووةش كة ثَيويستة اةوين ،رَيتة سـةر اـريادا ش وةك اامـاذة    (15)ياساكةدا باس كراوةش كة لة ماددةي 

كراوة سندووقي كوردسـتان بـؤ داهاتـة نةوتييـةكانش كـة اـةوة  ثَيويسـتة وةكـو ارياداتَيـك بـاس بكـرَي بـؤ             
وةها مةسةلةي ثكؤدؤالرش لَيرة لةم ياسايةدا بة اريادا  باس كراوةش بةآلم اةطةر بَيت و لَيذنةي ياساييش هةر

ســةيري قــانوني موازةنــةي عرياقــي بكــةينش يــارَي بــة نةنــةقا  هــاتووةش يــارَي بــة تةخصيصــا  هــاتووةش    
اـةو ثارَيزطـاي كـة    بةر اسا ناكرَي بكرَي بة اريادا  لَيرةش بؤ  ضونكة لةوَي بر يـاري لةسـةر درا و تـةنها بـؤ     

اينتايي نةوتي تَيدا دةكرَيش ناكرَي لَيرة بيكةين بة ارياداتَيك بتوانني موناقةلةي تَيدا بكرَيش ياخود بةكار 
بهَينرَي بؤ شا ترش هةروةها لة اريادا  دا باس لة داهاتةكاني تري حكومة  نةكراوةش كة اةوين ثَيويستة 

ش باسـين لـة داهاتـةكان    (2)ارةتي دارايي خؤي دا هاتووة لة الثـةر ة  باس بكرَيش هةروةك لة ر اثؤرتةكةي وةز
 .نةكراوةش اةوين ثَيويتسة ااماذةي ثَي بكرَيش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يمحد وةرتَيش نةرموو. سوثاسش بةر َيز د

 :يمحد وةرتَي. بةر َيز د

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
يان لَي كةوتووةكان دةنطمان لةسـةر دا كـة بر َيـك ثـارة ديـاري بكـرَي بـؤ اـةو         اَيمة ثَيشك دةربارةي ناوضة ز

ناوضانةي زةرةرمةنـدنش ديـارة هةنـدَيك لةوناوضـانةي كـة بوونـة ناوضـةي سـنووريش لَيـرة لَيذنـةي دارايـي            
ةو ااماذةي ثَيداوةش كة بر َيك ثارة تةرخان بكرَي بؤ اةو ناوضانةي كة مةنانزي حـدوديان لـَي يـةش خـودي اـ     

ناوضانة خؤيان ناوضةي موتةزةريريشنش واتا لةو بر ة ثارةي كة اَيمة تةرخاةان كردش هةندَيك لةو ناوضانة 
دةطرَيتةوة كة ناوضةي زيـان لـَي كةوتووشـنش وةكـو ثَينةـوين و قـةآلدزَي و حـايي اؤمـةران و باَلةكايـةتيش          

شنش منين ثشتطريي لةو ر ايـة دةكـةم   اةوانة كة ناوضةي حدوديشنش لةطةَل اةوة  دا ناوضةي موتةزةريري
كة لَيرة بر َيك دياري بكرَيتش بةآلم نةك هةموو اةو داهاتانة وةكو بةر َيز لَيذنةي دارايي ثَيشنياري كردووةش 

منأ(أ5) أ(2) أ(1)ختصاأهسبيأمنأةإليوةدةتأة لةردةأيفأ)من ثَيشنيار دةكةم كة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش 
لمحافظققاتأأنأة لحقق ةتأةإلدةريققيأة ققحتأت ققعأف ءققاأة لافققلأةحل نديققيأأنأة عمل ققاتأة لفط ققي أيققا أأة ققادةأة ثاه ققيأ 

ش (1)ش واتـا تـةرخان كردنـي ر َيذةيـةك لـةو داهاتانـةي لـة بر طـةكاني         (حت ي  اأمنأقبلأجملسأنزرةسأةإلقلق  أ
ــة ســنوورييةكان و دا هــاتوونش بــؤ اــةو ثارَيزطــا يــان يةكــة ايدارييانــةي كــة خا   (1)لــة مــاددةي ( 5)ش (2) َل
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ــاري        ــةوة دي ــي هةرَيم ــةني وةزيران ــةن اةجنوم ــةي لةالي ــةش بر ةك ــةوتي تَيداي ــةمهَيناني ن ــاالكييةكاني بةه ض
دةكرَيتش واتا اةو بر ة لَيرة اَيمة دياري نةكةينش بةَلكو اةجنومةني وةزيران خؤي اةو بـر ة ديـاري بكـا  بـؤ     

و ناوضانةي كة عةمةلياتي نةنا تَيـدا اـةجنام دةدرَيـتش    اةو ناوضانةي كة مةنانزي حدودي تَيدايةش يان اة
ثرسيارَيكيشم هةيـة لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـيش اايـا اـةو داهاتـةي كـة لَيـرة خـةمَلَينراوة داهـاتي هـةرَيمي              

 .كوردستان تةنها اةو داهاتةية  يان داهاتي تريشمان هةية  بؤمان ر وون بكاتةوةش زؤر سوثاس
 :انبةر يز سةرؤكي ثةرلةم

 .نوقتةي نيزامي كاك ايسماعي ش نةرموو
 
 

 

 :بةر َيز إمساعي  سعيد حممد

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيموايــة هةَلةيــةكي زؤر طــةورة تَيثــةر ي بةســةر هــةر هــةموومان داش اَيمــة اةساســةن داهاتةكــةمان هــةموو  

 .تةوزيع كردووةش يةعين هيَ نةماوةتةوة تا يارَيكي تر تةوزيعي بكةين
 :يز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ــةم    ــةر َيزان يةك ــتةش ب ــةنابتش ر اس ــنيارةكةي ي ــتة ثَيش ــة    / زؤر دروس ــتة ل ــةش ر اس ــت عرياق ــةوتي طش ــةو  ن ن
دؤالري لـَي ببـا ش نـاكرَيش موحاسـةبة  دةكـا ش تـؤ       ( 11)كوردستانةش بة دةستوورش بة ياسا تؤ ناتوني بَلَيـي  

ي لَييةش يا %(11)بؤ تؤيةش بؤ هةرَيمي كوردستان  ي%(11)مولزةمي اةوةي دةردةضَي لةو نةوتةي دةر وا  
يـة دةتـوانن وةختَيكـي تـر باسـي بكـةنش اَيسـتا نةنـةقا  تـةوزيع كـراوةش بـة ض شـكلَيك دةبَيــتش             %(11)لـةو  

 .ناتواني اَيستا يارَيكي تر بطةر َييتةوة اةو شتانة هةَلتةكَينيتةوةش بةر َيز عمر عبدالعزيزش نةرموو
 :بها   الدين زبةر َيز عمر عبدالعزي

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بوديةش يةكَيكيان ثةيوةنـدي بـة حـةقلي داهاتةكانـةوة هةيـةش      (1)من دوو تَيبينيم هةية لةسةر ماددةي 

( 315)يةش اَيمـة ضـوار حـةق  هةيـة داهـاتي ثـاري سـنوورش كـة         %(11)تريليؤنةكةي اةو لة ( 11)يطة لة 
مليارش بةآلم ( 351)مليارش ثيكؤدؤالرين ( 151)ليارةش داهاتي كارةبا م( 211)مليارةش داهاتي اةو ساَلي كة 

( 511)مليـار و  ( 211)مواةسةسة و وةزاراتي هةرَيمي كوردستان ( 31)داها  اَيمة لة موازةنة لةنزيكةي 
مليـؤن دينــار دةرج كــراوة لــة موازةنــة هةيــةش لَيــرة بــاس نــةكراوةش اــةوة يــان مــن تَيــي ناطــةم يــان يَيطــةي  

مليـؤنش بـة قـةدةر داهـاتي خـةملَينراوي سـةر سـنوور        ( 511)مليـار و  ( 211)يارةش كة بر َيكي زؤريشة ثرس
ي بوديةش اامـاذةي كـردووة   (1)لة ر يزبةندي سَيي ماددةي / دةبَيش اةوة موالحةزةيةكةش موالحةزةي دووةم

داهـاتي مانطانـةي   / دةَلـيَ  (2)ي مـاددةي  (س)مليار ديناري داهاتي كارةباش دواتر هـةر لـة بر طـةي    ( 151)بة 
وةزارةتي كارةباي هةرَيم بة هةموو نةرمانطةكانييةوة ،رَيتة سـةر بوديـةي اـةو وةزارةتـةش بـة مةبةسـا       
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تؤَرةكانيش اايا اةوة تةناقوزَيك نية  يان ر وونكردنةوةي دةوَي  ضونكة هةر لة ثةرةثَيداني خودي بَلَيني كارةبا و 
( 11)انةي وةزارةتـي تةندروسـا كـراوةش كـة بـؤ وةزارتةكـة بـَي و نةخراوةتـة سـةر          ماددةي ضوار باسي داهاتي مانط

تريليؤنةكةي بوديةي طشاش عةيةبة بؤ اةو يياوازيية كراوة لة بةيين كارةبا و تةندروسـاش داواي ر وونكردنـةوة   
 .دةكةم لة يةنابي وةزيرش سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممودش نةرموو سوثاسش بةر َيز عبداهلل حايي

 :بةر َيز عبداهلل حايي حممود

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة ثيكؤدؤالر و خاَلة سنوورييةكان بؤ ر است كردنةوةش من موتةنيقم لةطةَل اةوةي سـؤزان خـانش   

لـةيي و  بةس بة شَيوازَيكي ترش اةو شارانةي قور ساييان لةسةرة يان زةرةرمةندنش هاووآلتياني اـةو شـارانة ط  
ــةو       ــتوواني ا ــا دانيش ــووني بــاري تةندروس ــة و تَيكض ــةلةي ذينط ــةر مةس ــدَيكي لةب ــةش هةن ــدةيان هةي طازان
ناوضةيةش هةندَيكيشي لةبةر ر َيطاوبانش لةبةر اةوة حكومةتي خؤمان طرنطي زياتر بةو شارانة بدا ش يةعين 

/ و طازانـدةيان هةيـةش خـاَلَيكي تـر    ضاوي لةو شارانةوة بَيـت كـة دانيشـتووانةكةي خؤمشـان دةزانـني طلـةيي       
ماددةي دووةم باس لة خةمآلندن دةكا ش هةرضةندة تيشكي خراية سةرش بؤضووني من لـة خـاَلي سـَييةمان    

 . لة خشتةكانةش بكرَيت بة داهاتي خةملَينراوي نرؤشتين وزةي كارةبا لة هةرَيمش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م الدينش نةرمووسوثاسش بةر َيز عةزدة جن

 :حسن جنم الدين عظ ميبةر َيز 

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
بكــةين كــة هاتؤتــة ثةرلــةمان و لةبةردةســا اَيمةدايــةش يَيــي ( 1111)ديــارة اةطــةر قســة لةســةر داهــاتي 

 طومانة كة بر وا بةم بر ة ثارة بكرَي كـة لـة داهـاتي هـةرَيمي كوردسـتان هاتؤتـة الي اَيمـةش يطـة لـةوةي كـة          
باس لةو بر طةية ناكةينش بةآلم خاَلي دووةم كة داهـاتي بـة كردةنـي بـة     ( 1111)بةشي هةرَيم لة بوديةي 

مليار دينـارةش مـن ثَيموايـة اـةوة     ( 315)دةست هاتووة لة دةروازةكاني سنووري هةرَيمي كوردستان داش اةو 
/ ن اةو داهاتةي هةبَيش خاَلي دووةميَيي طومانة كة اةو بر ة ثارةية دةروازةكاني سنووري هةرَيمي كوردستا

اــةو داهاتانــةي لــة نرؤشــتين وزةي كارةبــادا هةيــةش بَيطومــان اــةوة  هــةر يَيطــةي طومانــةش بــةآلم داهــاتي  
خةملَينراوي دةروازةكاني سنوور كة لة هةرَيمي كوردسـتان دا بـة هـةمان شـَيوةش اـةو بـر ة ثارةيشـي كـة لـة          

تا اَيستا بة ثَيي اةو ياسـايةي كـة لـة بة ـدا كـاري ثـَي دةكـرَيش ياسـاي          ثكؤدؤالرداش من ثَيمواية اةو ثارةية
بوديةي طشا نيدراَلي لـة ياسـاي طشـا دا ديـاري كـراوةش اـةو بـر ةش يـةك بـةرمي  نـةو  يـةك دؤالري بـؤ             

وة شوَينانةي كة ضاَلة نةوتييةكاني تيايةش من لةطةَل ر َيزم بؤ قسةكاني سؤزان خان كة ةصةرن دةكرَي بؤ ا
يش اَيمـة اةطـةر سـةيري بوديـةي طشـا      %(11)يان %( 5)دةَلَي بؤ اةو شوَينانة يان بؤ اةو ثارَيزطايةية لة 

بكةين بؤ ثرؤذةي اةو شوَينانةي كة نةوتي لَييـةش كـة اـةو ناوضـانةي كـة زةرةرمةنـدن تيايـداش كـة زةرةري         
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رين شـوَينن كـة بـة باشـكين شـَيوة      ذينطةيي هةيةش كة زةرةري ر َيطاوباني هةيـةش اـةو شـوَينانة زةرةرمةنـدت    
قةرةبوو بكرَينةوة لةو ثيكؤدؤالرةش كة بة ثَيي ياساي بوديةي طشا نيدراَلين كة لة هةموو عرياق دا بةو 
شَيوةية صةرن دةكرَيش بـةآلم بةداخـةوة لـة كوردسـتان دا هـةتا اَيسـتا كـار بـةم ياسـاية نـةكراوةش لـة سـاَلي             

تر لة بوديةدا هاتبووةوةش بةالم بةداخةوة بر ؤ ناوضـةي كؤرمـؤرش سـةيري    ثَيشوو  دا اةو ياساية يارَيكي 
 ......ر َيطاوبانةكاني بكةش يةك بنكةي تةندروسا تَيدا نيةش لة ناو اةو سَيش ضوار دَييةي كة

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر ميزانييةكـةش  تكايةش باسي بوديةكة بكةش لةسةر اةنـدامي ثةرلـةمانين قسـة مةكـةش ر يااـةنش وةرةوة سـ      
 .لةسةر اةندامي ثةرلةمانين تةعليق لَي مةدةش قسةي خؤ  بكةش نةرموو

 
 

 

 :حسن جنم الدين عظ ميأبةر َيز

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ اةو شوَينانةي كة نةو  و  ازي لَييةش من لةسةر اةوة قسةم هةيةش لةسةر اةوةي كة ثَينج بر طة هاتووة 

ثَيمواية لَيرةدا داهاتي وةزارةتـي نـاوخؤ بـاج و دةرامـة  و نر ؤكةخانـةكانش داهـاتي        لة ناو داهاتةكان داش من
مليار دينار لة ناو بوديةي اةو ساَل دا بؤ شةريكا  دانراوةش ثارةي اةو شـةريكا   ( 65)كارطةكانش كة اَيمة 

لـة نـاو داهـا  دا بـؤ      و كؤمثانيايةي كة تؤ اةوةندة بر ة ثارةية خؤ دةبَي داهاتيشي هةبَيش بر طةيـةك هـةبيَ  
خةريكردني اةو بر ة زؤرةش تؤ ثارة دةدةي بؤ ضاككردني شةريكا ش بؤ صةرن كردن بؤ شةريكا ش بـؤ اـةو   
كارطانةي كة لَيرةنش مـن ثرسـيارم لـة وةزيـري دارايـي كـردش وتـي اَيمـة كارطـةمان هةيـةش كارطـةي دةرمانـةش             

اةو كارطانة ثارةي بؤ صـةرن دةكـرَيش اـةو كارطانـة     كارطةي ضيمةنتؤيةش كارطةي بلؤكةش كارطةي كةسارةيةش 
 .داهاتةكانيان لة كوَي ية  سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ايان عبدالرحيمش نةرموو

 :بةر َيز ايان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ي (115)ش (112)ش (111)ي ماددةكـاني  من سةرةتا دةمةوَي بةوة دةست ثَي بكةمش هةرضةندة اَيمة بـة ثيَـ  

دةستووري عرياقي مايف هةموو يةكَيكمانةش يان هةموو تاكَيكي اةو كؤمةَلطاية لة داها  و لة خةريييـةكاني  
خؤي بزانَيتش بؤية دةمةوَي سةرةتاي ثرسـيارةكةم بـؤ وةزيـري دارايـي يـةش اَيمـة وةكـو دةزانـني لـة ثـرؤذة           

مليؤنةش لة كاتَيك دا لة بة دا اامـاذةي بـة بـر ي    ( 511)مليار و ( 211)م ياساكةدا هاتووة كة داهاتي هةرَي
مليؤن كردووة وةكو داها  و سةرضاوةي هةرَيمش اايا اةو يياوازيية ( 623)مليار و ( 215)تريليؤن و ( 5)

ة لة كوَيـوة  بـؤ مـن ر وون نيـةش ثَيويسـتم بـة ر وونكردنـةوة هةيـةش يـةكَيك لـة ثرسـيارةكاني تـر اةوةيـة كـ              
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داهاتةكان بة نيسبة  اةوةي كة هةيةش هةم لة خاَلة سنووريةكانش هةم لةو داهاتانةي كة لة وةزارةتةكانةوة 
هةيةش يياوازييةكي زؤرش يان بة نيسـبة  اـةوةي كـة نـار ووني تيايـةش يـان اةوةيـة ذمارةكانيـان زؤر كةمـةش          

يَيطةي اةوة نية كة تؤ بر واي ثَي بكـةيش   لةاليةكي تريشةوةش اةو بر انة زؤر نةطوجنا و نامةنتيقنيش يةعين
بؤ ةوونة دةكرَيت لة داهاتي سنووري زياتر لة حةو  خاَلي سنووري كة بة نةرمي هةيةش لةطةَل توركيـا و  

( 315)نووسـراوة  ( 1111)اَيران داش بةآلم لـة هـةمان كـا  دا داهـاتي بـة دةسـت هـاتووي نيعلـي بـؤ سـاَلي           
ارةتةكاني حكومةتي هةرَيمش بؤ شة  مـانطي يةكـةمش تـةنها بـؤ شـة  مـانطي       مليارش بة هةمان شَيوة بؤ وةز

مليؤن دينـارةش كـة اـةوة    ( 116)مليار و ( 318)داهاتي نيعلي هةموو وةزارةتةكان ( 1111)يةكةمي ساَلي 
بةر اسا نيسبةيةكي زؤر كةمنش كة اةوة يَيطةي اةوة نية كة اَيمة بر وا بـةو نيسـبانة بكـةينش بـؤ ةوونـة      

ةطةر يةكَيك لةو وةزارةتانة بة ةوونة بهَينمةوةش بؤ ةوونة وةزارةتي كارةباش كـة وةكـو ااشـكرايةش يـان لـة      ا
مليـار  ( 311)بـايي  ( 1111)ثرؤذةكةدا ايشارةتي ثَي كراوة كة ساآلنة يان بَلـَيني بـؤ اـةم سـاَلش يـان سـاَلي       

ارةبا بة هةموو اةو بر ة ثارةيةي كة حكومة  حكومة  كارةبا لة وةزارةتي كارةبا دةكر َيش بةآلم وةزارةتي ك
مليار كردووةش يـةكَيك  ( 151)لَيي كر يوة بؤ سةريةم وةزارةتةكان و سةريةم داهاتةكاني خؤي ااماذةي بة 

لة ثرسيارةكاني ترم اةوةية كة داهاتي وةزارةتي نـاوخؤش بـؤ ةوونـة اةطـةر بةشـي بايـةكان وةربطـرين بـؤ         
( 31/8)تا ( 1111)يؤن داهاتي هةبووةش بايي دوو مليؤن دينارش بةآلم لة ساَلي تةنها دوو مل( 1111)ساَلي 

 ومليـار ( 15)اـةو بـر ةي كـة خـةملَينراوة     ( 1111)مليؤنش بؤ ساَلي ( 111)مليارو ( 11)اةو بر ة بووة بة 
مـة زؤر  سةدو هةشتايةش اةمة  بةراسا نار وونييةك يان دذ بةيةكيةك هةيةش لة بةيين ذمارةكانداش كـة اة 

نا واقعيةش  ثَيويستمان بةروون كردنةوة هةيـة يـةكَيك لـة ثرسـيارةكاني تـرم اةوةيـة كـة يياوازيـةكي زؤر         
هةية لة نَيوان بري داهاتي خةمَلَينرا و لة نَيوان وةزارةتةكانداش بؤ ةوونة وةزارةتـي شـارةواني و وةزارةتـي    

وةزارةتةوة زؤر زياترةش لةو بر ةي كةوةزارةتي دارايي طواستنةوة اةو بر ةي كة خةمَلَينراوة لةاليةن اةو دوو 
 بؤي خةمآلندوونش زؤر سوثاس 

 :بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن
 .سوثاس بؤ يةنابتش بةرَيز عبداهلل من نوريش نةرموو 

 :بةرَيز عبداللة حممد نوري
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكا  كرانش  سوثاس 
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةرَيز كاك حةمة سةعيدش نةرموو  سوثاسش
 :بةرَيز محة سعيد محة علي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نار وونـة داهـاتي نـةو     : زؤر كـةم خـةمَلَينراوةش دووةم  : من ثَيم وايـة اـةم داهاتـة كـة خـةمَلَينراوةش يةكـةم       
يين طرَي بةستةكانش كة بةداخةوة تا اَيستا  ر وون نية الي هةموومانش وة بةتايبةتي داهاتي بةخشني وشري

ثار ساَل وةكو يةنابتان ااطادارن دواي قسةكردني ثةرلةمان لةسةريش دواتر وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكان   
مليار شرييين طرَي بةستيان هةيةش دةكـرَي بـةثرؤذة اَيسـتا بؤضـي     311بة نووسراوَيك ااطاداري كردينش كة 

مليارة بـؤ سـاَلي   (115) 1111طومرطةكانش بةداخةوة بؤ ساَلي اةو شرينيانةي تيا نييةش خاَلَيكي تر داهاتي 
ش دؤالرة يةعين لة مليؤنَيك دؤالر كةمكةش كة اَيمة 611111مليارةش يةعين واتة هةرؤذةي ( 211) 1111

ــَي اــةوةي قــةآلدزَيش      ( 8) ــايي اؤمــةرانش بــرام خــةلي ش كَيل خــاَلي ســنووردان هةيــةش طــومرط كــة وةكــو ح
ةش ثــةروَيز خــانش كــة ثــَيم وايــة هــةر يــةكَيك لــةو دةروازة ســنووريانة رؤذي لــةوة اةضــَي    ثَينةــوَينش تةوَيَلــ

مليؤنَيك دؤالر اينتاج و طومرطيان هةبَيـتش كة طومرطي اةو كاآل بازرطانييانة دَينة نـاوةوةش كـة طـومرطَيكي    
وةزارةتــةكان بــةم زؤريــان لةســةرةش بؤيــة اــةم داهــاتي طومرطــة ســنووريانة زؤر كةمــةش خــاَلَيكي تــر داهــاتي 

و  1111خشـتةيةي وةزارةتــي دارايــي خؤيــان خةمآلندوويانــة كــة خةمآلندنةكةشــيان زؤر كةمــةش لةســاَلي  
نةرقي نيوةية يةعين زؤربةي وةزارةتةكان بة نيوة خةمَلَينراونش لةطةَل اةم نيوةشـدا خـةمَلَينراوة    1111

مليـارة بــؤ دةرج   211ممـان بدةنـةوة اـةو    مليـؤن لَيـرةدا دةرجش نـةكراوة تكايــة وةآل    511مليـارو   211بـة  
نةكراوة ش خاَلَيكي تر كة داهـاتي نرؤشـتين وزةي كارةبايـةش  ثشـتطريي اـةو وتةيـةي مامؤسـتا عمـر اةكـةمش          
ــارةواني و         ــؤ ش ــةي ب ــةش ا ــي كارةباي ــؤ وةزارةت ــةي ب ــَي داهاتةك ــدا دةَل ــة ماددةيةك ــراوةش ل ــا نرؤش وزةي كارةب

 ر وون بكرَيتةوة بؤمانش لةطةَل سوثاس و رَيزدا تةندروستين وانييةش كةواتة اةوة  
 :بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن

 . سوثاس بؤ يةنابت بةس من مةكة شاهيد لةسةر اةرقام ريااةنش بةرَيز عةدنان عومسانش نةرموو
 : امحد عثما بةرَيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس قسةكاني من كران

 :بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن
وثاس بؤ يةنابت اَيستا داوا لة كاك شَيب بايز اةكةينش كة وةآلمان بداتةوةش كاك بنل ببورن هَيشتا كـاك  س 

بنلين مـابوو بـةرَيزان اةمـة اـاخر يـارة اـيكش اةطـةر يـاري تـر سـرةمان دا بـة بـةرَيزَيك بـة ايةـازة                
ر وا ش بؤ ااطاداري اةمة ااخر يارةش ضووبَيتة دةرةوةش وةخَا ناوي اةخوَينرَيـتةوة لَيرة نةبَي حةقةكةي اة

اةمر ؤ شانسمدا ثَيتانش بةس ياري تر تكاية دوايـي كا ـةزمان بـؤ نةنووسـنش اـةوةي لـةدةرةوة بـوو تـةواوش         
 كةرةم كة كاك بينل 
 (:بينل)بةرَيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن
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يوادارم يةنابي وةزير اةم تَيبينيانةمان بؤ ر وونكاتةوةش وةآل من لةسةر داهاتةكان هةندَي تَيبينم هةيةش ه 
بؤ اةوةي بؤ بةندةو بؤ هـةموو بـةرَيزانين ر وون بَيـتش ديـارة هةرضـةندة زؤر قسـةي لةسـةر كـراش لةسـةر          

 1111داهاتةكان بةس من وةكو موقار ةنةيةك كة لةبةردةستمةش بـؤ ةوونـة وةزارةتـي شـارةواني لـة سـاَلي       
مليارو قسور بووةش بةآلم اةمسـاَل بـووة بـة     31شارةواني كة دةرج كراوةش لةبةر دةستمانة داهاتي وةزارةتي 

   هـةبووةش بـؤ   1111مليؤنش خؤ اةطةر اةم ياسايةي كة يةنابي وةزير ثَيشك باسي كردش لـة سـاَلي    111
لـةالي اَيمـة بـووة    مليار بووةش بةآلم اَيستا كةمك لة مليارَيكـةش اـةوة بؤخـؤي     31داهاتةكان  1111لةساَلي 

سـةبارة   % 11بـةيَيطاي ثرسـياريش بؤضـي اـةوة بـةو ر ةَيـذة زؤرة كـةمي كـردووة ش كـة ر َيذةكـة دةكاتـة لـة             
بةشارةوانيةكانين كةثارةيان بؤ سةرن دةكرَيـتش يـارَيكي تـرين بـؤ دياريكراوةتـةوة ش اـةوة بـاس ناكـةمش         

ريكراوةش بةآلم لَيـرةدا اـةوةمان بـؤ دةردةكـةوَيت     ملياري بؤ ديا 211ضونكة يةنابيان ايشارةتيان ثَيداش كة 
كة اةطةر وابَي اةوة دوويـار وةزارةتـي شـارةواني ثـارةي لـة بوديـة بر يـوةش يارَيـك بـةناوي شـارةوانيةكان           
ــاتي       ــةش داهـ ــاتر هةيـ ــةوةي زيـ ــا بةر وونكردنـ ــةوة  ثيََويسـ ــارةوانيش اـ ــي شـ ــةناوي وةزارةتـ ــارَيكين بـ يـ

س اَيمة لة ليذنةكةي تايبة  بـةخؤمانش ليذنـةي شـارةواني و طواسـتنةوةو     نر ؤكةخانةكان زؤر باس كراش بة
طةياندنش كة يةنابي وةزيرو يةماعةتي وةزارةنان بانط كردش ثرسياري داهانان كردش اةوانين وتيان الي 
اَيمة نيـةش نـةهاتووةش نـازانني ضـةندةش مـن ثـَيم وايـة اةطـةر وةزارة  نـةزانَيت داهـاتي خـؤي كـة بةشـَيكي              

اهاتةكاني نر ؤكةخانةي هةولَير وسليمانية ضةندة ش كةواتة اَيمة ضؤن بزانني ضةندةش ضؤن اَيمـة بـزانني   د
داهاتــةكان وســةرنياتةكان لةيــةككي دةركــراوةو اــةو نةتيةــةي كــردووة ش ثَيويســت وايــةش وةكــو ضــؤن           

وةي بةرضـاومان ر ةوون  سةرنياتةكة بؤ اَيمـة دةنووسـرَيتش ثَيويسـتة داهاتةكانيشـمان بـؤ بنووسـرَيت بـؤ اـة        
 111بَيتش ضونكة اةوة ر ةقةمةش سةبارة  بةكارةبا ديسانش كارةبـا بـةدوو يـؤر هـاتووةش يارَيـك نووسـراوة       
 111مليؤن لةم يةدوةلةي كة نووسراوة ايعدادي موازةنةي ياريةش يارَيك هاتووة كـة دةَلَيـت داهاتةكـةي    

مليارةش اةطةر اةمة يةكَيكيان داهـاتي طشـا بَيـت     151ت مليؤنةش يارَيكي ترين لة ياساكةدا هاتووةش اةَلَي
واةوي تريشيان داهاتي خودي وةزارةتةكة بَيتش اـةوة اـةم دوو بـر ة ثارةيـة كؤنةكراوةنةتـةوةش بـةَلكو هـةر        
يةكَيكيان كؤكراوةتةوةش اةي بؤ اةوي ترين كؤناكرَيتةوة لةطةَليدا ش اةطةر داهاتين بةطشا هةر اةوةندة 

بؤ سةرنةكةش بؤ ةوونة هةر لةم يةدوةلـةداش دةلَََيـت داهـاتي سـةريف كارةبـاي تـةمخني كـراوش بـؤ          بَيتش اةي
مليؤنةش اةي خؤ بـةالي كـةمي دةبوايـة اـةم سـةرنةش وةكـو داهـا  حسـاس          181مليار و 311ش 1111ساَلي 

ةنش دوايــن بكرايــةش كــة وةزارةتــةكان ســةريف دةكــةنش دوايــن ســةريف كارةبــا اــةوةي كــة وةزارةتــةكان دةيكــ   
وةزارةتي كارةبا ضةند سةرن دةكا ش ليََي دةركراية تا هةردووكياةان لةبةرضاو بوايةش بـزانني نيعلـةن اـةو    
رةقةمة دةردةضَيتةوةش يـان ر ةقـةمَيكي تـرةش سـةبارة  بةداهاتـة مودةوةرةكـانش بةر اسـا اَيمـة بةرضـاومان          

دةضـَيتةوة نـآلن شـوَينش يـان هةنـدَيكي دةضـَيتةوة       ر وون نيةش هةر يةنابي وةزير خـؤي دةَلَيـتش داهاتـةكان    
نآلن شوَيين ترش يان هةندَيكي لة سندوق دةمَينَيتةوةش اةو هَينـدة ضـةندةش اـةو هَينـدة  كةسـةرن كـراوة       

 .اةوين ضةندةش بار وون بَيتش ضونكة اةوة ر ةقةمةش خؤ ناكرَيت بة تةقدرير باس بكرَيتش سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اسش بةر َيزان اَيستا كـاتي اـةوة هـاتووةش كـة يـةنابي وةزيـر وةآلمـي موداخةلـةي اةندامـة بـةر َيزةكاني           سوث

 .ثةرلةمان بدةنةوةش نةرموو يةنابي كاك شَيب
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةم وةآلم دابوويـةوةش اةطـةر موسـةيةل بَيـتش بـةآلم مـن       وابزا  ثَيشووترين زؤربـةي زؤري اـةم ثرسـيارا   
مولزةمم اةبَيت هةركاتَيك ثرسيارم لَي بكرَيت وةآلمـي بدةمـةوةش اـةم اـريادةي كـة اَيسـتا لَيرةدايـةش اةمـة         

اةو مةبلة ةي كة بؤ اَيمة هاتووةش اةوة دياريكراوة : يارَيكي تر دةيَلَيمةوةش اةمة اريادي موقةدةرةش يةكةم
مليارةكةي تـر كـة هةيـةش اةمـة ثارةكـة اَيمـة اـةم        (315) ش11161ان دانراوة لة عَيراقةوةش اةوةي كة بؤم

مليارةيان بؤمان طةر اندؤتـةوةش يـةعين   (315)تةقديرةمان داوةش بؤية اةمساَل اةمةيان مةقاسة نةكردش اةم 
ةر َيزم كـاك دكتـؤر علـي    مليارةكـةي تـري هـي كارةبايـةش بـراي بـ      151اةو ر ةقةمةيان بؤ طةر اندووينةتـةوةش  

حازرةش اَيمة سَيةار لة اةجنومةني وةزيران كؤبوونةوةمان كردووة لةسةر اةم بابةتةو دوويارين يـةنابي  
وةزيري كارةبا لةسةر اةم ر ةقةمة موناقةشة كـراوةش ر ةنـط هةيـة ييبايـةي كارةبـا وةكـو ثَيويسـت نـةبَيتش         

َيم اةمـة موقـةدةرةش بةنيسـبة  تةقـديراتي اةمسـاَلةوة      تةوةقوعا  بةو شَيوةيةيةش وة يـارَيكي تـرين اـةلَ   
تةكـةمان دانـاوةش   ثـكؤ     211و كةسر مليار دينارةش بةآلم خؤي هةر موقـةدةرةش اَيمـة    211كةدامان ناوةش 

دؤالرةكة  اةوة بة ويودي وةزيري سامانة سروشتيةكانش اةوة دانراوة لةر َيطاي اةوةوة بة حساس و كتابي 
وة كةلةو حدودةمان بؤ دَيتش بةر اسـا مـن زؤرم لـةم مةوزوعـة بـاس كـردش اَيـوة حسـاباتي         اةو تةقدير كرا

خيتامي دَيتة بةردةستتانش لةحساباتي خيتاميدا هةموو اريادَيكي نيعلي دةر اةكـةوَيتش اَيـوة اَيسـتا بؤتـان     
ةو اـةو اـريادةي كـة    ش بزانن لةطةَل اـريادة موقةدةرةكـ  1111هةيةش بطةر َينةوة سةر حساباتي خيتامي ساَلي 

بةنيعلي ر وويداوة بزانن نةرقي هةيةش من تكاتان لَيدةكةم اةمة تةقديرةش اةطةر دةتانةوَيت زيادي تةقدير 
بكـةن زيــاتر اـةم مةوزوعــة بَيــتش اَيمـة نــازا  وةخــا خـؤي اــةم مةوزوعــةمان زؤر باسـكردووةش بــاس لــة      

كـردش اَيـوة  خؤتـان دةزانـنش حسـاباتي نـةو ش        ارياداتي نةو  دةكةنش هةر لَيـرةوة يارةكـةي تـرين باسـم    
حساباتَيكي تايبةتةش بةثَيي بر يارَيك كة لَيرة دةرضووش بةياسا اَيمة داوامان لَيكراش كة دوو حساس بكةينةوةش 

مليـؤن دؤالرش هاتـة    151بؤ وةزارةتي نةو ش هةردوو حسابةكةمان بؤيان كردؤتـةوةش ثارةيـةك كؤبوويـةوةش    
هاتة اَيرةش ايقرار كراش كة ارياد و مةسرونش لة نايلَيكي تايبةتدا بة سـةنتي تايبـة  و    اريةو ثر ؤذةكانين

حساباتي تايبة  اةوة كراش اَيستا ثارةي تر كةكؤبووةتـةوةش دَيتـةوة بةردةسـا  يـةنابتانش بةهـةمان شـَيوة       
رَيتش كة دَيتة بةردةستان ايقراري اريادةكة مةعلوم دةبَيت لةالتانش ثرؤذةكانين لةالي اَيوةوة تةحديد دةك

و ايقرار دةكرَيتش بةر اسا بـراي بـةر َيزم كـاك بـينل مـن يـوامب دايتـةوة اـةو ر ؤذةش اَيسـتا  اةيَليََمـةوةش           
وةرةقةكةم هةر لةثيََشةش مةوزوعي اريادي شـارةوانيش وةزارةتـي شـارةواني ييايـةش شـارةوانيةكانين ييـانش       

اـين دةكـةنش اـريادي خؤيـان بـؤ خؤيانـةش       ( 8)ةثيََي قـانوني ر ةقـةم   يارَيكي ترين دةَلـَيم شـارةوانيةكان بـ   
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حكومــة  لةســةريةتي دةعمــي بكــا ش لةبــةر اــةوة اَيمــة هــاتووين اريادةكــةيان و مةســرونةكانياةان يــةك   
لةيةك تةرح كردووةش ثَيويستيان ضةند مابَيتةوةش اةوة دةعميـان دةكـةين اـةوة  لـة مينـةح دةركـةوتووةش       

شارةوانيةكانةوة هةندَي اريادي ترين هةيةش بةر اسا باسي لَيـوة دةكرَيـت كـة نـآلن اـرياد      اةوة بةنيسبة  
ــةتيش         ــؤ خؤي ــة ب ــريادي نر ؤكةخان ــردش ا ــان ك ــةكانش بامس ــريادي نر ٍِؤكةخان ــوا ا ــةَلَين ك ــةلةن ا ــةش مةس ديارني

ا هةيةش سةرنيان تةبيعةتي حسابةكةي وايةش بةآلم اَيمة دةعمي دةكةينش بةنيسبة  نر ؤكةخانةشةوةش اةوةت
 231مليارةش تةبعي اةوة ايمة دةيدةينش شارةواني   22مليار بووةش عةيزيان  31مليار بووةش داهاتيان  18
ش حةتا بانقةكان بةهةمان شَيوةيةش اـةم يـؤرة حسـاباتانة كـة اريادةكـةيان نايةتـة نـاو اـةم         315بة  36بة 

ر اسـا مـن يـارَيكي تـرين تةاكيـد دةكةمـةوة خوشـك        يةدوةالنةش لة اةصَلدا اريادةكانيان تةرح كـراوةش بة 
وبراياني بةر َيزم بةر اسا اةطةر اَيوة سيقةتان بةحساباتي خيتامي هةبَيت خؤ اةو وةختة اةتوانن لَيرةدا 
اَيمة دَيينةوة بةردةم بةر َيزتان وبةتةاكيد حساباتي خيتامي بةشَيوةيةكي مودةقةق دَيتة بةردةمتان و بـؤ  

ةية ر ةقابةي مالي دابنَيني بةرامبةرمانش اَيمة هةر شتَيكمان لةو بابةتانة ايختا كردبَيت يان بةرَيزيشتان ه
ــتَيكمان          ــةر ش ــرين اةط ــان وةردةط ــةزاي خؤم ــة  ي ــتش اَيم ــةَل دةكرَي ــا ان لةط ــة حس ــةو وةخت ــةبَيتش ا ن

 ...كردبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مي هةيةش نةرمووببورة يةنابي وةزيرش كاك نةردانش نوقتةي نيزا
 :بةر َيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة زؤريار طوَيمان لةوة دةبَيت كة داهاتي اةو بةشةش اةو بةر َيوةبةرايةتيـةش نر ؤكةخانـةكان بـؤ خؤيانـةش     

سـبةييَن   اةمة كَيشةمان لةوة نيـة كـة بؤخؤيانـةش بـةآلم ضـةندة بـؤ تةحديـد ناكرَيـت بؤمـان ش اَيمـة ضـؤن           
 .بتوانني بةدواداضوون بكةينش موقار ةنةي بكةين ش لةطةَل اةوةي كة هةية ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش طةشتش كاك شَيب بةردةوام بةش نةرموو

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةش اةمانــةمان لــة يةداويلــةكان دةركــردووةش كــة اــرياد و مةســرونةش ر ةقابــةي  يــةداويلمان هةيــةو مــةويود
مالين كة تةدقيق اةكا ش لةطةَل اَيمـةدا لةسـةر اـةم ر ةقةمانـة تـةديقيمان لةطـةَل دةكـا ش ضـونكة اةوانـة          
 هةموويان شارةزانش اـةزانن لـةكوَي تـةدقيق اةكـةن و شـارةزانش سـاآلنةو مانطانـة تـةدقيقيان كـردووةش اـةو          

شـتانةي ايشــي اةوانــة لـةر ووي تةدقيقــةوةش تةحقيقةكةشــي لةطــةَل موراقةبةكةشـي بــؤ بةر َيزتانــةش اينةــا    
اةطةر َيمــةوة ســةر موالحــةزةكاني تــرش كــة باســكراوةش مةســةلةن بــاس دةكرَيــت طــومرط و زةريبــةو اةمانــة  

بـةثَيى   ة تـةعليمانان هةيـةش  دوويار وةراةطريَيت ونازانن ثارةكة بؤكوَي دةر وا  ش بةر اسا ايشكردني اَيمـ 
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قوانني و تةعليما  ايشةكاةان اةكةين وش اةمة  شـتَيكة لـة هـةموو دةوااـريى دةوَلةتـداش  كـة هاوشـَيوةى        
وةزارةتـى ماليــةو هاوشــَيوةى دااــريةو دااريةيـة اــةو ايشــانة اةكــةنش يــةعنى بةراسـتى مــن نــازا  اَيمــة بــؤ    

رط دوو يار بؤ وةردةطرين ش زةريبة دوويـار بـؤ وةردةطـرين ش    اةوةندة كةوتينةتة ذَير اةم طومانةوةش طوم
اةوة كة داخ  دةبَيت طومرطَيك كة زةريبةى بيدااية خؤى وةر دةطريَيتش بةاَلم بؤ اةوةو اةوة وةر اةطرينش 
ــوةر      ايلزامــى اةكــةين مرايةعــةتى زةريبــة بكــا ش  كــة مرايةعــةتى زةريبــةى كــردش لــةوَى نةرقةكــةى لَي

ةوةى كة مرايةعةتى زةريبةى كرد اَيمـة لـةوَى اـةزاننيش اةطـةر قـةرزارى تـرين هـةبَيت        دةطرينةوةش بؤ ا
لَيى وةرطرينةوةش اةمة ايشى رؤتينى دةوااريى دةوَلةتة بةو نةوعـة لةقةَلـةم نـةدرَى مـن ثـَيم ضـاكةش دواى       

هـةموار كـردووةش    ش اَيمة اـةو ياسـايةمان  % 5ش لة شوَينَيك % 1اةوة باسى زةريبةى دةخ  اةكرَى لة شوَينَى 
داوامشان كـردووةش ناردوومانـة بـؤ ثةرلـةمانى بـةرَيزش اَيسـتا  لـة بـةردةمى ثةرلـةمانى بـةرَيزة نـةرموون            
ايقرارى بكةن و تا يَيبةيَيى بكةينش نرؤشتنى نةو  هةروةكو يارَيكى ترين اـةَلَيم اـةوة لـة حيسـاباتى     

كوا ش من وةلةو حيساباتى خيتـامى نـاتوا  قسـةى    تايبةتةش بةراستىش باسى مدةوةر اةكرَيت اةلَين مدةوةر 
لةسةر بكةمش ضونكة تا اَيستاكة بةو شَيوةية نة تةدقيق كراوة نة هاتؤتةوةش بَلَيني بتـوا  رةقـةمَيكش بـةاَلم    
من ثَيمواية يارَىش اةطةر مدةوةر هةبَيت اةوة داخ  اةبووش بةالًَم اَيوة تـةوةقوعاتى خؤتـانش اةطـةر بـةس     

ش (مةسـرةنى عقـارى  )تان لَي اةكةم اَيـوة عةزكـانش سـةرنةكانى تـةياوزى اـةم سـةرنانة بـةس        اةوةندة ريا
لةطةَل عةزةكاندا كؤ بكةنةوةش لةطةَل اـةو ونوراتانـةى كةلـة ايستسـماريدا هـةبووةش يـةنابتان اـةَلَين ضـى         

بـة   31/11لَيها  ش يةك لة يةكى دةربكةن اـةو وةختـة اةطـةر مـدةوةر هـةبوو اَيمـة نـةمان نوسـيبوو لـة          
اـةو اـةَلَى   . تةاكيد لة حيساباتى خيتاميدا دةردةكةوَيتش اةو وةختةى اَيمة اةكةوينـة بـةردةمى حماسـةبة   

داهاتى سلةنى عقارى و سلةنى زةواج بؤ كوَى اةروا ش باشة دة اَيمـة ثارةمـان ختصـي  كـردووة بـؤ سـلةنى       
ر َيتةوةش اةطةر َيتةوة بؤ ناو اةو سندوقةش اةقساتةكانى كة اةطة.  عقارىش بؤ سلةنى زةواجش بؤ سلةنى زراعى

بؤ مةعلوما  بةرَيزتان بـةس لـة سـلَيمانيدا سـاَلَيك ثَيشـى اَيسـتاكةش يـارَيكى تـر دةسـت بـة سـةرن كـردن             
بكةينش اةوةى ضونكة من بؤية عتوم كةن كة باسى سلَيمانى اةكرَيتش ضونكة مـن زيـاتر ااطـام لـةوَى بـووة      

مليار دينار ثارة طةر ابؤوةش يارَيكى تـر ايسـتيتادةمان لَيـى    ( 11)لة حدودى  لَيرة  هةر بةهةمان شَيوةيةش
كردش ثارةمان دا بة خةَلكش اةو ثارانة نابَيتةوة ارياد بؤ وةزارةتى مالية تا اَيمة بَينيش لَيرة دةريـى بكـةينش   

مليـارو باسـى    مةسةلةى اةوةى كة حيساباتى نةو  من يـارَيكى تـرين اـةَلَيم باسـي شـريينىش باسـى ثَيـنج       
اةمانــة اــةكرَيتش مــن بةراســتى حيســابا  لــة وةزارةتــى داراييــة اةرقامــةش بنوكــةكانى اَيمــة اــين اةكــةنش  

دينارى نةقدى لة الى نيةش كة حيسا ان داوةتة وةزارةتى سامانة سروشتيةكانش ثارةكانيـان لـة    11كةسين 
ثـارةى دةوَلةتـةش وة اـةوةى كـة هـةر حيسـابَيك       حيساباتى خؤياندا داناوةش اةوةى لة ناو اةو بانكانةية اةوة 
مليارة مةسةلةى مةشـاريع و شـتى وابَيـتش    ( 5)هةبَيت لة ناو دةوَلةتا مةويودةش اةوةى كة من ثَيمواية اةو

باســى ثــارةى اــةم ثَيــنج ســاَلةى . هةرضــةند نــازا  اــةوة خؤتــان لــة وةزيــرى نــةو  بثرســن اــةو موزوعــة 
ةَلَين اةمة كة بَيتةوةيَىش تةبيعى اَيمة هـةتاكو اَيسـتا اـةم عةزانـةى كـة      وةزارةتى  ثَيشمةرطة دةكرَيـتش ا
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توو  اةبنيش هةر خؤشتان مصادةقةتان كردووة سةبةبى رةايسى اةم عةيزانة اةوةيـةش كـة بـةرَيزتانين    
مصــادةقةتان كــردووةش لــة نةتيةــةى ســةرن نــةكردنى اــةو ثارانةيــة كــة لــة وةزارةتــى ديتاعــةوة بــؤ اَيمــة  

لة حكومةتى عرياقيـةوةش هـةروةختَيك ثارةكـة بـَى تـةبيعى اةبَيتـة اـرياد بـؤ حكومـةتى هـةرَيمى            نةكراوةش
كوردستانش  داخيلى اريادا  اةبَيتش اةطةر عةيز هةبَيت عةيزةكة سةد دةكـاش وة اةطـةر عةـزين نـةبَيت     

ــةدا دَيتــ      ــى موازةن ــة زمن ــتتان ل ــة بةردةس ــة دَيت ــؤن موازةنةك ــةم ثةرلةمانــة ض ــة ل ــت اــةوة ثارةك ة بةردةس
مةعمةت . بةرَيزتانش نةنةقاتةكانيشى بةرامبةرى دَيتة بةر دةستتانش اَيوةى بةرَيزن كة موصادةقةى اةكةن

ضيمةنتؤ بةراسـتى اـريادى مةعمـةلي ضـيمةنتؤ بـة ايةـار درابـوو بـة كـةرتى تايبـة ش وة بـة حيسـاباتَيكى             
ادَيكيان هـةبَيتش بـةاَلم مـن ثَيموايـة اـةو      تايبةتى خؤيان هةيةش بةراستى لة وةزارةتى ثيشةسازىش اةطةر اري

هةرضى اريادَيك هةية دةرج كراوةش  لةوَى اةوة اةبَى بطةر َيينةوة سةر عقدةكـةىش و اريادةكـةيش  وةزارةتـى    
ثيشةسازى نازا  من باوةر  ناكةم بةو شَيوةية بَيت ش اةطـةر هـة  بَيـت رةنـط هةيـةش  سـةهمَيكى هـةبَيتش        

تةاةكيدبن لةسةر اةو موزوعةش باسى ثارةى مينةة اةمةوَى اايا اَيمة مينةمحان حكومةتى اَيستا بةس مو
وةرطرتووةش يان وةرمان نةطرتووة ش خوشك و برايـانى بـةرَيز اَيـوة خؤشـتان اةمـة اـةزانن كـة اَيمـة اـةوة          

ةى عينقةى بة حكومةتى مركزيةوة هةيةش اَيمة حكومةتى هةرَيمنيش حكومـةتى ايقلـيمني اَيمـةش اَيمـة كـ     
اةو دةسةاَلتةمان هةية بة مباشري بضني قةرز وةربطرينش بضني مينةة وةربطرينش نـة ثَيمـان اـةدةن وة نـة     

اةوة بة نيسبةتى اةوةى كة اةويك ثرسيارَيكى تر هةر اةوةش باسى رةا  مال كـراش  . لة دةسةاَلتى اَيمةداية
ريادو مةسـرونيان هةيـةش وة رةاـ  مـالي     بانقةكانى اَيمة هةية كة اةو ايشانة اةكا ش مةسةلةن اةوانين ا

باسى بامشاغ و . خؤيان هةيةش اةوةى كة زمنى ثرسيارةكةى دووةم كة اين لةوة زياتر كة هيضى كةمان نية
ابراهيم خلي  و اةوانة دةكرَيـتش بةراسـتى نيعلـةن بامشـاغ مةنتةزَيكـة اَيسـتا تـازة بر يـارى بـؤ دةرضـووةش           

رياديشــى هةيــةش وة اــةو ايشــانةى كــة اةيكــةين مشــروعَيكى زؤرى بــؤ  ايشــى تيــا دةكــةينش اــةو مةنتــةزة ا
دةرضووةش وة هةتا ناوضةكة ايستيمنك كراش اةوةش سيايى بؤ اةكرَىش ضةندةها بيناياتى بـؤ دةكـرَىش بـةاَلم    
دةبَيت اةوةمان لة بري نةضَيت بامشاغ مةنتةزَيكى تازةيةش ايناهيم خلي  مةنتةزَيكى كؤنةش وة بامشـا ين  

ضى تةاخري بووينش اَيستا زؤربةى ايشةكاةان لة بامشاغ و لة ثةروَيز خانين كة تـازة بووةتـة مةنتـةزى    بؤ
رةمسىش بة كةرةاانا  معالةيةمان كردووةش وةختى خؤى لة بيدايةتدا حكومةتى عرياقى وةعدى دابـوو بـة   

كـة نـةيان كـرد اَيمـة خؤمـان       اَيمةش كة اةوان اةو ايشة بكـةنش بـةآلم زؤر ضـاوةرَييان بـووين نـةيانكردش وة     
دةســتمان ثَيكــردووةش لةســةر تةخصيصــاتى حكومــةتى هــةرَيم اَيســتاكة ايشــَيكى يــةكةار زؤرى تَيدايــةش وة  

تريليؤنةكة اةكةينش وةلَن دوو يارم شـةرح كـرد اـةوة    ( 5)باسى اةو نةرقي. ايشى تيا اةكةين وا خةريكن
نتيةةى اةوةوة هاتووةش حكومةتى عرياقى اةو نةوتةى  لة تريليؤنة( 5)اةجمارةين باسي دةكةمةوةش  اةو 

لة كوردستان دةراةضَىش و اةيو  اةم نةوتة كة اَيستا اةضـَيتة نـاو بؤر يـة نةوتةكانـةوةش كـة اـةيو  اةمـة        
اةوةندة لةسةر اَيمة بة داها  حيسابيان كردبووش بةاَلم كة موناوةزاتيان لةطةَل كراش كة حقيقةتةكـة روون  

ى اةطةر َيتـةوة بـؤ اَيـرةش اـةو     % 11و نةوتة هى خؤيانةش وة مبيعاتةكانى اةضَيتة الى خؤيانش بوةوةش كة اة
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اريادةيان الدا اريادةكةى اَيمةيان بة نـةزةر ايعتيبـار وةرطـر ش وةهـةر لَيـرةوة مةسـةلةن كـة بـاس اةكـةنش          
وة ضـى اريادَيكـى هةيـةش    اةلَين وةلَن اَيمة هـةتاكو اَيسـتا نـازانني ضـى اريادَيـك هـي حكومـةتى مةركةزيـة         

منين وةكو اَيوةمش ثةرلةمانى ثَيشووش برادةرانى ثةرلةمانى ثَيشووش اةطـةر مـةويودن لـة وةختـى يـةنابى      
كاك عدنان كة سةرؤكى ثةرلةمان بووش يةنابى كاك دكتؤرين كة مـةويود بـووش كـاك نرسـت بـة تايبـةتى       

هةرَيم خؤيةتىش بةاَلم وةلـَن اـةوان بـة كامـ       تةاكيدى اةكردةوةش كة اريادة مةحليةكان عاايدى حكومةتى
اَيمة  ثَيمان خؤشـة ثةرلـةمانينش حكومـةتى كوردسـتانينش  هـةوَلمان بـؤ بـدةنش        . اريادةكاةان َت اةبر ن

اَيمة  لةطةَلياندا بؤ اةوةى كةوا اةوةى اريادى حةقيقية عايدى اَيمةية اـةوة وةرى بطـرينش رةنـط هةيـة     
يياتى اةوةى ثَينج سةد بنووسمش مةسةلةن اَيسـتا ضـوار سـةدم نووسـيوةش اـةرؤم      اةو وةختة من نةيةم لة 

لةوَى ثَينج سةدةكة اةنووسـمش شـة  سـةدةكة بنووسـمش اةمـة وةختـى خـؤى شـةرحم كـردووةش شـةرمحان           
كردووة اةم مةسةلةية لة ضيةوة هاتووةش وة يارَيكى تر تةاكيد اةكةمةوة تكـام وايـةش اَيـوة تركيـز ،ةنـة      

ساباتى خيتامىش وة اةوةى كة دَيتة بةردةستتانشاةو وةختة بؤتان دةر اةكةوَيــت كـة اَيمـة ضـيمان     سةر حي
كـردووةش وة ضــى اةكــةينش وة موخالــةنانان ضــيةش يــةنابتان وةكــو موراقةبــةو وةكــو بةدواداضــونش ديــوانى  

ناو ايعاناتـدا دامـان   داهـاتى كارةبـا وة مةسـرةنىش بـة نيسـةتى كارةبـاوة اَيمـة لـة        . ضاودَيرين وةكو تةدقيق
نابووش تةبيعي ثارةكةين هةم ديسان اةمة بووة بة كَيشةش موزوعى اةم داهاتة هةر ثرسـياريان كـردش اـةوة    
كارةبا اةوةندةى لةوَى داهاتى هةيةش و اةوة لةوَى كوانَى و ضى لَيها  تةبيعي كارةبا لةناو مينةة نية لةناو 

ــةوةى    ــة دواى ا ــاَل ل ــةم س ــووش ا ــدا ب ــةكمان    ايعانات ــة وة ثارةي ــةر اَيم ــا كةوتــة س ــى كارةب ــ  كر ين ــة طازواي ك
رةنطـة  ( دكتـؤر )تةخصي  كرد بؤ كر ينـى مةحـةطا  و اةوانـة  تيايـا هـةتا لـة ايستسـمارى الى يـةنابى         

اةوانة دةركةوتبَيتش اةو ثارانة اةوةندة زيادى كرد ثَيويسـتى بـةوة كـرد اَيمـة لـةناو ايعاناتـداش لـةناو اـةو         
بكــةين وة حةقيقيةكــةى خــؤى ثــَى نيشــان بــدةين ضــى وةكــو اريادةكــةى و ضــى وةكــو          دةعمــةيا دةرى 

مسرونةكةى وة اين اةو وةختة بة يةك رقم دامان دةناش بةاَلم مسرونةكةيان اَيستا زؤر زيادى كردش لةبـةر  
باسـم  بة نيسبةتى اةوةى كة شـةريكا  و اـةو ثارانـة اـةوة اـةور ؤذة  هـةر       . اةوة هَينامانة ناو موازةنةوة

يـةكَيك  ( شـةريكا  )كرد اَيستا لةناو شةريكا  بؤ اةوةى كة اةو ثارانةى اةَلَيم بؤ اةو شةريكاتانة دانـراوة  
لةوانة ايعاناتى زراعية بةاَلم بطةر َيوة سةرى اةنوا  و اةشكال شتى ترى تياية لةو بابةتانةش اةوة بـؤ اـةوة   

ؤش بيـدةينَىش اــةوة هــةمووى حيسـابى خــؤى هةيــةش   نيـة  اَيمــة اـةو ثارةيــة نــَنن شـةريكة بيــةوَي هــا بـؤ تــ    
حيساباتى حكومـة  زؤر نراوانـةش اـةرقام و عناوينـةكانى نـراوانن وة اةمـة اـةم ايشـانة هـةمووى اسـوَلية           
قانوني اسوَلى حماسةباتى لةسةر تةتبيق اةبَيتش اةمة هةمووى قانونى ايدارةى مات هةيةش هـةموو دةليلـة   

رةتةكاةان يــةك ايســتيمارةية يــةعنى مــن اــةوة وةاَلمةكاةانــة سوثاســتان حيســابيةكان مويــودنش ايســتيما
 .   دةكةم

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ يةنابتش ليذنةى دارايى نةرموون
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 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لياتى نةنا لةسةر اةو ةةمثَيشنيارى اَيمة بؤ اةوةى تةخصي  كردنى ثارةى مةنانزى حدودى و ثارةى ع
لياتة تَيـدا دةكرَيـتش ثاشـى موناقةشـاتى هـؤَلى      ةاةساسة بوو بؤ قةرةبوو كردنى اةو ناوضانةى كة اةم عةم

ثةرلةمان بؤمان دةركةو  كة نعلةن اةمة بةشَيكة لة سامانى اةم واَلتة و خةَلكى كوردستان هةمووى دةبَى 
مة لـة سـةرؤكايةتى ليذنـةى دارايـى رَيـك كـةوتني كـة ثَيشـنيارى         سوودمةند بيت لةو داهاتةش لةبةر اةوة اَي

خؤمان سةب بكةين داوا بكةين لة حكومةتى هةرَيم بؤ دؤزينةوةى رَيطا ضـارةيةك بـؤ ضـؤنيةتى قـةرةبوو     
لياتى نةنا تَيدا دةكرَيتش بؤ اةوةي اـةوانين  ةكردنى اةو ناوضانةى كة خاَلة سنووريةكاني تَيداية و عةم

 .ان بطةن و زؤرش سوثاسبة مانى خؤي
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش كاك محة سةعيدش نةرموو
 :بةرَيز محة سعيد محة علي

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زياد لة ضةند ثةرلةمانتارَيك داوامان كرد كة داهاتى وةزارةتةكان كة بة يةدوةلَيك وةزارةتى دارايى خـؤى   

ثَيــنج ســةدو حــةو  مليؤنــة لَيــرةدا داخــ  نــةبووةش زةمحــة  نــةبَى  خةمَنندوويــةتى ضــوار ســةد مليــار و 
 .يةنابى وةزير وةاَلممان بداتةوةو سوثاسى دةكةين

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .يةنابى وةزير وةاَلمى اةو ثرسيارة بدةوةش بَيزةمحة 

 (:وةزيري دارايي واابووري)بةرَيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة من اةزا  كاك محة سعيد باسى ضى اةكا ش لَيرة لة رةقـم ضـواردا هـاتووةش ارياداتـى حـدودى اةمـة        
خؤى ضوار سةدو كةسرةش يارَيـك كةسـرةكةى لةسـةر نيـةش وة اةمـة حـدودى نيـةش اةمـة بـؤ واى لَيهـاتووةش           

جنومـةنى وةزيـران   ديارة من دوو تةصةيةى تريشم لةسةر اةم مةسةلةية كردش اةم مةوزوعة كة ضـووة اة 
بؤ صيا ةى قانونةكةش ااوها بةم شَيوةية دابةزيوةش ضوةتة مةيلسـى شـورا  و طةر اوةتـةوةش نةطةر اوةتـةوة     
ــاية         ــةم ياس ــةوة ا ــة اةجنومةن ــورا و ل ــى ش ــة جملس ــة ل ــؤنة ش اةم ــة ض ــةينش اةم ــاى بك ــة تةماش ــة ك الى اَيم

مليارة هـةموو داهاتةكةيـةش ضـوار سـةد      نووسراوةتةوةش اةمةى كة هاتووة مةنانيزى حدودى اةم ضوار سةد
مليارو كةسرةش اَيمة كةسرةكةدان نةنووسـيوةش لةبـةر اـةوةى هـةر موقـةدةرَيك كةسـرةكةدان نةنووسـيوة        

 .سوثاس
 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عومةرش نةرموو
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 :نءاسأة  ينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اـــةوةي كـــة منـــين باســـم كـــردش لـــة موازنـــة وةرةقةيـــةكتان نـــاردووةش اةمـــة   بـــةرَيز يـــةنابي وةزيـــر 
 211عـةرز  دةكـةمش   ( 1111يـرادا  حكومـة اقلـيم كوردسـتان لسـنة     ياسـتمارة تقـديرا    )عينوانةكةيةتي 

دام و دةزطــاي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانةش خــاَل بــةخاَل داهاتــةكاني   ( 31)مليؤنــة باســي  511مليــار 
اسي خةمَلَينراوي اةم ساَلةش يا اةطةر اةوة اةم نييةش كةواتة اةي اةوي تر كاميانة ش اةم نووسراوةش اةوة ب

 يةش داهاتي سنوورةكانة بةرَيزم  1111هي اةم ساَلةش هي 
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بةرَيز عمر صديقش نةرموو
 
 

 :       بةرَيز عمر صديق هةورامي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اــةوةي مــن تَييطةيشــتمش قســةي اــةو بةرَيزانــةش لةطــةَل قســةي بــةرَيز وةزيــري دارايــي يةكــةش بــةس تــةنها    
اةوةنـدة مــاوةش اَيمــة ثــَين اـةوةي دةنــط لةســةر ماددةكــة بــدةينش اـةو برطةيــة راســت بكرَيتــةوةش داهــاتي    

هـةرَيمي كوردسـتان   هةرَيمي كوردستان لـةبري اـةوةي داهـاتي خـةمَلَينراوي دةروازةكـاني سـةر بةسـنووري        
 .بَيتش اةطةر هةر شتَيكي تر بَيت بةرَيز وةزيري دارايي بؤماني روونكاتةوةش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي اةجنومةن 
 .علي قسة  هةبووش نةرموو. كاك د 

 (:وةزيري ثنندانان)علي سندي. بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . وابزا  هةر قسةي كاك عمر تةواوةش سوثاس 
 : بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر قسةكانت دووبارة بكةرةوة بَيزةمحة ش نةرموو
 :بةرَيز عمر صديق هةورامي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ااماذةم بةوة دا ش كة قسةي بةرَيز وةزيري داراييش لةطـةَل قسـةي اـةو بةرَيزانـة ثةرلـةمانتارانش قسـةي        

ونيشـانةكة هةَلةيـةش بـةرَيز وةزيـري دارايـن اامـاذةي ثَيـداش كـة اـةو          هةردوو اليان دروسـتةش بـةس تـةنها نا   
ناونيشــانة هةَلةيــةش داهــاتي خــةمَلَينراوي دةروازةكــاني ســنووري ســةر بةهــةرَيمي كوردســتانش اــةوة داهــاتي 

 .دامةزراوةكاني هةرَيمي كوردستانةش بؤ اةوةي وةزارة  و اةوانةشي كة وةزارة  ننيش زؤر سوثاس
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 : ني ثةرلةماز سةرؤكبةرَي
 .ناسك خانش نةرموو

 :بةرَيز ناسك تؤنيق عبدالكريم
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرمان

منين هةر اـةوةي كـاك عمـر اـةَلَيمش بـا راسـا بكةينـةوةش انةـا ،رَيتـة دةنطـدانش كةسرةكةشـي ،رَيتـة              
ة  كـةين كـة   سةريش خاَلي دووةم اةو ثَيشنيارةي كة ليذنةي دارايي سةحيب كـردةوةش اـةبَي اَيمـة  قةناعـ    
ترليؤن و  11ثشتطريدان كردش ضونكة راستة اةم نةوتة هي هةموو كوردستانةش بةس لةبريمان نةضَي اةو  

ية هةر داهاتي اةو نةوتةية كة هي هةموومانةش بةآلم اةوةي ثكؤ دؤالرةكة خا  بؤ اـةو شـوَينانةيةش    16
ة وه اَيمـة لـة هةَلةيـةكي ياسـايداينش     كة حةقلي نـةو  و مةصـتاي تَيدايـةش يـةعين راسـتة مـن لةسـةرةتاو       

ــةوة         ــا ا ــةآلم بةراس ــردووةش ب ــةوزيع ك ــةقانان ت ــازة نةن ــة ت ــةينش اَيم ــا  اةك ــة داه ــاس ل ــتا ب ــونكة اَيس ض
هةقيقةتَيكة اةبَي داني ثَيدا بنَينيش اةم مةزوعي ثكؤ دؤالرة بؤ اةو شوَينانةية كة نـةوتي لـَي دةردَيش كـة    

اـيعكان بةمـة بكـرَيش اـيك اايـا اةمـة بـؤ سـاَلَيكي ضارةسـةر اةكـةينش يـان            مةصتاي تَيدايةش يـةعين اـةبَي   
 . لةكاتي داناني ثرؤذةكانة ضارةسةري اةكا  و رةضاوي اةكا ش سوثاس 

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بةرَيز ثةدان خانش نةرموو 

 :بةر َيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قلَيك ديـار نابَيـتش   ةةر وابَيتش اةطةر  ةَلة  بَيـت و اـةو  ةَلةتـة ضـاك بكةينـةوةش اـةو كاتـة حـ        اةمة اةط 
ضونكة اةمة تةنيا هي وةزارةتةكانـةش اةوكاتـة اـةي مـةنانزي حـةدودي تـةمخيينش مـةنانزي حـةدودي بـؤ          

 .ضةندة لةوَيدا ش  اةوكاتة اةوة ون اةبَي ديار نييةش سوثاس 1111
 : مانبةرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .سوثاس بةرَيز كاك كاردؤش نةرموو
 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةراســـا مـــن ثرســـيارَيكي كـــةم هـــةبووش يـــةعين اـــةو ثرســـيارة ثَيويســـتة بـــةرَيز وةزيـــري دارايـــي كـــة  

رة يـَيطري كـردووةش   دوو ماددةمان ليَـ  1111ثةرلةمانتاراني بةرَيز كرديان يوابيان بداتةوةش بةآلم اَيمة لة 
كة ثةيوةندي بةنةوتةوة هةيةش مـن داوا لةبـةرَيز وةزيـري دارايـي دةكـةمش اـةو مـاددةي كـةوا لَيـرة خؤمـان           
ايقرارمان كردووة دةبواية لَيرة راثؤرنان بداتَيش ثَيشك ااطادارمان بكاتةوة كوا اةو راثؤرتةي كة ثةيوةندي 

ؤي اةمة دةبواية  ان داتَيش نةك بَلَي مـن حسـابَيكي تايبـة ش    بة مينةح و بة داهاتي نةوتةوة هةية ش كة خ
راســتة كــة حســابَيكي تايبــة  كراوةتــةوةش بــةآلم خؤمــان لَيــرة يَيطريمــان كــردووة كــة دةبــوو بــة راثــؤر      
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مةبيعاتي موشتةقاتي نةو ش وة منةحيشـمان هةيـةش نييـة مهـم اةوةيـة بـة راثؤرتَيـك ااطادارمـان بكاتـةوةش          
 .اطاداربنش انةا خةرج بكرَيتش كةضي ديار نيية اةمةش سوثاسثةرلةمانتاران ا

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . سوثاس يةنابي وةزير نةرموو 

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةرَيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيســـتا  دواي اَيســـتا   مليـــؤن دؤالرةكـــةمان هَينايـــة اَيـــرةش وة لـــةالي اَيـــوة ايقـــرار كـــراش 151اَيمـــة  
 . هةرضييةكي ترمان هةبَيت اةوين اةهَيننيش اَيمة ايلتزامان كردووةش بةوةوة بةو ماددةيةوةشسوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ياسايي اَيستا ااخر سيا ةتان ،وَينةوة بـؤ اـةوةي بيخةينـة دةنطـدانش كـاك نـةردان اـاخر كـةس          

 .عمر نورةديين ايك كةسي تر نيية نةرموو تةواو اةبَي كاك نةردان و
 :بةرَيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم         ــةش ه ــة هةَلةي ــةم ذمارةك ــتا ه ــارة اَيس ــانش ذم ــةعين ناونيش ــة  ي ــةداينش بودي ــةردةمي بودي ــة لةب اَيم

بةراسـا راسـت كةينـةوةش     ناونيشانةكة هةَلةيةش اةطةر بةثَيي قسةي يةنابي وةزير بَيتش اةبَي اَيمة اةمـة 
يةك اليي بكةينةوةش ثاشان باسي دةنط دان بكةينش يةعين اةطةر ناونيشـان هةَلـة بَيـتش ذمـارة هةَلـة بَيـتش       

 .كةواتة اَيمة لةبةردةمي هيضدا ننيش اةمة بوديةي ثَيناوترَيش بؤية اةبَي يةك اليي بكةينةوةش سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . ة تةواوش اةوةخةريكنيش نةرموو ااخر كةس كاك عومةرباشةش باشة دانيش 
 (:نوةرديين) بةرَيز عمر محة امني خدر

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر اَيمة بةو شَيوةي كة باس كراش هةموو داهـاتي كوردسـتان لـة ذَيـر يـةك عينـوان كؤبكةينـةوةش دةبـَي          

مليارةكـة هـةردووكي دةبـَي دةمـج      211لةطـةَل  مليـار دؤالرةكـة   151اةوةي كارةباشـي ،ةينـة ثـاَلش بؤيـة     
بكرَيش بكرَيتة كؤي داهاتي دام و دةزطاكاني هةرَيمي كوردسـتانش بـةم شـَيويةش ضـونكة نـاكرَي كارةبـا بـةييا        

 . بَيـتش اةوين لة ضوارضَيوةي وةزارةتي كارةبادايةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عوني نةرموو

 :بةزازد سعيبةرَيز عوني كمال 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر . اَيمة لة ليذنةي ياسايي ثشتطريي ماددةكة دةكةينش وةكو اةوةي كة لة ثرؤذةكةي حكومة  دا هاتووة 
 .سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .باشةش بيخوَينةوة هةمووي نةرموو

 :بةزازسعيد بةرَيز عوني كمال 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

أةميوةدةتأأ-: ة فصلأة ثاه
أة اددةأة ثاه يأأ

ةثل أعشقوةأأ(أ11،368،111)إلقل  أكلردةاا أقأة عوةقأمببلغأأأ1111ت  رأةيوةدةتأة لةزهيأ لسليأة ا  يأأأأ
أ:أأأأتويل ل أنث مثاةيأنمثاهل أمل ارأديلارأنحسبماأمب أيفأةجل ن أةمت 

أة بلغأة عللة أت
امقيأةمحتاديقيأجلمءلريقيأأأأحصيأةمقل  أحسعأقاهل أة لةزهيأة عأ1

أ1111ة عوةقأ لسليأة ا  يأ
ةحقققق ءأأ(أمل ققققل أأ1111011111)

عشوةأتويل ل أنماةقيأنمثقاهل أمل قارأأأأ
أديلار

ةميوةدةتأة اح  يأفعَ أيفأة لافقلأةحل نديقيأة لةقلدةأيفأةقلق  أأأأأأ1
نة عادأختص صهأضقمنأملةزهقيأةقلق  أأأأأ1111كلردةاا أ سليأ

مققنأمشققونعأ(12)مققنأة ققادةأأكلردةققاا أحسققعأة ف ققوةأة ثاه ققي
قاهل أة لةزةهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلريقيأة عقوةقأ لسقليأة ا  قيأأأأأ

أ1111

ث مثاةققيأنوسققيأمل ققارأ(مل ققار512)
أديلار

ماةيأنةحق ءأنأوسقل أأأ(مل ارأ121)أةميوةدةتأة خمليأ ب عاتأة طاقيأة كءوناة يأيفأةمقل  أأ5
أمل ارأديلار

أةرنعماةيأمل ارأده ار(مل ارأ411)أافلأة لةلدةأيفأةقل  أكلردةاا أةميوةدةتأة خمليأة لملأ4
مقنأأأ12ختص صاتأنرتنأدنمرأحسعأة ف وةأة وةنعيأمقنأة قادةأأأأ2

مشونعأقاهل أة لةزهيأة عاميأةمحتادييأجلمءلرييأة عقوةقأ لسقليأأأ
أ1111ة ا  يأ

ث مثاةققققيأنوسققققل أ(أمل ققققارأ521)
أمل ارأديلار

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 .تكاية كَيي لةطةَلداية بادةسا بَلند بكا  ش تكاية نوقتةي نيزامي نيةش بةس كاك عومةر نةرموو

 :نءاسأة  ينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةبةردةمي اَيمةدا بةر َيز نوَينةري حكومةتي هةرَيمي كوردستان وتي اةم عيبارةتة هةَلةيةش اةوة ر ؤشتووة 
 .ؤرَيكي تر هاتووةش ضوار يار نووسراوة بةهةَلةش سوثاسبةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني بؤ ضاكتان نةكردووة ش نةرموو
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ووسـراوة  ش لـةوَي ن (املخمنـة )هةَلةي مةتبةعي تَيدا بووش اَيمة ضاكمان كـردش مـن بةر اسـا خوَيندمـةوةش وه     

 .ش سوثاس(املتةققة)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك محة سعيد دواين كةسش ايك نوقتةي نيزامي نيـةش اةطـةر نيزامـي نيـةش تـؤ  تـةواو كـاك شـَيب  بـايز          
 .بةنووسراو بينووسةش صيا ةكةيان بدةرَي تكايةش نةرموو

 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةرَيز شَيب بايز تاَلةباني

 ةرؤكي ثةرلةمانشبةرَيز س
 .تةبيعي اةمة هةمووي ارياداتةش سوثاس( االيرادا  املخمنة)بةنيسبة  نةقةرةي ضوارةوةش 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عوني نةرموو

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

االيـرادا  املخمنـة العامـة    ) م شـَيوةية بر طةكة تةمخينيةش واتة كةسرةكةي ثَيناوَيتش اَيسـتا دةخيوَينمـةوة بـة   
 .سوثاس( مليار دينار(211)ش 1111وبضمنها االيرادا  للمنانذ اةدودية لسنة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطةوةش كَيي لةطةَلداية بادةسا بَلند بكا  تكاية ش اـةوةي  

كةســي لةطةَلــدا نيــةش  33كةســي لةطةَلدايــةش كَيــي لةطةَلــدا نيــة ش  55وي خؤيــةتيش دةنطــي ثَينــادا  اــارةزو
بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كرا كة  َينَيتةوةش اَيسـتا مـاددةي سـَييةم تـةواو دةكـةينش يـةك نةقـةرةي مـاوةش         

اريادا  بضَيتة ثَين اةوة با ماددةي يةكةم ودووةم يَيطؤر كَييان ثَيبكرَيـتش نةنةقا  بضَيتة ماددةي دووةمش 
مــاددةي يةكــةمش كَيــي لةطةَلدايــة بادةســا بَلنــد بكــا  ش نــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة ش بةزؤرينــةي دةنــط   

 .ثةسةند كراش تةنها كاك عبدالسنمي لةطةَلدا نية ش اَيستا بؤ ماددةي سَييةمش نةرموون
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةوة  ــتا دَيينــ ــاددةي ضــــوارةم        اَيســ ــؤر ا بؤمــ ــةي طــ ــة ذمارةكــ ــَييةمي ثر ؤذةكــــةش كــ ــاددةي ســ ــةر مــ  .ســ
 :املادة الرابعة

العراقش نوي  حسابا  الوزارا  واالدارا  ونق املوارد املالية  –تتوت وزارة املالية واالقتصاد القليم كوردستان 
 .املتاحة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نتكاية ر ةاي ليذنةي داراييش نةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةداينش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ر ةايتان
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نةوةش ثا  اةوةي كة اةنـدامان ر ةاـي خؤيـان    اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةداين و داواكارين كة ،رَيتة دةنطدا

 .لةسةري دةدةنش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةنابي وةزير ر ةايتان
 (:وةزيري دارايي و اابووري)بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوة  هةر داواكاريي اَيمةيةو هةمان ر ةايمان هةيةش سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

بةر َيزان كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكا ش ناوتان دةنووسمش نوقتةي نيزامـي نيـةش كـَي دةيـةوَيت     
 .ناوي دةنووسمش بةس دكتؤر حسنش نةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زارةتـةكانش يـةك مـةريي دانـاوةش اـةوين      ديارة اةم ماددةيةش بـؤ اـةوةي وةزارةتـي دارايـي ثـارة بـدا  بةوة      
مةريي سيولةيةش بةحةقيقة  لةبةر اةوة اَيمة لةو مةوزوعة تا اَيستا قسةمان لةطةَل دوو وةزير كردووةش 
هةم وةزيري تةندروساش هةم وةزيري ر ؤشنبرييش كة اَيمة لةو دوو ليذنةية اةنـدامنيش بـاس لـةوة دةكـةن     

ي اةو نةنةقاتةي كةوا ( 11لةسةر  1) دةيدا  بةو وةزارةتانةش بريتية لةكةوةزارةتي ماليةش اةو ثارةي كة 
اةو وةزارةتة ثَيويستيةتي بـؤ هـةر بابـةتَيكش اـةم بـر ةش اةوةيـة كـة نةنـةقاتي يـةك مـانطي دةداتـَيش بـةآلم             
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زؤريار بؤ يَيبةيَيكردني مةشروعَيك مومكينة ثَيويسـا بـةوة هـةبَيتش زيـاتر لـةو نةنةقةيـة ثـارةي بـؤ         
ةرن بكرَيتش بؤية بةر ةاي من ثَيويستة عينيي سيويلة بكرَيت لةهةرَيمي كوردسـتانداش ماددةكـة  بـةم    س

 ...شَيوةية بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 11لةسـةر   1)بةر َيز اةوة ثَين موصادةقةي بوديةيةش كةوةخَا موصادةقةي بودية نةكرَيت اـةو كاتـة   
ــة     ــةش تكاي ــر واني ــا ت ــتش وةخ ــة       دةبَي ــَيوةي ك ــةو ش ــة ب ــي لةطةَلداي ــةماوةش كَي ــر ن ــي ت ــتا كةس ــةش اَيس دانيش

ــة ش          ــدا ني ــي لةطةَل ــةك كةس ــةنها ي ــة ش ت ــدا ني ــي لةطةَل ــةرموون كَي ــا  ش ن ــد بك ــا بَلن ــةوة بادةس خوَيندراي
ــراش اَيســتا دانيشــتنةكةمان دوادةخــةينش ســةعا      ــازربنش   1بةزؤرينــةي دةنــط ثةســةند ك ــرة ح دووبــارة لَي

 ..دةست ثَيدةكةينةوةش بةخواتان دةسثَيرم تا اةو كاتةدانيشتنةكةمان 
 
 

 

 

 

 

 

 

 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشتنةكةمان بةردةوام دةبني لةسةريش دانيشتين ثا  نيـوةر ؤش اَيسـتا  داوا لـة    بةناوي طةلي كوردستانش 

 .كةم بَينة يَيطاي خؤيانش نةرموونليذنةي دارايي و ليذنةي ياسايي دة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينةةم

هةموو داهاتي اةو نةرمانطانةي لةناوةندةوة ثارةيان ثَيدةدرَيتش وةك داهاتي كؤتايي بـؤ طةجنينـةي   : يةكةم
 .طشا تؤماردةكرَيت

 :كةمي ر ابردووش وةزيري دارايي و اابووري بؤي هةيةبةدةر لةحوكمي بر طةي ية: دووةم
اةو بر ة داهـاتي مانطانـةي وةزارةتـي تةندروسـا هـةرَيمي كوردسـتان بةهـةموو نةرمانطةكانيـةوة          - ي

بةدةسا دةهَينَيت ،رَيتة سةر بوديةي اةو وةزارةتةش بة مةبةسا كر يين دةرمان ودابني كردني 
ةكانيــةوةش بــةثَيي خواســا وةزارةتــي تةندروســا كــة  خةرييــةكاني ضــاككردنةوة بةهــةموو يؤر

 .خشتةي بةكردةني بةديهاتووي داهاتي لةطةَلدا بَيت
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ــةوة       - س ــةموو نةرمانطةكاني ــتان بةه ــةرَيمي كوردس ــاي ه ــي كارةب ــةي وةزارةت ــاتي مانطان ــر ة داه ــةو ب ا
دني بةدةســا دةهَينَيــتش ،رَيتــة ســةر بوديــةي اــةو وةزارةتــة بةمةبةســا ثةرةثَيــدان و باشــكر 

تؤر ةكاني كارةباو بةطوَيرةي خواسا وةزارةتي كارةبا كـة خشـتةي بـةكردةني بـةديهاتووي داهـاتي      
 .لةطةَلدا بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةايتان
 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـاييش اَيمـة دةربـارةي يةكـةم كـة لـة اةصـَلي ماددةكـة هـاتووةش          لةر استيدا دواي مداوةلةش لةطـةَل ليذنـةي يا  

ثَيشـنيارَيك هةيـةش كـة لةوانةيـة هـةردووالمان لةسـةري ر ازي بـنيش كـة بـةم          : ر ةزامةندينش دةربـارةي دووةم 
 .سوثاس( اعنهش على وزير املالية والقتصاد( اواَل)استنادَا ةكم التقرة )شَيوةيةك بَيت ثَيشةكيةكةيش 

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .ليذنة ياسايي تكاية ر ةايتان
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة  لة بر طةي يةكةم هيَ تَيبينيمان نيةش بر طةي دووةمين ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةينش كـةوا اـةو   

) بكرَيـت بـة   ( بـؤي هةيـة  ) رَيـت بـة ويـوبيش لـةباتي     شتةي بة وةزيرةكة ر اسثَيردراوةش يةوازي نةبَيتش بك
يةعين شتةكة ويوبي بَيت نةك يـةوازيش  (على الوزير)بكرَيت بة( للوزير)لة عةرةبيةكة  لةباتي ( دةبَيت

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةنابي وةزير تكاية ر ةايتان
 (:وةزيري دارايي و اابووري) بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة  ثشتطريي لة ر ةايةكةيان دةكةينش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةنداماني بةر َيز كَي دةيةوَيت قسةي لةسةر بكا ش تا ناوتان بنووسمش نـةرموونش اـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت     
مسانش ر َيبـاز نتـاحش بَيري ـان سـةرهةنطش     هاور از خؤشناوش بةيان امحدش كاروان صاحلش سيوةي  عو) قسة بكةن



 333 

كال تاهرش ينل عليش دكتؤر حسنش بينل سليمانش نـازَل حسـنش عمـر عبـدالعزيزش شـةو  حممـدش طـوَليزار        
 .هاور از خانش نةرموو( قادرش

 :بةر َيز هاور از شَيب امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كيد لةسةر اةوة دةكةمـةوةش اَيمـة وةكـو ر اثـؤرتي ليذنـةي      لةم ماددةية ماددةي ثَينةةمش من يارَيكي تر تةا
شضـونكة اـةو ر َيـذةي كـة خـؤي هةيـةش       % 11تةندروسا داوامانكردبووش كة بوديةي تةندروسا ببَيـت بـة   

ثةرلـةمانتارين ثشـتطريي ثَيشـنيارةكةي اَيمـةي كـردش كـة        11ر َيذةيةكي يةكةار كةمةش لةثَيشدا زيـاتر لـة   
اد بكرَيتش هةر بـؤ تةاكيـد كردنـةوة لـة ر اثـؤرتي ليذنةكةمانـدا هـاتووةش ببَيـت بـة          بوديةي تةندروسا زي

ثةرلــةمانتار  11بَيــتش اَيمــة زيــاتر لــة % 15تــا % 11ش لــةطؤنطرة نَيودةوَلةتيةكــةدا داواكــراوة كــة لــة 11%
،رَيتـة   ثشتطريي اةوةيان كردش كة بوديةكة زياد بكرَيتش بؤية داوادةكةم زيادكردني بوديةي تةندروسـا 

 .دةنطدانةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةيان امحدش نةرموو
 
 
 

 :بةر َيز بيان امحد كوضةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة لة مـاددةي ثَينةـةمش سـَييةمش  اـةم بر طةيـة زيـاد بكرَيـتش  تةبعـةن ثشـا ر اوَيـذكردن لةطـةَل            
 .ةاةجنومةني وةزيران بَيتش سوثاساةجنومةني اابووريش سةر ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش كاك كاروان نةرموو

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي بــؤ دانــراوةش وةزارةتَيكــي ترمــان هةيــةش بةهــةمان شــَيوةي وةزارةتــي   (ي وس)ثــَيم وايــة اــةو ماددةيــة كــة  
ر ي داهـاتي خـؤي لـةخؤي سـةرن دةكـا ش لةبـةر اـةوةي اَيمـة لـة ليذنـةي           تةندروسا و وةزارةتي كارةبـا بـ  

ناوخؤ يةنابي وةزيري ناوخؤ بة اامادةبووني وةزيري دارايي و اابوورينش لَيمان ثرسي لة داهاتةكاني وتي 
بةَلَي من داهاتي خؤم لـةوةزارةتي خؤمـان سـةريف دةكةينـةوةش بـؤ كةلوثـةل و ثَيداويسـتيةكاني خؤمـانش بـؤ          

ايزانــة بكرَيــتش بــؤ اــةوةي ايشــارة  بــةوةزارةتي  ( ج)ريتي خؤمــانش مــن حــةز دةكــةم كــة نةقــةرةي مةصــا
ناوخؤ  بدرَيتش ضونكة داهاتَيك هةية لة وةزارةتي نـاوخؤ ناطةر َيتـةوة بـؤ طةجنينـةي حكومـةتي هـةرَيمش       
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ش اـةو حةقـة بـةثَيي    لةحاَلةتَيك كةناطةر َيتةوةش وةك وةزارةتي كارةباش وةك وةزارةتي تةندروسا حةق وايـة 
ياسا لةشوَينَيك يَيطاي بكرَيتةوةش كة اةوين لةضي خةريي دةكا  بـؤ اـةوةي بـة شـةنانانة اـةو بر طةيـةش       

 .اةو داهاتة دياربَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش ر َيزدار سيوةي  عومسانش نةرموو
 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زيـاد  ( على)ثَيشةكي من تةايدي ليذنةي دارايي و ياسايي دةكةمش كة دةَلَين ببَيت بة ويوبي نةك يةوازيش 

البةرينش ثشتيواني لة ر ةايةكةي كاك كاروان دةكةمش اَيمة دةزانني وةزارةتي دارايي داهاتي زؤر ( الم)بكةينش 
ارةكان كة بـةمليؤن ثارةيـان لـَي وةردةطـرنش     زؤرةش ياري ثَيشوو نةتهَيشت قسة بكةمش حةتا هي ر ةقةمي سةي

كــة ســةيارة ر ةقــةم دةكرَيــتش بــاج ور ســوماتي زؤرةش اــةوين بــا ديــار بكرَيــتش بةنيســبة  وةزارةتــي كارةبــاش  
ثرسيارَيكمان هةبووش وةزارةتي شارةواني هةموويارَيك طلةيي دةكا ش تةبعةن اةوة لة وةزيري شـارةوانيمان  

سةر يادةكان عةمود دادةنَينيش طازواي  و شا وا دابني دةكةينش بؤ عةمودش اينارة بيستووةش دةَلَيت اَيمة لة
هةمووي عاايدي اَيمةيةش بةآلم ثارةي اةو كارةبايةش دةضَيتةوة وةزارةتـي كارةبـاش حـةق وايـة بدرَيتـةوة بـة       

ــدةطرنش دةبَيــت داهاتةكةشــي بــؤ     وةزارةتــي وةزارةتــي شــارةوانيش لةبــةر اــةوةي اــةوان اــةو مةســرونة هةَل
شارةواني بَيتش يطة لةوةي اةو ثَيشنيارة دةكـةم كـة وةزارةتـي داد و شـارةوانين بةهـةمان شـَيوة يطـة لـة         

بؤ وةزارةتي شارةواني زياد بكرَيتش بةو شَيوةيةش اةطـةر بـةر َيز وةزيـري دارايـي     ( د)ش نةقةرةي(ج)نةقةرةي 
ارةبـا وةري دةطرَيـت حـةقي شـارةوانية وةري     وةآلممان بداتةوة لةسةر اةوةي اـةو داهاتـةي كـة وةزارةتـي ك    

 .بطرَيت ش لةبةر اةوةي اينارةو طازواي  و هةموو مةساريف عاايدي اةوانةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز دكتؤر ر َيبازش نةرموو
 :ر َيباز نتاح حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية دوو قسةي يياواز هةية لةسةر اةم بابةتةش يةكَيكيان اةوةيـة كـة نـاو ياسـاكة خـؤي      من لةسةرةتا ثَيم وا

ــت  ) اــةَلَيت ش كةضــي لــة ارياداتةكــةي  (داهــاتي وةزارةتــي تةندروســا داهاتةكــة بــؤ وةزارةتةكــة خــؤي دةبَي
اةطـةر  كةدياريكراوةش داهاتي وةزارةتي تةندروستين حسـابكراوةش دوايـي اـةو دوو قسـةية كاميـان ر اسـتة ش       

 211داهاتةكة بؤ وةزارةتـي تةندروسـا خؤيـةتي لَيـرة بؤضـي داهـاتي تةندروسـا حسـاس كـراوةش لةسـةر           
مليارةكة دةَلَيمش اةطةر لةسةر اريادي عامةش اةوة لَيرة اةمة زيادةيةش اةبَيت اةوة ضارةسةر بكرَيتش لةسـةر  

وةزارةتي كارةبا سةريف بكـةن خـؤ اـةبَيت     اةوةي اةم داهاتةش اةطةر بر يار واية وةزارةتي تةندروسا ياخود
اليةنَيك بةرثرس بَيت لةوةي كة اةم داهاتة ضؤن سةرن اةكرَيتش اَيمة لة ليذنةي تةندروسـا ضـةنديار   
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ديـزة بةدةرخونـةي   )كة وةزير هاتووةتة ليذنةكةمانش لَيي دةثرسي اةم بر ة ثارةية ضةندة ش هـةموو يـارَي   
يـة ش قةيناكـة اةطـةر دينـارَيكين بَيـت خـؤ اليـةنَيك اـةبَيت بزانَيـت اـةم           اةَلَيت ثارةكة اةوةنـدة ن (دةكةن

ثارةية ضؤن سةرن دةكرَيـت ش لةبةر اةوة ثَيشنيارةكةم اةوةية كة اَيمة وا بكةين خاز  بَيت بؤ ضـاودَيري  
ةم لـةو  داراييش ليذنةي تةندروسا يان ليذنةي ثةيوةنديداري لَي ااطادار بكرَيتةوةش لةطةَل تةاكيـد كردنـةو  

 .ثَيشنيارةي كة وةزارةتي ناوخؤ  زياد بكرَيتش وةك بر طةيةكي زيادكراوش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز بَيري انش نةرموو
 :بةر َيز بَيري ان امساعي  سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طةجنينةي طشا تؤمـار دةكرَيـتش مـن داوا    داهاتي كؤتايي بؤ ) لةماددةي ضوارةمدا لةبةشي يةكةم نووسراوة

دةكةمش ضونكة وا تَيدةطـةم كـة اـةو طةجنينةيـة هةرَيمـةش وشـةي هـةرَيمين بنووسـرَيتش طةجنينـةي طشـا           
كَيية ش بةنيسبة  داهاتين هةر وةزارةتَيك داهاتي خؤي هةيةش ثَيويستة بدرَيت بةوةزارةتةكة خؤيش بةآلم 

ووةش تةندروسا وكارةباش بةآلم وةزارةتَيكمان هةية كة وةزارةتي ناوخؤيـةش  لَيرة تةنها ناوي دوو وةزارة  هات
ــةو         ــةموو ا ــة ه ــاوخؤوة ك ــي ن ــةي وةزارةت ــونكة لةر َيط ــةوةدامش ض ــةَل ا ــين لةط ــوةكردش من ــيان لَي ــو باس وةك
شونَيرانةي كة ناياسايي دةبنش سزا دةدرَيـن و  ةرامةيـةك دةدةنش بـةوة داهاتَيـك ثةيـدا دةكـةنش بؤيـة اـةو         

اهاتةش لَيرة باسي لَيوة نةكراوةش اايا دةضَيتة الي حكومة ش دوايي حكومة  دةيداتةوة بةوةزارةتي نـاوخؤش  د
يان بةبَي اةوةي اَيمة هةسا ثَيبكةينش اؤتؤماتيكيةن دةضَيتةوة بؤ وةزارةتـي نـاوخؤ ش باشـك وابـوو لَيـرة      

 .دياري بكرايةش كة وةزارةتي ناوخؤ  داهاتي هةيةش سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .سوثاسش بةر َيز كال تاهرش نةرموو
 :ابراهيم وا وبةر َيز كال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن زيــاتر موداخةلةكــةم زمانةوانيــةش اةمــة لــة اةصــَلدا بوديــةي هــةرَيمي كوردســتانةش اةطــةر بــَيني           

 ءقاأنزةرةأة صقحيأمقلق  أكلردةقاا أأأأأإضقافيأمبقا غأةميقوةدةتأة شقءوييأة قحتأحت أأأأأ) سـةير بكـةينش   ( ي)نةقةرةي
ة قحتأحت  ءقاأنزةرةأأأ)بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم     ( القلـيم كوردسـتان  )تةنها نووسـراوةش  ( س)نةقةرةي ( ة عوةق
( ة صققحي)وشــةي ( نتهلةعءققاأنحسققعأولققعأة ققلزةرةأ)البنَيــتش اــاخري دَير ةكــة ( القلــيم كوردســتان( )ة صققحي

البنَيـتش بةهـةمان   ( مقلق  أكلردةقاا أأ)نزةرةأة كءونقاسأأ()أس)خاَلي  البنَيتش ضونكة لة سةرةوة باسي كراوةش
البنَيـتش بـؤ اـةوةي لـةر ووي زمانةوانيـةوة بـةهَيز تـر بَيـتش         ( نزةرةأة كءونقاسأ( )ولقعأنزةرةأة كءونقاسأأ)شَيوة 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاسش بةر َيز ينل عليش نةرموو
 :بةر َيز ينل علي عبداهلل

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
ي )زياتر بؤ ثابةند بووني وةزارةتي دارايي بـؤ اـةو دوو نةقةرةيـةش مـن ثـَيم باشـة لةاةخريةكـةي لـة خـاَلي          

 .سوثاس( عل أة أمتصوفأ لهأةميوةدةتأمزأاورأةالو) نةقةرةيةك ايزانة بكرَيتش (وس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز دكتؤر حسنش نةرموو
 :حسن حممد سورةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اَيستا من قسة لةسةر ماددةي ضوار دةكةمش بةآلم دةمةوَيت اةوة بَلَيم كة بةياني وةخَا قسةم لةسةر 

 ..بوو 11ماددةي سَييةم دةكردش مةبةستم سيولة بووش مةبةستم يةك لةسةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اددةي ثَينةةم سةر شا تر قسة مةكةش تكاية اةوةي بةياني لةطةَل بةيان ر ؤييش نةرمووببورة وةرة سةر م
 
 
 
 :حسن حممد سورةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسة لةسةر داهاتي دوو وةزارة  دةكرَيتش كة يةكَيكيان وةزارةتي داراييةو داهاتةكةي بـة تريليؤنـةش اةطـةر    

ــا  ــةكَيكي تري ــةوةش ي ــاتي    كؤبكرَيت ــةش داه ــةي زؤر زؤر كةم ــتية كةداهاتةك ــي تةندروس ــةر وةزارةت ــة لةس ن قس
وةزارةتــي تةندروســا اةطــةر ســةير بكــةين لةضــي وةردةطريَيــتش يــةكَيكيان داهــاتي نةوتــةش وةكــو هــةموو    
وةزارةتــةكاني تــرش داهــاتي زةريبةيــةش داهــاتي نرؤشــتين كةلوثةلــةش داهــاتي عــةياداتي شــةعبيةش كــة اَيســتا   

ــةي ب ــة  بر ةك ــة ل ــار و 1ريتي ــة     118ملي ــؤن هةي ــارَيكي ك ــة بر ي ــةو داهات ــؤنش ل ــي   11ملي ــة وةزارةت ــاَلة ل س
ي اةو داهاتةش هةر ثَيشكين بؤ وةزارةتي تةندروسا  بووةش لة %61تةندروسا يَيبةيَي دةكرَيتش كة لة 

 بووةش اةطةر هي وةزارةتي تةندروسا% 11دةدرَيت بة تةتويرش يةعين لة % 21دةدرَيت بةحةوانيزش % 21
% 11يةش كة اةو لة %11لةم ماددةيةدا بةخشينَيك هةبَيت لة حكومةتةوة بؤ وةزارةتي تةندروسا اةو لة 

مليؤنش لةكاتي داواكردةان بـؤ زيـادكردني بوديـةي وةزارةتـي تةندروسـاش وةآلمـي        811مليارو  1دةكاتة 
مليار  1يةش وةكو ثَيم وتن داهاتةكةي تةنها اةوةمان دةدرايةوة كة بؤخؤي وةزارةتي تةندروسا داهاتي هة

مليؤنــةش وةزارةتــي تةندروســا بــةثَيي دةســتوور نــا بَيــتش داهــا  وةربطرَيــت لةخزمــةتطوزاري           811و 
لـة دةسـتووري عَيراقـيش خزمـةتطوزاري ويقـااي و عينيـي لةسـةر         31تةندروساش ضونكة بةثَيي ماددةي 
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تـوانَي خـةدةما  ثَيشـكة  بكـا  بـةو بويةيـةي كـة هةيـةتيش         نةنةقةي دةوَلةتةش بةآلم حكومة  ضةند دة
اةمة بابةتَيكي تـرة قسـةي تـر هةَلـدةطرَيتش بةداخـةوة اَيسـتا هةنـدَي خةسـتةخانة دروسـت بـووةش ثَييـان            
دةوترَيت نةخؤشخانةي شبهة خا ش كة اةمانة نةخؤشخانةكة هي حكومةتة كارمةندةكان و دةرمانةكةشي 

ــر     هــي حكومةتــةش بــةآلم داهاتة  ــتش كةاةمــة  يــارَيكي ت ــي اــةو شــوَينة دةبَي كــةي بةشــة تايبةتيةكــةي ه
 .ناياساييةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز بينل سليمانش نةرموو
 (:بينل)بةر َيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دارايي دةكـةمش لةسـةر اـةوةي وةزيـر كـة بكرَيـت بـة         سةبارة  بة ماددةي ثَينةةمش من تةايدي ر اي ليذنةي

ويوبيش نةك بؤي هةيةش يةعين لةسةري وايب بَيـت كـة اةمـة يَيبـةيَي بكـا ش تـةنها مةبةسـتم تةايـدي         
اَيمـة لـة ليذنـةي شـارةوانين دواي     ( ج)ليذنةي دارايية لةسةر اةوةش ثَيم باشة خاَلَيك زيـاد بكرَيـتش خـاَلي    

مان كردش ثَيمـان باشـة كـة وةكـو ضـؤن هـةردوو وةزارةتـي كارةبـا و تةندروسـا          اةوةي كة ديراسةيةكي ورد
ثارةكة دةطةر َيتةوة بؤ خؤيانش وةزارةتي شارةوانين داهاتةكةيان بطةر َيتةوة بؤ خؤيانش بةو شَيوةية داهاتي 

يـةن هـةردوو   وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزارش داهاتةكةي لة حساس بانقَيك كؤبكرَيتةوةش دواي اةوةي لةال
وةزارةتــي شــارةواني و طةشــتوطوزار و وةزارةتــي دارايــي ر َينماييــةك دةردةضــوَيندرَيتش وةزارةتــي شــارةواني  
ر استةوخؤ تةصةر ون بةو ثارةيةوة بكا ش اةوين لةبةر ضةند هؤكارَيكش بةتايبةتي وةزارةتي شارةواني كة 

تيشــداش بةتايبــةتي كــة بوديــة دوادةكــةوَيتش  وةزارةتَيكــي خةدةميــةش اــةركَيكي زؤري لةســةرةش لةهــةمان كا 
طرنتةكانيان زياد دةكا ش اةم طرنتانة  كةدوا دةكـةوَيتش ثارةيـان دوادةكـةوَيتش تةاسـري لـةكاري خـةدةمي       
دةكا ش لةهةمان كاتيشداش يةك لةطرنتة هةر طةورةكانيان كر يين اةو مةوادي ثاككةرةوةية بؤ ااوش كة اةوان 

توانن اةم مةوادي ثاككةرةوةية لةكاتي خؤيدا بكر نش كـة اةمـة  تةاسـري اةكاتـة     زؤر نيطةرانن لةوةي كةنا
ســةر اــاوي خواردنــةوةش بؤيــة مــن داوا لــة هاوكــاراني بــةر َيزم دةكــةمش كــة اــةم بر طةيــة زيــاد بكرَيــتش بــة      

كــة داهــاتي وةزارةتــي شــارةوانين لــةذَير دةســا خؤيــدا بَيــت و خــؤي تةصــةر ويف ثَيــوة بكــا ش   ( ج)بر طــةي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسنش نةرموو فاضلسوثاسش بةر َيز 
 :حسن امساعي  فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر طةي دووةم لةماددةكة ناكؤكةش لةطةَل ماددةي سَييةمش يةعين ماددةي دووةمي اةصـَلي ثر ؤذةكـةش اـةوين    

مليارةكـة نووسـراوةش   211مليؤنـةش لـة  118مليـارو   1 داهـاتي وةزارةتـي تةندروسـا كـة    : بةوةي كـة يةكـةم  
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ســةبارة  : يــةعين وةكــو داهــا  نووســراوةش لةطــةَل هــةموو اــةو داهاتانــةي وةزارة  ودةزطاكــاني تــرش دووةم 
مليارةش بةييا لةداها ش يارةكـةي تـري    151بةداهاتي وةزارةتي كارةباش كة بةدوو يار نووسراوة يارَيكيان 

ي وةزارة  ودةزطاكاني ترش اةوين وةكو داها  نووسراوةش اةمين ديسان ناكؤكـة  مليؤنة لةضوارضَيوة 111
 .لةطةَل اةوي ترش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عمر عبدالعزيزش نةرموو
 :نءاسأة  ينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َينةـةمش نيـوةر ؤ  عةينـةن ثرسـيارم كـردش ضـونكة شـةقَيكي        بةنيسبة  اةم ماددةية كة بووة بة مـاددةي ث 

ثةيوةندي بةمةوة هةبووش باسي داهاتي كارةباو تةندروسـتيةش ثرسـيارةكة اـةوة بـوو لةيـةنابي وةزيـرش كـة        
بةداخةوة ر ةنطة اَيستا  طوَيي لةثرسـيارةكة نـةبَيتش بؤضـي داهـاتي كارةبـا نووسـراوة بـؤ بوديـةي طشـا          

ــراوة ش  ــةقَ  ك ــةوَي ن ــان      ل ــة ش ي ــةوَي بووناي ــةردووكيان ل ــة ه ــان دةبواي ــراوة ش ي ــا نةنووس ــي تةندروس بؤض
دةَلَيــت داهــاتي ( س)هــةردووكيان لَيــرة بوونايــةش كارةبــاو تةندروســا ثَيكــةوة بوونايــةش يــةعين لــة بر طــةي  

ش اةمـة  مانطانةي وةزارةتي كارةباي هةرَيم بةهةموو نةرمانطةكانيةوة ،رَيتة سـةر بوديـةي اـةو وةزارةتـة    
تةناقوزي هةية لةطةَل ماددةي ثَيشكش كة ماددةي ضوار باسي داهاتي مانطانةي وةزارةتي تةندروسا كـراوة  

كةيـةش يـان    151كةبؤ خؤي بَيتش بةآلم كارةبا لةوَي خستوومانةتة سةريش كـة اـةَلَيت بـؤ خـؤي بَيـتش اايـا       
نابي وةزيـر ثـَين نيـوةر ٍِؤ ش وابـزا  دوو سـَي      بر َيكي ترةش من تَيناطةمش داواي ر وونكردنةوةمشان كرد لةية

 .برادةرين عةينةن ثرسياريان كردش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شةو  حممدش نةرموو
 :بةر َيز شةو  حممد  ريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مبققا غأةميققوةدةتأ))كا  اــةَلَيتداوا اــة: بةنيســبة  مــاددةي ضــوارةم لــة اةصــَلي ثرؤذةكــةداش بر طــةي يةكــةم 

ة شءوييأة حتأحت  ءقاأنزةرةأة صقحي أنكافقيأدنةةو قاأتضقافأة أم زةه قيأ قلهأة قلزةرةأااقوةرأ قوةسأةادنيقيأأأأأأأأأأأأ
 (نت ةرتأهف اتأة صق اهيأ)لةسةر اةو بر طةية من تَيبينيةكم هةيةش بةباشي دةزا  ( نت ةرتأهف اتأة ص اهي

كار بهَيندرَيت بؤ كر يين دةرمانش لةبةر اـةوةي لـة بوديـةي تةشـغيليدا ش     اةوة البنَيتش اةو ثارةية تةنها بة
بر َيكي با  لةبودية تةخصي  كراوة بؤ بةشي صـيانةو بـةكارهَيناني لـة صـيانةداش كةباشـك وايـة ثارةكـة        
سـةرن بكرَيـت بـؤ دةرمـانش ضـونكة اةطـةر اـةم دةرطايـة بكرَيتـةوة زؤربـةي زؤري ثارةكـة تةصـةورم وايــة             

 .ةي صيانةو ايشةكاني صيانة بر وا ش زؤر سوثاسبةر َيط
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاسش بةر َيز طوَليزارش نةرموو
 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســةبارة  بــةماددةي ثَيــنج بر طــةي دووش ثَيشــنيار دةكــةمش وةزارةتــي تةندروســا ســندوقَيك دابنَيــت بر َيــك  

رةي داهاتي خـؤي كـة هةيـةتيش بر َيـك لـةو ثارةيـة تـةرخان بكـا  بـؤ اـةو نةخؤشـانةي كـة نةخؤشـيي              لةثا
درَيذخايةنيان هةيةش ثَيويستيان بةضارةسةرة لـةدةرةوةي وآل ش يـان هـةر لـةناو كوردسـتانش بـةآلم هـةذارةو        

نة نيشان دةدرَينش يارَيك لةبةر هةذاري ناتوانَيش بةر اسا اَيمة دةبينني لةسةر تةلةنزيؤنةكان اةم نةخؤشا
هةم وةك وةزعي نةخؤشةكة بؤ نةنسيةتي اةمة تةعزيبَيكةش وة بؤ وةيهي كوردستانين اةمة يـوان نيـةش   

 .ثَيويستة اةوانة عينج بكرَين لةكوردستانش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يتان لةسةريان تكايةش نةرمووسوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز  يةنابي وةزير اةو موداخةالنةي كة كرانش ر ةا
 (:وةزيري دارايي و اابووري) بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة اةوة بةنيسبة  وةزارةتي تةندروستيةوةش وةزارةتي كارةباوة هاتووةش وةزارةتـي شـارةوانين بةهـةمان    
ــواني وةزارة     ــةش دي ــرةدا اةوةي ــة لَي ــةآلم خيننةك ــَيوةش ب ــةَل     ش ــاوازة لةط ــةوةش يي ــرين دةيَلَيم ــارَيكي ت   ي

شارةوانيةكانش داهاتي شارةوانيةكان بؤ خؤيانةش ديواني وةزارة  هيَ اةركَيكيان لةسةري نيـةش اَيسـتا اَيمـة    
مليارةكـة هـي    151مليـارش   151مليؤنَيـك هةيـةش لةطـةَل     111لةكارةبادا دةَلَيني بؤ بـةدوو بـة  هـاتووةش    

بةشكردني كارةبايةش اةوة ارياداتي موديريةتةكانةش بةآلم اةوةي ترين هـةر هـي ديـواني    بةر َيوةبةرايةتي دا
ــة         ــَيني نرؤكةخان ــابَي بَل ــة ن ــةلةي اَيم ــةوةش مةس ــا بكةين ــةككي يي ــةبَي لةي ــتانة ا ــةو ش ــة ا ــةش اَيم وةزارةت

ت بـؤ خـؤي بَيـتش    داهاتةكةي اةبَيت بؤ وةزارةتي طواستنةوة بَيتش اةبَي بَلَيني نرؤكةخانة داهاتةكةي اـةبيَ 
اةوة ثةيوةندي بةوةزارةتةوة نيةش بؤية من تكام واية اةو مةوزوعـة بـا بـةثَيي ياسـاكان كـة هةيـة تَيكـةآلو        
نةبنش دواي اةوةي كة باسي وةزارةتي ناوخؤ دةكرَيتش بَلَين با ارياداتي خؤي بؤ خؤيان بَيتش بةر ةاسا اَيمة 

موو وةزارةتةكان اريادي خؤيـان بـؤ خؤيـان دةبَيـتش اـةي اـيك       موشكيلةمان نيةش اةطةر وابَيت اةوة ايك هة
حكومة  ضي بكا  ش دواي اةوة نةرموون وةرن بزانن ارياداتي  ةراماتي طـومرطيش هـي مـروريش ضـةندة ش     
كــة بــؤ وةزارةتــي نــاوخؤ وةردةطريَيــتش تةنانــة  ســةياراتي لــَي دةكر َيــت اــةنوا  و اةشــكال شــا ثــَي دابــني 

َيةطـة لـةوةي كـة حةوانيزةكـة الدةبرَيـتش لـةذَير تةصـةر ويف وةزارةتـي نـاوخؤ خؤيـةتيش           دةكرَيتش اةوانـة ب 
بةنيسبة  وةزارةتـي تةندروسـا مـن ثـَيم وايـة ايمكانيـا  ضـةند ،رَيتـة بـةردةم وةزارةتـي تةندروسـا            

ي دةدرَيـت بةحكومـة ش اـةوي تريشـي بـة حـةوانيزو       %11كةمةش ضـونكة اـةو ثـارةي كـةوةري دةطـرنش لـة       
توير وبةوانة سةرن دةكرَيتش هةروةكو براي بةر َيزم كاك دكتؤر حةسةن اةوانةي تا حـةدَيك باسـكردش   بةتة

اَيمة موشكيلةمان نيـةش داهـاتي وةزارةتـي تةندروسـا ضـةند تةحـةقوقي كـرد بـا بـؤ وةزارة  خـؤي بَيـتش            



 321 

ك داهاتةكـةي خـؤي بـؤ    داهاتي شارةوانيةكان با بؤ خؤيان بَيتش نةك بؤ مةركةزي وةزارة ش هةر شـارةوانية 
ــبة         ــاو بةنيس ــبة  كارةب ــةروةها بةنيس ــا ش ه ــوة بك ــةر ويف ثَي ــارةواني تةص ــي ش ــةك وةزارةت ــتش ن ــؤي بَي خ
شــوَينةكاني تــرينش بــةآلم بةنيســبة  وةزارةتــي نــاوخؤش داهاتةكــةيان زؤر زؤرةش اــةوةي كةاَيســتا هةيانــةو  

ةنـةقاتي اـةوان اَيمـة دةيـدةينش اَيمـة وةك      ايستيتادةي باشيان لَيكردووةش هةرضيةكيشـيان هـةبَيت اَيمـة ن   
 .حكومة  دةيدةينش وةزارةتي دارايي بؤيان يَيبةيَي دةكا ش سةرةر اي اةو  ةراماتانةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةايتان
 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيشـك ااماذةمـان ثَيـداش اـةو دوو ماددةيـة وةكـو خـؤي  َينَيتـةوةش هةنـدَي بـواري           بةحةقيقة  اَيمة وةكـو ث 

ترين هةيةش بةر اسا وةكو بؤضوونَيك يةعين اةوةندة تةداخول لة ايةراااتي حكومةتدا نـةبَيتش لةاليـةن   
ةمان ثةرلةمانةوةش اةو كاتة اةو تةداخولـة بةحةقيقـة  لةبـةيين ثةرلـةمان وحكومةتـداش كـة اينـةما ثةرلـ        

ــاوخؤ         ــي نـ ــارةي وةزارةتـ ــةها  دةربـ ــنيارةي كـ ــةو ثَيشـ ــدا اـ ــةَل اةوةشـ ــتش لةطـ ــة  دةبينَيـ دةوري حكومـ
وشارةوانيةكانش اةتواندرَيت ،رَيتة دةنطدانةوةش اايا وةكو بر طةيـةك زيـادي بكـةين بـؤ اـةو ماددةيـةش هـةر        

 ...يان ن ش دةربارةي ر َيذةكة(ج ود)يةكة بة بر طةي 
 

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

بةر َيز سةرؤكي ليذنةي دارايـيش ثةرلـةمان حةقيـةتي لةسـةر هـةموو شـتَيك طتتوطـؤ بكـا ش تـةداخول نيـةش           
اةطةر هاتة بواري تةداخولش ثةرلةمان خؤي نايةَلَيتش بةآلم ثَين ضاو ر وون كردنـةوةش وايبـة بثرسـني بـؤ     

 .اةوةي ر وون بَيت وبزانني ضؤنة ش نةرموو
 :مودااراس حسني حم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــتة       ــةوةش ثَيويس ــداماني ثةرلةمان ــةن اةن ــةوة لةالي ــة كاي ــة هاتوةت ــنياري تازةي ــتش ثَيش ــَيوة بَي ــةو ش ــةر ب اةط

 .دةنطداني لةسةر بكرَيتش وةكو بر طة كة زياد بكرَيت بؤ اةم ماددةيةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزامي كاك كاروانش نةرموو
 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةر دةمةوَيت ر ووني بكةمةوةش لةبةر اةوةي يةنابي وةزيرش اةطةر لـةمن حـاَلي نـةبووبَيت يـان زيـاتر      
مليـار داهـاتي وةزارةتـي نـاوخؤ بـووةش       15نزيكـةي   1111بيةوَيت لةمةسةلةكة بطا ش مةسةلةن لـة سـاَلي   
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ةتي ناوخؤ دينارَيك نادا  بةوةزارةتي داراييش اةطةر هـةر نايـدا  اـةو ثارةيـة بـؤ كـوَي       لةحاَلةتَيك كةوةزار
 .دةضَيت ش كة دةضَيت بؤ نايكةن بة بر طةيةك و دياري بكةن ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر ر َيباز نةرموو
 :ر َيباز نتاح حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليؤنـةش   511مليـارو   211قسةكةم ر ةقةميةش اةوةي كةحساس كراوة داهاتي حكومةتي هةرَيم  من وابزا 

مليارة كةاَيمة دابةمشان كردةوة بةسةر هـةموو وةزارةتةكانـداش داهـاتي وةزارةتـي تةندروستيشـي       211اةم 
ندروسـا خـؤي   مليؤنةش اةطةر قةرارة اةم داهاتـة بـؤ وةزارةتـي تة    118مليار و 1لةسةر حساس كراوةش كة 

مليـارة دةربكـةينش ضـونكة اـةوة تـةوزيع كراوةتـةوة بةسـةر هـةموو          211مليـارة لـةم    1بَيتش اةبَيت اـةم  
 .حكومةتداش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةنابي وةزير ثرسيارةكة بةم شَيوةيةش لَيرة لةياساكةدا هاتووة دةَلَيت ،رَيتـة سـةر ميزانيةكـةيش يـا اـةو      
َيزانة ثرسيارةكةيان اةوةيةش بؤ اـةوةي وازح بَيـتش اايـا ايزانةتـةن لةسـةر ميزانيةكـةي خـؤي        اةندامة بةر 

اــةوين بــؤ اــةوة ش يــان زدــين ميزانيةكةيــةتيش اةطــةر زدــين ميزانيةكــةي بَيــت مةســةلةن بَلــَيني اةمــة   
ى بـدةيتَىش  ( 15)ةكةى َت تةرح بكةى و (5)مليارةش دةبَيت اةطةر واردى هةبَيت  11 وةزارةتة ميزانيةكةي

ش اــةجنا اــةم ر وونكردنــةوةيان دةوَىش اايــا ايزانةتــةن بــؤ ميزانيةكــةى خؤيــانش (11)ةكــة بكاتــة (5)لةطــةَل 
واريدةكةى خؤشيان بؤ خؤيانة بؤ اةوةى باشك بتوانن اين بكةن  يان لةطةَل واريدةكـةيان ميزانيةكـةيان   

 .حساس دةكرَيت 
 (:ى و اابوورىوةزيرى داراي)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مليار داهاتى هةية با بَلَينيش اةوةى كة موخةمةنـة بـا بَلـَينيش اةطـةر      86كة دةَلَيني وةزارةتى ناوخؤ اَيستا 

لة حاَلةتى وادا اَيمة بَيني مةساريتةكانيان بَينني و داهاتةكانيان بَينني يةك لة يةكى تـةرح بكـةين اـةوةى    
ــاريت  ــةنها مةسـ ــى        تـ ــوَينانة دةعمـ ــةموو اةوشـ ــة هـ ــةعنى اَيمـ ــةتى واداش يـ ــة حاَلـ ــرة لـ ــدةين لَيـ ةكانيان بـ

مةساريتةكانيان دةكةينش اةطةر اةم هةموو داهاتةش مةسةلةن بَلَيني وةزارةتى سـةة هـةموو داهاتةكـةى بـؤ     
ة اـةو  خؤى بَىش اَى خؤ اةبَى دةعميشى بكةينش لة عةينى وةختداش ضونكة لةو حاَلةتـة يـةعنى اةطـةر اَيمـ    

داهاتانة هةمووى هةَلطرين بيدةينة وةزارةتةكان وةكو اَيستا هاتووة بةو شَيوةيةى كـة حسـابى بـؤ بكرَيـتش     
مةعناى وايـة خـؤى نعلـةن موازةنةكـة تَيـك دةضـَيتش كـاك دكتـؤر طيـان بـة نيسـبةتى سـةةش اَيمـة سـةة و               

ايزانة لةسةر اةوةى ناوخؤ هاتؤتة  شارةوانيةكان و كارةبا واةوانة هةمووى حساباتى خؤى بؤ كراوةش اَيستا
 .كايةوةش ناوخؤ  ايزانة بكةينش ناوخؤ اريادةكةى زؤرةش يياوازة لة ناوخؤ
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .على سندى تةوز َيكت هةية  نةرموو.كاك د

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تـةناهومَيك هةيــةش ضـونكة بـةر َيز كـاك كــاروان اامـاذة بـةوة دةدا  كــة        ةقلسأمـن وابـزا  اـةوةى كــة وةكـو     
واريداتى ناوخؤ بؤ خودى وةزارةتى ناوخؤيةش كاك شَيب بايز بةر َيز وةزيـرى دارايـى دةَلـَى واريـداتى نـاوخؤ      

 .ةوةيةتةناهومةكة لة سةر ا ةلسمليارش وابزا   16دةدرَيتة وةزارةتى دارايى كة بر ةكةشى داندراوة بة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك كاروان نةرموو
 :امحد بةر َيز كاروان صاحل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان اَيمة لـة دانيشـتنى خؤمـان لـة ليذنـةى نـاوخؤ ثرسـيارمان ااراسـتةى بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ كـرد             

يـةنابى وةزيـرى دارايـى و بـة اَيمـةى      لةسةر ثرسى داهاتةكانىش وة بةر اشكاوى يةنابى وةزيرى نـاوخؤ بـة   
ر اطةياند و طوتى من يةك دؤالر نادةم بة وةزارةتى دارايى لةوانين دةسة ش كة دةيسة  من دةَلـَيم اةطـةر   
هةر نايدا  بةبر طةيةكى قانونى شوَينى بؤ ناكةيتةوة  اةطةر نـا بـؤ دةيبـا   بـؤ ناخيةينـة سـةر شـتى تـر         

 .دارايى و اابوورىش سوثاس اةطةر ثَيى زيادة يةنابى وةزيرى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيب بايز نةرموو
 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةوةى كة اَيمة تَيى طةيشتووين و لةطةَل كاك كريم و هةتاوةكو اَيستا اةو واريداتانةمان بؤ خؤمان حساس 

ى % 51مة تةنها مةوزوعى  ةراماتى مرورية كة اةوان وةزارةتى ناوخؤ اـةو نسـةبتة دةبـن و    كردووة و اَي
 .ةكةى ترى بؤ حكومةتة% 51 ةراماتةكةية و دةيبةن بؤ خؤيانش 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ية حساس دةكرَيت لةطةَل اةم ميزانيةية  باشةش ااخر سيا ةتان تكاية % 51اةو 
 :بةزاز سعيدبةر َيز عونى كمال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :لة اةجنامى اةو طتتوطؤية لةسةر اةو ماددةيةش ااخر سيا ةى ماددةكة بةو شَيوةيةية

أأ5/ة ادةأ
أ.ت   أمج عأةيوةدةتأة  نةةوأة مل يأموكزيًاأإيوةدًةأهءاة اأ لخزيليأة عامي/أ1
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أ:نةمقاصادةةاثلاسةأمنأحك أة ف وةأةنمأةع هأعل أنزيوأة ا  يأ/أ1
أقأةضافيأمبا غأةميوةدةتأة شءوييأة ا أحت  ءاأنزةرةأة صحيأنكافيأدنةةو اأة أم زةه قيأ قلهأة قلزةرةأماقوةرأأأأأ
أ. وةسأةمدنييأنت ةرتأهف اتأة ص اهيأناهلةعءاأنأحسعأولعأة لزرةةأمشفلعاأجب ةن أةميوةدةتأة اح  يأفع 

أقأةضققافيأمبققا غأةميققوةدةتأة شققءوييأة ققحتأحت  أأأ ءققاأنزةرةأة كءونققاسأنكافققيأدنةةو ققاأة أم زةه ققيأ ققلهأة ققلزةرةأب
أ.ماوةرأتطليوأنحتس أة شبكاتأة كءوناة يأنحسعأولعأة لزةرةأمشفلعاأجب ةن أةميوةدةتأة اح  يأفع 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كةسش بةزؤرينـةى   1نية   بةر َيز لةطةَلةش كَى لةطةَل دا 52بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  

 .دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةيةكى تر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ش كاك عونى نةرموو8لة اةسَلى مةشروعةكة ماددةى  5بؤ ماددةى 
 :سعيد بزاز بةر َيز عونى كمال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .8ى ثرؤذةكة كةبووة ماددةى 5دةى ماد
أ8/أة ادة

اتأة ا أمتلحأ للزةرةتأنة ق نةةوأاقريأة وتبطقيأنقلزةرة أنعق أقبلمقاأمقنأقبقلأنزيقوأة ا  قيأأأأأأأأأأأت   أمبا غأة اربع
نةمقاصادأةيوةدةأهءاة اأ لخزيليأعل أة أي لمأة لزيوأة ا  يأنةمقاصادأناخص صقءاأضقمنأةعامقادةتأة قلزةرةأأنأأأأأ

أ.ةجلءاتأاريأة وتبطيأنلزةرةأ صوفءاأعل أةماوةرأة ا أملحتأمنأةةلءا
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كاك بينل نيزاميت هةية  نةرموو
 :(بنل)عبداهلل بةر َيز امحد سلَيمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دا لـة  ( ج)كةس ثَيشنيارى اةوةمان كرد كة وةزارةتى شارةوانين ايزانة بكرَيت لـة خـاَلى    3اَيمة زياتر لة 

 .ية دةنطدانةوة سوثاست دةكةمماددةكةى ثَيشووش نةخرا دةنطدانةوةش اةطةر بيخة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةوز يان داو طوتيان هى شارةوانيةكان بؤ خؤيانةش ثَيويست ناكا  بطةر َيينةوة سةر اـةوةش ثَيويسـت ناكـا     
 .كة شتَى هى خؤيانة دةنطى بؤ بدةينش كاك كاروان نةرموو

 :امحد بةر َيز كاروان صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ........ .اَيمة داوامان كرد كة ر ايةكةى اَيمة اةطةر قانونى نية لَيى طةر َىش بةآلم اةطةر قانونية بؤ نايدةن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .هى ناوخؤ  كاك عونى نةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دووبارة موناقةشة بكرَى و زؤر سوثاس اةو بابةتة كؤتايى ثَي ها  بة دةنطدان ونابَى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةردةوام بة لةسةر ماددةكةش كاك عونى نةرموو

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة وةكو ليذنةى ياسايى ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين وهيَ تَيبينيةكمان لةسةرى نية
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان  كاك د

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة  ثشتطريى لة دةقى ماددةكة دةكةين وةكو خؤى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى  كاك عونى نةرموو

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 

 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .ر ةاى ليذنةى ياساييم داو ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين و هيَ تَيبينيمان لةسةرى نية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز يةنابى وةزير   نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة  ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا كَى دةيةوَى قسة بكا  لةسةر ماددةكة  اَيستا اةم بةر َيزانة دةيانةوَى قسة بكةنش امينة زكـرىش اـارام   
 .قادرش امحد وةرتىش نةردان عبداهللش امينة خان نةرموو

 :سعيد يوسف ذكوءأبةر َيز امينة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اةوى كو تةبةروعاتَيت كو بؤ هةر وةزارةتا دَينت ديتنا من اةطـةر هـةر بةخشـينةك     سةر 5سةبارة  ماددا 
كو بؤ وةزارةتةكى دَينت بطرة ذى مونةزةمةكا بيـانى بـينت يـان هـةر ييهةتـةكى بـؤ دَيـنت اـةو وةزيـر يـان           

شـت هـةنطى   هةروةزارةتةك ناهَينت بَيذتَى كا وى مونةزةمَى ر استة اةز موانـةقا وةزيـرَى مـاليَى وةربطـرن ث    
بةرس ةكى دةمة هةواش دضَينت موانةقةتا ذ الَيى وةزارةتا موختةس بينتش اةو داهاتَى بؤ دَيت بضتة خةزينا 
دةوَلةتَى و اةو وةختَى دضـيتة خـةزينا دةوَلـةتَى تـةوز ا بَيتـة كـرن دطـةل وةزيـرَى ماليـة دطـةل وةزيـرَى            

َى ذى هاتى يا درست نينة اةو دةوَلـةتَيت كـو ذ   ثنندانانَى وى طوذمة بؤ تةخسي  بكا ش وةكى اةوى عرياق
اليَى ييهةتةك بووة بؤ وةزارةتةكى ضى موانةقَى ذ اليةنَى وةزيرَى ماليـة وةربطـري ثشـت هـةنطى بةرسـ ا      
وان بداتةاةوةش بةَلكو وةزيرَى موختةس بَينت ر ةزامةنـدى لسـةر بـداتن و داهـاتَى وى بـؤ خـةزَينا دةوَلـةتى        

 .سيسا وى بيـَتة كرنبضيت و ثشت هةنطى تةخ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك اارام نةرموو

 (:اارام)بةر َيز ايوس نعمت 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مــن ثرســيارَيكم هةيــة ااراســتةى وةزيــرى دارايــى دةكــةمش اــةوين اةوةيــة كــة ماددةكــة بةر اشــكاوى بــاس    
يةوة لة خانةى اريادا  ش ثرسيارةكةم اةوةية و لةوةدةكا  كة تةبةروعا  بريتية لة اريادا ش بؤضى يياكرا

كــة بــاس لــة تةبــةروعا  دةكــا  بةر اشــكاوى بــاس لــةوة دةكــا  كــة اةمــة  5ثَيويســتم بــة وةآلمــةش مــاددةى 
 .اريادَيكة بؤ خةزَينةى طشتىش بؤضى لة اريادا  دا ناوى نةهاتووة و ااماذةى ثآ نةكراوة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وكاك امحد نةرمو

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة لَيرة باس لةوةزارة  ودةوااري دةكا ش  8لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  5سةبارة  بة ماددةى 
ت  ق أأ)اَيمة هةيئانان هةيةش من بةباشى دةزا  كة لَيرة هةيئاتين لةطةَل دةوااري دا باس بكرَيـت يـةعنى   

ضــونكة هــةيئانان هةيــة  أ(بققا غأنة اربعققاتأة اقق أمتققلحأ لققلزةرةتأنةم ئققاتأنة قق نةةوأاققريأة وتبطققيأنققلزةرةة 
هةيئاتى موستةقيلة كة سةر بة وةزارة  ننيش دةواارييشمان هةية وةكو دااريةى نةرمانطةى ثةيوةنديةكانى 

 .ياد بكرَيتش زؤر سوثاسدةرةوةش بةآلم هةيئا  باس نةكراوةش لَيرة ثَيم باشة هةيئاتيشى بؤ ز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك نةردان نةرموو

 :قادر بةر َيز نةردان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لةم ماددةيـة دا بـاس لـة تةبـةروعا  كـراوة كـة دةدرَيـت بـة وةزارةتـةكان و دةوااـريى  ـةير مورتةبتـة بـة              
تةبةروعا  و مساعداتى دةوت هةية اةدرَيت بة حكومة  يان  وةزارة ش بةآلم وةكو هةندَى يار هةية اَيمة

اةدرَيت بةهةرسَى سةرؤكايةتيةكةو ثاشان وةزارةتةكان و اةوانةشى كةش بؤية من ثَيشـنيار دةكـةم بوترَيـت    
بؤيـة حكومـةتين هةنـدَى يـار     ( تقيد املبالغ التنعا  او املساعدا  الدولية والداخلية للةكومـة وللـوزارا   )

ا  و موساعةداتى ثـَى دةدرَيـتش بؤيـة اةوانـة  دةبَيـت بكرَيتـة اـريادا  و بَيتـةوة نـاو خةزَينـةى           تةبةروع
 .دةوَلة  و ثاشان وةزارة  تةسةرونى لةسةر بكا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز يةنابى وةزير اةو ثرسيارانةى كة كران   نةرموو

 (:ورىوةزيرى دارايى و اابو)بةر َيز بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ماددةكة وازحة هةر ثارةيةك بة مينةة بَيت و تةبةروعا  بَي و بَيت بؤ وةزارةتى مالية اةوة دةبَيتة 
اريادَيكى نيهااى بؤ خةزَينـةى حكومـة ش دواى اـةوة بؤضـى مةبةسـتَيك ثارةكـة هـاتووة بـؤ اـةو مةبةسـتة           

و هـةر وةختَيكـين تةحـةقوقى كـرد اـةو وةختـة لـةدواى اـةوة         تةخسي  دةكرَى و سةرن دةكرَيـتش كـةى   
اينةا اةوة سةرن دةكرَيتش هةرضةندَيك انشاهلل بَيت و دةبَيـتش بـةآلم اـةوة ضـةند سـاَلة مـن لـة وةزارةتـى         

 .ساَل دةبَيتش انشاهلل دَيت 11ماليةم بةر استى هةتا اَيستا هيَ شتمان لةو بابةتة نةبينيوةش بةخواى 
 :ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .يةنابى وةزير نةرموو

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خــؤى مينــةح و تةبــةروعا  بــؤ هــةرَيمى كوردســتان نيــةش اــةو بةرناجمانــةى كــة هةيــة لةاليــةن كؤمــةَلطاى  
در اَل دةكرَيتش كة اةوين لة نَيودةوَلةتيةوة كؤمةك و هةندَى ضاالكى هةية كة لةطةَل حكومةتى عرياقى ني

زؤربــةى هــةرة زؤرى ايةتمالــة بَلــَيم لةهــةر هةمووشــى يارمةتيــةكان بةشــَيوازى ثــرؤذة دَيــنش يــةعنى اــةو  
ييهةتةى كة دَيت ثارةى كا  نادا  بة حكومةتى عرياقينش بةآلم هةندَيك ثرؤذة هةيـة كةلةسـةر اـةركى    

كؤمـةك بـةخن دَيـتش بـةعزَيك يـارين حكومـةتى هـةرَيم        نآلن اليةنش بانكى نَيودةوَلةتى و يـان وآلتَيكـى   
تةنانة  لـةو ثرؤذانـة بةشـدارين دةكـا  و ثـارة ايزانـة دةكـا  لةسـةر اـةوة بـؤ اـةوةى كـة مةسـئوليةتى              
ايشـران و موتابةعـة و اةوانـة موشـتةرةك بَيـت لـةالى هـةردوو الوةش لةبةراـةوة اةطـةر هةنـدَيك يـار لـة             

ؤمةك بةخشةكان ثرؤذةيةك بايى اةوةندة تةنتيز دةكةن لَيـرة بـةر َيطاى   ميدياكانين دةبيستني كة وآلتة ك
كا  وسـيولةى نةقـدى نايةتـة وةزارةتـى دارايـى و بـَينتش بـةَلكو هـةر خـودى ثرؤذةكـة تـةنتيزى ثرؤذةكـة             

 .بابَلَيني اةوةية كة دةبَيتة موساعةدة و مينةة بؤ هةرَيمى كوردستانش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ى بـؤ هـةرَيم نايـة  حـةقى     % 11ر وونكردنةوةيكش اةو مينةحى كة بؤ عرياق بَيت وةكو عرياقى ايتيةـادى  
 .خؤمان نية اةوة وةرطرين  يةنابى وةزير 

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وةهةتاكو اَيستا اَيمة هيضمان لةو بابةتانة وةرنةطرتو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .على نةرموو.كاك د

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو كارة لةطةَل وةزارةتى ثنندانان دةكرَيت لةبة دا  هةروةهاش بؤردَيك هةية لةسـةر ااسـتى عـرياق ثَيـى     

ة هــةمووى لةر َيطــةى اــةو منةانــة هــةمووى  اــةو مينةانــ( Iraqi strategy review board)دةَلــَين 
مليـار دؤالر تةخسـي  كرابـوو     52لةر َيطةى اةوانةوة دَيتش بر يار وابوو كة نزيكةى ايةتياياتى عرياق بـة  

 31بؤ نؤذةنكردنةوةى بونيةى تةحتى ايقتسادى عرياقىش بةآلم اـةوةى كـة هـاتووة لـةوة كـةمكة نزيكـةى       
ــاَلى     ــينت س ــة خ ــة ل ــارة ك ــدا    1112ملي ــاتووةش لةوَيش ــتا ه ــةتا اَيس ــتان  % 11ةوة ه ــةرَيمى كوردس بةبةره

نةكةوتووةش اةوين ايستنادةن لةسةر ثرؤذة بووةش ايستنادةن لةسةر عةدةدى سـوكان نـةبووةش موتابةعـةى    
دا دةكـةينش  ( UN)اةو بةرناجمة  بة تةناسيلةكانيةوة اَيمة بة سيستمَيك هةية كة لةطةَل ر َيكخراوةكانى 

ى بةبةرنةكةوتووةش بةَلكو كـةمكى بةبةركـةوتووةش اَيمـة    % 11ح دا هةتا اَيستا هةرَيمى كوردستان لة مينة
بةبةردةوامى اةو موتاَلةبةية دةكةينش لة قروز دا  كة قروز وةرطرياوة لةاليـةن حكومـةتى عرياقيـةوة هـةتا     

لةسـةر اـةو قروزانـة كـة     ى موراعاتى هةرَيمى كوردستان كـراوة كـة ضـةند ثرؤذةيـةك     % 11اَيستا نزيكةى 
 .حكومةتى عرياق وةرى طرتووة اةو بةرثرسة لة دةنع كردنةكةى لةساآلنى ااييندة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى ر ةايتان  كاك  نةرموو

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َينَيـتةوةاَيمة ر امان اةوةية كة دةقى ماددةكة وةكو خؤى  
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان نةرموو.ليذنةى ياسايى ااخر سيا ةتان ،وَيننةوةش د

 :دزةيي ر ؤذان عبدالقادر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 326 

سةبارة  بةو ثَيشنيارانةى كة كراش يةك لةو ثَيشنيارانة وشةى تةبةروعا  بووش تةبةروعاتةكة تةبةروعاتى 
و تةبةروعاتى دةرةوةية كة لةدةرةوة دَينتش ثَيويست ناكا  لَيرة ديارى بكةينش كة وشةى تةبةروعا  ناوخؤ 

بةشَيوةيةكى ر ةهاو موتَلةق ها ش هـةموو يـؤرة تةبةروعاتـةكان دةطرَيتـةوة ثَيويسـت ناكـا  لَيـرة تةقيـدى         
ةش هةرضةند لة كؤتـايى بر طةكـة   بكةينش ثَيشنيارةك كرا كة وشةى دةستة زياد بكرَيتش اَيمة هيَ الردان ني

بةآلم اةوة  وةكو نةرمانطةيةك كـة سـةر بـة وةزارة  نيـة وحسـاس دةكرَيـت       ( ةءاتأاريأة وتبطيأنلزةرة)
الردان نية لة زياد كردنى وشةكةش طرنط اةوةية لة ماددةكة اةو تةبةروعاتة لة بؤ ض مةبةستَيك بَيـت لـة   

ستَيك تةبةرو  دةكرَيتش بر ة ثارةكـة بـؤ اـةو مةبةسـتة اةطـةر      بؤ هةمان مةبةست بةكاربَيتش لةبؤ ض مةبة
ثــارة بــوو اــةوا بــةكاربَينتش اــةوة  اــةو ااماجنــة لــة ماددةكــة ديــارى كــراوةش زؤر بــةر وونى و ااشــكرايى و    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااخر سيا ةتان ،وَيننةوةش بؤ اةوةى بيدةنة دةنطدان
 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 8/ املادة

ت   أمبا غأة اربعاتأة ا أمتلحأ لقلزةرةتأنةجلءقاتأاقريأة وتبطقيأنقلزةرة أنعق أقبلمقاأمقنأقبقلأنزيقوأة ا  قيأأأأأأأأأأأأ
نةمقاصققادأةيققوةدةأهءاة ققاأ لخزيلققيأعلقق أة أي ققلمأة ققلزيوأناخص صققءاأضققمنأةعامققادةتأة ققلزةرةأأنأةجلءققاتأاققريأ

أ.اأعل أةماوةرأة ا أملحتأمنأةةلءاة وتبطيأنلزةرةأ صوفء
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلة دةست بةزر بكاتةوة  زؤر سوثاسش كَى لةطةَل دانيـة  بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـراش بـؤ        
 .ماددةى ترش كاك عونى نةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لة نةسَلى سَييةم 1كة كة اَيستا بووة ماددةى ى ثرؤذة 8/ ماددةى
أة فصلأة ثا ث
أة ص ح ات

أ:1ة ادةأ
يا أة صوفأمنأةعامادةتأةحلساناتأة وة س يأة لح أةمعاهات أنهف اتأة شاريعأةمةاثمارييأضمنأملةزهيأ/أةنم

أ.ةقل  أكلردةاا أقأة عوةقأمنأقبلأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد
قل  أكلردةاا أقأة عوةقأختليقلأة قلزرةسأنأرؤةقاسأةجلءقاتأاقريأة وتبطقيأنقلزةرةأنأنكق سأأأأأأأأأأجمللسأنزرةسأة/أثاه ا

ة لزةرةتأنة  رةسأة عامل أنة  رةسأنرؤةاسأة لح ةتأةمدةرييأصق ح يأة صقوفأمبا قوةأفق أضقلسأة اخص صقاتأأأأأأأ
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غورأنجمللسأة قلزرةسأأة عام ةأمنأضمنأملةزهاء أة سلليي أنيا أذة كأنف أقوةرأجملسأة لزرةسأة صادرأملةأة 
أ.ص ح اتأة خل يأنف أم اض اتأة صلحيأة عاميأنتطب  أمب سأة  موكزييلةعادةأة لظوأ 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان  كاك د

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رايى وةكو خؤى  َينَيتةوةدةقى ماددةكة ثةسةندة الى ليذنةى دا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان نةرموو.د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة  ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين و هيَ تَيبينيمان لةسةرى نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةنابى وةزير نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)نى بةر َيز بايز تاَلةبا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة  ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى اةيةوَى لةسةر اةو ماددةية قسـة بكـا   اـةو بةر َيزانـة دةيانـةوَى قسـة بكـةنش سـؤزانش ر َيبـازش          
 .نش سؤزان خان نةرمووحسنش عبداهللش سةمريةش شلَيرش شوا.امينةش د

 :بةر َيز سؤزان شهاس نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يا أة صقوفأمقنأأأ)تةبعةن من ايعكازم نية لةسةر اةم ماددةيةش تةنها لةسةر اةم بر طةيةى نةبَيت كة دةَلَى 
ةش بؤ اةوةى اةم نةنةقاتى مةشاريعى ايستسمارى َت بَيـة دةرةو( ةعامادةتأةحلساناتأة وة س يأة لح أةمعاهات

سةرنة هةمووى بضَيتةوةش لةبةراةوةى تةاخري بوونَيك هةية بةر استىش تةاخري بوونَيك هةية و بة تايبـةتى  
اــةو لةمةشــاريع دا زؤرى كــة ثرســيارمان كــردووةش دةطةر َيتــةوة بــؤ اــةو ر ؤتينــةى كــة هةيــةش اةطــةر اــةم    

وةزارةتى ثننـدانانش هـةم ثَيموايـة ايةرااـاتى      نةنةقةيةش نةنةقاتى ايستسمارى هةرهةمووى ،رَيتةوة الى
ر ؤتينى كةم تر دةبَيتةوةش هةم اةو حسة ثارةيـة مـةحتوز دةبـَي و هينـى ثرؤذةكـان زيـاتر بـةرةو ثَيشـةوة         
دةر واو نسبةتى اينةازى ثرؤذةكان زياتر بةرةو ثَيشةوة دةر وا ش لةبةراةوة اةطةر اةو نةنةقاتى مةشاريعى 

 .اةطينا باقى ماددةكة وةكو خؤى بَىش اةوةية ر ةايةكةى من و زؤر سوثاس ايستسمارية البضَيتش
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيباز نةرموو.كاك د

 :حممود ر َيباز نتاحبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نداش من لة من ثشتيوانى لة ر ايةكةى سؤزان خان دةكةمش بةآلم اةو تةنها كورتى كردةوة لة بةشى وةبةرهَينا
قسةيةكى ثَيشووتريشم تةاكيدم لةوة كردةوة كة وةزارةتـةكان تـا اةوةنـدةى كـة دةتـوانرَى سـةربةخؤيةكى       

ةكـة بـؤى   % 8ة يـان  % 5دارايشيان ثَى بدرَيتش وةك اةوةى كة لة ثةرلةمان بر ياردراوة اةم وةزارةتة ر َيذةى 
ش نـةك بـؤ هـةموو خةرييـةك بطةر َيتـةوة بـؤ       داندراوة وةزارةتةكة بتوانَى سةالحيةتى سةرن كردنى هـةبىَ 

وةزارةتى دارايى و وةزارةتى دارايى اةو كاتة بة طوَيرةى بري كردنةوةى خؤى قةرار بدا  لةسةر اـةوةى كـة   
اةو ثارةيةى بؤ سةرن بكرَيت يان نا  ثَيمواية اةمة تةنها ر ؤتينَيكة زياد كراوة لة ترسى اةوةى كة اةطـةر  

ــةك   ــةكان ثارةي ــدة        وةزارةت ــايى اةوةن ــة ب ــر ثَيمواي ــة وةزي ــَيك كرابَيت ــةر كةس ــةآلم اةط ــدةنش ب ــةدةر ب بةه
بريكردنةوةى هةية كة تةنها لة مانطَيك دا هةموو ثارةكةى خؤى سةرن نةكاو بةطوَيرةى اةو بر ةثارةى كـة  

ة بؤى دانراوة ثارةكانى سةرن بكـا  و بـة طـوَيرةى اـةو ثننـة  كـة خـؤى داينـاوةش وة ثشتيوانييةكيشـة لـ          
حسن ثَيمواية كة باسى لةوة كرد كة تةعليماتى وةزارةتى دارايى واى كردووة كة وةزارةتةكان بة .قسةكةى د

طوَيرةى اةو تةعليماتة لةبر ة ثارةيةكى ديارى كراو مانطانة لةوة زيـاتر ر َيطـةيان ثـَى نـادرَى سـةرنى بكـةنش       
ثارةى زؤرترى ثَيويست بَيت لة مانطَيكى ترش بةآلم بةآلم وةزارةتَيك لةوانةية لة مانطَيكى ديارى كراو بر َيك 

اةم تةعليماتة ر َيطة لةوة دةطرَيتش لةبةراةوة اةطةر سةربةخؤييةكى دارايى زياتر بـةو وةزارةتانـة بـدرَيت    
 .ياخود بة وةزيرةكان بدرَيت ثَيمواية باشك دةبَى و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امينة خان نةرموو

 :سعيد يوسف ذكوزز امينة بةر َي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااخانتنَيت من هاتنةكرن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤ ش كاك حسن نةرموو

 :سورة بةر َيز حسن حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تى هـةموو  ايسقا 31/11اةطةر خةريى ثرؤذة وةبةرهَينةكان عايدى وةزارةتى دارايى بَيتش سةرى ساَل لة 
اةو  ثارانة بكرَى و اةو تةخسيساتانة بكرَى بؤ ثرؤذةكان بة تةاكيـد اَيمـة لـة مـاوةى اـةو شـة  مانطـةدا        
نرياى يَى بةيَى كردنى هيَ ثرؤذةيةك ناكةوينش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة لَيـرة حسـابَيكى اـةمانا          
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رايى و بة ااطـادارى وةزيـرى تـةختيت اـةم     بكرَيتةوة بؤثارةى اةو ثرؤذانة هةر لةذَير دةسةآلتى وةزيرى دا
ثارةية سةرن بكرَيت و دةدومةى هةبَيت بؤ اةوةى لة ساَلى اايينـدة دا بتـوانني اـةم ثرؤذانـة بـةم ثارانـة       
يَى بةيَى بكرَى و تةخسيساتةكانيان كؤتايى نةية ش ضونكة اَيمة اَيستا كةَلةكة بووى كة اَيسـتا بوديـةى   

ش اةطةر بَيتو اةم ساَل و ساَلةكانى ترين بةو شَيوة ثارةكـة هـةر بـةو شـَيوةية     ترليؤنة 5سمارى بايى يايست
كةَلةكة بَىش اةمة تةبعةن طرانيةكى زؤر دةكةوَيـتة سةر بوديةى ايستسمارى و ثَيويستة اَيمـة هـةرلَيرةوة   

تــؤ  باســى بنــةماى المةركــةزى دةكــا ش بةر اســتى بنــةماى المةركــةزى اــةوة نيــة  1عينيــى بكــةينش خــاَلى 
دةسـةآلتَيك لةســةر اـةوة هةنــدَيك لــة دةسـةآلتةكانى خــؤى بـدا  بــةخوارَى و لــة مةسـةلةى دارايــىش اةمــة      
بنةماى المةركةزية ايعتماد دةكاتة سةر نيزامـى مواةسةسـاتى و لـة بوديـةى موازةنـةى تـةعاقودى لـةوَى        

 .َيتةوةش زؤر سوثاستةبعةن دروست دةبَيتش بؤية بةر اى من اةم بنةما المةركةزية لَيرة ر ة  بكر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبداهلل نةرموو
 
 
 

 

 :بةر َيز عبداهلل حايى حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةكو باسكرا اةطةر وةزارةتةكان زياتر دةست كراوة بن باشكةش لةبةشى دووةمى بةر َيوبةرانى طشـتى دهـؤك   
بةآلم هةنـدَى لةبةر َيوبـةرانى طشـتى هـةولَير بـةو شـَيوةية نيـةش        و سلَيمانى سوود لةو دةسةآلتة وةردةطرنش 

اةطــةر بــةراوردَيك لةطــةَل ســةرنيا  دا بكــةين دةردةكــةوَيت  اةمــة ثرســيارَيكة بــؤ يــةنابى وةزيــرش زؤر     
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان نةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعي 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن قسةكانى منى كردش زؤر سوثاس.د
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش شلَير خان نةرموو

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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يا أة صوفأمنأةعامادةتأةحلساناتأة وة سق يأة قلح أةمعاهقات أنهف قاتأأأأأ)بة نيسبة  اةم ماددةيةوة كة دةَلَى 
أقأة عقوةقأمقنأقبقلأنزةرةأة ا  قيأنةمقاصقادأأأأأأأة شاريعأةمةاثمارييأضم اينةـا دووةم  (أنأملةزهيأةقل  أكلردةاا 

شت ايزانةيةكى بؤ بكةين كة سةرنةكةى تـر كـة نةنـةقاتى مةشـاريعى ايستسـمارية لـةوةزارةتى تـةختيت        
وةش بَيت بة تةنسيق لةطةَل وةزارةتى ماليةوايقتسادش اةمة شتَيكى تيايةكـة مـن حـةز دةكـةم ر وونـى بكةمـة      

وةزارةتى تةختيت دةبَى بزانَى ضةند ثارة سـةرن كـراوةش اَيمـة دانيشـتنيكمان كـرد لةطـةَل بـةر َيز وةزيـرى         
ــراوةش       ــةرج ك ــارة خ ــةنَى ث ــةبوو ض ــةوةش زؤر ااطــادار ن ــة ليذنــةى ااوةدانكردن ــاَل ل ــةتى س ــة نيهاي ــةختيت ل ت

لةطـةَل اـةوةى كـة بوديـةى     لةبةراةوة اَيمة اـةوةى كـة ثـةير ةو كـراوة هـةمووى مةشـاريعى ختـةى هةيـة         
ايعتيـادىش داايمــةن لــة دااـريةى حماســةباتى عامــة تــؤ داواى تةشـغيليةكةيت كــردووةش هــةموو وةزارةتــةكان    
داوايان كردووة لة وةزارةتـى ماليـة هـةموومانطَيك وتويانـة اـةم مانطـة اةوةنـدةمان دةوَىش اـةوين يـوابى          

تووةتـة سـةر مةشـاريعى ختـة هـةموو وةزارةتـةكان بـة        داونةتةوة بةو شَيوةية سةرنى كردوونش بةآلم كة ها
وةزارةتى تةختيتةوة دةَلَين اَيمة اةوةنةمان ثارة دةوَى بؤ سلعش وةزارةتـى تـةختيت يـةك يـار اـةو ثارانـة       
كؤدةكاتةوة اةضَى بؤ وةزارةتى مالية دةَلَى اةم حسابى وةزارةتانة اةمةنةيان ذمارةيان ثَيويستة لةبةراـةوة  

ىش لَيرة هةتا اَيسـتا اةمـة ثـةير ةو نـةكراوةش تكاتـان َت اةكـةم اـةبَى اـيك لـةم سـاَلةوة واى َت           با،رَيتة سةر
بكرَيت اةطينا اةو بوديةيةى كة ايستسمارية بةو شَيوةية كة من دةيبيـنم لـة وةزارةتـى ماليـة ر ؤتينَيكـى      

ةن لـة وةزارةتـةكانى تـر نيـةش واى     زؤرةش واى َت هاتووة سيقةيان بة اةندازيارةكان و بةوانةى ر َيكخةرى سلت
َت هاتووة اةوان دةَلَين كةواتة اَيمة زيادينش ضـونكة اةطـةر تـؤ لـة وةزارةتـى ماليـة مانطَيـك بـة بيسـت ر ؤذ          

ــؤ مقاو   ــةى  ب ــية بك ــلتةيةك تةمش ــةك   س ــؤ  و يَيطةي ــى خ ــةوةى موهةندس ــك لةبةرا ــى   لَي ــةوة و يَي بكات
ليـار وةزارةتـى كارةبـا ضـؤن خـةرج دةكـةى  كـة هـةمووى         سيقةيةك هةيةش ثَيم نـاَلَيى شـة  سـةد و سـَى م    

ثَيويستى و اةوة وةزيرى ثننـدانان بـةر َيزيان ااطـاى َت يـةو وةزيـرى كارةبـا  بـة اَيمـةى وتـووة هـةمووى           
ة كـة سـلتةى موقةددةيـةش    (اـةدااس ثَيمَينـت  )ية  كة حسابا  دةكرَيتةوةش ثَيويستى بة (LC)ثَيويستى بة 

انط مقاولَيك لةبةينى وةزارةتى مالية و وةزارةتى كارةبا بَيـت و بضـَى لةبةراـةوةى    باشة اةطةر من شة  م
ى بؤ بكةمةوة هةر لة اَيستاوة با ثَيتان بَلَيم اةو ثرؤذانة بؤ خـؤى نـةياتيان   (LC)شكم لَييةتى و ناتوا  

ايقليمـى كوردسـتان كـة    بووةو ناكرَيتش لةبةراةوة تكاتان َت اةكةم با اَيمة يارَيكى تـر بـؤ طةشـةثَيدان بـة     
اَيستا هةموو عرياق سةيرى اَيمة دةكـا  اةطـةر بَيتـو اـةم سـاَل اَيمـة اـةم هـةنطاوة بنـَيني دواى اـةوة كـة            

مةشـروعَيك دةرضـووش    11يةك شت هةية لة حسابى اةو وةزارةتة مةسـةلةن لـة مـانطى     11اةطاتة مانطى 
دا بـةبَى اـةوةى ايعتمـاد بكاتـة سـةر       1ة مـانطى  اةطةر اةو ثارةى هةبَى لة ناو حسـابا  خؤيـدا دةتـوانَى لـ    

ثارة دَيت يان ناية ش اةو ثارةية خؤى هةيـة و سـولتة اـةدا بـة موقـاولش يـةعنى مقاولـةكان         1111اةوةى 
اَيستا تووشى ايةباتَيك بوون كة بة هيَ شَيوةيةك اةمةليان نيـة و وايـان َت هـاتووةش مـن بـة اَيـوة دةَلـَيم        

ان كة قتاعى خاس دةيكا  زؤر سةركةوتووة  خؤ اةطـةر حكومـة  بـَى هـوتَيلَيكى     بؤضى ثرؤذةى وةبةرهَين
ساَلى تر تةواو نابَىش هـةر نةنسـى موهةنـدس نـني  هـةر نةنسـى خـةَلك         11وةكو ناروق بكا  وةَلآلهى بة 
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 نـني  بؤضــى يــةعنى اـةوة شــتَيكة ر وون بكرَيتــةوةش تكاتــان َت اةكـةم بــا اــةم مةوزوعـة لَيــرة دوايــى بَيــتش    
اةمة  كةم كردنةوة نية لة شانى وةزارةتى ماليةش زؤر ر َيزم هةية بؤيانش بةآلم وةزارةتى تـةختيت اةطـةر   
اَيمة شةانى نةدةينَى وةكو اةوة واية هةمووى اينسانَيكة بَى سةرش الى من وةزارةتى تـةختيت ر ؤَلـى خـؤى    

 ......... .نةبينيوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ابت ريااةن بةوازحى بَلَىش شلَير خان نةرمووثَيشنيارةكةى يةن

 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ش بـةَلَى  3يان اةوةى تر بكةن بة  1يان بيكةن بة  1نةنةقاتى مةشاريعى ايستسمارية لَيرة دةركةن و بر طة 

تأة شقاريعأةمةقاثمارييأضقمنأملةزهقيأأأأأهف اتأة شاريعأةمةاثمارييأيا أةعامقادةتأةحلسقاناتأة وة سق يأ لف قاأأأأ)
 (.ةقل  أكلردةاا أقأة عوةقأمنأقبلأة لزةرةأة اخط بأنا الس  أمعأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ش ان نةرموو
 
 

 

 :عبدالقادر بةر َيز ش ان امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مقنأأ)مش بةآلم بةشَيوةيةكى ديكة عنيم كردووةش لة اـاخر دَيـر   من تةايدى خوشكى بةر َيزم شلَيرخان دةكة

ضـونكة موازةنةكـةى ديـارةش      ( كلأنزةرةأحبسقعأملةزهاءقاأأ)اةمة هةَلطرين   أ(قبلأمعأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد
اةوةى كة شلَير خان باسى كردش هةدةنةكة لَيرة تةحقيق دةبَيتش بؤكةم كردنى ر ؤتينة وايتباعى مةبدةاى 

ركةزيةيةش اةمة من تةايدى دةكةم بةو شَيوةية عنيى دةبَيتش اةوة لةبر طـةى يةكـةمش بر طـةى دووةمش    المة
ة قلزيوأأ)مةيلسى وزةرا تةخويلى وزةرا و رواةساى ييهاتى  ري مورتةبتة بة وةزارة  دةكا ش بـةآلم نـازا    

سأة لزةرةتأنة  رةسأة عقامل أنة ق رةسأأأنك )ش ايشى وةزير ضية  ثَيمواية اةوةزيادةش ( لأة وة سأةمعل أ للزةرة
نكق سأأ)اةمة هةَلطرينش اةمة ايشى وةزيـرة بـؤ تـةخوي  كردنـى اـةو ييهةتانـةش       ( نرؤةاسأة لح ةتأةمدةريي

ش اةمانـة هـةَلطرنش اـةم ايشـى وةزيـرة و وةزيـر       (ة لزةرةتأنة  رةسأة عامل أنة  رةسأنرؤةقاسأة لحق ةتأةمدةريقيأأأ
 .ة تةخويلى مةيلسى وزةرا ناكا ش زؤر سوثاستةخويلى دةكاتن ثَيويست ب

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .على سندى نةرموو.كاك د

 (:وةزيرى ثنندانان)على سندى .بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةالم مةبةست بوو اةم تَيبنية بَلَيمش ضونكة ايةتمالة زؤر بةر َيزى تريشى اةندام ثةرلةمانةكان اةو بابةتة 

ؤيان قسة زؤر هةَلبطرَىش بةر َيزان اةطةر هاتو ثَيشنييارةكةى بـةر َيز شـلَير خـان كـة باسـكراش ثَيويسـتى بـة        ب
ــاَلى     ــة س ــةرَيمى كوردســتان ل ــة ه ــدانان ل ــى ثنن ــةش وةزارةت ــارة   1118تــةوز َيك هةي ــاى ذم ــة ياس  1ةوة ب

ةرَيمى كوردستان بة ثَيى اةو ياسـاية  دامةزرَينراوة و نةرقى هةيةلةطةَل وةزارةتى ثنندانان لة عرياقش لة ه
وةكو ثَيشـووترين باسـم كـردووة شـة  اـةركى ثـَى ر اسـثَيردراوة كـة بوديـةى سـاآلنةيةش بوديـةى ثننـى             
ــراوة         ــةَل ر َيكخ ــدى لةط ــة ثةيوةن ــدانى مرؤيي ــيقش ثةرةثَي ــة تةنس ــر ب ــةكانى ت ــةَل وةزارةت ــة لةط درَيذخايةن

ســتانة لةطــةَل بةشــَيك لــة ايشــةكانى كــواليتى كــؤنكؤَلش بــؤ   بيانيةكانــة و سةرثةرشــتى داتــاو اامــارى كورد 
هةريةكَيك لةمانة  بة ثَيى اـةو ياسـاية هةيكةليـةتى وةزارةتـى ثننـدانان بةر َيوبةرايةتيـةكى طشـتى يـان         
دةستةيةكى هةيةش اةطـةر هـاتو اـةركَيكى اـاوا بـة وةزارةتـى ثننـدانان ر ابسـثَيردرَى مـةنروزة يةكـةم شـت            

بكرَيتش بؤ اةوةى كة هةم ياسايةكةى هةموار بكرَيـت و هـةم هةيكةليةتةكةشـى بطؤر َيـتش      ياساكةى هةموار
اـةوةى كـة شـلَير خـان اامـاذةى ثَيـى كـردش ويـودى نيـة لـةناو وةزارةتـى            ( داارة املشاريعش حماسبة املشـاريع )

سـتا زؤر يَيـى   ثنندانانش لةبةراةوة اةطةر اةو نكـرة هةشـبَينت بـة تةسـةورى مـن لـةناو ياسـاى بوديـة ايَ        
نابَيتةوةش لة ااييندةش ضونكة اةوة دةبَيتة اةوةَلةنش هةيكةليةتةكة دةسكارى بكرَيـت و موناقةشـا  بكرَيـت    

 يقهسأاةو دااريةية تةاسي  بكرَيتش اَيمة اَيستا اةركةكة لَيرة بشهَينت كة بوديـة ثةسـةند كـرا اَيمـة موهـة     
ردن دةكةم كة موقاتةعةى طتتوطؤكا  كردش بةس اةطـةر  نني بؤ اةم كارةش اةطةر هةدةنةكة من داواى َت بو

هةدةنةكة اةوةية كة وةكو سؤزان خان وتى ضؤن زامنى ايستمراريةتى تةمويلى مةشاريع لة ساَلى اايينـدة  
ــةو ر ةايــةى كــة كــاك د    ــة ا ــت وازحــةش يــةعنى ايةتمال ــت   .بكرَي ــومكني بَي ــةر م ــَيوازَيك اةط ــن كــة بةش حس

ن شتَيك هةبَى اةو كاتة لةناو حكومـة  دا ض وةزيـرى دارايـى ض هـةر كةسـَيك      سةندوقَيك يان تةدويرَيك يا
كة وةزيرى دارايى تةخويلى دةكا ش با بَلَيني وةزيرى ااوةدانكردنـةوة يـان وةزيـرى شـارةوانى نابَيــتةكَيشةش      

ضـةند   خؤى كَيشةكة لـةوة نيـة كـة كـَى ايمـزاى دةكـا  و دااريةكـة لةكوَييـةش كَيشـةكة لةوةيـة اَيمـة اـةوة             
ساَلَيكة ثَينجش شة  مانط دةمَينَى بؤ كؤتايى سـاَلش كـة سـاَلين تـةواو سـةنةى مـات تـةواو دةبَيـتش سـةنةى          

 .نعلى بؤ اين كردنين شة  مانطةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م بــةر َيز يــةنابى وةزيــر اَيســتا يــةنابت موداخةلــةكانى كــة تةوييــئ بــؤ يــةناس بــوو وةآلم بــدةوةش بــةآل    
نوقتةيــةك زؤر مــوهيم بــوو لــةالى اةنــدامانى ثةرلــةمانش بــؤ دةبَيــت وةزارة  نــةتوانَى ميزانيةكــةى خــؤى 

مليــؤنش وةزيــر  351هــاتووة  1مليــؤنش مةســةلةن لــة مــاددةى  311ســةرن بكــا ش اــيلن تةحديــد بكرَيــت 
ة  ايشى ثَييةتىش سةالحيةتى هةبَى كة ميزانيةى خؤى هةية و ميزانيةكةى عايدى وةزارةتة و وةزارةتةك

 .اةمة سةبةبةكةى اةمانةوَى زؤر وازح بَيت بؤ اةندامانش  نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشى اةوة حةزدةكـةم دوو شـت هةيـة بـريى بـةر َيزتانى ،ةمـةوةش اَيـوة ثَيشـوو تـر لةسـةر ماددةيـةك            

تال أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأمقل  أكلردةاا أقأة عوةقأمتليقلأأأ)سادةقةتان كردش اةوين اةوةية يةنابتان مو
 ش اةم تةنزدة لة ايشى وةزارةتى ماليةية بة ثَيى ياسـاش (حساناتأة لزةرةتأنةمدةرةتأنف أة لةردأة ا  يأة ااحي

ــَى ( خيتاميــة لةســةر اــةحكامى ماليــة و / )2املــادة ) لــة عرياقــدا بــةم  شــَيوةيةية  حيصققوأة صققوفأمققنأأ)دةَل
ا  يأمنأة لةزهيأة عاميأتأةمالوء أنهف اتأة شاريعأة وأمسةعامادةتأةحلساناتأة وة سيأة لح أةمعاهات أة صونفا

ةمحتادييأجلمءلرييأة عوةقأ لزةرةأة ا  يأةمحتادييأن لزيوأة ا  يأةمحتادءأختليلأة لزرةسأنرؤةقاسأةجلءقاتأاقريأأأأ
من اةمـةم كـة    (لزةرةأص ح يأة صوفأمبا وةأعل أنعضأمسالياتأةحلساناتأة وة سيأةهفيأة لكوة وتبطيأن

خوَيندةوة بؤ اةوةم نية اةوة لة وةزارةتى مالية بسةندرَيتةوة و  بدرَيت بة وةزارةتـى تـةختيتش مـن لَيـرة     
و دةَلـَيني هـةموو وةزيرَيـك     بةس اةوةندة دةَلَيمش اَيمة ثَين اَيستا موناقةشةى اةوةمان كرد و اَيمة ر ازين

خؤى خمةوةلة لة زمنى ميزانيـةى خـؤى سـةرن بكـا ش اةطـةر خـؤى تةخسيسـاتى هـةبَىش كـة مةشـروعَيك           
هةموو شتَيكى تةواو بوو لة تةختيت دا لة ماليةيةى دا موسادةقةى لةسةر كرابَى اةوا وةزير دةتوانَى خؤى 

خؤيـدا اـةو مةشـروعة يـَى بـةيَى بكـا ش لَيـرة         ثارةكةى خؤىش لة زمنى ثارةكةى خـؤى داش تةخسيسـةكةى  
اــةوةى كــة دَيـــتة وةزارةتــى ماليــة تــةنها ســلتةى نيهاايــةش اَيســتا لةمــةودوا دَيتــة وةزارةتــى ماليــةش يــةعنى  
اةوةشــى كــة ســلتةى نيهاايــةش اــةوة اســوَلة و دةبــَى بَيتــة اــةوَى و دةبــَى تــةدقيقى حســابى دةكرَيــتش نــةك  

َيـت و دواى اـةوة تـؤ دةَلَيـى وةزارةتـى ماليـة موعةرقلـةش وةزارةتـى ماليـة          قيقى حسابى دةكردهةندةسىش تة
نايــةَلَى بــر وا ش دةيبةيتــة وةزارةتــى تــةختيتش يــا مــاتوَل وايــة بــؤ دةيبةيتــة تــةختيتينشبا هــةر وةزيــرى  
موختةس خؤى خمةوةل بَيت و بابر وا ش وةزيرى تةختيت ايشى اةوةية تةختيت دةكا  و ثـنن دااـةنَى و   

ها  دةدا ش وةزيرى مالية سةندوقَيكى دارايية و ثارةكة سةرن دةكا ش اةطةر يةنابتان اةوة بـةبا   تةويي
 .دةزانن من ثَيمواية ثَيويست نة بة مالية دةكا  و نة بة تةختيتش با وةزيرى موختةس خؤى سةرنى بكا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةختيتش هةندَى بةر َيز وايان طو ش بةس اةوة نيةش يةعنى كاكة شَيب مةسةلةش ناَلَيني بضَيتةوة بؤ وةزيرى ت
مليــؤن ســةرن بكــا    811وةزارةتَيــك هةيــة و مةشــاريعى هةيــةش مةشــروعةكةى ثَيويســتة مةســةلةن لــة   

ببا ش يةعنى ويستمان نةلسـةنةى اةمـةمان بـؤ ر وون بكةنـةوةش بـؤ  اـةوة يـةكش         351ناتوانَىش اةوة دةبَى 
ا دَيتة وةزارةتى مالية يان نا  اةوة ضونكة بؤ اةو بةر َيزانـة زؤر طرنطـة بيـزاننش    سولةنةكان اَيستا ااي/ دوو

 .يةنابى وةزير نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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يلتةى نيهااى لةنَيكش بةآلم سر خؤيةتى كة سةرنى بكا ش هةموو سيهةموو سيلةن اَيستا لة دةسةآلتى وةزي
اةمة لة هةموو شوَينَيك دا موتةبةعـةش بـة زةرعـةى نيهاايشـةوة دَيتـة وةزارةتـى ماليـة و لـةوَى تةسـتيةى          

 .هةموو حساباتى بؤ اةكرَيتش اةويا ثارةكة اةدرَيتش سوثاسش بةس نيهاايةكة دَيتةوة وةزارةتى مالية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نَى اةوةندة سةرن بكا ش يـةعنى نـةتوانَى تةسـةرون بـة ميزانيةكـةى      طرنطى اةوةى كة وةزير نةقة  بتوا
خــؤى بكــا ش وا ر وونــة بــؤ اةنــدامانى ثةرلــةمانش يــةعنى يــا دواى اــةوة ضــية  حةزدةكــةين بؤمــان ر وون   

 .بكةنةوةش مةمنوو ش نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةهةر ميزانيةيةك كة تةخسي  دةكرَيت بؤ هةر وةزارةتَيك وةزير خؤى خمةوةلة سةرنى تيا بكا ش  يارَى
بةآلم بةمةريَيك دةرنةضَى لة تةخسيساتةكةى خؤىش وة تةخسيساتى هةبَىش وة سةآلحيةتةكانين تـةبيعى  

 151دةَلـَيني  اةوة وةزير سـةآلحياتةكانى مةعلومـةش كـة ضـؤنةش اـةوة يـةكش بـة نسـبةتى مةشـاريعةوة كـة           
مليؤنش اةطةر لةوة زياتر بَيـت اةطةر ايـةوةش بـةآلم اَيسـتا اَيمـة ثَيمـان        351مليؤن اَيستا داواكراوة بكرَيتة 

باشة اةطةر وةزير مةشروعَيكى هةبَى و هةر ثرؤذةيةكى هةبَى لة ثرؤذةكان دا هةتا سلتةى نيهـااى ضـةند   
 .موشكيلةيةكمان نية لةطةَلى كة ر ؤذانة دةيكا  سلةنى بؤ دَيت هةمووى سةرن بكا ش اةوة اَيمة هيَ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان نةرموو
 

 

 :ةمح أعثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كة وةزيرةكان داواى اةوة دةكةنش لةبةراةوةية تةنها بةس ر ؤتني نةمَينَىش يةعنى ايشـةكة سـةريع تربـَى و    

 .ش اةوثارةية لة سةآلحيةتى خؤيان بيت و سوثاسر ؤتني نةمَينَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالسنم  نةرموو

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةمــةى باســكرا ر اســتة بــةآلم بابــةتى اــةم ماددةيــة نيــةش اــةم ماددةيــة باســى مةبــدةاَيك دةكــا ش ايلزامــى   

ةكا  كة اةو ثارانةى تةخسي  كراون لة ميزانية سةرن بكا ش ضونكة وةزارةتـى دارايـى   وةزارةتى دارايى د
اةمـة نـة    ...أ.(يا أة صوفأمنأةحلساناتأة وة س يأضمنأملزةهيأةمقل  أمقنأقبقلأنزةرةأأأ)قاسةى حكومةتةش 

ايةكى تـر  سةآلحيةتى سةرنةش اةمة خةرج كردنى ثارةيةو دةركردنى لة قاسةى دةوَلةتةش اةوةى تر لة يَيط
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اةطةر موعالةية كرابَيت ااش بةآلم هيَ عينقةى بةو موناقةشـةية نـةبووش اةمـة نـة سـةآلحيةتى وةزيـرى       
 .دارايية و بةَلكو ايلزامى وةزيرى دارايية كة اةم شتانةى موسادةقةكراون لة ميزانية سةرنى بكا ش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةم شكاتة هةيةش بؤية اةندامةكان ضوونةسةر اـةو خاَلـةش دةَلـَين اَيمـة      زؤر دروستة قسةكة ش بةآلم بةر َيز
ميزانيةمان هةيةش بةآلم ناتوانني ميزانيةكةمان سـةرن بكـةينش يـةعنى اةشـكالةكة دةمانـةوَى حـةت اةمـة        

 .لَيرة بكرَيتش كاك امري نةرموو

 :بةر َيز امري طوطة يوسف

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كى يةنابَي تة ايشارة  ثَيداىش مة تةوز ةك بَيت مةسةلةن بؤ ةوونة مةشروعةكة هةية اَيرَى ر استى وة

وةكو بةح  كرىش مةشروعَى نـاا كةنـداآل مَيرطةسـورش اةاـة دوو سـاَلة اـةو طونـد بـَى اااـةش هةتانوكـة ذى           
ت حـازرةش  بةرى دوو ر ؤذا ذى ثةيوةندى دطةل وةزيرَى بةلةديا  مـة كـرش وةزيـرَى بةلـةديا طـو  هـةمى تشـ       

بةس وةزارةتـا دارايـى موانـةقا سـةرنَى نادَيـت مـةش ثـارةيَى بـؤ وى هاتيـة تةخسـي  كـرنش اةاـة دوو سـاَلة              
ايتساَل دطةل وان دكةن بَيذ  وةزيرَى وةزارةتا دارايى اـةو سـةرنةى ناداتـة مـةش بـةس اـةو مةوزوعـة اـةم         

 .داَيت اةم تَى بطةين وةكى يةنابَى تة ايشارة  ثَيداىش سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ر َيباز نةرمووكاك 
 
 

 

 :حممود ر َيباز نتاحبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةطةر مةوزوعةكة وازح بَىش اةو نوقتة نيزاميـةى كـة كـاك عبدالسـنم طرتـى مـن بةتةاكيـدى اـةو بابةتـة          

اليةش من يةك ةوونة دةهَينمةوة بؤ شوَينةكةى اَيرةيةش ضونكة لَيرة دةسةآلتى سةرنةكة دةداتة وةزارةتى م
اةوةى ر وون بَيتش لة كوردستان اَيستا نةخؤشخانةى شَيرثةجنة هةيةش نةخؤشـخانةى اةوانـةى سـةرةتانيان    
ــةم         ــةكانش ا ــةَل كؤمثانياي ــةن لةط ــدَيك بك ــوانن عةق ــةمان بت ــة ا ــة ك ــةكانيان اةوةي ــة كَيش ــةكَيك ل ــةش ي هةي

ن بؤ اةم نةخؤشانة دابني بكا  بؤ اةوةى كة كاتَيك كة نةخؤشـانة  كؤمثانياية بتوانَى ر يذةيةكى زؤر دةرما
وةختى ثَيدانى اةو دةرمانةيان هةيةش ضاوةر َيى هاتنى دةرمانى نوَي نةكةنش بـةآلم اـةوة وةزارةتـى ماليةيـة     
كة اةوة ناكاو ر َيطر بووة لةوةش اةطينا وةزيرى تةندروسـتى بـؤ خؤشـى ر ازيـة و قةناعـةتى بـةوة وةزعةكـة        

يةش يةعنى اةمة يةكَيكة لـة سـكاآلكان كـة يـةعنى اةوةيـة كـةي دةسـةآلتةكة دراوة بـة وةزارةتـى ماليـةش           هة
لةطةَل اةوةى وةزارةتى تةندروستى ر ازية و ثَيشى واية كة مةوزوعَيكى باشةش بـةآلم خـؤى اـةو دةسـةآلتةى     

 .نية اةم ثارةية سةرن بكا 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حسـن  .يـةعنى اـةوة طؤر انكاريةكـةش د   ... ( علق أنزيقوأة ا  قيأصقوفأأأأ)بَلـَى  ( يا أة صوف)ى لةباتى اةوةى بَلَي
 .نةرموو

 :سورة حسن حممدبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة ثَيشنيارةكة بؤ اةوة نية كة اةم سةآلحيةتة لة وةزيرى ماليـة نـةق  بكرَيـت بـؤ هـةر وةزيرَيكـى تـرش        

ةم سةآلحياتى سةرنة لـةالى وةزيـرى ماليـة  َينَيتـةوةش بـةآلم دةدوومةيـةك       مةبةستةكة هةر اةوةية كة ا
يان ايستمراريةتَيك بة ثرؤذة بةردةوامةكان بدةين لةر َيطاى كردنةوةى حسابَيكى اةمانا ش ثارةكة ،رَيــتة  

ى نيهايةتى اةم حسابى اةمانةتةوةش ثارةكة لةوَى سةرن بكرَيت تا نيهايةتى ساَلش اةطةر سةرن نةبوو لةدوا
 .ساَل هةر لةوَى  َينَيتةوة بؤ اةوةى بؤ ساَلى ااييندة دةدوومةى هةبَى و تةواو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوةَلةن بـؤ سـاَلى اايينـدة نامَينَيتـةوةش هـةر بـؤ مـةعلوماتت اةطـةر مـا ر ؤيـىش اةضـَيتةوة سـةر موازةنـةى              
 .عرياقش كاك عمر نةرموو

 :ىبةر َيز عمر صديق هةورام

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضةند ثةرلةمانتارَيك داوايان كرد كـة خـةريى ثرؤذةكـانى وةبـةرهَينان لـة ثشـتيوانةى حسـاباتى سـةرةكى         
دةربهَيندرَيتش من واى تَى طةيشتم لة ر وونكردنةوةى بةر َيز وةزيرى دارايى ثَيويست ناكا  لةوَى بَيتش واتة 

يارَيكى تر اةوةمان بـؤ دووبـارة بكاتـةوة كـة وةزارةتـى دارايـى لةسـةر         اةوين ر ةزامةندةش اةطةر بةر َيزيان
اةو بابةتـة ر ازى بـوو مـن داوا دةكـةم لـة بـةر َيزان لـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى دارايـى ثَيشـنيارى بـةر َيز              
اةنــدامانى ثةرلــةمان و ر اى وةزارةتــى دارايــى بــة نــةزةرى ايعتبــار وةربطــرنش اةطــةر خــةريى ثرؤذةكــانى   

بةرهَينان لَيرة لة بر طةى يةكةم دةرهَيندرا اةو كاتة بر طةى دووةمـى هـيَ ثَيويسـت ناكـا ش ضـونكة بـؤ        وة
اَيمة خةرج كردن لة ثشتيوانى حساباتى سةرةكى اةبةستينةوة تةنها بة وةزارةتى  1لةبةراةوةى لةبر طةى 

م سـةآلحيةتة بـدا  بـة هـةر     ى دةَلـَى بـؤ سـةرؤكى اةجنومـةنى وةزيـران هةيـة كـة اـة         1دارايـىش لةبر طـةى   
ـــتةوة بــة وةزارةتَيكــةوةش لةبةراــةوة اةطــةر ر اى بــةر َيز      وةزيرَيــك يــان هــةر نةرمانطةيــةك كــة نةبةسكابَي
وةزارةتـى دارايـى وايــة اـةم حسـاباتة واتــة خـةرج كردنـى ثرؤذةكــانى وةبـةرهَينان لةسـةآلحيةتى حةســرى         

ايـى و ليذنـةى ياسـايى اـةو بابةتـة بـة نـةزةر ايعتبـار         وةزارةتى نةبَىش مـن ثَيشـنيار دةكـةم لـة ليذنـةى دار     
 .وةربطرن و ،رَيتة دةنطدانةوة زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر نةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
حــةزاتى ســةريةم ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى دارايــى كــة لَيــرة دانيشــتووة بــؤ طــوَى طــرتن لــة هــةموو موال  

اةندامانة بةر َيزةكانش هيَ موالحةزا  نية بةسةرماندا تَى ثةر ى بَىش ااشكراشة وةزيرى موختـةس لَيرةيـة   
و ليةــانى تايبــةتين لَيرةيــةش اــةم ايشــانة زياترثرســيار لــة يــةنابى وةزيرةكــان دةكرَيــتش موالحةزاتــةكان  

بةر َيز خؤ ر ايةكان بةالى اَيمـةوة بـةر َيزة هةمووشـى     وةردةطريَى و ناشكرَيت لَيرة هةر اةندام ثةرلةمانَيكى
لــة خزمــةتى ياســايةكةية بــة تةاكيــدةوة دةيــزاننيش بــةآلم ناكرَيــت هــةر ض موقتــةرةحَيك هــا  لــةناو اــةم   
ــى        ــؤر َى و تووش ــاكان دةط ــوت ياس ــةوة تةسةلس ــى بكرَيت ــة  يَي ــة رة ب ــان ب ــة ي ــة اارةزوومةندان ــايةدا ب ياس

م اَيمة لَيـرة طـوَيى َت اـةطرين هةَلسـةنطاندنى بـؤ دةكـةين لةطـةَل ليذنـةى دارايـى          تةناقوزانان دةكا ش بةآل
ديراسةى دةكةين دوايى يةنابى وةزيرةكان كة لَيرةن ر ايةكانيان وةردةطرينش بؤ كة اَيمة ترةكيزمان هةيـة  

اتى اةندامـة  و ثَيشمان خؤ  نيـة ثَيمـان بَلـَين بـة بـَى تـةركيز لـة سـةر مةنةسـةكة ااطايـان لـة موقتـةرةح            
بةر َيزةكان نيةش دواتر دةخرَيتة دةنطدانةوةش هةر ماددةيةكى دةنطى هَينا اةوة لة دةسةآلتى اَيمة نيةش اةوة 
ر ةاى اةندامة بةر َيزةكانةش بةآلم بة  نيسبة  اـةم ماددةيـةوة مـن ر ةايـةكى خـؤمم هةيـة لةسـةرىش ر اسـتة         

زةكان موقتـةرةحيان تةقـديم كـردووة بـؤ البردنـى اـةو       وةكو كاك عمر باسى كرد هةندَى لة اةندامة بـةر يَ 
دةنطمان لةسـةرى دا كـة دةَلـآ     2نةقةرةيةش بةآلم اَيمة اةبَى بطةر َيينةوة بؤ ماددةكةى ثَين اةوةش ماددةى 

اةطــةر اَيمــة بــَيني لَيــرة اةمــة  (تاققل أنزةرةأة ا  ققيأنةمقاصققادأمقلقق  أكلردةققاا أمتليققلأحسققاناتأة ققلزةرةأ)
ةين من ثَيمواية تووشـى تـةناقوزَيكى طـةورة اـةبني بةرامبـةرى اـةو ماددةيـةش اةمـة لةاليـةكش          دةسكارى بك

تـةختيت   يلةاليةكى تـرةوة وةزيـرى تـةختيت اامـاذةى بـةوة دا كـة اـةو مةوزوعـة لةسـةالحيةتى وةزارةتـ          
رَيـت لـةبابى   دانيةش اةطةر بضَيـتة سةالحيةتةكانى اةوةوةش اةبَى ياساى وةزارةتى تةختيت تةعـديلى تيـا بك  

ســةآلحية  و ايختساســةكانيانش لةبةراــةوة اَيمــة وةكــو ليذنــةى ياســايى ثَيمــان باشــة بر طةكــة وةكــو خــؤى  
 . َينَيتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو نةنةقاتى مةشاريعى ايستسمارى كة بةر َيزان مةبةستيان اةوةية بضَيـتةوة وةزارةتى موختةسش اةوين 
ات بؤى تةموي  دةكا ش بةآلم اةوة نةبَيت و بةربةست نةبَيت لةثَيشى اةمة ضؤنة كاك شَيب هةر وةزارةى م

 .اةطةر ر وونى بكةيةوة بؤمانش نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى/)بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يـةش لـة هـةموو اـةو برادةرانـةى كـة ض       وةَلآلهى من نـازا  باسـى بةربةسـت دةكـةنش مـن يـةك ثرسـيارم هة       
لة وةزارةتةكانـةوة هاتووةتـة وةزارةتـى ماليـة نـةى داوة  يـةك سـلتةيةك         31/11سلتةيةك اَيستا هةتاكو 

بلًََين  نآلن سلتة هاتة وةزارةتى دارايى و نةيداوةش بةآلم اَيمة مولزةمني اةبَى بينَيرين بؤ زةريبـة و اـةبَى   
رَيتش اةمة لةاليةكش دواى اةوة اةبَى اةوةشتان لةبري نةضَيت خوشك وبرايان اةو سلتةية دةبَى تةدقيق بك



 381 

هةتاوةكو اَيستا اَيمة تةنها ثارةى مةشاريعى موسـتةمري ة وةردةطـرينش يـةك دينارمـان وةرنـةطرتووة ثـارةى       
ةمان اةم مةشاريعة تازانةش ضـونكة دةبـَى اةمانـة بضـَيتة بة ـدا و موسـادةقة بكرَيـتش اـةويا ثـارةى اةمانـ          

ــى      ــك كــة وةرى دةطــرين بةش ــدةنَىش لةوانةيــة قســتى مانطَي دةدةنــَىش دواى اــةوة ثارةكــة بــة اةقســا  دةمان
سلتةيةكى طةورةى موقاولَيك نةكا ش اةى بؤضى اـيك اـةو بر يارةتـان دةركـرد مـةواردى موتاحـةى يـةعنى        

ارة  اَيمـة الردـان نيـةش اَيمـة     اَيمة بة ثَيى اةوة تةسةرون بكةينش بةآلم وةَلآلهى اةطةر اةمـة بضـَيتة وةز  
دادةنيشني بة ايسراحة  وةزارةتى دارايىش بـا اـيك هـةر وةزارةتَيـك لـةالى خؤيـةوة بـَى تةخسـي  سـةرن          
دةكا ش ضؤن سةرنى دةكا ش سةحب عةملةكشون سةرنى دةكا ش اَيمة اةو شتانةمان ر َيطرة وةزارةتـى ماليـة   

ةرؤكى ثةرلةمان هةر بةو شَيوةية بـووش يـةعنى مـن نـازا      تةنزدى دةكا ش اةمة لةوةتةى هةية يةنابى س
 .لة شوَينَيكى ترين اةم شتة وانيةش لَيرة دةمَينَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى نةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثةرلةمانــةوة ثَيشــكة  كــراش ســةبارة  بــة البردنــى  اــةو ثَيشــنيارانةى كــة لةاليــةن بةشــَيك لــة اةنــدامانى

بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان اَيمـة داوا لـة سـةرؤكايةتى        1و سيا ةى نةقةرةى ( نهف اتأة شاريعأةمةاثماريي)
نهف قاتأأ)ثةرلةمان دةكةين كة اةو ثَيشنيارة ،اتة دةنطدانةوة اايـا البـردرَى يـان النـةبردرَىش بـة نيسـبة        

 .داهاتووة 1ى ماددةى  1ش كة لةبر طةى (اريية شاريعأةمةاثم
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوة اَيستا دوو بةر َيز اـةوةى ديتـا  بكـا  لـةوةى كـة النةضـَيت و دوو كةسـين لـةوةى كـة البضـَىش ثاشـان            
 .دةخيةينة دةنطدانةوةش نيزامى سؤزان خان

 :نوري بةر َيز سؤزان شهاس

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ى تةوز ةكةى وةزيرى دارايى اةطةر من اةو ثَيشنيارةم كردبَيت من سةحبى دةكةمةوةلةدوا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قةينا كة سةحبت كردش بةس كةسى تر هةبوو كة ديتاعيان لَيى كردش بـؤ اـةوةى يةلسـةكة ر َيطـاى تـةبيعى      
و ديتـا  بكـا  بَلـَى نـةخَير بـا وةكـو        خؤى وةربطرَيتش ضةند بةر َيزَيك ثَيشنياريان كردش سَى كـةس هةسـتىَ  

خؤى بَيتش سَى كةسين ديتا  بكا  بَلـَى نـةخَير بـا البضـَى اـةويا دةخيةينـة دةنطدانـةوةش اَيسـتا اةوانـةى          
حسـنش  .البضـَىش كـَى اةيـةوَى لةسـةرى قسـة بكـا   شـلَير خـانش د        ( هف اتأة شاريعأةمةاثماريي)اةيانةوَى كة 

 .ثَيشنياريان اةوةية كة البضَىش  نةرموو ر َيبازش اةم سَى بةر َيزة.د
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 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دواى تةوز ةكةى هةردوو وةزيرةكة بةر استى من ناتوا  بَلَيم اةبَى وةزارةتـى تـةختيت اـةو ايشـة بكـا ش      

 ........ .شاريعى ايستسمارىبةآلم من تةوز َيكم نووسيوة كة اَيمة ماددةيةك زيادبكةين كة نةنةقاتى مة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خوشكى من ماددة ايزانة ناكةينش اَيستا اةو نةنـةقاتى مةشـاريعى ايستسـمارى  َينـَى يـان نـةمَينَى  اـةوة        
 .حسن نةرموو.يةنابت قسةى خؤتت كردش كاك د

 :سورة بةر َيز حسن حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ..... .دوايى بة ماددةيةكى تر اةم نةنةقاتة سةالحياتةكةى لةبةينى وةزارةتىمن ثَيمواية البضَيت 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن نةرموو.اَيستا البضَيت  اةوةى تر بؤ دوايى بهَيَلةش كاك د

 :سورة بةر َيز حسن حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَينةـةش تـاوةكو اـةم مةشـاريعانة دةدرَيتـة تةنـدةر و       هةروةكو لةسةرةتا بامسان كرد اَيستا نيهايةتى مانطى 
ماوةكـةى ضـةند دةبـَى  ماوةكـةى      11بؤ مانطى  6ش لة مانطى 6يَى بةيَى دةكرَيت نزيكةى دةبَيتة مانطى 

زؤر كةمة بؤ يَى بةيَى كردنى هةموو اةو مةشاريعانةى كةوا اَيسـتا اَيمـة هينـى دةكـةينش يـا لةبةراـةوة       
ترليؤةـان   5ريعانة كؤدةبَيتةوةو دةبَيتة تـةراكوما ش كـة بـوو بـة تـةراكوما  اَيسـتا       ساَل بة ساأل اةم مةشا

هةيـةش ضـؤن موعالةيــةى دةكـةى اةطـةر بَيتــو دةدوومةيـةك لةســةرن كردنـى اةمـة نــةبَيتش يـان دةبَيــت         
نين ميكانيزمَيك بدؤزرَيتةوة كة لة خينت اةم نةترةية دا اةمانـة بضـنة بـوارى يـَى بـةيَى كردنـةوةش يـا       

 .دةبَيت لةشَيوةى سندوقَيك يان شتَيك  َينَيتةوة كة اةم ثارة ايسقاتى تةخةسوسا  نةكا ش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ر َيباز نةرموو

 :حممود بةر َيز ر َيباز نتاح

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
رىش بـةَلكو سـةربةخؤيةكى دارايـى    هةرضةندة من قسةكةم لةسةر اةوة بوو كة نـةك تـةنها بةشـى ايستسـما    

زياتر بة وةزارةتةكان بدرَيت اةو قسةيةى من تةناقوزى تيا نية لةطةَل ماددةكةى ثَيشـووش ضـونكة مـاددةى    
ثَيشوو باسى تةموي  دةكـا ش اـةم ماددةيـة باسـى سـةرن دةكـا ش اَيـرة سـةرنى حةسـر كـردووة لـة دةسـتى             

كان شاية  حاَلى اةوةن كـة اـةو وةزارةتـةى هاتووةتـة اليـان      وةزارةتى مالية و بة تةاكيدى لة هةموو ليذنة
سكاآلى لةسةر اةوة بووة كة بؤ هةموو سـةرن كردنَيـك كـة سـةرنَيكى مةبلـة َيكى زيـاد بَيـت اـةبَى بضـنة          
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وةزارةتى دارايى نةك داوا لة وةزارةتى دارايـى دةكـةنش بـةَلكو اـةبَى بثارَينـةوة لـة وةزارةتـى دارايـى تـاوةكو          
بؤ سةرن بكـا ش اةمـة تـةنها دروسـت كردنـى ر ٍِؤتينَيكـى زيادةيـة و هـيَ ثَيويسـت نيـةش ضـونكة             ثارةكةيان

وةزارةتى ماليـة اةطـةر قسـةكة لةسـةر اةوةيـة كـة ثـارة بةهـةدةر نـةدرَيتش اـةوا وةزارةتـى ماليـة دةتـوانَى              
رةكـة نـةك بـةزياد    ايشةكةى رةقابة بَيـتش بةرةقابةيـةكى بـا  دةتـوانَى ر َيطـة بطـريَى لـة بةهـةدةر دانـى ثا         

 .كردنى ر ؤتَينَيكى زياتر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسش اَيستا اةو بةر َيزانةى كة دةيانةوَى قسة بكةنش عمر عبدالرمحنش دَلشاد شهاسش نيزامى  نةرموو

 :حايي بةر َيز دَلشاد شهاس

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةآلويـةك دروسـت بـووةش هةنـدَيك لـة بـةر َيزان داوا دةكـةن كـة         موناقةشاتى اةو ماددةية تَيك من ثَيمواية لة

سةالحياتةكة يان بؤ وةزارةتةكان بَيـت يـان عةمةليـةى سـةرن سـةه  بكرَيـتش وةزارةتـى ماليـة موعـةرق           
نةبَيت وةكو وةزارةتين تةوز ى كرد كة دةَلَين كاكة اَيمة هيَ شتَيك موعةرق  نني و سةرنةكة دةكرَيتش 

ى اـةوة دةكرَيـت كـة زةمانـةتى ثاراسـتنى ثـارةى مةشـاريعةكان سـاَل بـؤ سـاَلَيكىش اةمـة دوو            بابَيكى تر باسـ 
مةوزوعى لَيك يودانةش اةمةيان عينقةى بة سةالحياتى سـةرنةوة نيـةش بؤيـة بةر اسـتى اةطـةر مـةوزوعى       

 ...... ةى ترمان هةيةش بةآلم لة سةآلحياتى سةرن كردن و هةَلطرتنى ثارةيةش اَيمة قس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

كاك دَلشاد ريااةن اةمـة اَيسـتا دةنطدانـة لةسـةر اـةو مةوزوعـةش سـَىش ضـوار اةنـدامى بـةر َيزى ثةرلـةمان            
اةيانــةوَى اــةو نةنــةقاتى مةشــاريعى ايستســمارى البضــَىش هةنــدَيك دةيانــةوَى  َينَيتــةوةش ثاشــان اــةوة لــة   

باسى دةكةينش اَيستا كاك عمر و ثاشـان كـاك كـال     كة سةالحيةتى سةرن ضةند دةبَيت اا لةوَى 1ماددةى 
 .و كاك عبدالسنمش  نةرموو وا و

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دا  3ااشكراية من ثَيشك باسم كردو يةنابى وةزيرين باسى لةسةر كردةوةش اَيمة دةنطمان لةسـةر مـاددةى   

ددةية لةم ياساية دا دةنطى لةسةر دراوة و كؤتايى ثَى هاتووة كة وةزارةتى بةواتا اةو ما 2كة بووبة ماددةى 
ماليــة و ايقتســاد لةهــةرَيمى كوردســتان تــةمويلى حســاباتى هــةموو وةزارةتــةكان دةكــا  بــة طــوَيرةى اــةو   
مةبلة انةى كةهةية لةوَىش دَيينة سةر مةسةلةى البردنـى نةنـةقاتى مةشـاريعى ايستسـمارىش اةطـةر بَيتـو       

مةوزوعة لَيـرة البـنَى و بضـَيتة سـةر حسـابى وةزارةتـى تـةختيت كـة اَيسـتا باسـى لةسـةر كـراش اةمـة               اةم
ر َيدانَيك بة وةزارةتى تـةختيت كـة تةسـةرون كـردن بـَى اـةوةى كـة تةسـةرون كـردن بـة نةقةرةيـةك بـة             

وةزارةتـى تـةختيت   حسابَيك و بة ايشَيك بة بَى اةوةى لة ايختساساتى وةزارةتةكةى خؤيـدا هـةبَىش بـةواتا    
دةستى واآل اةبَى و دةتوانَى بةبَى مةسئولية  هةموو ايشةكانى خؤى يـَى بـةيَى بكـا ش مةسـةلةن اةطـةر      
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لةهةمان ياسا بامسان كردو دَيني وباسـى لةسـةر    1لةسةالحيةتى سةرنا بَيت بؤ وةزيرةكان اَيمة لة ماددةى 
ار دينارش خـؤ اةمـة اـةكرَى لـةكاتى خؤيـا باسـى       ملي 351كراوة كة سةالحيةتى دراوةتة دةست وةزيرةكان  

 َينَيتـةوةش بـةآلم لَيـرة ناكرَيـت اةمـة بـة هـيَ         511 َينَيــةوة يـان بـة     351لةسةر بكرَيت اايا اةمة بة 
شَيوةيةك دةسكارى لةسةر بكرَيت و لة وةزارةتـى ماليـة بطوَيزرَيتـةوةو بضـَيتةوة سـةر وةزارةتـى تـةختيتش        

بـؤ سـةرن كـردنش بـة      ديكةش ااشـكراية اةطـةر مةسـةلة اـةوة بَيـت كـة ر ؤتـني زؤرة        ياخود هةر وةزارةتَيكى
تةاكيد هيَ سلتةيةك سةرن ناكرَيت هةتا زةرعـةى نيهـااي بـؤ نـةكرَيت هـةتا نةضـَيتة دااـريةى زةريبـةى         
ــبةتى          ــةبَي نس ــةرزاربنش ا ــك ق ــاايزة ثَيش ــنش ي ــةى دةخل ــازعي زةريب ــة خ ــةوة موقاوينن ــونكة ا ــ ش ض دةخ

نيان َت دةركرَيـــت اـــةجنا ســـانييةكةى اةمَينيتـــةوةش اةمـــة  ايةرااـــاتى اـــةوَيت عةمةلييـــةكى زةريبـــةكا
حيسابيية تةدقيقاتى اةوَى اةبَي ضَيكى هةموو حيسـابي اـةو موقاويلـةش اـةو كؤمثانياييـة بكرَيـت لـةكاتى        

رةبـا بـةم    زةريبةى دةخن اةجنا سـولتةكانيان بـؤ سـةرن اـةكرَيتش اةمـة اـيك ايشـَيكي ايدارييـةش اةمـة         
 ..زؤر سوثاس... ماددةية نية لريةيا و رةبتى بة وةزارةتى مالييةوة نية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر بؤ راست كردنةوة هةَلةيةكى رةقةمى سَي سةد و ثةجنا مليؤنـة صـةالحييا  نـةك مليـار بـؤ ااطـاداريش       

 :نةرموو وا ريأكاك يةمال
 :ابراهيم وا وبةر َيز كال 

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س
اةطةر بَيني و سةير بكةن يةكَيك لة ايشة هةرة طرينطةكانى وةزارةتى دارايي اةوةيـة كـة ايـدارةى مالييـة     
دةكاتنش يةعين لة كوَى دَينَيت وش ضؤن خةرج اـةكا  وش كـةي خـةرج اـةكا   بؤيـة اَيمـة بـَيني اَيسـتا اـةو          

نـة بةردةسـتى وةزيـر لةوانةيـة بـة منةةيـةكى تـر        صةالحييةتة لة دةسى وةزارةتى ماليية دةربَيـنني بيخة 
بر واش اَيمة هةرَيمَيكني ثار ساَلين اةو شتةمان تةاكيـد كـرد كـة وةحدةيـةكى نةقـدى سـةربةخؤمان نييـةش        
ســولتةيةكى ســةربةخؤي نةقــدي نيمانــةش بتــوانن لــة كــاتى ثَيويســت ثــارةى ثَيويســت تــةرخان بكــةن  بــؤ     

َيـتش اَيمـة لَيـرة اَيسـتا دوو شـت هةيـةش وةزيـر دةَلـَى وةزارةتـى دارايـي           ثر ؤذةكان يا بؤ هةر شـوَينَيكى تـر ب  
موعةرقلـة يــان تـةموي  ناكــاتنش يــةنابي وةزيـرين دةَلــَى اَيمـة هــيَ طلــةيي لـةو شــتةمان نيـةش بؤيــة مــن       
ثَيشنيار دةكةم اةمة وةك خؤ  ينَينت وش خينلي ضـةند مانطَيـك داواى ضـةند وةزيرَيـك بكـرَينت دةتـوانن       

ةرلةمان وةزير ايستيدعا بكرَينت بَيتة اةم ثةرلةمانـة ثَيـي بَلـَيني بؤضـى اـةو نيسـبة  يـَي بـةيَى         وةك ث
نةكرد  اةطةر اةو كاتـة وةزيـر منير اتـى هـةبووش منير اتـى مـةنتقي بـوو وش دةرضـوو اـةو كاتـة وةزارةتـى            

... دةربَينني و بيدةنة وةزير دارايي موقةصرةش اَيمة اةو كاتة دةتوانني اةو صةآلحياتة اَيستا لة دةستييان
 .زؤر زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز عبدالسنم صديق
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 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسنم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا من لةطةَل اةوةمة ضةند صةآلحيا  بؤ خـوارةوة بضـيت و ضـةند دةسـتى وةزارةتـةكان كـراوة بَيـت        
ارةيةكى بؤ بدؤزن بة ياسايةكى ترش بة تةعليماتَيكى تر من لةطةَلمةش اةمة وةكـو مةبـدة   تـاكو تةعـةروز     ض

وةكو يارَيكى ترين وه :  َينت يةكش دوو ولةرئنةبيت لةسةر مةوقتي من لةسةر اةو وشةى مةشاريعي 
عتيمــاد اةكةيتــة لةســةر مــن لــةو ماددةيــة تَيطةيشــتوومة كــة لــة ميزانيــة تــؤ ثــارة تــةرخان اةكــةيت وة اي

حيساباتى رةايسي داناوةش واتا كة دةستمان ثَيكرد ثا  اةو سةرن اةكرَيتش اةو ثارة لة قاصةى حكومةتـةش  
بؤية اةطةر هاتووش من وا تَيطةيشتوومة لةوة صةآلحيا  عينقةتى ثَي نيةش اةطةر هاتو اَيمـة دةرمـان كـرد    

مةشـاريعي   سـةريف ايعتيمـاداتى حيسـاباتى موعتةمـةد هـي      لة مةشاريعي ايستسمار خـؤ دةبـي اَيمـة بَلـَيني    
ايستسمارى زمنى ميزانيـةى ايقلـيم لةاليـةن كَيـوة صـةرن اـةكرَيت  اةطـةر ثَيشـنيار اـةوة بيـت لةاليـةن            
خودى وةزارة  ثارة لة وةزارة  نية ثارة لة قاصةى حكومةتةش بؤية اةوة رةنز كرا يةكةم ايعتيمادش دووةم 

ارةتى تةختيتةوةش وةزارةتى تةختيا ثارةى ال نيةش موازةنـةى دةوَلـة  لـة يـةك يَيطايـةش      بَلَيني لة رَيى وةز
ــمارى           ــاريعي ايستس ــةر مةش ــة س ــةرن ل ــةى ص ــردن و ايدام ــةرن ك ــى ص ــان كردن ــاتي ااس ــة ب ــة ل ــا اَيم وات

ا حةلةقةيةكى تازة ايزانة اةكةينش وةزارة  اةنَيرين بؤ وةزارةتى تـةختيتش وةزارةتـى تـةختيت اينةـا داو    
اةكا  لة قاصة ثارةم بؤ سةرن بكاش بؤية من اةَلَيم اـةو موناقةشـةيةى كـرا بـؤ تةسـهي  و بـؤ صـةآلحيا         

ش هةر ثَيشنيارةك هةبَيت من بة هةردوو دةست تةايدى اةكةمش دةربارةى اـةوةى اايـا اـةو    %111لةطةَليمة 
ة كـوَى صـةرن اـةكرَيتش كـَى     وشةى مةشـاريعي ايستسـمارى لَيـرة  َينَيـت نـةمَينَيتش اةطـةر نـةما اـةدى لـ         

ثارةكةى مةشاريعي ايستسمارى اةدا  ش ثارة لةالي وةزارةتى دارايية لة يَيطةى تر نيةش بؤيـة اـةَلَيم مـاني    
 .زؤر سوثاس.. لَيرة وةكو تةحصي  حاصَلة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة رة      ــةو بةر َيزان ــدانش ا ــة دةنط ــتا اةيدةين ــووش ايس ــةآل  ب ــتا خ ــةر َيزانش ايس ــةمووتانش  ب ــان و  ه ــي خؤت ا

لـة اةصـلي مةشـروعةكة مـاددة شةشـة كـَى لةطـةَل اةوةيـة         ( أنآل/ 1)موقتةرةحةكة بؤ تة ريى اةو مـاددة  
تة ريةكـة بكرَيـت يةكـةم اــةوة اةخةينـة دةنطـدان ثاشــان بـؤ صـيا ةكةىش كـَي لةطــةَل اةوةيـة تـة ري لــةم           

هـي نةنـةقاتي مةشـاريعي ايستسـمارييةش تكايـة      نةقةرةية بكرَيت  وةكو ضةند بةر َيزَيك ديتاعيان كـرد لـة   
دةست بةرز كةنش شانزة بةر َيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَلدا نية اةيةوَيت وةكو خؤى  َينَيتةوة ش زؤر سوثاس بة 

هةردوو نةقةرة ضونكة نةقةرةى يـةك كـة   : زؤرينةى دةنط مايةوةش اَيستا ااخر صيا ة ،وَيننةوة نةرموو
 :رةى دوو  وةكو خؤي اةمَينَيتش هةردووكى ،وَيننةوة بؤ اةوةى بدرَيتة دةنطداندةستكارى نةكراش نةقة

 :نى كمال سعيد بزازوبةر َيز ع
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

أة فصلأة ثا ث
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أة ص ح ات
أ:ة ادةأة سانعي

يأضقمنأملةزهقيأأأةمعاهاتأنهف اتأة شاريعأةمةاثماريأ يا أة صوفأمنأأعامادةتأةحلساناتأة وة س يأة لح:أةنآل
ءقاتأأةجلجمللسأة لزرةسأختليلأة لزرةسأنرؤةقاسأأ:أة عوةقأمنأقبلأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد أثاه ًاأ-أقل  أكلردةاا أ

اريأة وتبطيأنلزةرس أنكألسأة قلزةرةتأنأة ق رةسأة عقامل أنة ق رةسأنرؤةقاسأة لحق ةتأةمدةريقيأصق ح يأة صقوفأأأأأأأأأأ
سللييأنيا أذ كأنف أقوةرأةجمللسأة صادرأملةأة غقورأأة ة لزةههأأمبا وًةأيفأضلسأة اخص صاتأة عام ةأضمن

أ...ص ح اتأة خل يأنف أم اض اتأة صلحيأة عاميأنتطب  أمب أأةمموكزيية ن لمجلسأأعادةأة لظوأيفأ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

( 12)دايةش كَى لةطةَلدانيةش ثةجنا و شة  بةر َيز لةطةَل(58)بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز كاتةوة ش 
ضواردة بةر َيز لةطةَلدا نية بة زؤرينةى دةنط ماددةكة ثةسةند كراش بؤ ماددةيةكى تـرش بـؤ مـاددةى حـةو      

 : لة اةصلي ثر ؤذةكة كاكةش ماددةى هةشت نةرموون
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ى هةشتكة اةبَيتة ماددة ة ادةأة سانعي

أ.ة عوةقأةةوةسأة لاقليأضمنأةمعامادةتأةخلاصيأنا رب ا أ-وة سأنو ا أكلردةاا أة :أأنًم
أ.عامادةتأةخلاصيأمبجلسأة  ضاسيفأةاقل  أأةوةسأة لاقليأضمنأةمأ وة سأجملسأة  ضاس:أثاه ًا
زميأ لمشاريعأةمةاثمارييأضمنأزةرةأة عل يأةةوةسأة لاق تأة   لزيوأة اخط بأننلاسأعل أولعأمنأة ل:أثا ثًا

أ.ل كنقاصادأةمة لةزهيأأمةاثمارييأة ص قيأ لفسأة لزةرةأنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنأع مأنزةرةأة ا  يأن
زمققيأةرةتأة عل ققيأأةققوةسأة لققاق تأة  اخاقق بأنة ققلزة  ققلزيوأة ا  ققيأنةمقاصققادأننا السقق  أمققعأنزةرةأأ:أرةنعققًا

أ.ن أة لزةرةتأنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنضمنأة لزةهيأةمةاثمارييأة ص قيأ لمشاريعأةمةاثماريي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايي رةايتان
 : ااراس حسني حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .رةاي ليذنةى دارايي ثةسةندى دةقا و دةقى اةو ماددةية اةكا 

 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة
 .يةنابي وةزير رةايتان

 :وةزيرى دارايي و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز سعيد تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . اَيمة  ثشتطريى ماددةكة اةكةين
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دكتؤر اةمحةد نيزامى اددةى هةشت اةيةوَي قسة بكا  بةر َيزان كَى لةسةر م

 (:وةرتي)د ابراهيم عليامح.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةبَيت       ــةوة اـ ــةى خوَيندرايـ ــةر عةرةبييةكـ ــان اةطـ ــةوةش ماددةكـ ــة  ،وَيندرَيتـ ــوو كوردييةكـ ــت بـ ثَيويسـ
 .كوردييةكةشي ،وَيندرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كوردييةكةتان لةبةر دةستةش نةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ماددةى حةنتةم كة دةبَيتة ماددةى هةشتةم
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان عَيراق بؤي هةية لة نَيو ثشتيوانةى تايبةتى ثةرلةمانـدا طواسـتنةوة   : يةكةم

 .بكا 
وة سةرؤكى اةجنومةنى دادوةرى بؤي هةية لة نَيو ثشتيوانةى تايبةتى اةجنومةنى دادوةرى طواستنة: دووةم

 .بكا 
وةزيرى ثننـدانان بـة ثشـت بةسـنت بـة خواسـتى وةزارةتـى ثةيوةنديـدار بـؤي هةيـة طواسـتنةوةى            : سَييةم

ثَيويست بكا  بؤ ثر ؤذةكانى وةبةرهَينان لة نَيو بوديةى وةبةرهَينانى ثةسندكراو بؤ هةمان وةزارة  و لة 
 . ورى ااطادار بكاتةوةسنوورى يةك ثارَيزطاداش لةم بارةيةوة  وةزارةتى دارايي و اابو

ــوارةم ــةكانى     : ضـ ــدانان و وةزارةتـ ــى ثننـ ــةَل وةزارةتـ ــةنطى لةطـ ــة هةماهـ ــابوورى بـ ــي و اـ ــى دارايـ وةزارةتـ
ثةيوةنديدارش بؤي هةية طواستنةوة بكا  بؤ ثر ؤذةكانى وةبـةرهَينان لـةنَيوان وةزارةتةكانـدا و لـة سـنوورى      

 .ناندايةك ثارَيزطادا لة نَيو بوديةى ثةسندكراوى وةبةرهَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

عبداللة حايي مةمحودش اةمحةد وةرتىش اةاني عمرش دَلشاد شـةهاسش  )اةو بةر َيزانة اةيانةوَيت قسة بكةنش 
كاردؤ حممدش تارا اةسعةديش زكية سيد صاحلش مسـرية عبـداهللش شـ ان يمحـدش سـيوةي  عومسـانش عةزدـة جنـم         

 .ش كةسي تر ماوة  نةرموو كاك عبداهلل(مر نورالديينالدينش ااشتى عزيزش طؤران اازادش ع
 :بةر َيز عبداللة حايي حممود

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لة ماددةى هةشتةم بةشي سَييةم من ثَيشنيار اةكةمش وا بةباشـكي اـةزا ش ثارَيزطاكـة بطور َيـت بـة هـةرَيمش       

وةزارةتى ثـنن دانـان بتـوانن طواسـتنةوة بكـةنش      بةتايبةتى اةو ثر ؤذانةى كةطشتني وةزارةتى تايبةنةند و 
 .زؤر سوثاس
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 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس  بةر َيز دكتؤر اةمحةد وةرتى

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش اةجنومـةنى  سةبارة  بة ماددةى هةشتةم نازا  لة مـاددةى يةكـةم اَيمـة بامسـان لـة دةسـةآلتى قـةزا كـرد        
دادوةرىش كة دةسةآلتى صةريف هةبَيتش لَيرة باس لة موناقةلةيةش يان لـة اـةحكامى خيتامييـةش لـرية اـةبَيت      
يَيطةى بؤ بكةينةوة كة وةعدمان دا لـة شـوَينَيكى تـر يَيطـاى بـؤ بكةينـةوةش ضـونكة اةجنومـةنى دادوةرى         

وةم يَيطةى بؤ نةكةينـةوة بةراسـتى اـةبَيت لـة     دةسةآلتى صةريف هةبَيت موباشةرةتةنش اةطةر لَيرةيا لة دو
 قوة سأجملقسأة  ضقاسأيفأأأأاةحكامى خيتامى يَيطةى بؤ بكةينةوةش اةطةر لَيرة  طوجناوة بةو شَيوةية بَيت 

أمقل  أص ح يأصقوفأمبا قوةأضقمنأأمعامقادةتأة خصصقيأ لمجلقسأن قهأأةقوةسأة لاقلقيأضقمنأأمعامقادةتأأأأأأأأأأأأ
اةكةم بـةو شـَيوةية بـَيش سـةبارة  بـة بر طـةى سـَييةم لـة كوردييةكـةياش لـة           اةوة ثَيشنيار  ةخلاصيأناجمللس 

زمققيأيفأة شققاريعأزةرةأة عل ققيأأةققوةسأة لققاق تأة  أ ققلةنزةرةأة اخطقق بأنلققاسًةأعلقق أولققعأأعةربييةكــة اــةَلَيت 
نديـدار  ش لةكوردييةكةيا اةَلَيت وةزيرى ثنندانان بة ثشت بة سنت بة خواسـتى وةزارةتـى ثةيوة  ةمةاثماريي

أةالادًةأة أولقعأة قلزةرةأأأثَيم واية بة ثشت بةسنت لَيرةيا دروست نية لة كوردييةكةىش عةربييةكةى اةبَيتة 
ــى      ة عل ققي ــةر داواى وةزارةت ــرى ثننــدانان لةس ــت وةزي ــةو شــَيوةية بَي ــنيار اةكــةم كوردييةكــةى ب ــن ثَيش م

 ...طةكة و زؤر سوثاسثةيوةنديدار بؤي هةية طوَيزانةى ثَيويست بكا ش تا كؤتايي بر 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار اةاني كةرةم بكة

 :بةر َيز اةاني عمر امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة لةكاتى طتتوطؤكردندا هةَلةبةتة زؤربةى زؤرى اةندامانى ثةرلةمان داواى اةوةمان كرد كـةوا هةنـدَى   
بر َي ثارةى بؤ تةخصي  كراوة و هةندَى ثر ؤذة هةية خـؤى مةبلة َيكـة و   ثر ؤذة هةية كة زؤر طرنط نية 

ــانة هــةبوو لــة نــاو ثر ؤذةكانــدا بؤيــة       ــةر دوو ســاَل و ماوةكــةى كةمــةش لــةم يــؤرة كَيش دابــة  كراوةتــة س
بؤية من ثشتطريى اةوة اةكةم كة نعلةن موناقةلة  شثَيشنياركرا كة موناقةال  بكرَيت لة ناو اةم ثر ؤذانةية

وةكــو خــاَلى ســَييةم اــةَلَي لــة دةســتى وةزيــرى تــةختيت بَيــت كــةوا بتــوانَى اــةو      شبكرَيــت لــة ثر ؤذةكانــدا
ــة ويالقتصــاد       ــوزير املالي ــة اــةَلَي ل ــا ك ــا ش هــةروةها لــة ضوارةميش ــى مــةعنيا بك موناقةالنــة لةطــةَل وةزارةت

يةما كة صـةآلحيةنان دا بـة وةزيـرى    بالتنسيقش من لَيرةدا تَيبينيم هةية لةسةرى اايا اَيمة لة ثَيشا لة سَي
تةختيتش وةزيرى ثنندانان كة اةو طؤر انكارييةى كرد لة موناقةال  كردنا اَيمة ضؤن يارَيكى تر دَيينـةوة  
اةوة لة وزارةتَيكاش بةآلم ضؤن دَيينةوة لة ضوارةم اَيمة اةو موناقةلةية اةدةينة وةزارةتى ماليية  بةآلم بؤ 

رةتةكانا بَيتش بؤية من اةوة اةبينم و تةناقوز هةية لةطةَل يةكا اةطةر يةكبخرَيت و اةوةية لة بةينى وةزا
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صةآلحيةتةكة بدرَيت بة وةزارةتى ثنندانان كة اةوان اةو موناقةلةية بكةن لة نَيـوان ثر ؤذةكانـدا ضـونكة    
ذةيـةك طرنطـة ثـَين    اةوة كارى اةوانةش اةوان اةزانن كـة اايـا ض ثر ؤذةيـةك طرنطـة اـةجنام بـدرَيتش ض ثر ؤ      

،رَيتش اةو تـةختيت كردنـةش اـةو ثنندانانـةش اـةوان بـا بيكـةنش مـن ثَيشنيارَيكيشـم هةيـة اةطـةر ايزانـة             
 .ش زؤر سوثاسةاثمارييأة أة  زةه يأة اشغ ل يأةوةسأة لاقليأمنأة  زةه يأةمبكرَيت وةكو ببَى بة خامساك 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر دَلشاد شهاس كةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدا

 :بةر َيز دَلشاد شهاس حايي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوةى من باس دةكةم لة بابى صةآلحياتةش يا بزةبت لةو ماددة و لةو ماددةى ثَيشـك و لـة مـاددةى دواتـرش     
وعى موناقةال  ناتوانني دةربضنيش رةنطة متةداخلين بَيت تكا دةكةم دةرنةتَيكم ثَى بدةنش اَيمة لةسةرموز

ياخود لةسةر مةوزوعى اةو تةخصيصاتةى كةوا لةبؤ بوديةى وةبةرهَينان دةكرَيتش هةندَيكى لـة مـاددةى   
ثَيشووتر بةح  كراش بةآلم اةوة عينقةى بةوةى نيةش ثارةكة لـة وةزارةتـى مالييـة صـةرن دةكرَيـتش هـيَ       

ةبَيتش ييهةى مـةعنى اـي مونةسـقة بـةينى     ايعكازَيك لةسةر وةى نيةش وةزارةتى ماليية اةطةر هةر هيَ ن
بة دا و اَيرةش خؤ دوو وةزارة  تةعامول لةطةَل بة دا ناكـا  وة بـة دوو رَيطـا ثـارة وةرطريَيـتش هـةر دةبـَي        
وةزارةتى ماليية وةربطرَيتش هةر دةبـَى اـةوين صـةرنةكة تـةنزيم بكـا ش هـةر دةبَيـت اـةوين تةوحيـدي          

بة ـدا تـةعامول بكـا ش بابةتةكـةى موحـةدةدة بـة مـةوزوعَيك اـةوين         هةر دةبَي اةوين لةطـةَل   بكاتةوةش
اةوةية اَيستا اَيمة ساآلنة واى لَيها ش بووة نـةريت تـا موانةقـةتى ميزانيـة دةكرَيـت مـانطى ثَيـنج و شـة          
تـةواودةبَيش شــة  مــانط لــة ســاَلدا دةمَينــَىش اــةو شــة  مانطــةى دةمشينَيــت اةطــةر بــارودؤخى كوردســتان  

قويف عةمةلـةش لـة ناحيـةى ماشـاريعي هةندةسـييةوةش هـيَ       وةش مانطى يازدة و دوازدة مـانطى تـة  تةبيعي بَيت
هونــةرى تَيــدا نيــة بوديــةى تةشــغيلي اةطــةر بــة دوو مــانطين  َينــَىش وةزارةتــى مالييــة دةتــوانَى هــةموو 

 31/11هـةتا  سـاَلى اَيسـتا    1/1بوديةى خؤى صةرن بكا ش ضونكة قانونةكة كة ايقرار دةكرَيت دةَلَى لة 
بةآلم وةزارةتى ياخود با بَلـَيني بوديـةى بةرهـةمهَينان اةمـة شـتَيكى واقيعـةن دةسـت ثَينـةكراوةش ضـونكة          
ثاشي موصادةقةى ميزانية دةست بةكارةكانى دةكرَيتش هةتا ايةالةى ثر ؤذةكان دةكرَيتش هةتا وةكو تةندةر 

دوو مانطى نعلي لة سةنةي مالي نامَينَيتش ياخود دةكرَيتش ايةالة دةكرَيت اةو عةمةلييةية تةواو دةكرَيت 
اةنـدامانى  سَى  مانطى نعلي لة سةنةي مالي نامَينَيـتش تكـام وايـة اـةم طؤتنـةم بـةر َيزتان و وةزارةتـةكان و        

حسـابا  قـةثا     31/11/1111وةربطرنش سةنةى مات كة خـةآل  بـوو بـةر َيزان    ثةرلةمانين بة هةندى 
لـي لـة مةشـروعةكان صـةرن كـراوةش اـةوة صـةرن كـراوةش بـاقي تـر دةضـَيتةوة            دةكرَيتش ضةند ثـارة بـة نع  

خةزَينةى حكومة ش تةسديدي عةيز و تةختييةى نةنةقاتى تةشـغيلي ثـَي دةكرَيـتش ضـونكة عةيزةكـةى      
نةنةقاتى ايستسمارى نيةش مةعلومة ايستسمارى ثارةى خؤى صةرن نةكردووةش لـةكوَى تووشـي عـةيزبووش    

سةيرى ثَيشنيار كراو يـان موصـةدةق بكـةين اـةوةى     1111ةوونةى ثار بهَينينةوةش ساَلى واتة اةطةر اَيمة 
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كة ثةرلةمان تةصديقي لةسةر كردية بؤ ايستسمارىش وة سةيرى اةوة بكةين اةوةى كة بة نـةعلي صـةرن   
مهَينانةش كرايةش اَيمة ايعنةان كردية ميزانيةى اَيمة حةنتا بة سييةش حةنتاى وةطةر خستنةش سي وةبةرهة

كةضى لة واقيعدا كة ساَل خةآل  دةبيت واقيعي صةريف ايستسمارى لةبةر اةو سةبةبانةى كـة باسـم كـردش    
نيوةى مةبلة ي اي ثَيشنياركراوةش بـةعزَيك يـار كةمكيشـية يـان تؤزَيـك زيـاترةش واتـة لـة واقيـع دا اَيمـة           

استى من بـا  دةزا ش بـةر َيز سـةرؤكى    بةر 31بة  11ش نابيتة 65بة  15ميزانيةى ايستسماردان دةبيتة 
ثةرلةمانش ثارة ساآلنة بة ضةندين دنوعا  دَيتش دةشزا  مـومكني نيـة هـةر دونعةيـةك كـةوا دَيـت ثـارةى        

/ 1/1ايستسمارى و اي تةشغيلي لَيك ييا بكرَيتةوةش بةآلم لة نةتيةةى نيهااي لة خينلي ساَلَيكى مالي لة 
رةى تةرخان كراو لة بة دا هةمووى دَيتش من مةبةستم اةوة نية هةموو ى نيهايةتى ساَل خؤ ثا31/11تا 

لــة مانطَيكــدا يــودا بكرَيتــةوةش وة مةعلوميشــة هــةَلطرتنى ثــارة اَينةــا مــن نــازا  نــاوة عليمييةكــةىش نــاوة 
مالييةكةى هةَلطرتنة ضي ثَي دةطوترَيت ش تةخصي  كردنى ثارة بؤ ثر ؤذةكان بة مةعناى تةدوير حيساس 

رَيتش صندوقى ثر ؤذةكان تةدوير نيةش بة دا دةزانَى و هةموومشان دةزانـنيش اـةو ثـر ؤذةى مـانطى يـازدة      ناك
ايةالة دةكرَيت وة ثَينج سةد مليؤن ياخود بابَلَيني بيست مليارى بؤ دانراية لةمانطى يازدة بووش دوازدةبووش 

دةمـةوَيت بَلـَيمش بـةر َيز سـةرؤكى     يشي صةرن ناكرَيـتش مةعلومـة اـةوة ثارةيـة لـة نةتيةـة اـةوةى مـن         5%
ــ ةرلةمانش اَيمة زةمانـةتَيك وةرب ـــثةرلةمانش اةندامانى بةر َيزى ث ــ طرين اــ ــ ةو ثـ ــ ارةى كـ ــ ةوا ساآلنــ ــ ة بـ ؤ ــ

ةن بضَيتة بوديةى وةبةرهةمهَينانةوةش لة ثَينج رؤذش دة رؤذش ــعلـت نـــرَيـهَينان دادةنـةى وةبةرهةمـــوديــب
ةسةر اةوة دةكةين كة نةنةقاتى تةشغيلي كوردسـتان زؤرةش وة سـاَل بـة سـاَل بـةرةو هةَلكشـانةش       موناقةشة ل

ى ثارةى ثر ؤذةكانش ثارةى ايستسمارىش ديسانةوة دةضـيتةوة بـؤ   ماتةبةقاهةموو ساَلَيكين لة نيهايةتى ساَل 
تـةزمني دةكرَيـتش    تةشغيليش تةسديدى عةيزةكانى ثَيـدةكرَيتش اـةو ثَيشـنيارةى مـن دةكـةم دوو شـتى ثـىَ       

: زةمانةتى اةوة دةكرَيت كةوا ثارةى بةرهةمهَينان وةكو خؤى بَيـت بضـَيتة بـوارى بةرهـةمهَينانش دوو    : يةك
دةسـتى حكومــة  دةطريَيــت لــةوةى كـةوا تــةياوزا  لةســةر نةنــةقاتى تةشـغيلي نــةكرَيتش بــةر َيزان اةطــةر    

ةمينَيتـةوة و تـةياوزى لةسـةر دةكـا ش لـة نـؤ       حكومة  مونةاني نةبَيت لةوةى كة ثارةى مةشـاريعي بـؤ د  
بـة تـةماى    1111هةزار تةعني ناكاتة بيست و ثَينج هةزار تةعنيش بة تةماى ضـيةوة كردوويـةتى ش سـاَلى    

اةوةية ضونكة ثـارةى بوديـةى تةشـغيلي دةمَينَيتـةوة  لـة نيهايـةتى سـاَل ثارةكـة تةسـديدى عـةيزى ثـَي            
ا نـةطريَيت اـةم ثر ؤسـةية بـةردةوام دةبيـتش اةطـةر اةمسـاَل نيـوةى         دةكرَيتش وة ايستا  اةطةر اةمـة رَيطـ  

ثارةى ايستسمارى  َينَيتةوةش ساَلى رابردوو نيوةى ماوةتـةوة سـاَلَيكى تـر نيـوةى  َينَيتـةوةش خينلـي سـَىش        
موو ضوار ساَل اَيمة تووشي قونلَيك دةبنيش واى لَي دَيت يان ناتوانني اـةوةى ثـر ؤذة بَيـت بيكـةينش يـان هـة      

ميزانييةكةمان بؤ قةرزةكان بضَيتش ضونكة قةرزدار دةبنيش اـةم ثر ؤذانـة نـاونراون تةمسيـة كـراون خـةَلك       
اينتيزارى كرديةش اينةا هةتا لة رووى رةقابيشةوةش باشة اةطةر ييهةتَيكى بَى اليةن مراقةبـةى ميزانيـةى   

ى ميزانيةى اَيمة اةمساَل بة ثَيـى اـةو   %88ة اَيمة بكا ش اَيمة ايعنن دةكةين بؤ خةَلكى دةَلَيني كاكة اَيم
يشي بؤ ايستسمارييةش كـة سـاَلى مـالين خـةآل      %32طؤر انكارييانةى كةوا بوونش بؤ ميزانيةى تةشغيلييةش 



 311 

دةبَيت هةشتا و ثَينج بة ثازدةيةش اَي باشة خةَلك ضيمان ثَي دةَلَيـت ش يـةعين كـةواتا اـةو ايعننـةى اَيمـة       
ننَيكة لة واقيعدا اةو ايعننة تةريةمةى عةمةت نابَيـتش تكـام وايـة اةمـة تـةدوير      دةيكةين مويةر ةد ايع

نية ديسانش دةَلَيمةوة اةمة واى لَي ناية  بَلَيني اةطةر اةم ثارانـة تـةرخان كـران يـاخود ضـوونة صـندوقي       
ةش اةمـة ضارةسـةرَيكى   ثر ؤذةكانةوة بةيانى لة بة دا لَيمان دةبر درَيتش ضونكة دةَلَين اَيوة ايةتياتتـان هةيـ  

بؤ بدؤزرَيتةوةش اةطينا اةم مةسةلةية بةردةوامييةكى دةبَيـتش نوقتـةى دووةمـم لـة مـةوزوعى صـةآلحيا        
يةكَيك لة بةر َيزان ااماذةى ثَي كـرد لـة ماددةكـةى رابـردوو لةسـةر اـةوةى كـةش حيسـاباتى خيتـامى بـةر َيز           

يية دَيتش من ثَيشنيار دةكـةم ضـوار مـانط يارَيـك     سةرؤكى ثةرلةمانش شة  مانط يارَيك هى وةزارةتى مال
يةدوةت بةرةوثَين ضوونى كارةكان لة وةزارةتى تةختيت لةسةر مستةواى هةموو وةزارةتةكانى دين بـَيش  
بؤ اةوةى نعلةن ثةرلـةمان زوو هةسـت بكـا  بزانـَى ض وةزارةتَيـك نعلـةن لـةو مةسـئةلةيةدا موتةاـةخريةش          

ةزارةتةكان زةختَيكيـان َت بكرَيـتش نـةكو نيهايـةتى سـاَل سـةير بكرَيـت ثـارةى         بةَلكو ضارةسةرى بكرَيت و و
 ..سوثاس.... ايستسمارى هةمووى مايتةوة و اةجنا دةضَيتةوة سةر تةسديدى ديونى تةشغيلي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ار نةقةرةكـةى  زؤر سوثاس بؤ اةو ثَيشنيار و رةايـةى يـةنابت لـة شـوَينَيكى تـرش تـةنها مةربوتـة هـةر ضـو         

موناقةلةش صةآلحياتى موناقةلة لة ناو ماددةكة اةوانةى يـةنابت وتـتش اـةتوانني بـة مـاددةى تـر ثَيشـنيار        
بكةن وة بلتع  شتى بةسوودةش بةآلم اةم ماددةيةى هةشت كة لة اةصلي ثر ؤذةكـة حةوتـة تـةنها مةربوتـة     

 .ؤ حممد نةرمووبة دةسةآلتى موناقةلةش تةواوش كَيي تر مابووش بةر َيز كارد
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة باس اةو ماددةية دةكةين كة بةشى دةسةآلتةش بابةتى طوَيزانةوةى هةية و بوارى طةندةَلى و خراث بة 
ــةند          ــة ض ــةو كاريطةران ــةوةى ا ــةم كردن ــتى ك ــة مةبةس ــا ش ب ــتةبةر دةك ــةر دةس ــةآل  لةس ــانى دةس كارهَين

ماددةى حةوتةم كة ايٍَِستا بؤتة هةشتةم بر طةى يةكـةم و دووةم دةكرَيـت هـةر يـةك لـة      : يارَيكم هةيةثَيشن
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان و سةرؤكى اةجنومةنى دادوةرى لة نَيـو ثشـتيوانةى تايبـة  بـة خؤيانـدا بـة       

  و مينـةح و مـةنانيعي   مةريَيك طوَيزانةوة بؤ دوو ثَينجش دوو شة ش دوو حةو ش نـةبَيت واتـة بـؤ ايعانـا    
ايةتيماعي نةبَيتش يةعنى اةم دةسةآلتة بؤ اةمانة نةبَيتش كة طوَيزانةوةى تيا بكةنش هةر ضةند لة ياسـاي  
عَيراقي مةنانيعي ايةتيماعي هي هةر سَى سةرؤكايةتييةكةى ايلغـا كراوةتـةوةش رة  كراوةتـةوةش مـن ثـَيم      

تَيـدا نةهَيشـتةوة خـةريى تيـا بكرَيـتش مـةنانيعي هـةر سـَى         باشة بؤ اةو ثَيشنيارانةى برادةران مـةياليان  
سةرؤكايةتى رة  بكرَيتةوةش بؤ اةو ثَيشنيارانةى كة مـاونش بـةَلكو دةنـط دَيـننش اةمـة خاَلَيـكش خـاَلى دوو         
هةمان ماددةى سةرةوة بر طةى سَييةم وةزيرى ثنندانان بة ثشت بةسنت بة خواستى وةزارةتى ثةيوةنديدار 

وَيزانةوةى ثَيويست بكا  بؤ ثر ؤذةكانى وةبةرهَينان لة نَيـو بوديـةى وةبـةرهَينانى راسـتَينراو     بؤى هةية ط
بؤ هةمان وةزارة  لة سنوورى يةك ثارَيزطاداش لةم بارةيةوة وةزارةتى دارايي ااطادار دةكاتةوةش خؤى ااوايـةش  
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اـابوورى بـة هةماهـةنطى وةزارةتـى      هةمان ماددةى سةرةوة بر طةى ضوارةم تَييدا هاتووة وةزارةتى دارايي و
ثنندانان و وةزارةتةكانى ثةيوةنديدار بؤي هةية طوَيزانةوةى ثَيويست بـؤ ثر ؤذةكـانى وةبـةرهَينان لـة نـاو      
وةزارةتةكاندا بكا  لة سنوورى يةك ثارَيزطا لة ناو بوديةى راستَينراوى وةبةرهَينانداش وةزارةتـى دارايـي و   

نطى لةطـةَل وةزارةتـى ثةيوةنديـدارين بَيـت طواسـتنةوة بـؤ ثر ؤذةكـان دةكـةن         ثنندانان اةطةر بة هةماهـة 
ــةمان ض        ــتاندنى ثةرل ــا  راس ــةن ش ث ــةرهَينان دةك ــتةى وةب ــانى دةس ــة ثر ؤذةك ــت ب ــةك دةس ــي ثر ؤذةي بةض
بةهايةكى دةمَينَى طتتوطـؤ لةسـةر ثر ؤذةكـانى وةبـةرهَينان بكـا  ش يـةعنى اةطـةر اـةو طواسـتنةوةيةى بـؤ           

 اَيمــة اــةو موناقةشــةيةى بؤضــي بكــةين لةســةر اــةم ثر ؤذانــة ش اــةم طواســتنةوانة رَيطــاى بــؤ  دةكــةن اــيك
ميزايى كةسيي لة نَيو دامةزراوة ثةيوةنديـدارةكان خـؤ  كـردووةش كـة دةسـةآلتى تـةواويان ثـَى دراوةش بـؤ         

و دةوروبــةر و  دةســت كــارى كردنيــان وش بــة ثــراكتيكين لــة ســاَلى ثــار دانــراوةش لــةم نَيــوةدا طــةر ةك و شــار 
ــى        ــةيَى كردن ــى يَيب ــاوةر َي كردن ــونكة ض ــتش ض ــد دةبَي ــةوَيوة زةرةرمةن ــتان ل ــةرَيمى كوردس ــدةكانى ه طون
ثر ؤذةكانيانة بةآلم نازانن رة  كراوةتةوةش ثر ؤذةكانيان طواستنةوةى ثَى كراوةش بؤية ثَيشنيار دةكـةين اـةم   

ــةرهَين    ــةى وةب ــانى بودي ــونكة ثر ؤذةك ــتش ض ــة البنَي ــر    بر طان ــاَلةكانى ت ــةموو س ــة ه ــةكى زؤر ل ان طتتوطؤي
هةَلدةطرَيت ثاشان دةبَيت بة ياساي بوديةش ثَيويستة بةااطاداري ليذنةى ثةيوةنديدارى ثةرلةمانـةوة بَيـتش   
بة ثَيى تايبةنةندي ثر ؤذةكة كـة لـة ض كـةرتَيك دايـةش رَيطـة  نـةدرَيت اـةو طواسـتنةوةية بكرَيـتش ثـَين           

ذنةى ثةرلةمانى ثةيوةنديدارش اةمة ثَيشنيارةكا  بووش سةرةر اى اةوة ثشتيوانى و دانيشنت و رةزامةندى لي
 ..سوثاس... ثشتطريى ثَيشنيارةكةى كاك دَلشاد دةكةمش اةويا لة هةر ماددةيةكدا يَيى دةكةنةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز تارا اةسعةدى

 :بةر َيز تارا حتسني اةسعةدى
 .ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

بةراستى من واى اةبينم اةو ماددةية دانراوة ضةند صةآلحياتَيكة كة هةر يةكَى لـة ثةرلـةمان و مةيلسـي    
قةزا و لة وةزارةتى تةختيت  ماليية هةر يةكة بؤى هةية ضي بكا ش لةبةر اةوةى من منحةزةكةم لةوةية 

 قلزيوأة اخطق بأةنأ قلزيوأة ا  قيأنأأأأأةتـوانني بَلـَيني   دةتوانني خاَلى سَييةم و خاَلى ضوارةم لةطـةَل يـةككى د  
ةقاثمارييأنق أأأمزمقيأضقمنأة شقاريعأةأأأزةرةأة عل قيأأةقوةسأة لقاق تأة  أأأنا الس  أن لءمقاأنلقاسًةأعلق أولقعأة قلأأأأأ

ش هـةمان شـت دةَلَيتـةوةش ضـونكة     ة لزةرةتأنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنأضقمنأة لةزهقهأةمةقاثمارييأة صق قيأأأأ
وةزارةتى ثننةش ايعنمةكة  هةر بـة وةزارةتـى مالييـة دةكـرَي و بـة هـةر دوو ال  اـةكرَيتش         تةختيتةكة

لةبةر اةوة خاَلى سَييةم و ضـوارةم بـةم تةنصـيلة هـةر ثَيويسـت ناكـا  ضـونكة اـةتوانني بيكةينـة يـةك و           
 ..سوثاس.. هةمان مانامان ثَي اةبةخشَيتش كة ايعنم كردن و تةختيت كردن لةطةَل يةككى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيز زةكية سيد صاحلش سوثاس
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 :بةر َيز زةكية سيد صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طةل يةك و دوو صـآلحياتَى  بَيذتن هةر سَى وةزارةتا تةنسيق دنيسبة  خاال ضارَي ذ مادَى هةشتَى اَيرَيدا د
ثي ـةرَى يـا منـاقنى ضـية يـا اَيـرَي  واتـة هـةر سـَى           مناقنيا ثر ؤذةكى يا هةىش ثسيارةك تَيتة ثـَين  اايـا  

وةزارة  ايستنادَى دكةنة سةر ض بؤ دَى كو مناقةاليا ثر ؤذةكَى بكةن  ضونكو بوضونا من اَى دةريدا ثَيت يا 
اةم ماوةيـةكى ديـار كرابـا بـؤ ةوونـة بَيـذين شـة  هـةي ا ثشـتى ثةسـةند كرنـا يـا بـوديَى وة هـةر وةسـا                

بكةين اةطةر هاتو اةا ثر ؤذة ماوَى شة  هةي ا رَيذةيةكا ديار كـري ذاـى نةهاتـة يـَي      رَيذةيةكين ذ ديار
بةيَى كرن وى وةختى صةآلحيا  هةبينت هةماهةنطى طةل يةك و دوو هةبينت موناقةَت اى ثر ؤذى بكةنش 

ةز ثَيداى بينم كو تة وَى حمانةزةيا ديار كرى وة ديسا ذى ثةرلةمان ذى بهَيتة ااطادار كرنش وَى مناقةلَيدا ا
 ..زؤر سوثاس.. اَى دةركَيدا هةبينت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز سةمرية عبداهلل نةرموو

 
 

 :بةر َيز سةمرية عبداهلل امساعي 
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 -ان كوردسـتان  ماددةى حةنتةم كة لَيرةدا بوويتة هةشتةم لةسةر صيا ةكة قسةى دةكةمش اوالك لـراي  برملـ  
 قوة سأة رب قا أةةقوةسأة لاقلقيأأأأأالعراقش بة رةاى من كوردستان العراق زيـادةش تةحصـي  حاصـلةش هـةر ببيتـة      

 وة سأجملسأقضاسأيفأأمقل  أأةوةسأة لاقليأضمنأش اةوة يةكةمش دووةمين ضمنأأمعامادةتأةخلاصيأنا رب ا 
زمقيأضقمنأة لزةهقيأةمةقاثمارييأأأأأاخط بأةةقوةسأة لقاق تأة  أألزيوأة  أ:ًة  زةه يأةخلاصيأمبجلسأة  ضاس أثا ثا

 قلزيوأة ا  قيأنأةمقاصقادأنا السق  أمقعأنزةرةأأأأأأأ:ا  قيأنأة قلزةرةأة خاصقي أرةنعقاًأأأأة ة ص قيأنا الس  أمقعأنزةرةأأ
يعأمشقارأاـةوة اـةوهاى لـَي بَيـت      زمقيأ لمشقاريعأةمةقاثماريي أأأةرةتأة عل يأةةوةسأة لقاق تأة  أ بأنة لزطة اخ

 لمشققاريعأةمةققاثمارييأضققمنأاةوانــة هــةمووى البضــَي  ة سققاثمارييأنقق أنزةرةتأنأيفأحقق ندأةحملافظققيأنةحقق ة
ش اةوة بة نسبة  صيا ةكةش ديسان ثشتطريى قسةكانى كاك دَلشاد دةكةم كـة لـة   ة لةزهيأةمةاثمارييأمص قي

 .زؤر سوثاس... ماددةيةكى تر لةبؤى ضَيى بكةنةوة
 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .سوثاسش بةر َيز ش ان اةمحةد نةرموو
 :بةر َيز ش ان يمحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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من ثَيشةكى تةايدى براى بةر َيزم كاك دَلشاد دةكةمش بؤ تَيبينييـةكانى كـة خسـتية رووش منـين لـة بر طـةى       
الزمـةو مةشـاريعي ايسـتيمارينةش    هةدةن هةيةش هةردووكيان ايةراي موناقـةالتي   سَى و بر طةى ضوارش يةك

من وا دةبينم ثَيويست ناكا  اةم دوو بر طةية هةبَينتش يةك بر طة كانيةش كـة تـةحقيقي هةدةنةكـة دةكـا ش     
ش لـة يـةوازي   (علـى الـوزير  )ببَيتـة  ( للـوزير )لة بر طةي سَييةمش كة بر طةي ضوارةمش اةطـةر حـةزن بكـرَينتش    

كردنــي وةزارةتــي ايقتيصــاد  (نةعقق م(أ) اخطقق بأنة قلزةرةتأة عل ققيأنا السقق  أنقق أنزةرةأة)ببَيتـة بويــوبي  
 .كانيةش تةنيا ايعنم كردن ااطادار كردنةوةية لَييش زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسش اةطةر موناقةلة الزم نةبووش بؤ ايةبار بَيتش اين موناقةلة بَيتش نابَيتش رَيزدار سيوةي  كةرةم 

 .بكة
 :امحد عثما ز سيوةي  بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين بة هةمان شَيوة لة ماددةي هةشتةم بر طةي يـةك و دوو هـةردووك هـةر يـةك مةبةسـتةش بـةاَلم اـةو        
موناقةلةي دةكا  سةرؤكي ثةرلةمان لةطةَل سةرؤكي اةجنومةني دادوةريش بةمةريَيك بؤ ايعانا  و منح و 

 .بؤ بةرذةوةندي طشا بَيت مةنانيعي ايةتيماعي نةبَيت
ش منـين مةبةسـتم اـةوة بـوو     ( قلزيوأة اخطق بأننلقاسًةأعلق أولقعأة قلزةرةأة عل قيأأأأأأأ:أثا ثًا)بةنيسبة  سَييةم 

ش بةس تةعليقَيكت لَيدا لة كاك ش ان نازا  تـا ضـةندي   (عل أنزيوأة اخط ب)يان ( على وزير املالية)ببَيتة 
 .اةوة بووش ايلزامت نةكرد

 :كي ثةرلةمانبةرَيز سةرؤ

سيوةي  خـان تـةعليق نـةبووش راسـت كردنـةوة بـووش ضـونكة موناقةلـة وةختَيـك دةكرَيـتش كـة زةرور بَيـتش             
 .ثَيويست بَيتش كة ثَيويست نةبَيتش ثَيويست ناكا  ايلزامي بكةيتش نةرموو

 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دَلشــاد دةكــةمش لــة هــةر ض ماددةيــةك بــَينت ثشــتيواني لــَي دةكــةم و    ثشــتيواني لــة قســةكاني هاوكــارم كــاك 
 .دةستخؤشي لَي دةكةمش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاسش رَيزدار ااشا عزيز كةرةم بكة
 :بةر َيز ااشا عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنـي طوَيزانـةوة لـةو بابانـة لـة دةسـةاَلتي       ثشتيواني رةايةكاني كـاك كـاردؤ دةكـةمش سـةبارة  بـة تةقيـد       

هةردوو سةرؤكايةتيةكةيةش اةوةي كة من ايزانةي دةكةمش اةوةية بؤ تةنسـيق كردنـي طواسـتنةوةش كـة اـةو      
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ثرؤذانــة بــة تةنســيق لــةنَيوان وةزارةتــي ثننــدانان و وةزارةتــة تايبةنةندةكانــدا هةيــةش اةطــةر باشــك كــار  
قتيصــادي بــؤ اــةو ثرؤذانــةش لةوانةيــة بــة ااســان طواســتنةوة كؤمــةك لــة  بكرَيــت بــة ديراســةي يــةدواي اي

ثرؤذةيةكش يان لةوةزارةتَيكةوةش لةناو خودي وةزارةتةكة لة ثرؤذةيةكةوة بؤ ثرؤذةيةكي تر ااسـان نـةبَيتش   
بؤية ثَيويستة بةر اسا ايعتيماد بكرَيتة سةر ديراسةي يـةدواي ايقتيصـادي ثرؤذةكـةش لةبـةر اـةوة اةمـة       

ةر بـة لَيكؤَلينــةوة بَيـت ااسـان لــة ثرؤذةيةكـةوة بــؤ ثرؤذةيـةكي تـر ناطوَيزرَيتــةوةوش كَيشـةيةكين بــؤ        اةطـ 
اةنـدام ثةرلـةمان دروسـت دةبَيـت لـة كـاتي سـةردان كردنـي مـةوقيعي ثرؤذةكانـداش كـة اةمـة زؤر يـار بـة               

دواي ضـةند مانطَيـك بؤمـان     دَيهاتَيكش بة ناوضةيةك دةَلَيني ننن ثرؤذةتان بؤ ايدخال كـراوةش بـةاَلم دواتـر   
دةردةكةوَيتش كة اـةو ثرؤذةيـة وةسـتَيندراوةش كـة اةمـة كَيشـةيةك دروسـت دةكـا ش ض بـؤ ناوضـةكةش ض بـؤ            

 .موتابةعة كردني اَيمةي اةندام ثةرلةمانين كة لة ساَلي اايندةدا نازانني
خوَيندنةوةيـةكي روونـي بـؤ     ثشتيواني لة قسةكاني كاك دَلشاد دةكةمش اةمة خةتةرَيكـةش / خاَلي سَييةميشم

 .كردووةش ثَيويستة لة بر طةكاني تردا بري لة ضارةسةر كردني بكرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار طؤران اازاد كةرةم بكة
 

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م قســةم هةيــةوش ثرسياريشــم هةيــة لةســةريداش اةطــةر وةزيــري   مــن لــةو ماددةيــةدا لةســةر بر طــةي ســَيية  

ثنندانانين هاوكاردان بكا ش لةماددةكـةدا نووسـراوة كـةوا موناقةلـة كاتَيـك لـة ثرؤذةكـاني وةبةرهَينانـدا         
دةكرَيتش اين دةبَيـت كـة كـرا لـة زدـين يـةك موحانـةزةدا بَيـتش بـةاَلم اَيمـة لـة اـةجنامي ثةسـند كردنـي               

َلي ثار لةم ثةرلةمانةو بةدواداضـووةان بـؤ ضـؤنيةتي يـَي بـةيَي كردنـي ثرؤذةكـة لـة قـةزا          ثرؤذةكاني سا
ــةم        ــرا بــووش ا ــة ثــَي ك ــةاَلم هةرســَيكي موناقةل ــرؤذةي بــؤ موانةقــة كــراوةش ب ــةبوو ســَي ث هــةبووش ناحيــة ه

ر اـةوةي  موحانةزةيةش يةعين اةطةر دةكرَيتش ثرؤذةيـةك لـة كـؤيَي موانةقـةي لةسـةر بكرَيـتش بـةاَلم لةبـة        
كؤيَي سةر بة هةولَيرةش موناقةلـةي ثـَي بكرَيـت بـة طردـان بـؤ سـؤرانش يـان بـة ثَيضـةوانةوة لـة سـؤران بـؤ              
كؤييةش لةبةر اةوة ثَيم باشة كة دةطوترَيت لة حدودةكةش لة حدودي اـةم شـوَينةي كـة بـؤي كـراوةش يـةعين       

او بانَيـك هـةبَيت بطؤر درَيـت بـؤ هـةر رَيطـاو       اةطةر ثرؤذةيةكي ااو لة كؤيية بة زةرور نةبَيتش بر ي ااو رَيط
بانَيكش بةاَلم لـة سـنووري اـةم شـارةش نـةك لـة سـنووري موحانةزةيةكـداش ضـونكة اَيمـة يـاري وا هةيـة بـؤ              
قةزايةك لة بوديةدا دوو ثرؤذة موانةقة دةكرَيتش اةطةر دوايَي اةمـة البـدرَينتش تووشـي طرنـت دةبـني لـة       

 .سنووري اةم قةزاو ناحيةية
كــة دةطوترَيــت لــةم الدانــة وةزارةتــي ماليــةي لــَي ااطــادار بكرَيتــةوةش بةر اســا ثــَيم باشــة ثةرلــةماني   / وود

كوردستانيشي بؤ عيلم لَي ااطادار بكرَيتةوةش بؤ اةوةي لةبةر دةستمان بَيتش اَيمة كاتَيك دةبينني موناقةلـة  
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لة بةدواداضووندا تووشي طرنـت نـةبني وش    كراوةش هؤكارةكةو سةبةبةكةو بة ضن ااَلوطؤر  كراوةش بؤ اةوةي
 .زؤر سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار عةزدة جنم الدين كةرةم بكة

 :جنم الدين حسن عظ ميبةرَيز 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رؤكي بةنيسبة  ماددةي حةوتةمش خاَلي يةكةم و دووةم هـةمان بؤضـوو  هةيـةش سـةرؤكي ثةرلـةمان و سـة      
اةجنومةني دادوةري تةنها لة ثةرلةمانـدا طوَيزانـةوة لـة مينـةح و ايعانـا  و مـةنانيعي ايةتيماعيـةش لـةوة         

 .زياتر نةكرَيتش لةو سَي شوَينةدا نةكرَيت
لةطةَل خاَلي سَييةم و ضوارةم زؤر لَيك نزيكنش من لةطةَل اـةوةدام اـةو ثَيشـنيارةي كـاك دَلشـاد بكرَيـت بـة        

ةي ثَينةــةمش واتــا بكرَيــت بــة بر طةيــةكش لةبــةر اــةوةي بــا بَلــَيني طواســتنةوة لــة بوديــةي  خاَلَيــك بــة بر طــ
تةشغيليةوة بؤ وةبةرهَينان لةم بر طةيةدا يَيي بـؤ بكرَيتـةوةش بـؤ اـةوةي كـة اـةو طواسـتنةوةيةي كـة كـاك          

تـةوةش بـؤ اـةوةي اـةو     دَلشاد بة وردةكاري باسي كردش من ثَيمواية خاَلَيكي يوان بـووش لَيـرةدا يَيـي بـؤ بكريَ    
 .حاَلةتة روو نةدا  و يارَيكي تر لة بوديةي وةبةرهَينان بيبةينةوة بؤ تةشغيلي و عةيز دروست ببَيت

خاَلَيكي ترش لةخاَلي سَييةم و ضوارةمداش كة دةَلَيت ليذنةي ثةيوةنديدار طواسـتنةوة بكرَيـت بـة رةزامةنـدي     
ثننـدانانش يـان هـةر وةزارةتَيكـي تايبةنةنـدش مـن ثَيموايـة         وةزارةتي دارايي و هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي

هةر ثرؤذةيةكش هةر طواسـتنةوةيةكش اةطـةر لـةناو هـةر وةزارةتَيـك بـوو بـؤ وةزارةتَيكـي تـرش بـة ااطـاداري            
وةزارةتي دارايين بَيتش وةزارةتي ثنندانين بَيتش من ثَيموايـة بـا  نييـةش لةبـةر اـةوةي يـةك ضـاودَيري        

 .ي ثةرلةماني وةكو ثَيويست نابَيتكردني ليذنة
خاَلَيكي ترش اةو طواستنةوانة رَيطة خؤشكةرةش بؤ اةوةي مومةيةزاتي شةخصي لةناو وةزارةتةكاندا يارَيكي 

بة وردةكاري ثرؤذةكان دَيتـة   1111تر ثرؤذةكان بطوازَيتةوةش بؤية دةَلَيم اةو ثرؤذانةي لة بوديةي ساَلي 
لَيرة قسةي لةسةر دةكرَيتش ثرؤذة بة ثرؤذةش دةزانـني بـؤض ناوضـةيةكةش بـؤض      بةردةم اةنداماني ثةرلةمانش

شوَينَيكةش بر ي ثارةكةي ضةندة  بةاَلم كة لَيرة ثةسند كراش بة هيَ شـَيوةيةك يـارَيكي تـر دةسـتكاري اـةو      
 .ثرؤذانة نةكرَيتش هيَ وةزارةتَيك وةكو خؤي  َينَيتةوةو سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش رَيزدار عومةر نورةديين كةرةم بكة زؤر

 (:نورةديين)بةرَيز عمر محدامني خدر
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةبارة  بــة بر طــةي يةكــةم و دووةمش اــةوةي بــؤ ســةرؤكي ثةرلــةمان هةيــةش يــان بــؤ ســةرؤكي دةســةاَلتي    
اـةو دةسـةاَلتةيان هةيـةش     دادوةريش بة رةاي من اةو دوو بر طةيـة زيـادنش لةبـةر اـةوةي تةحصـي  حاصـلةو      
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اةطةر سةيري ياساي بوديـةي طسـا عَيراقـي بكـةينش هـيَ اةوانـةي بـاس نـةكردووةش هـةتا لـة مةسـةلةي            
ديــاري كردنــي نةنةقاتــدا بةنيســبة  ثةرلــةمان و  دةســةاَلتي دادوةري تةحديــدي نــةكردووةش تــةنها بــةوة   

 .يي ثَي هَيناوةلَيطةر اوة لة خشتةو لة يةداولدا ااماذةي ثَي بدا  و كؤتا
سةبارة  بةو ثرسة طرنطـةي بـراي بـةر َيزم كـاك دَلشـاد ورووذانـديش لةر اسـتيدا ثَيويسـا لةسـةر وةسـتانةش           
مةسةلةيةكي طرنطةش دةكرَيت لة حوكمة كؤتاييةكاندا ضارةسةر بكرَيتش اةوين بة ماددةيةك لة دوو بر طة 

 :ثَيك بَيت
ار كراوةكان لةو رؤذةوة دةست ثَي بكا ش كة بوديـةي تيـا ثةسـند    ساَلي دارايي ثرؤذة ثَيشني/ بر طةي يةكةم

 .دةكرَيتش بؤ اةوةي لة كؤتايي ساَلدا اةم مةسةلةية دانةخرَيت
اةوة بَيتش كة بة هيَ شَيوةيةك اةو طوذمةيةي بؤ ثرؤذة ثَيشـنياركراوةكان لةضوارضـَيوةي    / بر طةي دووةم

 .زرَيتةوة بؤ بوديةي تةشغيليش زؤر سوثاسبوديةي وةبةرهَيناندا تةرخان دةكرَيتش نةطوا
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش اَيستا موداخةلةكان تةواو بووش سوثاس بؤ اَيوةي بةر َيزش داوا دةكةين لة هةردوو بةر َيزش اةطةر 
 .موداخةلةي بؤضووني اةو اةندامانةي ثةرلةمان و وةاَلمةكانيان بدةنةوةش نةرموو

 
 :وةزيري ثنندانان/ نديعلي س.بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ديارة اةو بابةتةش خؤي بابةتَيكي زؤر واز ةش وابزا  تَيبين و ثرسيارةكان دوو يؤر بوو

ــَيني تــةموي  كــردنش يــان تــةدوير كــردنش بةمةبةســا بــةردةوام بــووني      شــتَيكيان لةســةر مةســةلةي بــا بَل
اةسناي تةنتيز لة هةندَيك حاَلةتدا تةاخريَيك هةبَينتش بةاَلم اـةوةي  ثرؤذةكانش شتَيكي تةبيعيةش اةطةر لة 

 .طرنطةش مةسةلةي تةمويلة
مةســةلةي موناقةلــة بةتايبــةتيش مــن لــة موناقةلةكانــةوة دةســت ثــَي بكــةمش اينةــا بضــمة     / بابــةتي دووةم

كــانش ض لــةناو يــةك ســةرةوةش زؤر لــةو بةر َيزانــة ااماذةيــان بــةوةداش كــة مةســةلةي موناقةلــة كردنــي ثنؤذة 
ــادار         ــَي ااط ــةماني ل ــؤن ثةرل ــية  ض ــاني ض ــرش ثَيوةرةك ــي ت ــؤ وةزارةتَيك ــةوة ب ــةناو وةزارةتَيك ــداش ض ل وةزارةت

 بكرَيتةوة 
بةر َيزانش خؤي هةروةكو لةسةرةتاي قسةكا  ثَين ضـةند رؤذَيـك اامـاذةم ثَيـداش موناقةشـة كردنـي ليسـا        

لةساتي ثةرلةمانش نة لة عَيراقش نـة لـة شـوَينةكاني تـرينش بـة      ثرؤذةكانش شتَيكي موتةداول نيية نة لة ية
هةر حاَل لَيرة لةبةر هةر سةبةبَيك بَيت وةكـو عورنَيـك واي لَيهـاتووةش ضـونكة موناقةشـة كردنـي نزيكـةي        
سَي هةزار ثرؤذة نة تةواو دةبـَينتش نـة اةطـةر هـةتا دةستخؤشيشـي لـَي بكـةن تـةواو نابَيـتش كـة ميزانيـةي            

موصادةقة كرا ييهةتَيكي رةمسي هي با بَليني سـوَيند خـواردنش كـة اـةم ثةرلةمانـة متمانـةي        ايستيسماري
ثَيي داوةش دةضـَيت تـةنتيزي اـةو ايشـانة دةكـا ش هـةروةها مواةسةسـاتي تـرش كـة مواةسةسـاتي رةمسـني و            
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ةكـو يةنابيشـتان   بةثَيي ياساو اةوانة رَيكخراونش لةبةر اةوة كة دَيتة سـةر بابـةتي موناقةلـة بةتايبـةتيش و    
ايشارةتتان ثَيداش موناقةلة ناكرَيت اين لة كـاتي زةرورةتـدا نـةبَيتش بـؤ ةوونـةش ليسـا موناقةلـةكاني ثـار         
بَينمش كة لةسةر هةر حاَلةتَيك كَيسي خؤي هةيةش اةسـبابي خـؤي هةيـةش كـة موناقةلـة دةكـرَينتش حةنـةن        

ةنزدي  عامـ  موسـاعيدَيكني بـؤ اـةوةي اـةو شـتة       ييهةتي مةعين داواي دةكا ش اَيمة وةكو عةمةليةكي ت
تةحقيق بكرَينتش لةوَيدا ثَيـوةر وةكـو بـةر َيز زةكيـة خـان ثرسـياري كـردش ثيةـوةر ضـية  ثَيـوةر اةوةيـة كـة             
ايةتيايَيكش يان زةرورةتَيك هةيةش زةرورةتةكة دةكرَيت بة شا موختةليف بَيتش لة شا نةنية بطرةش يان 

 .تر بَيتلةسةر هةر سةبةبَيكي 
بابةتي اةوةي كة لةناو موناقةلةداش كة موناقةلة دةكرَينت ثةرلةماني لَي ااطـادار بكرَيـتش بةحةقيقـة  مـن     
اةوة بة عةمةلي نابينمةوةش ضونكة اـةم ثرؤسـةية داينامَيكيـةتي زؤر تَيدايـةش هةرضـةندة ديسـانةوة بَلـَيم        

ثـرؤذة بـوونش   ( 1111)ش (1811)ة نزيكـة  لةوانةية اةوانـةي كـةثار كـرا بـن لـة كـؤي طشـا ثرؤذةكـانش كـ         
مةسةلةنش كة دةكرَيت بةتايبةتي يةعين قة  واي لَي نـةهاتووة بـةالي كـةمي لـة سـاَلي      % 5لةوانةية ببَيتة 

ش كة ثرؤذةيةكي زؤر طةورة ايلغا بووةش يان بؤ مةبةستَيكي  ـةيري نـةني بـا بَلـَيني موناقةلـةي ثـَي       1111
ةش دةبَيـت لـة هةنـدَيك بـواردا بـةثَيي ياسـاوش بـةثَيي تـةعليما  هةنـدَيك          كراوةش داينةميكيةتي اةم ثرؤسةي

مرونةتي تَيدا هةبَينتش لةبةر اةوة شتَيكي تةبيعيةش تةنانة  اةطةر بةر َيزان ثَيشنياري اةوة  دةكةنش كـة  
ــا            ــا دةزط ــاتر دةس ــةوة زي ــدا ا ــين قةزايةك ــة زد ــةكش ل ــين موحانةزةي ــة زد ــةك ل ــةكش ن ــين قةزاي ــة زد ل

ةنديدارةكان دةبةستَيتةوةش يةعين كة لة بة داوة بَلَينيش لة ثةرلةماني بة دا كـة موناقةشـةي هـةموو    ثةيو
ثرؤذةكــان ناكرَيــتش مةبةســت اــةوة نييــة كــة وةزيــري ثننــدانان بضــَيت بــة كــةيتي خــؤي و دواي اــةوةي    

اةطــةر مةســةلةن هةرضــيةكي ويســت اــاَلوطؤر ي ثــَي بكــا  وش اــةوة ناشــكرَينتش تــةبيعي لةســةر موناقــةال   
دةكرَيتش با بَلَيني اَيستا لة ثرؤذة ثَيشنيار كراوةكان كة هةيةش يان هةتا لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكانش اةوانـةي     
كة بةر َيزان رةخنةيان لَي طر ش بةنيسبة  تةنتيزيان سترة مةسـةلةنش اةوانـة اَيسـتا هـةم لةسـةرؤكايةتي      

ــراوة ســ    ــؤ دان ــةقتَيكي ب ــةوة س ــةني وةزيرانيش ــة   اةجنوم ــة اةمان ــدانانش ك ــري ثنن ــة وةزي ةالحية  دراوة ب
ضارةسةر بكاتن بةثَيي اةو تةعليماتةي كة هةيةش اةطةر زؤر مةتلةبةش با بَلَيني هةرضةندة نازا  كؤمةَلَيك 
ياســاي تــر لةوانةيــة موتــةعاريز بــَينتش بــةاَلم اةطــةر مةتلةبــة كــة موناقــةال ش ثةرلــةمان لــةالي مةتلةبــةش   

اني ثةرلـةمانش مةسـةلةن دةكرَيـت بَلـيني لـة كـؤي طشـا بوديـةي ايستيسـمار يش بوديـةي           بةر َيزان اةندام
ي تةياوزي كـردش دةبَيـت ثةرلـةماني    %11وةبةرهَينان لة ثرؤذة ثَيشنياركراوةكانش اةطةر هاتو موناقةلة لة 

ةكش مـن بَينمـة   لَي ااطادار بكرَيتةوةش بةاَلم اةطةر من هةر ثرؤذةيـةك كـة موناقةلـةم كـرد لـة زدـين قةزايـ       
ثةرلةمان و كؤمةَلَيك برادةرو كؤمةَلَيك اةندام بةر َيزي ثةرلةمان اةو قةزاية بَيننة اؤنيسةكةي منش بَلَيني 
اَيمة اـةوة قـةبول ناكـةينش يـان اـةوة حـةقي اةوةيـة دةدةيـت بـةوةش اـةوة كاروبـاري حكومـة  ااسـتةنطي              

 .دةكةوَيتة بةردةم
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ــةتي دووةم ــةردةوام بــ / باب ــةتي ب ــانش     باب ــؤ ثرؤذةك ــت ب ــارةي ثَيويس ــي ث ــةدوير كردن ــابَلَيني ت ــةر ب وون لةس
ــةو     % 111بةحةقيقــة  اــةوة  ــتةش بؤضــووني بــةر َيز كــاك دَلشــادو هــةموو ا شــتَيكي راســتةش شــتَيكي دروس

بةر َيزانةي كة دواي اةوين قسةيان كردش اةم بابةتة وةكو زةرورةتَيك اَيستا دَيتة بةرضاوش لةوانةية سااَلني 
و بةو شَيوةية نةبووةش ضونكة تـةراكوماتي مةشـاريع كـة كـؤ دةبَيتـةوةش بةتايبـةتين بـر ي بوديـةي         رابردو

تةرخان كراو زياد بووةش ساَل بؤ ساَلين زيـاد دةبَيـتش ايلتيزامـاتي حكومـة  بةنيسـبةتي بـةردةوام بـووني        
ساَلَيك لة ساَلةكان اَيمة بَلَيني مةشاريع شتَيكى تةبيعيةش يةعنى مومكني نيية اَيستا لةو حاَلةتةدا با بَلَيني 

هيَ مةشروعَيكى ثَيشنيار نابَيتش ضونكة هةموو ساَلَيكين زرويف خؤى هةية وش هةندَيك ايةتياياتي دَيتة 
بةرضاوش اةوةى كة لة خينت اةم ضةند مانطة  لةطةَل بةر َيز وةزيـرى دارايـى و بـةر َيز بريكـارى وةزيـرى      

ردووةش اـةوان وةآلميـان هةيـةش حةنـةن بـةر َيزيان اَيسـتا ايشـارةتى ثَيـى         دارايى من خؤشم اـةو داوايـةم كـ   
دةدا ش بةآلم مـن نـازا  اـةوةى كـة اايـا اةطـةر ثارةيـةك مايـةوةوش بـا بَلـَيني ثارةيـةكى ختصـي  كـراو بـؤ               

ى مةشاريعة ثَيشنيار كراوةكانش يان بةردةوامةكانش ساَل ها  و تـةواو نـةبووش اةطـةر لـةناو سـندوقى ايعمـار      
ــةر َيز د    ــازا  ب ــتش ن ــيةك بَي ــندوقَيكى هةرض ــتش س ــتان بَي ــَيني   .كوردس ــا بَل ــندوقين ب ــة س ــو  ك ر ؤذان دةيط

تةناسيَلى خؤى هةيةش بةآلم اةطةر اةمة كَيشة نيية بؤ ثةيوةندى اَيمة لةطةَل حكومةتى عَيراقـى نيـدراَلش   
وا نةبَىش حةنةن اـةو نيكرةيـة رؤذَيـك     كة اةم ثارةية اةطةر هاتو مايةوةش دةبَى بطةر َيتةوةش اةطةر شتَيكى

لة رؤذان لة هةرَيمى كوردستان اةو بةرنامةية دةبـَى دةسـت ثـَى بكـا ش اـةى ضـؤن هةنـدَيك لـةو بةر َيزانـة          
داواى ثننــى ثَيــنج ســاَلة دةكــةنش اــَى ثننــي ثَيــنج ســاَلة دةبــَى ســندوقى هــةبَيتش بــؤ اــةوةى تةمويلةكــةى  

موتةقةلبى ميزانية هةموو ساَلَيك ناكرَيـت بـةردةوامى هـةبَيتش اَيسـتا اـةو      بةردةوام بَىش اةطينا بة زرونى 
كَيشةيةى كة لة وةزارةتى كشتوكاَل هةيةش يةكَيك لة اةسبابةكانى اةوةيـةش كـة تـةمويلى سـاآلنة اـةوةى كـة       

زان اةوان بة ثَيويستى دةزانن ناكرَيتش لةبةراـةوة مـن تةايـدى اـةو نيكرةيـة دةكـةم و هيـوادارم كـة بـةر يَ         
ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى ضارةسةرَيكى طوجناوى بـؤ ببيـننش بـؤ اـةوةى كـة لةمـةودوا بكةوَيتـة سـةر         

 .سكةيةكى باشكوش زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةنابى وةزير كةرةم بكةش كاك شَيب نةرموو
 :وةزيرى دارايى و اابوورى/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةبانى

 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر
ديارة اَيمة لةطةَل دةقى ماددةكـةين كـة هـاتووة وةكـو خـؤى  َينَيتـةوةش كـة بـاس لـةوة دةكرَيـت موناقةلـة            
ــوَينَى         ــَيتة ش ــةر دةض ــا  اةط ــت دةك ــة ثَيويس ــة موناقةل ــن ثَيمواي ــا ش م ــت ناك ــة ثَيويس ــت و موناقةل دةكرَي

دةكرَيـت  ثارةكةشـى دةمَينَيتـةوةش دةبَيـت     مةشروعَيك نةكراوةش دةستى ثَيى نةكردووةش اـةى باشـة ضـى َت    
يةكَيكي تر لة شوَينى دابنَيى و لة هةمان شـوَينداش اـةو موناقةالتانـة يـاايزةو دةبـَى بكـرَى و لةسـةر داواى        
وةزيرى موختةصين ايك بةس بة دوو نةقةرة هاتووةش كة هـةر دوو يارةكـةى دةَلـَى وةزيـرى تـةختيت و      
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تةوةش اةكرَيت اةو دووانة بكـرَين بةيـةكش اـةو دوو نةقةرةيـةش بـةآلم مـن       وةزيرى مالية عةكسيانى كردووة
لَيرة هةرضةندة لـةم ماددةيـة بةر اسـتى نـازا  باسـى اـةو شـتة كـراش بـةآلم شـوَينى نابَيتـةوة لـةم ماددةيـة              

اد دةَلـَى  هةرضةندَيك نازا  يةنابتان دةزاننش اةوةى كة دكتؤر دةَلَيت اةوةى كة كاك دَلشاد دةَلَيش كاك دَلشـ 
اةو ثارةية  َينَيتةوةو تةدوير ببَى و بةَلَى  اةطةر تؤ ثـارة  هـةبَىش وةَلآلهـى حةقـة  َينَيــتةوةو تـةدوير       
بَيتش  َينَيتةوة بؤ اين و كارى اةو ثرؤذانةش بةآلم اةوة كةى دةبَيـتةوةش وةختَيـك اـةبَى كـة تـؤ عـةيز       

عةيز  موسادةقة كرد بؤ اـةم حكومةتـةى اَيمـةش اـةمر ؤ     نةبَىش اةى باشة اةطةر عةيزَيكت اَيستا اةمر ؤ 
اَيستا عةيز  موسادةقة كردش اةم عةيزة بةضـى سـةد بكـةم  بـةس اةوةنـدةش يـةعنى اَيـوة موعالةيـةى         
ثرؤذةى ايستسمارى دةكةنش اةى موعالةيةى عةيزةكة  اَى باشة مادام واية اةو ثارانةى كة هةَلتان طـر   

و شتانةى ترتان ثَيى ايزانة نةكردبايةش بتانوتاية اةوة عةيزةكـةى ثـَى سـةد    يةكة هةَلتانطر ش اة% 11لة 
دةكةين و بابر واو ايك هيضمان نامَينَىش اـةو وةختـة منـين هـيَ موشـكيلةيةكى حسـابيم نـةدةبووش بـةآلم         

رة اةمة موشكيلةيةكةش رياتان َت اةكةمش من شتى ترين هةية دةمةوَى لَيرة باسى بكةمش ثارةيةك هاتـة ايَـ  
ثارةى نـةو ش مةشـاريعى تـازةى ثـَى كـراو ر ؤيشـتش لـة كاتَيكـدا عـةيز هـةبوو اـةو سـاَلةش خـؤ كـةس نةيـدا                
عةيزةكةى ثَى سةد بكا ش ميزانيةى تةكميلين نةبووش اَيستا  من تةوةقو  دةكةم اةمساَلين ميزانيـةى  

شــمةرطة  ثــارةى نــةداش تــةكميلى نــةبَى وش كــة نــةبَى عةيزةكــة لــةكوَى ســةد بكــةى  اةطــةر وةزارةتــى ثيَ  
وةَلآلهــى وةزارةتــى ثَيشــمةرطة اــةم ثارانــةمان هــةمووى بداتــةوةش مــن وةعــد دةدةم عةيزةكــةى ثــَى ســةد   
دةكةين و دوو اةوةندة  دةتوانني بدةين بة الى وةزارةتى تةختيتش بؤ اةوةى اين و كارى زياتريشى ثـَى  

ةنة ديراسةتى مةكةنش بةَلَى اَيستا  عةيزةكةى بكا ش رياتان َت اةكةم هةر يةك اليةنى مةبيننش يةك الي
خؤتان ايلغا بكةنةوةش اةو عةيزة ضارةسةر بكـةنش اـةو وةختـة مةشـاريعى ايستسـمارين ثارةكـةى ،ةنـة        
سندوقَيكةوةو با  َينَيتةوةوش اَيمة عنييشى دةكةينش ناشـهَيَلني بطةر َيتـةوة بـؤ عَيـراقش اـةنوا  و اةشـكال       

نني بيكةين بة اةمانة  وةرى دةطرمش دوايى سةرنى دةكةمةوةش اةوة اـةو وةعـدة    حسابانان هةيةش دةتوا
 .دةدةمش سوثاس

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةس قانونيةنش قانونيةن ناتوانن خمالةنة هةبَيتش اَيمة  دةبَى موخالةنةى قانون نةكةينش اَيستا ليذنـةى  
 .كةنش بؤ اةوةى ،رَيتة دةنطدانةوةش نةرموودارايى اةو ثَيشنيارانةى هاتنش يةكش يةك اةوةيان ب

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو ثَيشنيارانةى كة باسكرا بة حةقيقة  هةردوو وةزيرى بةر َيز وةآلميان دايـةوةش اَيمـة  دةربـارةى اـةو     
ؤ موازةنـةى ايستسـمارى و ماوةتـةوة    زةمانةى كةوا هةبَى ضؤن ايةتيتاز بةو ثارةيةوة بكةينش كة دانراوة ب

ايةتيتازى ثَيوة دةكةينش بةر َيز وةزيرى دارايى ر وونى كـردةوةش كـة اـةى ضـؤن عةزةكـةى       31/11لةدواى 
ثر بكةينةوة  اَيمة دةقاو دةق لةطةَل اةو بؤضوونةى بةر َيز وةزيـرى دارايـنيش دةربـارةى بؤضـوونَيكى ديكـة      
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انا  و لة مينةح و لة مةنانعى ايةتماعىش بة حةقيقـة  لةوانةيـة كـة    هةبووش كة موناقةلة نةكرَيت لة ايع
دةَلَين موناقةلةش يان لة اةبوابى ميزانيةش يان لة مستةواكان دايةش لةبةر اةوة شتَيكى واريدةش كـة لةوانةشـة   

توانني بكرَيتش اةى اةطةر مايةوة ضى َت بكةين  هةر اةبَى موناقةلة بكرَيتش كة تؤ موناقةلـة  هـةبووش نـا   
لة بابَيكش خؤى موناقةلة ضية  لةبةينى نةسَ  و ماددةو نةو  دايـةش بـة ثَيـى سـةآلحيةتى وةزيـر بـَىش يـان        
سةرؤكى داارية بَىش اةى اةطةر اةساسةن موناقةلة هـةر لةبـةينى اةوانـة دةكرَيـتش لةبةراـةوة زؤر واريـدة       

يارى موناقةلةش بةر َيز وةزيرى ثنندانان ر وونى هةبَى لةنَيوان اةو حساباتانة كة اَيستا باسكراش دةربارةى مع
كردةوةش معيارى موناقةلة لةو كاتة دروست دةبَيتش كة كَيشةكة ر ووى داوةش مومكينة ضةندين معيار دةبـآش  
معيارى شوَين بَىش معيارى كا  بَىش معيارى يَى بةيَى كردنى ثننةكة بَىش بةر استى معيـارَيكى موحـةدةد    

خــؤى دَيتــة كايــةوةو نــةرزى دةكــا ش كــة اــةو موناقةلةيــة بكرَيــتش دةربــارةى موشــارةكةى  نييـةش معيارةكــة 
ليذنــةى ثةرلــةمانى لــة موناقةلــةش بــةر َيز ســةرؤكى ثةرلــةمانش يــارَيكى تــرين مــن دةيَلَيمــةوة هةرضــةندة  

ةوة يةنابيشت موعتةرةزى لةسةر اـةم بابةتـةش موشـارةكةى ليذنـةى ثةرلـةمانى لـة موناقةلـةش بةر اسـتى اـ         
تةداخولة لةبينى سوَلتا ش نـازا  بـةر َيز  لةطـةَلمانيش يـان اةنـدام ثةرلةمانـةكانش يـا اـةو كاتـة ثةرلـةمان           
هةَلسَى بـة ايشـةكانى حكومـةتينش بؤضـوونَيكى تـر هـةبووش كـة تةنسـيق نـةبَى لةبـةينى وةزارةتـةكان بـؤ             

ى مـةعنىش بةر اسـتى اـةو موناقةلةيـة     موناقةلةش بةتايبةتى لةبةينى وةزارةتى دارايى و  تةختيت و وةزارةت
كة دةكرَيت اةبَى اةو سَى اليةنة لَيـى بـزاننش كـة اـةبَى هـةر سـَى اليـةن ااطايـان لَيـى بَيـتش اةطـةر وانـةبَى             
موناقةلةكة يةعنى هةدةنةكةى خؤى ون دةكا ش اةبَى اةو سَى اليةنى مةعننيش كة دةبـَى اـةو موناقةلةيـة    

 .تش سوثاسبةبَى اةو سَى اليةنانة ناكرَي
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش بةر َيزانش هةر موداخةلةيةكى كور ش اَيمة لة اليةك باسى المةركةزية  دةكةين و اليـةكى تـر   
دةمانةوَى هةموو حكومة  حةسر بكةين و بَيني خؤمان بضينة ناو ايشةكانةوةش بةر اسـتى شـتَيكى دروسـت    

اةطةر وةكو بةر َيزان باسيان كرد لةهةر سَى سـةرؤكايةتيةكةش مةسـةلةن   نييةش موناقةلة لةبةينى بابةكانداش 
سةرؤكايةتى هةرَيمش سةرؤكايةتى حكومة ش سةرؤكايةتى ثةرلةمانش اةطةر شتَيك زؤر زةرور نةبَى نايكـا ش  
بةآلم اةطةر زةرور بـوو  زؤر تةبيعيـة موناقةلـةكان بكرَيـتش ليذنـةى ثةرلـةمان خـةريك اـةو شـتانة بَيـتش           

ابى وةزير ر وونى كـردةوةش ليذنـةى دارايـى بـة حةقيقـة  اَيمـة ايشـى تـةنتيزى ناكـةينش ايشـى اَيمـة            يةن
تةشريعي و رةقابيةش ثشتيوانى حكومةتى خؤمانةش بةآلم اةطةر هةَلةيةكى هةبوو ليذنةكان دةتوانن بةر َيك 

ةيةك لة اةندامانى ثةرلةمان و ثَيكى بضن بةدواداضوونى بؤ بكةنش بؤية اةو ثَيشنيارانةى هاتوونة كة ذمار
يةكش يةك ليذنةى ياسايى دةرييان بكةنش دوو كةس ديتاعى َت بكاوش دوو كةس بةشـَيوةيةكي تـرو ،رَيتـة    

 .خان نةرموو عظ ميدةنطدانةوةش نوقتةى نيزاميت هةية 
 :جنم الدين حسن عظ ميبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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َيى اَيمة بةشدارى دةكةينش يان تةدةخوت دةسـةاَلتي تـةنتيزى دةكـةينش بـةآلم     لة حاَلةتَيكدا كة بةر َيز  دةَل
اــةي ايشــى ثةرلــةمان نييــةش كــة ضــاودَيرى ثرؤذةكــان بكــا ش مور اقةبــةى ثرؤذةكــان بكــا ش اــةي لــةو             

 .......... .حاَلةتةدا
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناقةلة ايشى خؤيانـةو ايشـى حكومةتـةش اةوانـةى     تةواوش ضاودَيرى ييايةش كة تؤ لةطةَلى بر يار بدةى بؤ مو
كاك دَلشاد باسى كردش لةم بابة لةم ماددةية يَيى نابَيـتةوةش دةتوانن لة شوَينى تر موناقةشةى بكةنش تكايـة  

 .ر ؤذان نةرموو.يةكش يةك ثَيشنيارةكان وةرطرنش د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةو ثَيشنيارانةى كة كرانش اَيمة  وةكو ليذنةى ياسايى هةندَيك راوبؤضووةان هةيةش بـاس لـةوة    سةبارة 

كرا كة ناكرَيت طواستنةوة لةنَيوان بوديةى وةبةرهَينان بؤ بوديةي تةشغيلى بكرَيتش اَيمة ثشـتطريى لـةو   
و ثَيشـنيارانة اـةوة بـوو كـة     ثَيشنيارة دةكةينش بةآلم بة ماددةيـةكى سـةربةخؤ بـَى ثَيمـان باشـكةش يـةك لـة       

نابَيت طواستنةوة لةنَيوان بوديةى وةبةرهَينان بؤ بوديةى وةطةر خسنت بكرَيتش لـة بوديـةى ايستسـمارى    
 .بؤ بوديةى تةشغيلى

 
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية يوان ر وونى بكةنةوةش بؤ اةوةى بيدةينة دةنطدانش نةرموو

 :ير ؤذان عبدالقادر دزةي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

أ.مجيلزأة لاقليأمنأة لةزهيأةمةاثمارييأة أة لةزهيأة اشغ ل ي
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة رؤذان اةم ماددةيةى اَيمة ر ةبتى بةمانةوة هةية يان نيية  نةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مان خؤ  بوو وةكـو ليذنـةى كاروبـارى ياسـايى ر اى خؤمـان لةسـةر ثَيشـنيارةكان بـدةينش اـةويا          اَيمة  ثَي
 .ثَيشنيارش ثَيشنيار بدرَيتة دةنطدان

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ةينش بـةآلم بـة ماددةيـةكى سـةربةخؤ بـَىش نـةك لَيـرةش        سةبارة  بـةو ثَيشـنيارةى كـة كـراش ثشـتطريى َت دةكـ      
ثَيشــنيارَيكى ديكــة كــرا بــؤ دةســةاَلتي دادوةري كــة لــة بر طــةى دووةمــدا هــاتووةش كــة دةســةآلتى ســةربةخؤ    
ر استةوخؤى هةبَى بؤ سةرن كردنش بؤ خةرج كردن و نةطةر َيتةوة هيَ اليةنَيكى ديكـةش اَيمـة  ثشـتطريى    

ش بـؤ  (كمقاأن قهأصق ح يأة صقوفأمبا قوةأأأأأ)لة بر طةى دووةم دةستةواذةك زياد بكرَيـت  لةو ثَيشنيارة دةكةين 
كؤتايى بر طةى دووةمش بؤ اةوةى اةم دةسةآلتة  كة بوديةى سةربةخؤ و تايبةتى خؤى هةية مانى خةرج 

ة هـةرَيمش  كردنى ر استةوخؤى هةبَيتش بةبَى طةر انةوة بؤ هيَ اليةنَيكش باس لة اةوة كرا كة ثارَيزطا بكرَيتـ 
نـةخَيرش اَيمـة بــة هـيَ شـَيوةيةك لةطــةَل اـةوةدا نـنيش ضــونكة لـة سـنوورى يــةك ثارَيزطـا ثرؤذةكـان نــابَى           
بطوازرَيتةوة بؤ ثارَيزطايةكى ديكةش بؤية ثارَيزطار نابَى بكرَيتـة هةرَيمش ثَيشـنيارَيك كـرا بـة دةمـج كـردن و      

ش لةبةراةوةى خـاَلى سـةرةكى ييـاوازى نَيـوان اـةو      يةكخستنى بر طةى سَييةم و ضوارةم لةطةَل اةوةشدا نني
دوو بر ةطةية اةوةية كة خاَلى سَييةم باس لة طواستنةوةى بودية دةكا  لـةنَيو ثرؤذةكـانى يـةك وةزارةتـداش     
بةآلم خاَلى ضوارةم باس لة طواسـتنةوةى بوديـةى تـةرخان كـراو بـؤ ثرؤذةكـان لـةنَيوان وةزارةتـى ييـاواز          

وو خاَلى يياوازن نابَى لَيك بدرَينش دةقـة كورديةكـة دكتـؤر اةمحـةد راسـتى كـردةوةش       دةكا ش لةبةراةوةى د
بر طةى سَييةم دةقـى كـوردى لةطـةَل عةرةبيةكـة موتـابق نييـةش دةبـَى لةسـةر داواى وةزارة  بـَىش وةزارةتـى           

تى بـة مـاددةى   ثةيوةندارش باس لة ديراسةى يةدوا كراش ثشتطريى لةو ثَيشنيارة دةكةينش بةآلم اـةوة ثَيويسـ  
قانونى نييةش لةبةر اةوةى خؤى لة بنةماكانى ثَيشكة  كردنى ثرؤذةش دةبَى ديراسة يةدواى لةطـةَل بـَى و   

 .ثَيشكة  بكرَيتش هةر اةوةندة بوو ثَيشنيارةكاةانش سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر نةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ايقكاحَيكين كرا بةنيسبة  نةقةرةى يةكةوةش ال بردنى كةليمـةى كوردسـتانش ر اسـتة سـةرؤكى ثةرلـةمانش      
ثَيويست بةوة ناكا  لَيرة كوردسـتان و عَيراقـى ثَيـوة بَيـتش بةنيسـبة  اـةو تةوز ـةى كـة بـةر َيز دكتـؤرة           

ز ى لةسـةر بـدةينش نةقـةرة    رؤذان باسى لةسةر كردش بةنيسبة  تةوحيدى نةقةرة سَي و ضوار زيـاتر تـةو  
سَي خاصة بة نةنسى وةزارةتَيك لةيةك موحانةزةش يةعنى يـاايزة وةزارةتَيـك لـة ثارَيزطايةكـدا لـة ضـةند       
ثرؤذةيةكى زياترى هةبَىش بةآلم بةنيسبة  نةقةرةى ضوارةوة باسى وةزارةتـةكان دةكـا ش لَيرةشـدا يـاايزة     

وحانةزةدا هةبَىش بةآلم موقتةرةحَيكى ديكةمان بؤ ها  لة ضةند وةزارةتَيكش ضةند ثرؤذةيةكيان لة يةك م
سةر نةقةرةى سَي بة ايعتبار اةطةر موناقةلة كـرا لـة قةزايـةكش لـة ناحيةيـةكش لـة حمانةزةيةكـداو ضـووة         
قةزايةكى دوورترش بةر استى وةكو بابى حةق و عةداَلة  اةو ثرؤذةية بؤ اـةو ناوضـةية كـراوةش اةطـةر اـةو      

نةكراش با هةرلة حدودى يوطرانياى اةو قةزايةش يان اـةو ناحيـة ثرؤذةيـةكى ديكـةى لـة       ثرؤذة يَى بةيَى
يياتى اةوةى تر اةوة وةزارةتةكان اةوة خؤيان دةيزانن يَى بةيَى بكرَيتش اَيمة ثَيمان وايـة اةطـةر هـاتو    
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حانــةزةش يــةعين موحانـةزةش كــة اـةَلَين مو   اـةو موناقةلةيــة كـراش لةبــةينى ثرؤذةكـانى وةزارةتَيــك لـة يــةك    
حبــدودها االداريــةش يــةعين بــة هــةموو قــةزا و ناحيــة و دَييةكانيــةوةش بــا اــةو ثرؤذةيــة نةطوَيزرَيتــةوة لــة    
ــة         ــا ب ــي دراوةش ب ــة ثَي ــةي ك ــةو حةق ــةبَي ل ــةحروم ن ــةية م ــةو ناوض ــرش ا ــةكي دوورت ــؤ قةزاي ــةوة ب قةزايةك

 .ثرؤذةيةكي تر بكرَي لةو حدودةي اةو قةزايةش زؤر سوثاس
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكةم ثَيشنيار اةوةبوو كةوا بر طةى سَييةم و ضوارةم دةمج بكرَيش اةطةر اةمةر بتةرمووي اـةو ثَيشـنيارة   

 .بدرَيتة  دةنطدان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمـج بكـرَيش كـَي     2و  3يـةش بر طـةى   ضؤن ش سَييةم و ضـوارةم بـة ض شـكلَيك ش بـةر َيزان اَيسـتا ثَيشـنيار هة      
تةايدي دةكا  ش با دوو كةس لةسـةري قسـة بكـا  بـؤ دةمـج بكـرَي ش اـةو ثَيشـنيارة لـة اليـةن دوو اةنـدام            
ثةرلةمانةوة ها ش ثاشان رةاي يةنابي وةزيرين وةردةطرين و لَيذنةى دارايين كة بـؤ دةمـج نـةكرَيش كـَي     

 .بكرَي ش كاك شوان نةرموو دةمج 2و  3ديتاعي لَي اةكا  كة بر طةي 
 

 :عبدالقادر بةر َيز ش ان امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستة اةوة لة بةيين موحانةزا ش اةوةي تـر لـة بـةيين هـةموو موحانةزاتـةش بـةآلم هـةدةن يةكـةش يـةعين          

ايقتيصـادش  مةشرو  موناقةلةي مةشاريعي ايستيسماريةش لَيـرةدا اـيعنن كردنـي وةزارة  كانيـةش وةزارةتـي      
 .بؤية هةدةنةكة بة يةك بر طة تةحقيق دةبيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةاني خان نةرموو
 :امحد نرج بةر َيز اةاني عمر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةبةست لَيرة لة دةمج كردنةكة اةوية كة صةالحياتةكانش بؤ ةوونة لة سَييةم صـةالحياتي موناقةلةكـةي   

عي يةك وةزارةتداش بة وةزارةتي تةختيت داوةش بةآلم لة دووةمدا بة وةزارةتي ماليةي داوةش لة بةيين مةشاري
كة لة بةيين دوو وةزارةتةش بةآلم هةردووكيان اةو موناقةلة كردنة لة مةشاريعي ايستيسماريدا هـةردووكي  

رَيش يةعين صةالحياتي اي وةزارةتي تةختيتةش بؤية اةطةر بكرَيت وش اَيمة باسي اةوة دةكةين كة دةمج بك
هـةردوو خاَلةكـة لـة دةسـا وةزارةتـي تـةختيت بـَيش ااياموناقةلةكـة لـة يـةك وةزارة  بـَيش يـان لـة بــةيين              
هةرضةند وةزارةتَيكي تر بَيت موناقةلةكة ش بةآلم لة زمين حدودي اةو موحانةزةية بَيت كـة ثارةكـةي بـؤ    

 .سةرن كراوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذان و سـيوةي  خـانش   .لةطـةَل اةوةيـة كـة دةمـج نـةكرَي و وةكـو خـؤي  ـَييَن ش دوو كـةسش د          سوثاسش كَي

 .نةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل اةوةدا نيم كةوا بر طةى سَييةم و ضوارةم دةمج بكرَيش لةبةر اةوةي دوو يياوازي سةرةكي هةية 

نش خاَلي سَييةم كة دةسةآل  درايتة وةزيري ثننش لةبةر اةوةية كة لةسةر داواي وةزارة ش خودي لة نَيوانيا
وةزارة  خؤي داواي كردووة ثَيويسا بة طواستنةوة هةية لة نَيوان بوديةى تـةرخان كـراو بـؤ ثرؤذةيـةك     

ةكاتـةوةش بـةآلم خـاَلي    كة لـة هـةمان وةزارةتـةش لـة سـنووري هـةمان ثارَيزطـا  ااطـاداري وةزارةتـي دارايـي د          
ضوارةمش كة بة هةماهةنطي نَيوان وةزارةتي دارايي و وةزارةتي ثننةش لةبةر اةوةي اةو بر ة ثارةية تـةرخان  
كراوة بؤ ضةند ثرؤذةيةكي يياوازةش كة هـةر يةكـة و تايبةتـة بـة ضـةند  وةزارةتَيكـي ييـاوازش بؤيـة لَيـرة          

 .وةزارة  هةبَيش بؤية دةمج نةكرَي باشة ثَيويست دةكا  هةماهةنطي لة نَيوان هةردوو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيوةي  خان نةرموو
 :ةمح أعثما بةر َيز سَيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 قلزيوأة اخطق بأنلقاسأأأأأ:أنووسـراوة   ثا ثقتأرؤذا  هةيةش لةبةر اةوةى اةوة دوو بابةتـةش لَيـرة   .هةمان رةاي د

 أ قلزيوأأدةلـيَ رةنعقتأأألةةخلأنأةع مأنزةرةأة ا  يأنأةمقاصاد أ...يأةةوةسأة لاق تأة  زميعل أولعأة لزةرةأة عل 
لـة  ثا ثقاأأأواتـا دوو بابـةتي ييـاوازةش اـةوة    ة ا  يأنأةمقاصادأنا الس  أمعأنزةرةأة اخط بأنأة لزةرةتأة عل ي أ

لـة بـةيين وةزارةتـةكاني ديكةيـةش      بةيين يةك وةزارةتةش يةك وةزارة  موناقةلة بكرَيش بةس اةوةي ضوارةم
واتا وةزارةتـي ثـةروةردة و تةندروسـا و صـيةة و اـاوةدان كردنـةوة و شـارةوانيش لـة بـةيين وةزارةتـةكانش           

 .لةبةر اةوةي لةطةَل اةوةي نيمة دةمج بكرَي وش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ج بكرَي ش نةقـةرةى سـَي و ضـوار تكايـة دةسـا بـةرز       بةر َيزان اَيستا طوَيتان لَي بووش كَي لةطةَل اةوةية دةم
بكا ش دوو كةسش كَي لةطةَل اةوة داية وةكو خؤي  ينَيتةوة ش بة زؤرينةي دةنـط وةكـو خـؤي مايـةوةش زؤر     

 .سوثاسش تكاية بؤ ثَيشنيارةكاني تر نةرموون
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يفأكةوا لة بر طةكة هاتية لة سنووري يةك ثارَيزطـا و قـةزا وناحيةشـي بـؤ زيـاد بكـرَيش واتـا         ثَيشنيارَيك كرا
ش يةعين طواستنةوة نةكرَي لة سنووري يةك ثارَيزطا و يةك قةزا و يةك ح ندأةحملافظيأةنأة  ضاسأةنأة لاح ي

 .ناحية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يداريةش اةطةر سةحيب نةكةن اةيدةينة دةنطدانـةوةش نـةرموو   خاوةني اةم ثَيشنيارةش موحانةزة وةحدةكي ا
 .كاك خةلي 

 :مح ةم أعثما بةر َيز خلي  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من اةمةوَي لةسةر اةوة تةوزخيَيك بدةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و كـةس اـةوةي ديتـاعي    تةوزيح ناش كةي هاتي ديتاعي بكةي رَيت اةدةمَيش يارَي دانيشة رَيـت اـةدةمَيش دو  
لَي بكا  دةسا بةرز بكا ش لةو ثَيشنيارة كـة اَيسـتا يـارَيكي تـر اةخوَيندرَيتـةوةش بـةر َيزان طـؤران اـازاد و         

ديتاعي لَي اةكةنش دوو كةسيشمان اةوةيت كة وةكو خؤي  َينينتةوةش كةس نية ش باشة كاك  عثما خةلي  
 .طؤران اازاد نةرموو

 
 

 :حممد بةر َيز طؤران اازاد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش لة سَييةمش اةو حاَلةتة دانـدرابوو و كـة روون نـةكرابووةوة بـةو     5لة قانوني ميزانيةي ساَلي ثارش لة ماددة 
شَيوةيةي كة اَيستا لةناو زةمينش ديسـان مةشـروعي موازةنـةى اةمسـاَل هـاتبووة وة بـةم شـَيوة هاتووتـةوةش         

مي بةدواداضووني كؤمةَلَيك مةشرو  بينيمـان موناقةلـةي ثَيكـراوةش مـن قسـةم      بؤية ساَلي ثار اَيمة لةاةجنا
لةسةر اةوة نيةش موناقةلةكان موبةريراتي خؤي هةبووة و كاتَيـك سـةرداني بـةر َيز وةزيـري ثـنن داناةـان       

وة كردش اةوان موبةريراتيان هةبووة و موبةريراتيشمان تا رادةيةك ثَي مـةعقول بـووةش قسـةمان لةسـةر اـة     
نيةش بةآلم لةطةَل اةو موناقةلةية بؤ سنووري شارَيكي ترش بؤمةنتيقةيةكي تر هـةر لـة زمـين اـةوةش اةطـةر      
اةم ثرؤذةية زةروور نيةش اةطـةر اـةم ثرؤذةيـة طوجنـاو نيـة بـؤ يَيبـةيَي كـردنش بـةآلم لـة زمـين اـةو بـة              

ن دانان كراوةش مةشروعَيكي ديكـة  تةنسيق مةشروعَيكي ديكة كة كؤمةَلَيك تةلةبيا  ثَيشووتر تةقددي ثن
بؤ اةم ناوضةية دابنرَيش اةوة هؤكارةكة بووةش ضونكة ساَلي ثار اةم ماددةية بةم شـَيوةية هاتيـةش بـةآلم بـة     

 .شَيوةيةكي تر تةعامولي لةطةَل كرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر ز كاك خةلي  نةرموو
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 :مح ةم أعثما بةر َيز خلي  

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

هةر وةكو بةر َيز وةزيري دارايي و وةزيري تةختيت باسيان كردش من ثَيم واية يؤرَيك شـةرعية  دان بـةو   
موناقةلةيةش بةو شَيوةيةش دذي اةو مةبدةاةية كة ثرؤذةكاني لةسةر دابة  كراوةش اةوين من ثَيم واية كة 

بة  كراوةش بؤيـة لـةوَي دانـدراوةش اةطـةر بةراسـا  لـة       بة ثَيي كةسانةي سوكاني و ثَيويسا مةنتيقةكة دا
حاَلةتي زؤر نادر نةبَيش من ثَيم واية اةوة  وبن لة مةنتيقةيةك دةكرَي لةسةر حيسابي مةنتيقةيةكي ترش 
بؤية وةكـو هاوكـارم وتـي وةكـو ثشـتطريي لـة راي هاوكـارم كـاك عومـةر دةكـةم كـةش يـةعين ثرؤذةيـةك كـة               

با هةر لة زمين اةو قةزاية بَيش با ثرؤذةيةكي تري ثَي بكرَيش ضـونكة اةساسـي اـةو     موناقةلةي ثَي دةكرَيش
ثرؤذانة لةسةر اةساسي كةسانةي سوكانيش لةسةر اةساسي ثَيويسا اةو ناوضةية بدرَيش داواكارم كة اةمـة  

 .بةو شَيوةية بَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا  ش بةر َيز يةنابي وةزير نةرمووبةر َيزان كَي ديتا  لة اةصَلةكة دة
 :وةزيري ثنن دانان/بةر َيز علي سندي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي نيكرةكةش اَيمة اةوةندة دذي نيكرةكة ننيش اَيمـة لـة هـةموو نةقـةراتي ثَيشـووترينش لـة تةوصـياتي        
ن مةبـدةاي ر ةضـاوكردني   و لة زؤربـةي طتتوطؤكـا   1111ثرؤذة ياساي بوديةى حكومةتى هةرَيم بؤ ساَلي 

عةدالة  و موراعاتي كةسانةي سوكاني بة ثَيي حةددي ايمكان كراوةش ضونكة اَيمـةش نـاوي مواةسةسـةكةي    
اَيمـة حكومــةتى هــةرَيمي كوردسـتانةش حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتانين وةكـو ضــةترَيك لةســةر هةنــدَيك    

بكةينـةوة و بضـينةوة خـوارةوة زةمحـةتك      مةبادي  بـر وا ش اـةو تةنصـيننة هـةتا ايلتيزاماتـةكاني خـورد      
دةبَيتش يةعين من دذي تةرحةكة نيم بة حةقيقة ش نةقة  مةبدةاي لةباتي اـةوةي كـة اَيمـة هـةر وةكـو      
اةركَيك عةدالةتي تةوزيع بـة شـَيوةيةكي طشـا بـة ثَيـي اـةو ثَيوةرانـةى كـة هةيـة كـة معقـولكين ثَيـوةر             

ضـني حكومـة  يـان وةزاةرتـةكان ايلـزام بكـةين بـة هةنـدَيك شـتش          كةسانةي سوكانيةش لةباتي اـةوة اَيمـة ب  
يةعين اةوةيان تؤزَيك رةخنةم لةوة هةيةش اةطةر ناش اةطةر ثَيتان باشة اةو نةقـةرةى كـة هـاتووة بـة ثـَيش      
ضـونكة كــة لــة ااســا موحانــةزة بضــينة خــوارترش بضــينة قــةزاش موتةاةكيــد بــن ســاَلي ااينــدة دةبــَي باســي  

دواتر دةبَي بضينة طوندينش موشكيلةي اةم ناحية لةطةَل اةو ناحية و ثـرؤذةي اـةم بـرا    ناحية  بكةينش 
بؤ اةوَيش اةوة ناحيةي نةلسةنيةكةيش ناحيةي مةنتيقيةكةي تؤزَيك نار َيكةش ايلن اةطةر ثَيتان باشة اةوة 

مولزةمـةش اـةوين بـؤ    تؤزَيك تةعدي  بكرَيش بةشَيوازَيك كة بَلَينيش مةبـدةاَيكي عـام كـة حكومـة  ثَيـوةي      
ةوونة بطوترَيت موراعاتي عةدالةتي ايةتيماعيش يان موراعـاتي كةسـانةي سـوكاني بكرَيـتش بـة شـَيوازَيكي       
ااوهــا بطوترَيــتش اــةطينا اةطــةر هــاتو بــؤ ةوونــة دةيَلــَيمش شــةر  نيــة وا بَيــتش ضــونكة اةطــةر بنكةيــةكي   

ا قةراري دا لةبةر هةر هؤيـةك بيباتـة شـوَينَيكي    تةندروسا وةكو ميسالش لة شوَينَيك وةزارةتي تةندروس
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ترش اةطةر لةوَي حةزيف كردش يةعين لة باتي بنكةي تةندروساش وةزارةتـي تةندروسـا ضـي دروسـت بكـا       
لــةوَي مةســةلةنش خؤناضــَيت قوتا،انــةي ثــَي دروســت بكــا ش خــؤ ناضــَي شــتَيكي تــري ثــَي دروســت بكــا ش    

ش حـةز دةكـةن اـةو نةقةرةيـة ايزانةيـةكي بـؤ       ستش اـةوة وةكـو مةبـدة   ايةتيمالة ايةتيايةكة بةو شكلة بيَـ 
بكرَيتش موراعاتي كةسانةي سوكاني بكرَيت بة ثَيي ايمكانش ديسان هةر نةقة  بة ثَيي ايمكـان بَيـتش هـةر    
بؤ مةعلوماتين تةبعةن اةوة لةو حاَلةتة دةكرَيتش هةرضـةندة لةوانةيـة تَيثـةر ي بَيـتش بـةآلم موناقةلـةي       

يةك حاَلةتين نةبووةش زؤر زةمحةتيشة كـة ببَيـتش   ( 1111)وةزارة  بؤ وةزارةتَيكش اَيمة ثار ساَلي  بةيين
يةعين اةوة زؤر موعةقةد نية ايشةكةش ضـونكة كـةس ايةتيمالـة لـة سـَيكتةرةكةي خـؤي داوا بكـا ش اـةوة         

 .بؤضووني منةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش نةرموو خا 
 :حسن جنم الدين عظ ميةر َيز ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من يةك تةعقيبم لةسةر قسةكةي بةر َيز وةزيري ثنن دانان هةية كة دةَلـَي سـاَلي ثـار بـة هـيَ شـَيوةيةك       

ثـؤلي بـؤ   ( 16)حاَلةتي لةو شَيوةمان نةبووةش من بة ةوونة دةتدةمَي كة لة ضةمضةماَل دا قوتا،انةيـةكي  
راوةش بة ميزايي شةخصـي و بـا بَلـَيني عينقـاتي شةخصـي لةطـةَل مـودير عـام بـووبَيش لةطـةَل           الدَي يةك ب

وةزير بووبَيش لةطةَل هةر كةسَي بووبَي بؤ تةنيا دوو ماَلش يةك ماَلي تيايةش هةذدة ثؤلييةك براوةتة اـةوَيش  
براوة بؤ دَي يةكش يادةةيةكي كة يَيي اةوةية شة  ثولي يان ضوار ثولي لَي بوايةش لة شوَينَيكي تر ياددة 

 كيلؤمةتري يةك ماَلَيكي لَي يةش اةوانة ميزايي شةخصي نية  ( 11)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاسش يةنابي وةزير يوابتان بؤ موداخةلةي اةو خوشكة ضية  
 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني

دةكـةمش ضـونكة اـةوة زيـاتر عينقـةي بةوانيشـةوة هةيـةش وةكـو          وةَلن من تةايدي هةموو قسـةكاني دكتـؤر  
 .وةزارةتي تةختيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عليش نةرموو.كاك د
 :وةزيري ثنن دانان/ علي سندي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةش اـةو ثرؤذةيـةي   من هةر نةقة  بؤ اةوةي اةو ايشارةتةي ضونكة ثَيويستة و لة ثرؤتؤكؤل تةسةي  كرا

كة بةر َيز اةندام ثةرلةمان عةزدة خان ايشارةتي ثَي داش كة قوتا،انةيـةكي هـةذدة ثـؤلي بـؤ طونـدَيك كـة       
دوو ماَلي لَي ية تةسبيت بووةش حةز دةكةم اةوة بةدواداضوونَيكي ييددي بـؤ بكرَيـتش اةطـةر وابَيـت اَيمـة      
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ثــَي بكـةينش هةرضـييةك بكـةينش اةطـةر وا  نــةبَيتش     ايسـتيعدادمان هةيـة ثرؤذةكـة البـدةينش موناقةلـةي      
 .وابزا  اةو شتانة نابَيت بة شكلَيكي سةحتي ااوا تةرح بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش سؤزان خان نةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاس نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و مةوزووعةم كردووةش بؤيـة مـن ااطـادارم اـةوة بـةو      لةبةر اةوةي من وةكو لَيذنةي ثةروةردة تةداخولي اة
شَيوةية نةبووةش لةسةر مةشاريعي ايستيسماري نةبووش لةسةر ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـان بـووةش نيعلـةن يـةك      
ــلَيماني يــةوةش        ــاي س ــددان بــة ثارَيزط ــا  ثةيوةن ــووةش حالــةن ث ــاَل ب ــةك م ــووةش نــةك دوو مــاَلينش ي مــاَل ب

ة تةنسـيق لةطـةَل بةر َيوةبـةري طشـاش بةر َيوةبـةري ثـةروةردةي ضةمضـةماَل كـة         مةشرووعةكة ايلغا كرا بـ 
 .خؤيان شوَينَيكي كةيان تةرخان كردش براية اةو شوَينةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش اةوانة حاَلةتي عام نيةش اةوة موخالةنةيةش بـؤ ليةـاني ثةرلـةماني هةيـة بةدواضـووني بكـةنش       
راااتين وةربطريَيش اةوة مةوزووعَيكي ترةش اَيستا دَيينةوة سةر دةنطدانةكةش ااخري صيا ة ثَيشنيارةكة اية

 .،وَينةرةوةش بؤ اةوةي بدةينة دةنطدان
 

 :بةزازسعيد بةر َيز عوني كمال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اق تأة  زمقيأ لمشقاريعأةإلةقاثمارييأضقمنأأأأأ لزيوأة اخط بأنأنلاسًةأعل أولعأة لزةرةأة عل يأإةوةسأة ل/أثا ثًا
أ.ة لةزهيأةإلةاثماريي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عوني ضوارةمة نةك سَييةمش بةَلَي نةرموو
 :بةزازسعيد بةر َيز عوني كمال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكرَيـت اةطـةر اةنـداماني    سةبارة  بـة بر طـةي ضـوارةمش ثَيشـنيارةكة بـةو شـَيوةية دةخوَينمـةوةش كـة داوا         

 ثةرلةمان قبووليان كردش
 لزيوأة ا  يأنأةإلقاصادأنأنا الس  أمعأنزةرةأة اخطق بأنأة قلزةرةتأة عل قيأإةقوةسأة لقاق تأة  زمقيأأأأأأأ/أرةنعًا)

 لمشققاريعأةإلةققاثمارييأنقق أة ققلزةرةتأنأيفأحقق ندأةحملافظققيأة لةحقق ةأأنأة  ضققاسأة لةحقق أنأضققمنأة لةزهققيأأأأأأأأأأأ
 (ة ص قيأةإلةاثماريي

 .داواكارم سةرؤكي ثةرلةمان اةو ثَيشنيارة ،اتة دةنطدانةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا اةو ثَيشنيارةي هاتووةش اةوانةي كة لةطةَل اةصـلي مةشـرووعةكة دبـنش لـة ماددةكـة كـة لـة        
َلة بةو صيا ةيةي كـة كـاك عـوني    ثرؤذةكةيةش اةوة دةنطي بؤ نادةنش اةوةي لةطةَل ثيشنيارةكةيةش كَي لةطة

بـةر َيز لةطـةَل دايـةش كـَي لةطةَلـة وةك اةصـلي مةشـرووعةكة        ( 21)خوَيندييةوة تكاية دةست بـةرز بكـا     
ش بؤية اةو طؤر انكارييةي بةسةر ها  وةكو ثَيشنيارةكةش نـةرموو بـؤ   (11) َينَيت تكاية دةست بةرز بكا   

 .ثَيشنيارَيكي تر
 :بدالقادر دزةيير ؤذان ع. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيك كرا سةبارة  بة بر طةي دووةمش ثَيشنياري اةوة كرا دةسةآلتي خةرج كردني ر اسـتةوخؤ بدرَيتـة   

كمقاأنأ قهأصق ح يأأأأ)سةرؤكي اةجنومةني دادوةريش لة بر طةي دووةم زياد بكرَيش لة كؤتاييةكة بةم شـَيوةية  
 (.ة صوفأمبا وًة

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
بةر يز ( 21)بةر َيزان اَيستا طوَيتان لَي بووش خوَيندرايةوةش كَي لةطةَلة بةو شَيوةية تكاية دةست بةرز بكا   

كةس لةطةَل دا نيةش بة زؤرينةي دةنط ثةسند كراش بـةر َيزان كؤتـايي بـة    ( 1)لةطةَلدايةش كَي لةطةَل دا نية  
 .خوا لةطةَلتان بَيت( 11331)سةعا   دانيشتنةكة دةهَينني تا بةياني

اةطةر بةشَيوةيةكي تر بووش اَيمة اـةوة مةسـاايلَيكي قـانوني عَيراقيـةش نـاتوانني دةسـتكاري بكـةينش اةطـةر         
ــَيتة       ــة  نةض ــةوةي بــة  ةَل ــان بــداتَيش بــؤ ا ــةوةي بضــنة دةرةوة رةايــةكي نيهاايم يــةنابي وةزيــر ثــَين ا

 .ثرؤتؤكؤلةوة
 :وةزيري دارايي و اابووري/ ةبانيبةر َيز شَيب بايز تاَل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من وام نةطوتووةش من بةم شَيوةية قسةمش اةمر ؤكـة عـةيزتان بؤمـان دةسـت نيشـان كـردووةش اـةم عـةيزة         
بةضــي تةســديد دةكرَيــت  اةطــةر ثــارةي وةبــةرهَينان اَيمــة ايســتيتادةي لــَي نةكــةينش طــوه اةطــةر اَيمــة   

ةينش اَيمة دةتوانني وا بكةين ثارةي وةبةرهَينان نةطةر َينينـةوةش اةطـةر ثَيويسـتين    عةيزةكة ضارةسةر بك
 .دةكا  الي بدةن لة كؤنكؤل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَيش اةو وتةكة ش ضونكة رةنطة يةنابت نيةتت وا بوو بَيتش بةاَلم بةشَيوةيةكي تر تـةرح كـراش بؤيـة داوا    

 .خوا ااطادارتان بَيت( 11631)تةوةش زؤر سوثاسش تا بةياني سةعا  دةكةين لة ثرؤتؤكؤل بسر َي
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                 حيدري                شَيروان ناصح 
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                       َيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان                                                              عَيراق                – كوردستان
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 ( 27)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2177\5\22رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/5/2177 رَيكةوتي شةممةثَينج 

 -كوردستان  ثةرلةماني  18/5/1111رَيكةوتي  شةممةثَينج  رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11،31)كاتذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
ي ( 1111)سـاَلي  , سـَييةم خـولي   ي(11)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانَيري سكرت شَيروان ناصح حيدريبةر َيز 

 .خؤي بةست
 :بةرنامةي كار

ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةور ةيلة ث( 11)ي ماددة (1)اني بر طة بةثَيي حوكمةك
خـولي   ي(11) ذمـارةي  درا دانيشـتين ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بـةم   دا 18/5/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي  ثَينج شةممة رَيكـةوتي  (11،31)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  
 :شَيوةية بَيت

بةردةوام بوون لةسةر طتتوطؤ كردن و بر يـار دان لةسـةر ثـرؤذة بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي         - 1
 .و ياساكةي( 1111)

 :لةمانثةربةر َيز سةرؤكي 
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستانش دانيشتنةكةمان دةكةينةوةش خولي سَييةمي هةَلبذاردنش ساَلي دووةم خولي طرَيداني 

 :ش بةرنامةي كار(18/5/1111)ر ؤذي دانيشنت ( 11)دووةمش ذمارةي دانيشنت 
ــة    ــةكاني بر ط ــي حوكم ــة ثَي ــاددة (1)ب ــا ( 11)ي م ــةير ةوي ن ــة ث ــارة ل ــاَلي  (1)وخؤي ذم ــةمواركراوي س ي ه

ي ثةرلــةماني كوردســتاني عــرياقش دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بر يــاري دا بةرنامــةي كــاري         1111
ي ثــَين نيــوةر ؤي ر ؤذي ثَيــنج (11331)ي ااســايي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة  (11)دانيشــتين ذمــارة 

 :َيتدا بةم شَيوةيةي دةب(18/5/1111)شةممة ر َيككةوتي 
بةردةوام بوون لةسةر طتتوطؤ كـردن و بر يـار دان لةسـةر ثـرؤذة بوديـةي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ سـاَلي          -1
 .و ياساكةي( 1111)

علي دةكةينش هـةروةها بريكـاري وةزارة  كـاك رشـيد تـاهريش زؤر زؤر      .بةخَيرهاتين وةزيرة بةر َيزةكان كاك شَيب بايز و كاك د
اوا لة لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي دارايي دةكةين بتةرموون بؤ سةر مينةصةش لَيذنةي ياسايي بـؤ  بة خَيربَينش سةركةوتوو بنش د

 .ش نةرموو بةردةوام بن(6)لة اةصَلي ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةي ( 1)ماددةي 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ر اوةسـتاينش اـةو ثَيشـنيارانةي كـة سـةبارة  بـة ماددةكـة        ي ثرؤذةكـ (6)لة كؤبوونةوةي دوَيـيَن لـة مـاددة    

ثَيشـنيارَيك ثَيشـكة    / قسةي لةسةر كراش اَيمة طتتوطؤمان لةسةر كردش تةنها دوو ثَيشنيار ماوةش يةكـةميان 
نـةق  كردنـيش واتـا موناقةلـة     / كرا بة البردني مـةنانعي ايةتيمـاعي لـة هـةر سـَي سـةرؤكايةتيش دووةميـان       

ي ايةتيمـاعي لــة ماددةكــةش اَيسـتا لةاليــةن لَيذنـةي دارايــي يــةوة وةآلمـي اــةو ثَيشــنيارانة     كردنـي مــةنانيع 
 .دةدرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةوة بؤ دةنطدان بووش ضونكة اَيمة لةسةر مةكوعةيـةك ثَيشـنيار دةنطمـان داش اَيسـتا دوو بـةر َيز      
و موناقةلةيـة ر ابطـريَي  دوو بـةر َيزين بـؤ اـةوةي كـة وةك خـؤي        لةسةر ثَيشنيارةكة قسة دةكا ش كة بؤ اة

 . َينَيتش ناوةكا  دةوَيتش كاك ايسماعي  نيزامي  نةرموو
 :عبداهلل بةر َيز ايسماعي  حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي كـة دذي   ديارة لةو ماددانة زؤر موناقةشة دةكرَيش اةنداماني ثةرلةمان ر اي خؤيان وتووةش هةردووالش

بووةش اةوةي لةطةَلي نةبووةش اَيستا ثَيويست ناكا  دووكةسي تر ديتـاعي لـَي بكـا ش دوو كـةس موناقةشـةي      
 .بكا ش ر استةوخؤ هةردوو لَيذنةكان وةآلم دةدةنةوة و ،رَيـتة دةنط باشة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يي ااخري صيا ةي ،وَيننةوة بؤ اـةوةي ،ةينـة   با  بةسةرضاوش اَيستا يةنابي كاك عةوني و لَيذنةي دارا
 .دةنطدانش نةرموو كاك ااراس
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 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةنداماني بةر َيزش دةربارةي اةوةي كةوا ثَيشنيارَيك هةبوو موناقةلة نةكرَي لـة نَيـوان مينـةح و ايعانـا  و     
لةسةر ااسا موازةنةي هةرَيمش ض لةسـةر ااسـا موازةنـةي دةزطاكـان و     مةنانعي ايةتيماعي لة موازةنةش ض 

وةزارةتةكانش لـة ر اسـتيدا موناقةلـة مةبـدةاَيكي اةساسـي يـةش لـة موازةنـة هةيـة نـةك لـة ميزانيـةش اةطـةر              
موازةنة تةقديري بَيش واتا موازةنةيـةكي تـةختيا بـَيش كةواتـة اـةو ذمارانـةي كـة دامـان نـاوةش ذمارةيةكـة           

شبيين دةكةي كة اةو ذمارةية لة داهاتوودا بةو شَيوةية بـَيش واتـا تـؤ خوتتةيـةكت دانـاوة لةسـةر كا ـةزش        ثَي
اةو خوتتةية لة كاتي يَيبةيَي كردن عادةتةن طؤر انكاري بةسةر دا دَيتش مةسةلةن بـؤ ةوونـةش حيسـابَيك    

ــة    ــةني هةي ــَيكي موعةي ــابةكان تةخصيص ــة حيس ــان ( 11)ل ــابَيكي ترم ــارش حيس ــارش وا   ملي ــنج ملي ــة ثَي هةي
تةختيت كراوةش وا تةقدير كـراوةش وا ثَيشـبيين كـراوةش بـةآلم دواتـر لـة دةرةجنـامي تـةنتيزي خوتتةكـة لـة           

ــة     ــؤ ةوون ــابةي كــة ب ــةش اــةو حيس ــة   ( 11)تــةنتيزي ميزانيةك ــةيبووري ل ــراوةش م ــةرخان ك ــؤ ت ــاري ب ملي
ة نوَييانـة كـة دَيتـة كايـةوةش تـةياوز بكـةي لـةو        دةرةجنامي بةر َيوةبردني دةوَلة ش لة دةرةجنامي اةو هؤكار

مليـارش يـان بـووة    ( 2)مليارة وةكو خؤي ماوةتةوةش يان بووة بـة  ( 5)مليارةش بةآلم حيسابةكةي تر كة ( 11)
مليــارة دةمَينَيتــةوة و اــةو يةكــة ( 3)مليــارش دوايــي بــة ثَيــي اــةزموون و بــة ثَيــي بؤضــوونش اــةو   ( 3)بــة 

مليارش لةبةر اةوة تؤ مةبدةاَيكي سةرةكيش موناقةلة مةبدةاَيكي سةرةكي ية لـة   (11)تةياوزي كردووة لة 
موازةنةش بؤ اةوةي اةو باآلنسة وةرطريتةوةش دةسةآل  دةدرَيش يا ايك اةو دةسةآلتة لةسةر ااسا وةزيـري  

ااســا دارايــي دةبــَيش لةســةر ااســا ســةرؤكي اةجنومــةني وةزيــران دةبــَيش اةطــةر وردي بكةينــةوة لةســةر   
وةزارةتةكان دةبَيتش اةو كاتة اةو موناقةلةية دةكرَي بـؤ اـةوةي اـةو باآلنسـة دروسـت بكـرَيش لةبـةر اـةوة         

نَيـوان حيسـابا  بـة تايبـةتي حيسـابةكاني ميزانيـةي تةشـغيلي كـة هةمانـةش لـة ر اسـا دا            ر اوةستاني موناقةلة لة 
يـة مةبـدةاي موناقةلـة نـةمَييَنش يـاخود لـة بـةيين اـةو         ر اوةستاندني تةنتيزي موازةنةكةيـةش لةبـةر اـةوة ايمكـان ن    

 .سيانة نةمَييَنش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 يةنابي وةزير ر ةايت 
 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تةبـةروعا  و ايعانـا   ايةتيمـاعي   من هةر دةمةوَي مةنانيعي ايةتيمـاعي بـاس بكـةمش ضـونكة مـةنانيعي     
نيية هةموويش كة اَيستا لةهةر سَي سةرؤكايةتيةكة الي دةدةنش تةبةروعا  و ايعاناتةش رةواتيب تةقاعوديةش 

ش (هظامأة الزيعأة عام)ش (ن متأة عسكوي )ش (ةحلوب ماضورز)زةماني ايةتيماعي يةش سندووقي تةعويزاتةش 
ــارة    ا  (إااثققيأنأة علهققيأةإلةاماع ققيأ لمءجققوينأ) ــي ث ــةن ه ــا  دةك ــةي كــة وةن ــنش اةوان ــة نةخؤش ةوانــةي ك

وةردةطرنش هي دايكيانش هي برايـانش هـي باوكيـانش اـةوة نيزامَيكـي خاصـي خـؤي هةيـةش اَيسـتا كـور و كضـي            
شةهيد كة ايعتا دةكرَين لةثارةي اةو ثَينج مليؤنةكةش اةوانة هةمووي لـة مـةنانيعي ايةتيمـاعي يـةش اايـا      
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ــي اةونة  ــت الدان ــةر        مةبةس ــةنها ه ــاخود ت ــةش ي ــةموو اةوانةي ــة ه ــةرؤكايةتي يةك ــَي س ــةر س ــة ه ــة ل قةرةي
 .تةبةروعا  و ايعاناتة  تةنها بؤ اةوة من

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي ااخري صيا ةتان ،وَيننةوةش ثَيشنيارةكة ر وون بكةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدان
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
 اايا ثَيشنيارةكة بة تةعدي  ،وَينمةوة يان اةصَلي ثرؤذةكة كة اةو ثَيشنيارةي وةرطر ش اةصَلي ثرؤذةكةش 

أ:ة ادةأة ثاملي
 .......لراي  النملان/ يوال

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانة ها ش دةخيةينـة دةنطـدانش اةطـةر    بةر َيز اةوةل ثَيشنيارةكةش اةصَلي ماددةكة ديارةش ثَيشنياري اةو اةندامة 
 .دةنطي هَيناش اةوة دةضَيتة شوَين ماددةكةش اةطةر دةنطي نةهَينا ماددةكة وةك خؤي دةمَينَيتةوةش نةرموو

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ:ة ادةأة ثاملي

أ.ةخلاصيأنا رب ا أع ةأة لحأنأةإلعاهاتأ وة سأة رب ا أإةوةسأة لاقليأضمنأةإلعامادةت/أأنًم
أ. وة سأجملسأة  ضاسأإةوةسأة لاقليأضمنأةإلعامادةتأةخلاصيأمبجلسأة  ضاسأع ةأة لحأنأةإلعاهات/أثاه ًا
 ... لزيوأة اخط بأنأنلاسًةأعل أولعأة لزةرةأة عل يأإةوةسأة لاق تأة  زمي/أثا ثًا

بر طــة اــةوة بـةكار دَيــتش واتـا اــةوةي كـة خوَيندمــةوةش داوا لــة     يـةنابي ســةرؤكي ثةرلـةمانش تــةنها بـؤ دوو   
 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم ،رَيتة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز اَيمة ثَيشنيارةكة دةخةينة دةنطدانش من ر وونى دةكةمةوةش ثَيشنيارَيك هاتووة و موناقةلـة نـةكرَيتش   
َل اةوةية كة موناقةلة نةكرَيتش تكاية دةستى بةرزبكاتةوة  دوايى سيا ةكةى لة مينةح و ايعانا ش كَى لةطة

بــةر َيز  86بـةر َيز لةطــةَل اـةوة بـوو نةمَينَيتــةوةش كـَى لةطةَلـة وةكــو خـؤى  َينَيتـةوةش         11ر َيـك دةخـةينش   
ثَيشـنيارةكةى  لةطةَلداية وةكو خؤى  َينَيتةوةش لةبةراةوة بةزؤرينةى دةنط وةكو خؤى مايـةوةش اَيسـتا بـؤ    

 .ترش كاك عونى نةرموو
 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ(.ةاتأة ث ثيأف أةمقل  ةاة غاسأة لافعأةمةاماع يأ لو)سيا ةكةى بة عةرةبيةكةى / ثَيشنيارى دووةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ةرسـَى سـةرؤكايةتيةكة بسـةندرَيتةوةش لـة و بـَىش كـَى       ثَيشنيارَيك هةيةش كة اـةو مـةنانعى ايةتمـاعى لـة ه    
لةطــةَل اةوةيــة كــة مــةنانعى ايةتمــاعى الى ســةرؤكايةتيةكان نــةمَينَى و ايلغــا بَيــتش تكايــة دةســتى بــةرز   

بـةر َيز لةطـةَل    82بةر َيز لةطةَل دايـة كـة نـةمَينَىش كـَى لةطـةَل دايـة وةكـو خـؤى  َينَيتـةوة            12بكاتةوة  
نَيتةوةش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش اَيستا طشت ماددةكة ،وَيننةوة بؤ اـةوةى بيخةينـة   اةوةية كة  َي

 .دةنطدانش كاك عونى نةرموو
 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيستا ماددةكة دةخوَينمةوة ثا  وةرطرتنى اةو ثَيشنيارانة كة قبوَل كرا و دةنطى لةسةر درا

أ:ادةأة ثاملية 
أ. وة سأنو ا أكلردةاا أةةوةسأة لاقليأضمنأةمعامادةتأةخلاصيأنا رب ا :أةنًم
 وة سأجملسأة  ضاسأةةوةسأة لاقليأضمنأةمعامادةتأةخلاصيأمبجلسأة  ضاس أكماأن هأص ح يأة صوفأ:أثاه ًا

أ.مبا وة
ة لقاق تأة  زمقيأ لمشقاريعأةمةقاثمارييأضقمنأأأأأأ لزيوأة اخط بأننلاسًةأعل أولعأة لزةرةأة عل يأةةقوةسأأ:أثا ثًا

أ.ة لةزهيأةمةاثمارييأة ص قيأ لفسأة لزةرة أنيفأح ندأةحملافظيأة لةح ةأنةع مأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأنل ك
 ققلزيوأة ا  ققيأنةمقاصققادأننا السقق  أمققعأنزةرةأة اخطقق بأنة ققلزةرةتأة عل ققيأةةققوةسأة لققاق تأة  زمققيأأ:أرةنعققًا
يعأةمةققاثمارييأنقق أة ققلزةرةتأنيفأحقق ندأةحملافظققيأة لةحقق ةأأنأة  ضققاسأنضققمنأة لةزهققيأةمةققاثمارييأأأأأ لمشققار
أ.ة ص قي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان اَيستا طوَيتان لَيى بوو كَيى لةطةَلة  نيزامى نةرموو
 :حسن جنم الدين عظ ميبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ....... .رَيك هةبوو كة طواستنةوة لة نَيوان تةشغيلى و وةبةرهَينان دا نةكرَيتش ضةند اةندامَيك لَيرة دوَينَى ثَيشنيا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوة لة اةحكامى ختامى دَيت و حازرمـان كـردووةش اـةو كاتـة بـَى بةسةرضـاوش بـةر َيزان وةكـو اـةوةى كـاك           
بـةر َيز   11بةر َيز لةطةَلةش كـَى لةطـةَل دانيـة      83بةرزبكاتةوة   عونى خوَينديةوةش كَى لةطةَلة تكاية دةست

ش 1لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةى  6لةطةَل دانيةش بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كراش اَيستا بؤ ماددةى 
 .كاك عونى نةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ:ة ادةأة ااةعي
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 لزيوأة ا  يأنةمقاصادأص ح يأةةوةسأة لاقليأن أةعامادةتأة بابأة لةح أناةاثلاسأفصلأة ونةتعأح ثأأ:ةنًم
أ.جيلزأة ل لأة  هأنمأجيلزأة ل لأمله

 لزيوأة ا  يأنةمقاصادأةةوةسأة لاقليأن أةعامقادةتأةنقلةبأة  زةه قيأماقوةرأتقلفريأةمكاه قاتأة صقوفأأأأأأأأ:أثاه ًا
رأفقكأةرتباوءقاأمقنأنزةرةأنةحلاقءقاأنقلزةرةأةالقوء أن لقلزيوأة خقااأةةقوةسأة لاقلقيأضقمنأأأأأأأأأأأأ  دةرةتأة حتأيا و

أ.ة  س أة لةح أنأنح ةأة صوفأة لةح ة
مأجيققلزأةةققوةسأة لاقلققيأنقق أةحملافظققاتأف مققاأياعلقق أناخص صققاتأةعمققارأنتلم ققيأمشققاريعأةمقققا   أأأأأأأأ:أثا ثققًا

أ.نةحملافظات
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.يى ر ةايتان  كاك دليذنةى دارا
 :ااراس حسني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايى ثةسةندى دةقى اةو ماددةية دةكا  كة وةكو خؤى  َينَيتةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان نةرموو.ليذنةى ياسايى ر ةايتان  د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة  ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين و هيَ تَيبينيمان لةسةرى نية

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةنابى وةزير ر ةايتان  كاك شَيب بايز نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز دبايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةكة دةكةيناَيمة  ثشتطريى لة ماد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة لة اةسـَلى ثرؤذةكـة مـاددةى هةشـتةش كـَى اةيـةوَى قسـة         1بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان لةسةر ماددةى 
بكــا  ناوتــان دةنووســني ش اَيســتا اــةم بةر َيزانــة دةيانــةوَى موداخةلــة بكــةنش بــنل ســلَيمانش هــاذة ســلَيمانش   

ش عبدالسـنمش كـاك بـنل    عظ مقيأنيش حسـن حممـدش سـةمرية طـؤرانش ذيـان عمـرش       ش كاوة حممدامعثما سيوةي  
 .نةرموو

 :(بنل) سلَيمان امحدبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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سةبارة  بةو ماددةيةش اَيمة ثَيشك بر يارماندا كة اةم بوديةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان نةيةتة ناو ميزانية 
كةواتــة اَيمــة ثَيويســت ناكــا  اَيمــة لَيــرة باســى بكــةينش لةبةراــةوةى كــة     ور اســتةوخؤ بــدرَيت بــةخؤيانش 

ر استةوخؤ دةدرَيت بةخؤيان ثارةكة تةوزيع دةكرَى و خؤيان تةسةرونى لةسةر دةكـةنش ثارَيزطاكـان نايةتـة    
تـى  من ثَيموايـة اـةو موناقةلـة داراييانـةى كـة دةكرَيـت ثَيويسـتة لةاليـةن وةزارة        / ناو بوديةش خاَلى دووةم

داراييةوة بةزووترين كا ش يةعنى لة هةر كاتَيك كة موناقةلةكة كراش بةزووترين كا  دا بة كتاس ر ةمسـى و  
ليذنةى دارايى ثةرلةمانى َت ااطاداربكاتةوةش بؤ اةوةى ثةرلةمان ااطادارى موناقةلةكان بَيت بـةوردى بزانـَى   

ةكاتى بةدواداضوون دا بتوانَى موتابةعةى بكـا  و  اةو موناقةالنة لة كوَى كراوة و ضؤن كراوة ش بؤ اةوةى ل
 .لَيثرسينةوةى لةطةَل وةزارة  بكا  بة شَيوةيةكى ورد ترش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاذة خان نةرموو
 :مصطف  بةر َيز هاذة سلَيمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وة لةنَيوان ثارَيزطاكان دا بكرَيـت لـةوةى ثةيوةنـدى    كة دةَلَى نابَى طوَيزانة 1لة ماددةى  3دةربارةى بر طةى 

بة بر ة ثارةى ااوةدانكردنةوة و ثةرةثَيدانى ثرؤذةكانى هةرَيم و ثارَيزطاكانةوة هةيةش بةر استى من ثَيشنيار 
ك دةكةم كة اةو بر طةية البنَىش ضونكة ناكرَيت طوَيزانةوة لةنَيوان ثارَيزطاكاندا نةكرَيتش اةطـةر ثارَيزطايـة  

ثَيويستى زياتر بَيت يـاخود حاَلـةتَيكى زؤر زةرور بَيـتش بـؤ يـةعنى اـةو طوَيزانةوةيـة نـةكرَيت  بؤيـة مـن           
 .لةطةَل اةو بر طةية نيم كة لةماددةكة دا هةبَيتش يةعنى اةو بر طةية البنَيتشزؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان نةرموو

 :ةمح أعثما بةر َيز سيوةي  

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

من ثَيشنيار دةكةم لةو ماددةية شوَينَيك بدؤزينةوة لة بؤ اةوةى كة ثَيشنيارةكةى دوَينَى كاك دَلشاد كردى 
كة ضةند اةندام ثةرلـةمانَيك ثشـتيوانيان لَيـى كـردش واتـة موناقةلـة لةبـةينى واتـة لـة ايستسـمارى لـة بـؤ             

 .كةينةوةش سوثاستةشغيلى نةضَيتش اةطةر لَيرة يَيى بؤ ب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ يةنابتش اةوة ر ووةـان كـردةوة بـة ماددةيـةكى تايبـة  لـة اـةحكامى خيتـامى داى دةنـَيني بـة           
 .وازحى ر وونى دةكةينةوة كة لة ايستسمارى بؤ هيَ اليةنَيك نةر وا ش كاك كاوة نةرموو

 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل
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باسى اةوة كرا كة نابَى و اةو ميزانيةى تةخسي  دةكرَيت بؤ مةشاريعى ايستسمارى لة قةزا  6لة ماددةى 
ى بـؤ زيـاد   (مجيلزأةةقوةسأة لاقلقيأنق أةحملافظقاتأنةمقضق يأأأأأ) 1لة ماددةى  3موناقةلةى ثَى بكرَيتش بر طةى 

اَيمــة دةنطمـان لةســةرى دا موحانــةزا  و  بكرَيـت بــؤ اـةوةى طوجنــاو بَيــت لةطـةَل مــاددةى ثَيشـووش ضــونكة     
 .اةقزية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش ثةيوةندى بة ثارَيزطاكانةوة هةيةش هينى اةقاليمش مسرية خان نةرموو
 :امساعي  بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ماددةكـة دةكـةم وةكـو خـؤى كـة  َينَيــتةوةو        ش مـن ثشـتطريى  1كـة بـووة بـة مـاددةى      6بة نسبة  ماددةى 

هةروةها وةزيرى دارايى ضةند ر ؤذة لَيرةية و ااطادارة لة هةموو شتةكان ثَيويستة ااطادار بَيـتش لـة هـةموو    
ــةر         ــيغةكةش اةط ــةم ص ــةز دةك ــن ح ــَييةم م ــةى س ــة بر ط ــةآلم ل ــةش ب ــي هةي ــة داراي ــدي ب ــة ثةيوةن ــةى ك اةوان

مأجيقلزأةةقوةسأة لاقلقيأمقنأةحملافظقات أف مقاأياعلق أنا اخص صقاتأمعمقارأنأأأأأأأأأأةش دابرَيذينةوة كة لَيرة واهـاتوو 
مأجيلزأةةوةسأة لاقليأيفأختص صقاتأنأأاةطةر صيغةكة وا دابر َيذرَيتةوةش  تلم يأمشاريعأةمقا   أنأةحملافظات 

 .ش زؤر سوثاسنأة الم يأن أةحملافظاتش بكرَيش تلم يأةحملافظات
 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .زؤر سوثاسش بةر َيز حممد نةرموو
 
 

 :سورة بةر َيز حسن حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة اةو يةدوةلةي كة لةطةَل قانونةكة هاتووةش يوزاَيكة لة قانونةكةش اةو يةدوةلة و لةطةَل ماددةكـاني  

ش لـة ماددةكـةداش داايمـةن    ثَيشوو كة لـة قانوونةكـة هـاتووةش بـريتني لـة رووحـي ماددةكـةش بؤيـة لـة قانونـدا          
مرونةتَيك نيشان دةدا  بة هؤي اةوةي كة موناقةلة حةقة بدرَي بة وةزيـري ماليـةش بـةآلم لَيـرة ثَيويسـتة      
تةوازونَيك رابطريَي بةيين ثاراستين روحي ماددةكة و لة بةيين اةو مرونةتةش بؤيـة بـةراي مـن دةبـَي لَيـرة      

مأجيلزأةةقوةسأةيقيأملقاق تأما  قي أةمأةذةأتقلةفوتأةةقبابأةل ويقيأأأأأأأأ: دةست ثَيبكا ش كة بطوترَي( الجيوز)بة 
دةست ثَيبكا ش اينةا رَيطا بة حةقي موناقةلـة بـدا ش بـة نيسـبة       ترب نأمثلأ لهأة لاق ت أيعينأن جيلز

رةقابــةي ثةرلــةمانيش بــؤ اــةم مةســةلةيةش اَيمــة دةزانــني دوو يــؤر رةقابــة هةيــةش رةقابةيــةكيان رةقابــةي   
ةش تةناصيلي اةرقامةش كة هـةم لـة اليـةن تـةدقيقي داخيلـي و وةزارا  و لـة اليـةن ديـواني رةقابـةي          اةرقام

مالي دةكرَيش بةآلم رةقابةي ثةرلةماني زيـاتر بـؤ ييًََبـةيَي كردنـي قانونةكةيـةش بؤيـة وةختَيـك موناقةلـة         
نرَيش بة تايبةتين دوَييَن اةم دةكرَيش زةروورية وةزيرة بةر َيزةكان ايعنمي ثةرلةمان بكةنش بؤ اةوةي بتوا
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ثَيشنيارة لة اليةن ضةند اةندام ثةرلـةمانَيك كـراش وا تـةحلي  كـرا كـة دةيـةوَي موشـارةكة بكـا ش بةراسـا          
مةبةستى مة موشارةكة نةبووش مةبةسا اةوة زياتر ايعنم بكرَي بؤ ثةرلـةمان بـؤ اـةم مةسـةلةية وش زؤر     

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .س بؤ يةنابتش بةر َيز ذيان عومةر نةرمووسوثا
 :شريف بةر َيز ذيان عمر

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشـتطريي لـة ماددةكـة دةكـةم وةكـو خـؤيش كـة بـة تايبـةتي اةطـةر بـَي صـةالحية  بـدرَي بـة يـةنابي                

زطاكانةوة بكـرَيش مـن   نابَي طوَيزراوة لة اليةن ثارَي: وةزيري داراييش بة نيسبة  بر طةى سَييةم كة نووسراوة
نــابَي طوَيزانــةوة لــة نَيــوان ثارَيزطاكــان و ايــدارةكان بكــرَيش وةكــو ايــدارةى  : ثَيشــنيار دةكــةم كــة بكــرَي بــة

طـةرميانش ضـونكة اـةوانين بةر َيوةبةرايـةتي طشـتيان هةيـة و صـةالحيةتيان هةيـة وةكـو ثارَيزطاكــانش زؤر          
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جنم الدين نةرموو عظ ميابتش بةر َيز سوثاس بؤ يةن

 :حسن جنم الدين عظ ميبةر َيز 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
انـةوة لـة نَيـوان    ريش اةو دةسةآلتةي هةية كـة طوَيز لة ماددةى نؤيةمش بر طةى يةكةمش وةزيري دارايي و اابوو

ندا هيَ دةروازةيةك نةكرَيش خـاَلي  ثشتيوانةكاني يةك دةروازة بكا ش من ثَيم واية لة دةروازةى  وةبةرهَينا
وةزيري دارايي و اابووري بؤي هةية طوَيزانة لـة نَيـوان ثشـتيواني دةروازةكـاني بوديـةدا بكـا ش بـة        : دووةم

ااماجني دابني كردني و خةريكردني اةو نةرمانانةي كة بر يار دةدرَيش من ثَيشنيار دةكةمش لة مينةح و لـة  
اعي هـيَ طواسـتنةوةيةك نةضـَيتة سـةر اـةو بةشـة لـة دةسـةآلتي وةزيـري          ايعانا  و لة مةنانيعي ايةتيمـ 

نابَي طوَيزانةوة لـة  : دارايين نةبَي كة طواستنةوة لة هيَ بةشَيكةوة بؤ اةو سَي بةشة بكرَيتش خاَلي سَييةم
دانـةوة  نَيوان ثارَيزطاكاندا بكرَي لةوةي كة ثةيوةندي بة بر ة ثارةى اـاوةدان كردنـةوة و ثرؤذةكـاني ثةرةثيَ   

هةيةش من ثَيم واية نةك تةنها لة نَيوان ثارَيزطايةك بؤ ثارَيزطايةكي تـرش لـةناو ثارَيزطايةكيشـدا بـؤ قـةزا و      
ناحيــةكان و الدَييــةكانينش اــةو ثرؤذانــةى كــة ثةســةند دةكــرَينش طوَيزانــةوةي تَيــدا نــةكرَيش دواي ثةســند  

 .كردني ثرؤذةكان وش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثاس بؤ يةنابتش بةس موناقةلة دةنط درا لةسةري لة ماددةكةي ثَيشكش بةر َيز عبدالسنم بةرواري نةرمووس

 :صديقمصطف أبةر َيز عبدالسنم 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من ثشتطريي اةو ثَيشنيارة دةكةمش اةوةي داوا اةكةن كة ثةرلةمان ااطادار بكرَيش ثَيشنيار دةكةم لـة يةكـةم   
ة دووةمش يان لة يَيطايةكي تايبة ش ثةرلةمان بةو طؤر انكاريانة ااطادار بكرَيش لـة كـاتي بانطكردنيـان يـان     و ل

موتابةعةيانش تاكو بزانني اةو طَور انكارية كراوةش سَييةمش اةطـةر وةكـو خـؤي  ينَيـتش مـن تةصـةور دةكـةم        
يارمــان دا اــةو بوديــةى ايعمــاري    بر : تةحصــي  حاصــلة و البــردرَيش ضــونكة اَيمــة بر يارمــان داش يــةك      

خؤي كة ثارةكة كة دَيت اةصَلةن لة مةركةزةوةش بـؤ موحانةزةكـة تـةرخان    : موحانةزا  يودا بكةينش دوو 
كراوة و بة ناوش واتا تؤ هيَ دةسةآلتَيكي طؤر انكاريت نيةش اةطةر بةو نةصة بيتش اةو نةصة زيادةش ضـونكة  

ميزانيةكةمان يةك خستبووش بـةآلم لَيـرة سـواال اةوةيـةش اايـا ثَيويسـت       اةوة اةطةر َيتةوة اةو كاتةى اَيمةش 
هةية اَيمة لَيرة بة يودا باس بكةينش اةو مةبدةاةي لة خاَلةكاني تر هاتووةش كـة ثرؤذةكـان لـة موحانـةزة     

ت بؤ موحانةزة نةطوازرَي ش اةطةر وا بَيش دةبَي صيا ةكة بطَور ين و بيكةينة طشـاش اـةطينا اةطـةر مةبةسـ    
تةنها اـةو ميزانيـةي بووذاندنـةوةى ثارَيزطاكانـةش مـن تةصـوةر دةكـةم اةطـةر برادةرانـي دارايـي هاوكـاريم            

 .بكةنش خؤي اةصَلةن نابيتش ضونكة خؤي كة دَيتش بةناوةوة هةر بؤ موحانةزاتةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ابي وةزيــري دارايــي دةكــةينش اةطــةر اــةو ســوثاس بــؤ يــةنابتانش موداخةلــةكان تــةواوش اَيســتا داوا لــة يــةن
 .وةآلمَيكي هةبَيش نةرموون

 :وةزيري دارايي و اابووري/بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة هةموو ساَلَيكش يةداويلةكان كة اةنَيرينش ديـارة موتـةنيق عليـة تَيدايـةش مونةقـةحي تَيدايـةش لةوَيـدا        

راةكةوَيش موناقةلة كة اةكرَيت لة هـةموو شـوَينَيك وا موتةبةعـةش تـةبيعي موناقةلـة بـَي       موناقةالتةكان دة
سةبةس ناكرَيش اةسبابي خـؤي هةيـة كـة اـةكرَيتش زؤر يـار لـة سـةر داواي وةزيـري مـةعين اـةكرَيت اـةو            

ة سـورةتي  موناقةالتانةش بةآلم اَيمة هةموو موناقةلةيةكش ثَين اةو يةلسةية ش هةموو موناقةلةيةك اَيمـ 
اةدةين بة ديواني ضاوديريش ثَيشي اَيستا  دراوةش ديواني ضاودَيري داراييش اةو دةزطايةية كة تابيعـة بـةم   
ثةرلةمانة بةر َيزةش  اةوانن هةَلئةسن بة تةدقيق كردنـي اـةو يـؤرة شـتانةش لـة كـوَي ببيـنن كـة خةلـةلَيك          

قةلــة كــة كــراوةش اــةوان ايعــتريازي خؤيــان  هةيــة لــةو موناقةلةيــةش يــان ســةبةبَيكي موعةيــةن نيــة و مونا  
اةنووسن و بةرزيشي اةكةنةوةش من بؤية كة اَيمة اةيدةينة اةوانش يةعين اةوان دَين لـة تةدقيقـدا اـةوان    
بةشداري اةكةنش اةوان اةزانن موناقةالتـةكان ضـؤن كـراوة و بؤضـي كـراوة ش اةسـبابةكاني هـةر هـةموويش         

زتان ثَيتان باشة و طومان لة موناقةلةتةكانيشتان هةيةش اَيمة مانيعمـان  بةس لةسةر اةوةشةوةش اةطةر بةر َي
نيةش خؤ اَيمة ضؤن اَيوة بر يار بدةن وا دةكةينش نوسخةيةكين لة موناقةالتةكانتان اـةدةييَنش اـةو وةختـة    

ان اَيمــة اةيدةينــة اةجنومــةنى وةزيــران و رةقابــةي مــالي و بــة اَيرةشــى اــةدةينش بــةآلم نــازا  اــةوة خؤتــ
 .اةيزانن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةر َيز لَيذنةى دارايي نةرموون
 :ااراس حسني حممود.بةر َيزد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة راستيدا لة دةراةجنامي اةو موناقةشاتانةى كرا لة نَيوان اةنـدام ثةرلةمانـةكان و ثَيشـكينش ثـَين اـةم      

مان خستة رووش كة اةطـةر بكـرَيش بـؤ اـةوةي اـةو بةرضـاو روونيـة        دانيشتنةش اَيمة  هةر ثَيشنيارَيكي ااوا
زياتر بَيتش طومان نةمَييَن وةكو اةَلَين طومان هةيةش با وَينةيةك لة اةوامري موناقةال  بَيت بؤ ثةرلـةمانش  
ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانين دابةشــي بكــا  بةســةر لَيذنــةكانش بــةس اــةوة يــةعين بــةوة كؤتــايي دَيــت اــةو    

 .ش زؤر سوثاسمةوزوعة و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك عمر نةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددةى ثَيشوو باسي لةسةر كراو و دةنطـي لةسـةر هَينـدرا و كؤتـايي ثـَي هـاتووةش       نيسبةتي موناقةال  بة

ةتـي ماليـة راثؤرتَيـدا بـدا  بـة ثةرلـةمانش اَيمـة لـة         اةمما مةسةلةي اةوة كةوا هةموو موناقةلةيـةك وةزار 
ثةرلةمان بةطوَيرةى نيزامي داخيلي ناو ثةرلةمان ايشي خؤمان دةكةينش هيَ بابَيك و نةصلَيكمان نية كـة  
ايلزامي وةزارة  بكا  لةو بابي موناقةالنة راثؤرتَيكمان بداتَيش اةطةر بشمان داتَيش اَيمة ناتوانني وةكـو لـة   

ــدا بكــةينش حيكمــةتي دانــي اــةو نوســخةية ضــية  انــداتَي ش خــؤ اَيمــة     نيزامــي د اخيلــي تــةعامولي لةطةَل
دااريةيةكمان هةيـة ثَيـي اـةوترَي ديـواني رةقابـةي مـاليش اَيمـة نـابَي بـةو هـةموو ضـاوي طومـان و شـكةوة              

ــةتيمان هة     ــةي تايب ــة لَيذن ــةينش اَيم ــان بك ــةكاني خؤم ــان و وةزارةت ــةموو دام و دةزطاك ــةيري ه ــةناو  س ــة ل ي
ثةرلةمانداش لَيذنةى مالية هةيةش لَيذنةى ياسايي هةيةش سةريةم لَيذنةكاني ديكة هةيةش خؤ اـةتوانن دوايـي   
اــةو لَيذنانــة بضــن لــة دواي وةزارةتةكانــدا  ــا نيــة وةزارةتــي ماليــةش تــةعقييب ايشــةكانيان بكــةنش اةطــةر   

قابةي ماليش لةطةَل ثةرلةمانـداش قسـةي خؤيـان    خةلةلَيك هةبوو خوا نةخواستةش اةو كا  دةتوانن لةطةَل رة
لةسةري بكةنش لةبةر اةوة هيَ ثَيويسـت ناكـا  وةزارةتـي ماليـةش لةسـةر اـةو موناقةالتانـةى كـة هةيـةتيش          

 .هيَ راثؤرتَيك بدا  بة ثةرلةمانش ضونكة يَيي خؤي ناطرَي وش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رؤذان نةرموو.د زؤر سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةو ثَيشنيارانةى كة خرانة رووش زياد كردني قةزا لة دواي وشةي ثارَيزطا بؤ بر طةى دووةمي اـةو  

ك نـاكرَي نـة قـةزا    ماددةيةش اةوة اةو بوديةية تايبةتة بة ثارَيزطاكان و هةرَيمةكانش بؤية بة هيَ شـَيوةية 
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ش 1111زياد بكرَيش نة يةكة كارطَيريةكانش كة بودية تةرخان كرا بة ثَيي بوديةي ايتيةادي ساَلي ياسـايي  
تةنها بؤ موحانةزا  و اةقاليمةش نة دةتوانني قةزا زياد بكةينش نة دةتوانني يةكـةي كـارطَيري زيـاد بكـةينش     

 .هةر تةنها اةو تَيبينيةم هةبووش زؤر سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

زؤر سوثاس بؤ يةنابتش لَيذنةى ياساييش اةو ثَيشنيارةى كةكرا و روون كرايةوةش بـؤ اـةوةى بيخوَيننـةوة و    
 .بيدةينة دةنطدانش نةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :صيا ةكة بةو شَيوةية دةبَيت
ت أف ماأياعل أناخص صاتأةمعمارأنأتلم يأمشاريعأةمققا   أنأةحملافظقاتأنأةعق مأأأأةةوةسأة لاقليأن أةحملافظا

أ.ة رب ا أنل ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا ثَيشنيارَيك هةبوو كة اةو موناقةلةيةش وةزارةتي دارايي و وةزارةتي تةختيتش ثةرلةماني بة 
الي اةنـــداماني ثةرلـــةمان هـــةبووش كـــة اةمـــة لـــة اليـــةني  نووســـراو ااطـــاداري بكاتـــةوةش روونكردنـــةوة 

وةزيريشةوة اةمة عايدي ديواني ضاودَيري داراييةش وةكو باسي كردش اةندامَيكي بـةر َيزين ايشـارةتي بـةوة    
كــرد كــة اةمــة كــاري اَيمــة نيــةش اَيمــة لةطــةَل رةقابــةي دارايــي اةمــة اةكــةينش اَيســتا كــَي لةطــةَل اةوةيــة   

كــرا و كــة هــةمووتان طوَيتــان لــَي بــووش ثةســند بكرَيــت ش تكايــة دةســت بــةرز بكــا ش زؤر  ثَيشــنيارةكةي كــة 
بةر َيز لةطةَلداية كـة ثةرلـةماني لـَي ااطـادار بكرَيـتش كـَي لةطـةَل اةوةدايـة كـة ثةرلـةماني لـَي             11سوثاسش 

نَيتـةوةش بؤيـة بـة    بـةر َيز لةطـةَل اةوةدايـة كـة وةكـو خـؤي  ي       51ااطادار نةكرَي ش وةكو خؤي  ينَيتةوة ش 
ــةيين           ــة ب ــة ل ــيش موناقةل ــةى داراي ــنياري دووةمش لَيذن ــنيارةش ثَيش ــةم ثَيش ــةوة ا ــط ر ة  كراي ــةى دةن زؤرين

 .موحانةزا  البندرَي
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةوانةيـة اـةو موازةنـة    اَيمة مادةم باسي موازةنةي ايقليم هةمووي دةكـةين وش موحانةزةتـةكانين راسـتة ل   

شَيوةيةك لة اةوةي تايبةنةندي خؤي هةبَيتش بـةس بـةراي اَيمـة باشـك وايـة وةكوماددةيـةكي ياسـايي لـة         
ثرؤذة ياساكة هةبَيش بووني لة نةبووني باشكةش اـةو كاتـة بةرضـاورووني زيـاتر اـةبَي كـة اـةو موناقةلةيـة         

 .ناكرَي وش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةزيري دارايي رةايتان لةسةر اةو بر طةية تكايةو
 :وةزيري دارايي و اابووري/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةطةر هةبَيش باشكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ثةسـند بكـرَيش تكايـة    بةَلَيش بةر َيزانش اَيستا لَيذنةى دارايي و وةزيري داراييش ثَييان واية كـة اـةو ثَيشـنيار   
 .ثَيشنيارةكة ااخري يار ،وَيننةوة بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدان

 :زازةبةر َيز عوني كمال سعيد ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارةكةش ايلغا كردني بر طةى سَييةمة لةماددةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زا  البندرَيش بؤية اَيستا اةخيةينـة دةنطدانـةوةش بةوانـةى    موناقةلةش ثَيشنيارةكة اةوةيةش لة بةيين موحانة
اةيانةوَي موناقةلة البندرَيت دةنطي بؤ اةدةنش يان اةوةشي بيةوَي وةكو اةصَلي ماددةكة  ينَيتـةوةش كـيَ    

نش لةطةَل اةوةية موناقةلة لة بةيين ثارَيزطاكان البندرَي تكاية دةسـا بـةرز بكاتـةوةش زؤر سـوثاسش بـةر َيزا     
هةر بؤ روونكردنةوةش كة موناقةلة البندرَيش ايلغـاي نةقـةرة سـَي لـة ماددةكـة اـةكا ش كـَي لةطـةَل اةوةيـة          

 8موناقةلة البندرَي ش كة بر طةى سَي لة مـاددةى هةشـت لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة و كـة اَيسـتا مـاددةى نؤيـةش          
ينَيتـةوة ش بةزؤرينـةى دةنـط ثةسـند كـراش      بةر َيز اةيةوي بر طة سَي ايلغـا بكرَيـتش كـَي لةطـةَل اةوةدايـة       

 .اَيستا طشت ماددةكة ثا  تةعدينتةكة يارَيكي تر ،وَيننةوة بؤ اةوةي بدرَيتة دةنطدان
 :زازةبةر َيز عوني كمال ب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أ:أة ادةأة ااةعي

ة لةح  أناةاثلاسأفصلأة ونةتع أح ثأ لزيوأة ا  يأنأةمقاصاد أص ح يأةةوةسأة لاقليأن أةعامادةتأة بابأ-1
أ.جيلزأة ل لأة  هأنأمأجيلزأة ل لأمله

 لزيوأة ا  يأنأةمقاصقاد أةةقوةسأة لاقلقيأنق أةعامقادةتأةنقلةبأة  زةه قيأماقوةرأتقلفريأةمكاه قاتأة صقوفأأأأأأأأأأأأ-1
ة لاقليأضمنأة  س أ  دةرةتأة حتأيا ورأفكأةرتباوءاأنلزةرةأنأةحلاقءاأنلزةرةأةالوء أنأ للزيوأة خاا أةةوةسأ

أ.ة لةح أنأنح ةأة صوفأة لةح ة
أ.مأجيلزأةةوةسأة لاقليأن أةحملافظاتأف ماأياعل أناخص صاتأةعمارأنأمشاريعأةمقا   أنأةحملافظات-3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة تكايـة  لَيذنةى دارايي قسةتان كـردووةش اَيسـتا بـؤ دةنطدانـة اـةوةي كـاك عـةوني خوَينديـةوةش كَيـي لةطةلَـ          
بةر َيز لةطةَلدا نيةش بة زؤرينـةى دةنـط    13بةر َيز لةطةَلدايةش كَي لةطةَلدا نية ش  81دةسا بةرز بكاتةوة ش 

 .نةرموون 11ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةى 
 :زازةبسعيد بةر َيز عوني كمال 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

أ:ة ادةأة عا وة
أ. للزيوأة خاا أص ح يأ-1

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .نوقتةي نيزامي يةك دةقةش نةرموو
 :بةر َيز بةنرين حسني خليتة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيــرة ثةرلــةماني كوردســتانة و تةمســيلي هــةموو طــةلي كوردســتان دةكــا ش اةوةنــدةى مــن ديقــةتي دةدةمش  

ةرةبي اةخوَيندرَيتـةوةش اةنـداماني   ثرؤذةي ياساكان بة طؤر انكاري و بة طؤرانةكاريةكانةوةش هـةمووي بـة عـ   
ثةرلةمانين بة شَيوةيةكي طشا ااطاداري ننيش بؤية من داوا دةكةم لَيرةش لةبةر اةوةي زماني اَيمـة زمـاني   
كوردييـــةش اةطـــةر لَيـــرة بـــة كـــوردي نةخوَيندرَيتـــةوةش اـــةي ثـــةنا بـــؤ كـــوَي بـــةرين بـــة زمـــاني كـــوردي  

 .،وَيندرَيتةوة ش بؤية من داوا دةكةم
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .دةست خؤ ش سوثاست دةكةمش تكاية بةكوردين بيخوَيننةوةش زؤر راستة و لة يَيطاي خؤيةتي
 :زازةبسعيد بةر َيز عوني كمال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

أ:ة ادةأة عا وة
 قهأختليقلأرؤةقاسأأأأمل ل أديلارأعنأكلأحا ي أنأأ351 للزيوأة خاا أص ح يأة صوفأمباأمأيزي أعل أ:أةنآل

أ.مل ل أديلارأ151ة  نةةوأة اانعيأ لزةرتهأنصوفأمامأيزي أعنأ
أ.مل ل أديلارأأ كلأحا يأ311 وؤةاسأةم ئاتأاريأة وتبطيأنلزةرة أص ح يأة صوفأمباأمأيزي أعل أ:أثاه ا
أ:يوةع أيفأةنآلأنأثاه تأماأيل :أأثا ثا

أ.يفأة لةزهيأة عاميأة سللييأنأ  اوةرأةحمل دةأماة أيا أة صوفأنف تأ  عامادةتأة صادقأعل ءاأ-1
ة ا    أنامعامادةتأة خصصيأنا لةزهيأة عاميأنأمأجيلزأة  الل أيفأةم ازةمأنا صوفأمباأيزيق أعقنأمقاأ قلأأأأأ-1

أ.خمصاأيفأة لةزهي
 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :كة كة دةبَيتة ماددةى دةيةمماددةى نؤيةم لة اةصَلي ثرؤذة

مليـؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت      351وةزيري تايبةنةندش دةسةآلتي خةرج كردني هةية بة بر ي كة لة : يةكةم
بؤ هةر حاَلةتَيكش بؤشي هةية كة دةسةآل  بة سةرؤك نةرمانطةكاني سةر بةوةزارةتةكةي بدا ش كة بر ي تا 

 .مليؤن دينار خةرج بكةن 151
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مليـؤن   311سةرؤك دةستانةى كة سةر بـةوةزارة  نـنيش دةسـةآلتي سـةرن كردنيـان هةيـة تـا        اةو : دووةم
 .دينار بؤ هةر حاَلةتَيك

 .لة يةكةم و دووةمداش اةمانةي خوارةوة ر ةضاو دةكرَين: سَييةم
خةريكردن بة طوَيرةي ثشتيواني ثةسند كراو لة بوديةى  طشا ساآلنة دةبَيت و بـؤ اـةو مةبةسـتانةى    -1

 .ان دياري كراوةبؤي
ثابةند بوون بةو ثشتةوانةى كة لة بوديةي طشتيدا تةرخان كراوةش ناشكرَي خووةبةستة بة خةريكردن -1

 .بكرَي بة زياتر لةوةى كة لة بوديةدا تةرخان كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى دارايي رةايتان 
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
اَيمة لةطةَل ماددةكـةداينش تـةنها لـة لَيذنـةى دارايـي تةسـبيا خاَلَيكمـان كـردووة لـة دووةمش كـةوا سـةرؤك            

مليؤن دينارش اةمـة تـةنها ثَيشـنياري     151مليؤن دينارةوة بؤ  311دةستةكان دةسةآلتي خةريكردنيان لة 
 .لَيذنةى داراييةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رةايتان  لَيذنةى ياسايي
 
 
 

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة تةنها ثشتطريي لة ماددةكة دةكةينش بةآلم ثَيشنياري زيادكردني بر طةك دةكـةينش كـاتي طتتوطـؤكردني    

بر َيك ثارة  بودية لةسةر اةوة ثَيشنيار هةبوو كةوا وةزيري كشتوكاَل تؤزَيك دةسةآلتي ثَي بدرَي بؤ اةوةي
لة كاتي ثَيويست دةسةآلتي هةبَي كةوا سةرن بكرَيش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين بر طـةي ضـوارةم لـةو ماددةيـة        

 :زياد بكرَيش اةطةر رَيطة بدةي بر طةكة ،وَينمةوة
 :بر طةى ضوارةم زياد بكرَي بؤ اةم ماددةيةش عةرةبيةكةم لةبةردةستداية

 ا  ي أص ح يأصوفأة لةدأة خصصيأ  عاهاتأة زرةع ي أ اق ةرتأةمحا اةقاتأأأ لزيوأة زرةعيأنأة لةردأة:أرةنعت
أ.يفأنقاءاأة لاةعأنأنا الس  أمعأنزيوأة ا  يأنأةمقاصاد

 . بكرَيتة بر طةى ضوارةم بؤ اةو ماددةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 بةر َيز يةنابي وةزير رةايتان 
 :رايي و اابووريوةزيري دا/بةر َيز شيب باز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة ثَيمان باشة ماددةكة وةكو خؤى  ينَيتةوةش كة باسي وةزيري زيراعة بكـرَيش بـة تايبـةتي اـةبَي اـةوة      
باسي هةموو وةزيرةكان بكرَيش اةو دةسةآلتة بـة هـةموو وةزيرةكـان بـدرَيش نـابَي ايستيسـناي يـةك وةزيـر         

ةزارةتي تايبةنةندي خؤيانش اين و كاري لةو بابةتانةى هةيةش ثَيويسا بـةوة  بكةينش هةموو كةسَيك لة و
 .هةية اةو دةسةآلتةي ثَي بدرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.بةر َيز كاك د
 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م بر طة زيادة بؤ اةم ماددةيـةش تـةنها تةاكيـد خراوةتـة     لةسةر اةو روونكردنةوةي بةر َيز وةزيري داراييش لة

سةر بابةتي ايعانا ش وا تَي اةطةم ايعانا  بة تايبةتي ثابةندة بـة وةزاةرتـي زيراعـةوةش بؤيـة بـةو شـَيوةية       
ايقترياحةكة كراوةش مةرج نيـة هـةموو وةزارةتـةكان بابـةتي ايعاناتيـان هـةبَيش تـةنها وةزارةتـي زيراعةيـةش          

 .روونكردنةوةيةكةش سوثاساةوة وةكو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خورشيد نةرموو
 
 
 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةرتي زيراعة كةرتَيكي زؤر زؤر موهيمة و دةبـي هـةموومان طرنطـي ثـَي بـدةين و هـةموومان موتـةنيقني        

َيتش اَيمة لةكاتَي كة ثَيويستيمان مةسـةلةن بـة كيميـاوي    لةسةريش وةزاةرتي زيراعة طلةيي اةوةي هةية دةَل
بووش يووتيارانش يان كاتي كر يين تؤش ايةرااا  تاخري دةبَيش كة كيمياوي دَيت وةختةكة رؤيشـتووةش تؤيةكـة   
دَيتش مةومسةكةي رؤيشتووةش بؤ اةوةي اَيمة ثشتيواني كةرتي زيراعي بكةينش اةم ايشكاالنة حةل بكـةينش  

 .ي اةم بر طةمان كردووة و زؤر سوثاسثَيشنيار
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاسش بــةر َيز اةنــداماني ثةرلــةمانش اــةوةي دةيــةوَي قســة بكــا  ناويــان اةنووســنيش نــةرموونش اــةو  
ش عظ مققيبةر َيزانــة اةيانــةوَي قســة بكــةنش ثــةريهان قــوبنيش بةشــري خليــ ش بــةنرين خليتــةش يــنلش ايــانش  
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ةش ذيانش زكيةش صباحش نةردانش شريزادش عبدالرمحنش عمر هةوراميش شةو ش هةور ازش كةسي تر سيوةي ش مسري
 .هةية ش ثةريهان خان نةرموو

 :ثريهان قوبني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةكـة  من ثشتطريي لة راي لَيذنةى ياسايي دةكةمش كة بَلَين اةو حةصـري صـةرنة نةبَيتـةش بـا بَلـَيني بـر ي ثا      

ديار بَيت بؤ وةزارةتي كشتوكاَلش بةآلم اةو موشـكيلةية هـةموو وةزارةتـةكان اةطرَيتـةوةش اةطـةر بـَين اَيمـة        
اةو صةالحيةتةي صةرنةش بر ةكةي دياري نةكةينش بيدةين بة هةر وةزارةتَيك و لة بوديـةى خـؤي سـةرن    

نة و بؤ ثرؤذةكاني كة ديـاري كـراوة بـؤ    بكا ش وا بزا  اَيمة موتابةعة كردني ثةرلةمانين بؤ اةو وةزارةتا
وةزارةتةكان ااسانك دةبَيش اَيمة لة خينلي بةدواداضووةانش بؤ ةوونة بؤ وةزارةتي ثةروةردةش كةدةضي بـؤ  
اليان سةير دةكةيش داواي سؤثايةكيان كردووةش اةمة زؤر زؤر بةسيتةش بةآلم لةبةر اـةوةي وةسـتاوة لةسـةر    

ــرَيش   ــةرخان بك ــؤ ت ــاَلةش     ثــارةى ب ــتا دوو س ــؤ ةوونــة تــا اَيس ــاش ب ــي تةندروس ــاوينش وةزارةت ــتووةتة ه طةيش
هـةزارة و نـةيانتوانيوة صـةريف     81كـة بَلـَين نيـةش بـة      co2صاَلةيةكي نازوور هةيـةش لةبـةر اـةوةي  ـازي     

مـن  بكةينش اةمة ثاساوي مودةرااي عام و وةزارةتةكان ناهَيَلَيش بؤ اةوةى كة اةو حةصري صةرنة نةمييَنش 
داوا اةكةم اةو بر ة البندرَي و بتوانن لة بوديةى وةزاةرتةكةي خؤيان بتوانن صةريف بكةن بؤ ثَيداويسـا  

 .خؤيان و ثرؤذةكانيانش زؤ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةشري نةرموو.سوثاسش بةر َيز د
 
 

 :تؤنيق بشري خلي .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مليؤنـةوةش   111ناروونيةك هةيةش اةوةي كة مةبلـة ي صـةرنةكة ديـارة كـة زيـاد كـراوة لـة         لةو ماددةيةدا

مليؤنش بةآلم اَيمة وةكو اـةوةي كـة بـاس كـرا  دوَيـيَنش لـة زؤربـةي يـان لـة هـةموو            351اةمساَل بوويتة 
َيذنةكـةش يةكـةم   لَيذنةكانش كاتَيك كة مودير عام بانط دةكرَينش كاتَيك كة وةزير بانط دةكرَيشيـان سـةرؤك ل  

طليةييان اةوةية كةوا اةوان دةستيان كراوة نية لةو مةبلة ةي كة بؤيان تـةرخان كـراوةش زيـاتر لـة نيـوةى      
مةبلة ي موخةصة  لة ميزانيةش دةطةر َيتةوة بؤ خةزينة و ناتوانن سةريف بكةنش بؤية من ثـَيم وايـة اـةو    

 أمليؤن دينارش ثاشان 251نش بةالي كةم بيكةينة مليؤنة  كةمةش يان ايتنقي بكةين يان زيادي بكةي 351
ش مـادام اـةوة مورتـةبت نيـة بـة وةزيـرةوةش بـؤ صـةالحيةتي وةزيريشـي           وؤةاسأةم ئاتأاريأة وتبطيأنلزةرة

نةدةييَنش بؤ نةنسي اةو مةبلغةين بؤ اةوي دانةنَين كة وةزير هةياش اةوان هةر اةصَلةن مورتـةبت نيـة   
دام اةوين هةر نةنسي مةبلة ي وةزارةتي هةبَيش لـة ثاشـان حاَلـةتَيكي ديكـة دةَلـَيش      بة وةزارةوةش كةواتة ما
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للوزير املخت  صنحية الصرن  ا ال يزيد عـن اةوةنـدة لكـ  حالـةش اايـا اةوةنـدة صـةرنة مانطانةيـة يـان          
تةاكيــد  هــةموو ســاَلي ماليــة ش لــة خينلــي ســاَلةكة هــةمووي  لــة مانطَيكــة  مــادام بــا بنووســرَي شــهرياش بــا 

بكرَيتةوةش ثَيشنيارةكةى لَيذنةى ياساييش منين زؤر ثشتيواني لَي دةكـةمش كـة بةراسـا وةزارةتـي كشـتوكاَل      
ثَيويسا بةوة هةيةش بةآلم وةزارةتةكاني ترين ثَيويستيان بةوة هةيةش وةزارةتي صـيةة  ثَيويسـا بـةوة    

ان هةية كـة لـة وةختَيكـدا لةبـةر بـَي ثـارةيي       هةية كة ياري وا هةية دةبيين ثَيويسا بة هةندَي داو دةرم
ناتوانَي بيكرَيش اَيستا  زؤربـةي نةخؤشـخانةكاني حكـومي تةماشـاي دةكـةينش نـةخؤ  دةضـَي لةوَينـدرَي         
ايةباري دةكةن كة بضَي دةرمانةكان لة دةرةوة بكرَيش كة لة نةخؤشخانةكاندا نيةش بؤية اةمـة ثـارة سـةرن    

مين لةكاتي ثَيويستدا وةكو خؤي بـر ة ثـارةى خـؤي سـةرن بكـرَيش وةزارةتـي       بكرَي بؤيان و دابنرَيش كة اة
ثةروةردة لـةكاتي ايمتيةاناتـدا كـة دةبـيين بـر ة ثارةيـةكي ثَيويسـتةش بـةآلم نـاتوانني سـةريف بكـةين لةبـةر             

 .اةوةي ميزانيةي موحةدةدةش ناتوانَي سةرن بكا  وش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤ يةنابتش بةر َيز بةنرين خان نةرمووزؤر سوثاس ب

 :بةر َيز بةنرين حسني خليتة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةر ةراي ثشتيواني كرد  لة دةقي اةو ثَيشنيارةى لَيذنةى ياساييش بؤ دةست كراوةيـي زيـاتر بـؤ وةزارةتـي     

ةر بَيـت و بـة باشـي خزمـةتي     كشتوكاَلش ديارة كشتوكاَل كةرتَيكي طرنطي اابووري هةرَيمي كوردسـتانةش اةطـ  
اةو بوارة بكرَيش تةصةور دةكةم اةتوانَي ثَيداويسا بازةر ةكاني ناوةخؤ لةبةروبوومي خؤماَلي ثر  بكاتةوةش 
ديارة تةنها وةزارةتي كشتوكاَلين نية كة ثَيويسا بةو دةست كراوةيية هةيةش لة هةمان كاتيشدا كؤمـةَلَيك  

بــةوة هةيــةش وةكــو وةزارةتــي تةندروســتيةش وةزارةتــي شــارةوانيةكانةش   وةزارةتــي تــر هــةن كــة ثَيويســتيان  
 1اةمانة  ثَيويستيان بة دةستكراوةيي هةية بـؤ بـةيَي طةيانـدني اـين و كارةكانيـانش ديـارة لـة مـاددةى         

اةصَلي ثرؤذةكة باس كراش دةسةآلتي خةرج كردن اةدا  بة وةزارةتةكان وهةروةها سـةرؤكي نةرمانطـةكانش   
مة زياتر باس لة دةستكراوةيي وةزارةتةكانش يان مةركةزي ايداري بكةينش اةوة اـةوان ثَيويسـتيان   اةطةر اَي

بة زياتر لةو بـر ة هةيـة بـؤ خـةرج كردنيـانش بـؤ اـةوةى اةوةنـدة ضـاو لـة دةسـا وةزارةتـي دارايـي نـةبنش               
م كة اةو ر َيذةية زيـاد  ضاوةر َي بكةن تا اةمرةكةي دةراةكةنش ثارةكةي بؤ سةرن اةكةنش بؤية من تكا اةكة

بكرَي بؤ اةوةى اةو دةستكراوةيية زياد بكرَي لة وةزارةتةكان وش كارةكان بة باشي يَيبـةيَي بكـرَينش ديـارة    
باسي سةرؤكي نةرمانطـةكان كـراوةش مـن ثـَيم باشـةش يطـة لـة وةزارةتـةكان و سـةرؤكي نةرمانطـةكانش اَيمـة            

هةيةش يطة لةوة ش سَي ايدارةى تر لة بةرنامةمان هةيـةش لـة   يةكةي ايداردان هةيةش ايدارةى طةرمياةان 
داهاتووشدا دةست بةكار اةبنش ثَيم باشـة بـؤ اـةوةي باشـك اـةوانين اـين و كارةكانيـان يَيبـةيَي بكـةنش          
دةستكراوةيةكش رَيذةيةك ثارةش طوذمةيةك ثارة بؤ اةوان تةرخان بكرَيش تا اةوانين بة هةمان شَيوةش اين 

خؤيان يَيبةيَي بكةن و اةوةندة نةطةرَينةوةش هةم بؤ حكومة  وش هةم بؤ وةزارة ش لة بر طةى و كارةكاني 
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دووةمش باس لة دةستكراوةيي يان دةسةآلتي خةرج كردني سةرؤك دةستةكان اةكا ش ديارة اَيمة لة كابينةى 
لة بري اةوانة دةستة ثَيـك   شةشةمش كؤمةَلَيك وةزارةتي لَيك دراوة و كؤمةَلَيك وةزارة  هةَلوةشانةوةش بؤية

هاتووة وش كؤمـةَلَيك دةزطـاي سـةربةخؤمان هةيـةش اةمانـة طرَيـدراون بـة وةزارة ش اةطـةر اَيمـة بَيـت و بـة            
ــةكاةان      ــؤ ضـــي وةزارةتـ ــيك اَيمـــة بـ ــا اـ ــةَل بكـــةينش يـ ــةكان موعامةلـــةيان لةطـ ــَيوةي وةزارةتـ هـــةمان شـ

ش بؤية من ثَيم وايةش دةسةآلتي خـةرج كـردن بـؤ اـةوانش     هةَلوةشاندنةوة و لة بر ي اةوانة دةستةكاةان دانا 
مليؤن دياري كـراوةش   351مليؤن بؤ هةر حاَلةتَيكش لة هةمان كاتدا بؤ هةر وةزارةتَيك  311اةو بر ة زؤرةش 

 .مليؤنش سوثاس 111مليؤنةكة كةم بكرَيتةوة بؤ  311بؤية من ثَيشنيار دةكةم 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤ يةنابتش بةر َيز ينل علي نةرمووزؤر سوثاس ب

 :عثما عبداهلل  بةر َيز ينل علي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطةَل دةستخؤشيم بؤ لَيذنـةى ياسـاييش بـؤ اـةو ثَيشـنيارةش حـةز دةكـةم اـةوة روون بكةمـةوةش كـة طرنطـي            

حكومةتين طرنطي ثَي اةداش كة  كشتوكاَلش كة بة دَلخؤشييةوة اةَلَيمش كة اَيستا زؤربةي اةندام ثةرلةمان و
شتَيكي سكاتيةيةش لةو خاَلةوة دةست ثَي اةكةمش بؤ داوا كراوة كة دةسةآل  بدرَيتـة وةزيـري كشـتوكاَلش بـة     

بـؤ  % 18621هةماهةنطي لةطةَل وةزيري دارايي اةو ثارةى سةرن بكا ش رَيذةى ثارةكة هـةموو ايعانـا  لـة    
شــا و هاوكاريــة كــة ايعانــاتي زيراعيــةش بــؤ ثَيداويســا و ثشــتطريي    وةزارةتــي كشــتوكاَلةش ديــارة اــةو ثاَلث 

يوتيارانةش هةر لـة ثَيداويسـتيةكاني كـة بـؤ رؤذانـة يـان بـة تةاكيـدي بَلـَيني مةومسيـةش يـةعين اةطـةر لـة              
مةوسيمي خؤيدا ثَيداويسا بـؤ نـةطا ش مةسـةلةن بـؤ سـةماد كـة لـة مةوسـيمي خؤيـدا ثَيـي نـةطا ش بـؤي             

اـةوة مـن ثشـتطريي دةكـةم كـة دةسـةآل  بدرَيتـة وةزيـري كشـتوكاَل بـة هةماهـةنطي لةطـةَل             ناكرَيش لةبـةر  
ــن           ــة م ــةوة ك ــري هَينان ــؤ وةب ــةر ب ــين ه ــري داراي ــا  وش وةزي ــةرن بك ــة س ــةو ثارةي ــة ا ــيش ك ــري داراي وةزي

كاَل و ثَيشنيارةكةم خوَيندةوة و ثاَلثشا كردش اةوة زؤر ثَيويسـتة و اَيمـة لـة كؤبوونـةوة لـة لَيذنـةى كشـتو       
ااودَيري لةطةَل وةزيري كشتوكاَلداش يةكَيك لة طرنتةكاني اةوة بووش كة اةمساَلش بؤ ةوونة باسي اةكةمش كة 
سةماد اةبواية لة كاتي تؤكردنـدا سـةماد هـةبَيش لـة مـانطي دوودا هـةبَيش لـة مـانطي سـَي  و ضـواردا سـةماد            

كوردستاني لَي كةتةوةش كـة تةقـدير اـةكرَين بـة      تةوزيع كراوةش كة طلةيي و طازاندةيةكي زؤري يووتياراني
هــةزار يووتيــارش اــةوة داواي زؤربــةي خــةَلكي كوردســتانةش كــة يووتيــار و خــاوةن اــاذةَل و  111ســةرووي 

خاوةن زةوينش بؤية داواكارم لة هاوكارا  و لة لَيذنةى دارايي و اابووريش كة ثشتطريي اةو ثَيشـنيازة بكـةن   
 .ةزيري دارايي اةكةمش كة موانةقة  بكا  وش زؤر سوثاسوش داوا  لة بةر َيز و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ يةنابتش اَيستا لَيذنةى دارايي اةيانةوَي تةوز َيك بدةن لةسةر ايعانا ش نةرموو

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د 



 211 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةمةوَي اةو خاَلة دووثا  بكةمةوةش كـة ايعانـا  ثةيوةنـديش اةطـةر     اةوةندةي تَيطةيشتمش يارَيكي تر هةر 

هةَلة بوومش بةر َيز وةزيري دارايي راستم بكاتةوةش ثةيوةندي بةو هاوكاريية كة دةوَلة  اـةيكا  بـؤ هةنـدَي    
ة بـة  دةزطاكانش بَلَينيش ثَيويسا بة شتَيكي موعةيةنةش دةوَلة  بؤي اةكرَي بـة سـيعرَيكي بـةرز وش اةيداتـةو    

سيعرَيكي نزمش ايك يةعين دةوَلة  تةحةمولي زةرةرةكةي اةكا ش اةطةر هةَلة نةمب كاك بايزش لةبـةر اـةوة   
اةو ايعاناتةش ثةيوةندي بـة اةسـاس و كـر يين اةسـاس و اـةو بابةتانـة نيـةش تـةنها اةطـةر اةمسـاَل سـةيري            

بَيتش اةمسـاَل تـةنها ثةيوةنـدي بـة     بكـةينش اةطـةر ثـار ثةيوةندييـةكي زؤري بـة وةزارةتـي كارةبـاوة هـةبوو        
وةزاةرتي زيراعةوة هةيةش لةبةر اةو موبةريرانةى كة باس كراش يةك حاَلةتي ديكة  هةية بـة حةقيقـة ش   
صةرن عادةتةن لة سةر تةخصـي  اـةكرَيتش اـةوة وةكـو مةبـدةاَيكش بـةس لَيـرة يـةك موشـكيلة  دَيتـة           

ةندَي وةزارة  هةيةش نةشاتةكةي لة وةزارةتي تر زيـاترةش  رَيطةمانش يةعين كة ثَيويستة رووني بكةينةوةش ه
مليـؤن سـةرن بكـا  و تووشـي بَيـتش       351لةوانةية وةزيرَيك ثَيويسا بةوة هةبَيت كة لـة يـةك حاَلةتـداش    

بةآلم وةزيرَيكي ديكةش تووشي اـةو حاَلةتـة نـةبَيت بـة حـوكمي اـةوةي كـة نةشـاتي وةزارةتةكـةي كـةمكةش           
عميمة كة اةكرَيتش يـةعين بـة ثَيـي بؤضـووني مـنش لةوانةيـة لـة بةرذةوةنـدي هةنـدَي          لةبةر اةوةش اةو تة

وةزارة  بَي و لة بةرذةوةندي هةندَي وةزارة  نةبَي و ناشتوانني دةسةآلتي وةزيرَيك لةطةَل وةزيرَيكـي تـر   
ةمــةش كــةم بكةينــةوةش وةزيــري نــننش يــان دةســتةي نــننش لةبــةر اــةوةي نةشــاتةكةي كةمــةش ضــاالكيةكي ك  

ثَيويستة صةالحيةتي صةريف كةمك بَيتش لةوةي كة نةشاتةكةي زيـاترة و صـةالحيةتي صـةريف وةكـو اـةوة      
بَيتش يةك حاَلـةتي ديكـة  هةيـةش مومكينـة دةزطامـان هـةبَيتش موازةنةكـةي كـة تةقـدير كـراوة بـؤ سـاَلي             

 2ش 3عين لـة سـاَلَيكدا بـة    صـةالحيةتي صـةريف اـةدةييَنش يـة     351ش دوو مليار بـَيش اَيسـتا كـة اَيمـة     1111
 .حاَلة ش تةخصيصةكةي نامَييَنش اةطةر تا رادةيةك ايشرانَيكي وةزارةتي دارايي لةسةر نةبَي وش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رؤذان نةرموو.زؤر سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز د

 :رؤذان عبد القادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شنيارةى كة كراش اَيمة نابَي بةو شَيوةي حيساس بكةينش شتَيك بضةسثَينني لةو ياسايةش يان بؤ هةموو اةو ثَي

وةزارةتةكان يان بؤ هيَ وةزارةتَيك نةبَيش دواتر اَيمة ضةند رؤذة لةو هؤَلةش باس لة كـةم و كـورتي هـةموو    
يسـتيان بـة بووذاندنةوةيـةش بـةآلم     كةرتةكان دةكةينش كةرتي كشتوكاَلش كـةرتي ثيشـة سـازيش هـةموويان ثَيو    

ش ر ةضـاوي  (ي)هةندَي كار هةيةش مةومسيةش كا  زؤر طرنطة لَيرةش اَيمة  لـة مـاددةي ضـوارةم بر طـةى دووةم     
كَيشةي تةندروستيمان كردش كة دةسةآلنان دا بة وةزارةتي تةندروسـاش لـة داهاتةكـةي خـؤيش مـايف كـر يين       

هةمانــةش دةســةآلنان دا بــة ( س)ثزيشــكي خــؤي هــةبيش لــة بر طــةى  دةرمــاني هــةبَيش ضــاكردنةوةي اــامَيري
وةزارةتي كارةباش با لةو بر طةية ش لةو ماددةيةش دةسةآلتي بدةينـة وةزارةتـي كشـتوكاَلش دةسـةآلتي ر ةهامـان      
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ي دةسـةآلت : نةدايَاش تةنها لة بابي ايعانا ش بؤ ضين ش مةبةستةكاةان دياري كردووةش واتا اةوةي كـة دةَلـيَ  
ر ةها دةدرَيتة وةزارةتـي كشـتوكاَلش بـةو شـَيوةية نيـةش دةقةكـة اةطـةر بـة روونـي سـةيري بكـةينش دياردـان             
كرديةش كارةكاني مةومسيش لةو مةوسيمة كة اةتو سةماد  بؤ دياري نةكردش ايشةكان رادةوةسَا و نـاتواني  

كشـتوكاَلش تكاتـان لـَي دةكـةم لةبـةر       وةكو ثَيويست كارةكاني خؤي بكا ش لةبةر اةوة تايبةنةندي وةزارةتـي 
ضاوتان بطرنش وةزاةرتي تةندروستين لة ماددةى ضوارةم دةنطمان بؤ داش وةزاةرتي كارةبا دةنطمان بؤ داش كة 
لة داهاتي خؤيان بتواننش بؤ كر يين دةرمان و ضاككردنةوةى اامَير و تؤر ةكاني كارةباش اةوانة  لةبـةر ضـاو   

 .وش سوثاسطريايةش دةنطي بؤ دراوة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز ايان عبدالرحيم نةرموو

 :بةر َيز ايان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبة  ماددةى دةيةمش كة باس لة وةزيري تايبةنةند دةكرَيتش كة دةسةآلتي خةرج كردني هةبَيت بـة  

رةدا ايشارة  بة يةك شت كراوةش اةَلَي لة هةر حاَلةتَيكش واتا تةنها بؤ حاَلةتَيك زيـاتر  مليؤنش لَي 351بر ي 
مليؤنةكةش كة دةسةآلتي داوة بة سةرؤكي نةرمانطةكانش اةمة ديـاري نـةكراوةش    151تَيثةر نةكا ش بةآلم لة 

ة بـر واي مـنش وةزيـري    اةمة  هةر تـةنها بـؤ حاَلةتَيكـة و ضـةند يـارة ش اةمـة يـةكَيك لـة تَيبينيـةكانش بـ          
ثةيوةنديدارش يان وةزيري هةموو وةزارةتـةكانش هـةموويان هـةر وةزيـرنش هـيَ يياوازييـةكيان نيـة لةطـةَل         
وةزيري داراييش يةعين اَيمة بؤ بَيني وش اةو نةرقة بكةينش بَلَين اةوة تةنها بؤ ضةند وةزارةتَيك بَيـتش خـؤ   

اندنةوة و طةشة ثَيدان بـَيش خـؤ اَيمـة ثَيويسـتة لـة هـةموو       اةطةر قسةمشان لةسةر بةرةو ثَيشضوون و بووذ
بوارةكــان هاوتــةريب بــني لــة ضــؤنيةتي بووذاندنــةوة و ضــؤنيةتي بــةرةو ثَيشضــوونش بؤيــة بــة بــر واي مــن   
ثَيويستةش با وةزيري ثةيوةنديداري هةموو وةزاةرتةكانش صةالحياتي صةرن كردنـي اـةو بوديـةيان هـةبَي     

ةكةي خؤيانش نةك اَيمة تةنها اـةو مةبلة ـةي كـة دانـراوةش بَلـَيني نـابَي لـةوة زيـاتر         كة تايبةتة بة وةزارةت
سةرن بكةينش ضونكة هةموو اةوانةى بةو بةر َيزانةي كة ثَيشووتر باسيان كـردش هـةر يةكـةو لـة بوارةكـةي      

ش كــا خؤيــدا بــايي اةوةنــدة لــة بــواري طةشــة كــردن و بووذاندنــةوةدا ايشــي كــردووةش يــان اــةتواني اــين ب 
بةنيسبة  خاَلي دووةم كة بـاس لـةو دةسـتانة دةكـا  كـة بـة وةزارةتةكانـةوة طـرَي دراو نـنيش ر اسـتة اَيمـة            
هةندَيك دةستةمان هةيةش وةكو دةستةي مايف مرؤا و ذينطةش كة لة موازةنةدا هاتووةش بـةآلم اَيمـة لَيـرة كـة     

اَيمة يةكَي بؤ ةوونـة دةسـتةي مـايف مـرؤاش     مليؤن دياري كراوة بؤ هةر يةكَيك لةم دةستانةش بةآلم ( 311)
كة اةوة نزيكي ساَلَيك دةبَيت ياساكةي دةرضووةش نة سةرؤكي بـؤ دانـراوةش نـة دةسـتةكة ثَيـك هـاتووةش اـةو        

مليؤنةي كة دانراوة اَيستاش اايا ضي لَي دَيت بؤ اةو دةستة  بة تايبةتي مـايف مـرؤا تـا اَيسـتا ثَيـك      ( 311)
 .سنةهَينراوةش زؤر سوثا

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاسش بةر َيز عةزدةش نةرموو
 :جنم الدين حسن عظ ميأبةر َيز

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
دا وةزيري تايبةنةند دةسـةآلتي خـةرج كردنـي اـةو بـر ة ثـارةي بـؤ دانـراوة لةطـةَل          (11)ديارة لة ماددةي 

ــاَلي  (1)بر طــةي  ــةوةي لــة س ــةم وةكــو ا ــن ثَيشــنيار دةك ــنيار كــرا كــة    داش م ــةم ســاَلين زؤر ثَيش ثــارين و ا
هــةموومان اةنــدام ثةرلةمانــةكان موعانــاتي وةزارةتــةكان دةزانــنيش كــة بــة دةســت كَيشــةي اــين و كــار و     
ر ؤتينا  لة ناو وةزارةتةكان دا لة كَيشةي صةرن داش مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة وةزيرةكـانش مـودير عامـةكانش        

شـؤر بكرَيتةوةش بتـوانن اـةو بـر ة ثارةيـةي كـة لـة ميزانيـةي خؤيـان دا           اةوانة دةسـت واآلتـر بـنش دةسـةآل     
دانراوة بة تةواوي صةريف بكةنش اةطةر اَيمة لة كوردستان دا ضةندين دةزطاي ر ةقابيمان هةيـةش اةوانـة بـة    

رايي اةركي ر استةقينةي خؤيان هةسنتش وةكو ديواني ضاودَيري دارايي و دةستةي نةزاهةش ر ؤَلي ضاودَيري دا
ثةرلةمان و بةر َيوةبةرايةتيةكاني ضاودَيري دارايـي نـاوخؤ لـة نـاو ديـواني وةزارةتـةكانش اةطـةر اةوانـة بـة          
اةركي ر استةقينةي خؤيان هةسنتش اةوا ناتوانرَيت بة هيَ شَيوةيةك بة طومان بني لة صةرن كردني اـةو  

وةزارةتـةكانش مـن اـةو ثَيشـنيارة دةكـةمش       ثارانةي كة لة ناو وةزارتةكانش يان صةآلحيةتي تـةواو بـدرَيت بـة   
 .سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز سيوةي  عومسانش نةرموو
 
 
 

 

 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ش لـة  (موتبطقيأأ وؤةاسأة غقريأ:أثاه ًا)ش (للوزير املخت / )دةَلَي( ثاه ًا)و ( أنًم)بة نيسبة  اةو ماددةية هاتووة 

ة عقوةقأختليقلأة قلزرةسأنأأأأ-جمللسأنزرةسأإقل  أكلردةاا )هاتووةش اةوةي ثَيشك ثةسند كراوة ( ةادةًا)ماددةي 
رؤةاسأةجلءاتأة غريأة وتبطيأنا لزةرةأنأنك سأة لزةرةتأنأة  رةسأة عقامل أنأة ق رةسأنأرؤةقاسأة لحق ةتأةإلدةريقيأأأأأأ

ش واتا اـةوة تـةعاروز دةكـا     (تأة عام ةأضمنأملةزهاء أة سللييص ح يأة صوفأمبا وًةأيفأضلسأة اخص صا
لةطةَل اةو ماددةيةش وةك ايان خان باسي كردش اةطةر صـةالحية  صـةرن بدرَيــتة وةزيرةكـان بـؤ خؤيـانش       

ش (مايل (أثاه ًا)نأ(أأنًم)يوةع أيفأ)لةو ماددةية هاتووة ( ثا ثًا)زدين اةو موازةنةي كة بؤيان كراوة باشةش لة 
دةكاتة تةاكيد كردنش واتـا اـةوة دةبـَي تـةعليما      ( مايل ( ثاه ًا)و ( يوالك)يف  يوةع )وا تةصةور دةكةم مادام 

بَيش اةطةر بةر َيز وةزيري دارايي وةآلممان بداتةوةش دةبـَي اـةوة وةزارةتـي دارايـي بةتـةعليما  دةري بكـا ش       



 212 

انش بـةس ثَيموايـة لَيـرة لـةو ماددةيـة اـةو نةقـةرة        دواي ثةسندي بودية اةوة بكاتة ر َينمايي بؤ وةزارةتـةك 
ة ا  قق أناإلعامققادةتأة خصصققيأيفأة لةزهققيأة عامققيأنأمجيققلزأة قق الل أيفأةإل اققزةمأ/ )زيــادةش ضــونكة لَيــرة دةَلــَي

( ..صق ح يأة صقوفأمبقاأميزيق أعقنأأأأأ)ش ثَيشـكين هـاتووة   (نا صوفأمباأيزيق أعمقاأ قلأخمصقاأيفأة  زةه قيأأأأأ
ارةي كردؤتــةوةش هــةر يةكــة بــة مةعنايــةكي تةصــةور دةكــةم اــةوة تةعليماتــة دةبــَي    اةوةنــدةش واتــا دووبــ

 .وةزارةتي دارايي دواي ثةسندكردني بودية تةعليماتةكةي دةربكا ش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز مسريةش نةرموو

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعي 

 .مانبةر يز سةرؤكي ثةرلة
ــاددةي   ــة م ــؤي       ( 11)ل ــة ه ــار دةبَيت ــة زؤري ــةوةي ك ــارة بوون ــاآلتي دووب ــةقتي ح ــان س ــةني ي ــةقتي زةم س

تَيثــةر بووني بوديــةش ثَيويســتة تــةوز َيك بــدرَيتش هــةروةها ثشــتطريي ر اي ياســايي و كــاك يــةالل دةكــةمش  
اني كوردستان لة كاتي خـؤي  واديارة اةو ساَل طرنطي زياتر بة سَيكتةري كشتوكاَل دراوةش بؤ اةوةي يووتيار

دا سوود وةربطرن لة هاوكارييةكاني وةزارةتي كشتوكاَلش ثَيويستة وةزيري كشتوكاَل دةسـت كـراوة بكـرَي لـة     
طةيانـدني تـؤ و اامَيرةكـانش بـؤ خزمـةتطوزاريي كشـتوكاَلييةكان بـؤ يووتيـارانش تـاوةكو لـة وةرزي خـؤي دا            

ك ر ةجنيـان بـة نـري ؤ نـةر وا ش بةرهـةمي سـةوزة و مَيـوةي        بتوانن ثرؤذةكـان بطةيننـة بةرهـةمش بـة ضةشـنيَ     
 .كوردستان زياتر بَيتش اةو ايةراااتة  بة هاوكاري وةزيري دارايي بَيتش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز ذيان عمرش نةرموو
 

 

 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ياسـايي دةكـةم بــؤ زيـادكردني اـةو بر طةيــةش ثشـتطريي لـة كــاك يـةالل دةكـةمش لــة          دةستخؤشـي لـة لَيذنــةي  

سكاتيذي حكومة  دا ثارساَل توانرا سوود لةو بايةخة وةربطـريَي كـة بـة كـةرتي كشـتوكاَل دراش بـةردةوامي       
اــةو ســكاتيذة ثَيويســتة بايــةخَيكي زيــاتر بــدرَي بــة كشــتوكاَلش ضــونكة مةســةلةكة ثةيوةنــدي هةيــة بــة      
زيادكردني بةرهةمي خؤماَلي بة ر ةخساندني هةلي كارش هةروةها بؤ طةر انةوةي يووتياران بؤ خاك و ااو و 
زَيدي خؤيانش اةوين ثَيويسا بة دةست كراوةيي وةزارةتي كشتوكاَلةوة هةيةش بؤية ثشتيواني لةو بر طةيـة  

ي بوديـةي  %(11)لـة طواسـتنةوةي   دةكةم كة صةالحية  بدرَيـتة وةزيري كشتوكاَلش لةبةر اـةو هؤيانـة    
ــةمش       ــاك يــةالل دةك ــارة ثشــتطريي ك ــراش مــن دووب ــتوكاَل تــةرخان ك ــؤ ســَيكتةري كش تةشــغيلي طوذمةيــةك ب
مةسةلةي كشتوكاَل وةكو شتَيكي تر نيةش مـةومسي يـةش لـةو مةومسـة تـؤ ثَيويسـتيت بـة سـةماد هةيـةش لـةو           

اتوانرَيـت تـةاخري بكـرَيش اةطـةر تـةاخري بكـرَي       مةوسيمة تؤ ثَيويستيت بة تةلقيةا  هةيـةش لةبـةر اـةوة ن   
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خةَلكَيك كة دةَلـَي كشـتوكاَل دواكـةوتووة و طرنطـي بـة      / ر ؤذانين وتي.اةوة زةرةر دةدا لة كشتوكاَلش وةكو د
 .كشتوكاَل نادرَيش بةم بر طةية اَيمة دةتوانني خزمةتَيكي بواري كشتوكاَل بكةينش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثاسش بةر َيز زةكية سةيد صاحلش نةرمووسو

 :بةر َيز زكية سيد صاحل

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ااخانتيَن من كاك يةاللَي و لَيذنةي ياسايي هاتنة كرنش زؤر سوثاس

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز صباح بيت اهللش نةرموو

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .لةمانبةر يز سةرؤكي ثةر
ش ر ةنطــة ناهاوســةنطي يــةك تَيــدا هــةبَيتش ( لققلزيوأة خققااأصقق ح يأة صققوف/أأنًم)ش (11)دةربــارةي مــاددة 

هةندَيك وةزارة  ثَيويسا بة ثارةي ثك هـةبَيتش هةنـدَيك وةزارة  ثَيويسـا بـة اـةاَي مةبلة ـة نـةبَيتش        
مليؤنش نةقةرة ( 111)مليؤن ببيتة ( 151)من ش بة ر ةايا (رؤةاسأة  نةةوأة اانعيأ لزةرتء )ديسان دةربارةي 

مليؤنش اةز ثشتةاانيَي لـة  ( 151)مليؤن ببَيتة ( 311)ش لةوة ( وؤةاسأةم ئاتأة غريأة وتبطيأنلزةرة/أثاه ًا)
ر ةايا لَيذنا ياسايي و لَيذنا دارايي دكةم كة بر طة ضوارَي بَيتة زَيدة كرنش بؤ هاريكاريا باري ضاندنَيش ديسـان  

خةرج كرن بة طوَيرةي ثشتةوانةي اةرَي كراو و ( 3/1)َيز سةرؤكي ثةرلةمانيش لة ثرؤذة ياساي كوردي بةر 
ر استَيندراوش ر ةايا من اةا كةليمة طةلةكا طرانةش ايةتيمالة طةلـةك كةليمـة بـَي ااخـانتيَن تَينةطـةينش شـينا       

 .اَي ثةي ي ببيتة ثةسندكرنا بن بة ر ةايا من باشكةش سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر ي

 .سوثاسش بةر َيز نةردان عبداهللش نةرموو

 :بةر َيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَيش       اَيمــة لــة طتتوطؤكــاني دوَينَيمــان دا زؤر بامســان لــةوة كــرد كــة دةســةآلتي وةزارةتــةكان زيــاتر كــراوة ب

وةزيري دارايي لةو بوارةدا ااماذةي دا بـةوة كـة دةسـةآلتي    دةسةآلتةكان دابةزَي بؤ خوارةوةش بةر َيز يةنابي 
وةزارةتةكان كراوةية لة زدين موازةنةي تايبة  بة وةزارةتةكةي خؤيان داش كة ضةند صةرن بكـةنش بـةآلم   

للـوزير املخـت  صـنحيا     / )بكـةينش دةَلـَي   ( يوالك( )11)كـة بؤتـة   ( 1)اةطةر بَيت و اَيمة سةيري مـاددةي  
مليـؤن دينـار بـؤ هـةر حاَلـةتَيك كـة صـةريف        ( 351)اتة لَيرة تةقةيودَيكي بؤ داناوة كة زيـاتر  ش كةو(الصرن

بكا ش اةطةر بَيت و لةو مانطة دوو حاَلة  دووبارة ببَيتةوةش كةواتة تووشي كَيشةيةكي ر اثةراندن دةبـَي بـؤ   
مـن  / ة يـةنابي وةزيـر وتـي   اةوةي اين و كارةكاني و ر ؤتيناتةكاني زيـاتر دةبـَيش بـة ثَيـي اـةو قسـانةي كـ       
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مليؤنة زيادةية كة تةحديدي بكةينش لةبةر اةوة وةكو نةرمووي وةزيرةكان لـة زدـين   ( 351)ثَيمواية اةم 
موازةنةي تايبة  بة خؤيان كة بؤيان دانراوةش بؤيان هةية هةضي صةرن بكـةنش كةواتـة بـؤ لَيـرة دَيينـةوة      

مـة لَيـرة تةحديـدي نةكـةينش اَيمـة دةسـتيان زيـاتر كـراوة         يارَيكي تر تةحديدي دةكةينش اةطةر بَيـت و ايَ 
دةكةينش لة ر ؤتينا  و لة دواكةوتين ثرؤذةكانينش خَيراتر كردنـي اةجنامـداني ثرؤذةكـانش اَيمـة قازاجنَيـك      

مليؤنة نةمَييَنش دةسةآلتيان لة زدين موازةنةي خؤيان دا ( 351)دةكةينش بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة اةو 
ن هأختليلأرؤةاسأة ق نةةوأة اانعقيأ لزةرتقهأنصقوفأأأأأ"/ ريف بكةنش دَيمةوة بةشي خوارةوةي كة دةَلَيهةبَي صة

لةبةر اةوةي كة وةزيرةكة دةسةآلتي كوللي ثـَي  ( 111)من ثَيم باشة اةوة بكرَيتة   ("151)ماميزي أعل أ
كورتييـةكي تَيـدا دةبيـنمش     دراش زؤر بة ااساني ايشي رواةساي دةوااريةكانيشي يَيبةيَي دةكـا ش مـن كـةم و   

( 51)اةوين دةسةآلتَيكي بؤ دابنرايةش بةالي كةمةوة كة دةسةآلتي صـةريف  ( م رةسأة  نةةوأة اانعي)دةبواية 
مليؤني هةبَيش لةبةر اةوة بتوانني دةسةآلتةكان زياتر دابةزَيننيش المةركةزيية  زياتر بة ( 111)مليؤن تا 

َيزان لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي دارايي دةكةمش اةو اةندامة بةر َيزانةي كة قوة  بكةينش ثشتطريي لة ر اي بةر 
ثشتطرييان كردش بةر اسا كةرتي كشتوكاَل ثَيويست دةكا  بة هةموومان هاوكاري بكةين بؤ اـةوةي بتـوانني   

ــا      ــةديلَيكي ايقتيص ــتانش دةبَيتــة ب ــةرَيمي كوردس ــة ه ــَي ل ــةورةي دةب ــاتَيكي ط ــةرتَيكي داه ــة ك ــةو كةرت ديش ا
ثشتةوانةيةكي طةورة بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستانش اةطةر بكةوَيتة سةر سيكةي خؤي و بةرهةمـةكاني  
بة ثَيي ثَيويسـت بتـوانني بيهَينينـة دةسـت بـؤ حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانش بؤيـة ثشـتطريي لـةو بةنـدة             

 .دةكةمش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو شحافظسوثاسش بةر َيز شَيرزاد 
 

 

 :شريف عب ةحلافظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
قسـةكاني مـن كـراش بـةآلم اـةوةي كـة اـةوة بــَيش ثشـتطريي لـة لَيذنـةي ياسـايي دةكـةم بـؤ بر طـةي ضــواريانش               

 .سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز عبدالرمحنش نةرموو

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .ةر يز سةرؤكي ثةرلةمانب
بةر اسا من طرنطييةكي تايبة  بةم ماددةية دةبينمش بةآلم هةرضةندة كة سـةيري دةكـةمش صـةالحيةتَيكي    
اةوتؤي نةداية وةزارةتةكانش اةطةر بَيني سةيري بكةينش اةوة وةزارةتي يَيبةيَي كردننش هـةموويان وةكـو   

هةموويانين ايشـي خؤيـان لـة نـاو وةزارةتـةكاني خـؤي       يةك دةبَي سةير بكةينش هةموويان وةكو يةك بنش 
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هةيةش هةر يةكَيك بة ثَيي ميهنةكةي خؤي و ايشي خؤي و وةزارةتي خؤيش من زؤر اةوة بة سةير دةبيـنم  
مليؤن دينـار بـؤ دابنـَينش لـةوة زيـاتر نـةبَي       ( 351)كةوا تةقةيود كردينة اةو وةزارةتةش اةو وةزارةتانة كة 

ر اي مــن زؤر زؤر خراثــةش اــةوة دةبَيتــة نةوعــة ســر كردنةوةيةكي اــةو وةزارةتانــةش صــةرن بكــرَيش اــةوة بــة
دةبيتة قؤرخ كردنةوةي دةسةآلتي اةو وةزارةتانة لة يَييةكي تايبة  كة وةزارةتي دارايي يةش اةوة دةبيتـة  

لةوانةيـة  ايتليج كردني اين و كارةكاني وةزارةتـةكان كـة نـاتوانن ر ؤذانـة ايشـي خؤيـان يَيبـةيَي بكـةنش         
ناتوانن تةنكري بكةن زياتر لة ايشـي خؤيـانش كـة ر ؤذَيـك كؤبوونةوةيـةك بكـةن لةسـةر ثرؤذةيـةكش لةسـةر          
شتَيكي تايبة ش ناتوانن بريي لَي بكةنةوةش ناتوانن تةرحـةكاني زيـاد بكةنـةوةش كـة بـؤ اـةو ايشـة بكـةن بـؤ          

دياري كراوة لةطةَل وةزارةتي داراييش كـاتي  دوار ؤذَيك اةوةندة ثارةمان هةيةش بوديةي تايبةنان هةيةش هي 
خؤي دياري كراوة بـووش لةسـةر نـاوي اةوانـة لـة بانقـةكاني كـة هةيـة دةري بَيـننش يـان صـةريف بكـةنش يـان              
ــةو         ــةر ا ــةمَييَن لةس ــةيودة ن ــةم تةق ــةمَييَنش ا ــة ن ــةم خاَل ــة ا ــباس ك ـــتة اةس ــةمووي دةبَي ــةوة ه ــةنش ا نةيك

ش دةسةآلتيان كراوة بَي لةسةر اةو بوديةي كة بؤي دياري كراوة لةطةَل وةزارةتانةش هةموويان وةكو يةك بن
وةزارةتي داراييش بة كةيتي خؤيان تةصةرون بكةنش اةطةر هـاتو زيـادةر ةوي كـردش اةطـةر هـاتو هةَلةيـةكي       
كرد لة اين و كارةكاني خؤيش اَيمة وةزارة  هةموومان دةتوانني اةو كاتـة بـانطي بكـةين و موحاسـةبةيان     

لةطـةَل بكـةين لةسـةر اـةو ايشـةي كردوويانـةش بـةآلم نـاكرَي اَيمـة تةقـةيود            لَيكؤَلينـةوةيان طةَل بكةينش لة
بكةين بة ماددةيةك و بة خاَلَيكي بضووك كةوا لةوة زياتر اين نةكةيش هةموو وةزارةتةكان اَيستا طلةييان 

ـــ   تووينةش طوتيـــان اَيمـــة هـــيَ لـــة اَيمـــة هةيـــةش ضـــةندةها وةزيـــر اَيمـــة بانطمـــان كـــردش لةطـــةَليان دانيش
صــةالحيةتَيكمان نيــةش هــيَ دةســةآلتَيكمان نيــةش كــةوا اَيمــة شــكلني لــةوَيش وةكــو شــكلَيكي كــارتؤني لــةوَي   
دانيشتووينة هةموو صةالحيةتةكةي قؤرخ كردية لة دةسةآلتي وةزيري داراييش هةمووان طلةييان لـة اَيمـة   

ــة    ــةمَييَنش س ــة ن ــةم خاَل ــة ا ــَيم باش ــةبووش زؤر ث ــةوة   ه ــةش دواي ا ــةو وةزيران ــدةين ب ــة  ب ربةخؤييةكي تايب
ر ؤتينياتي زؤري هةية لة ناو دام و دةزطاي كة اَيمةي بؤ اةو ثارة صةرن كردنةش بـؤ دام و دةزطـاي تريشـي    

نةرمانطة بكـا  هـةتا   ( 11)ش (11)حكومة  ر ؤتينياتَيكي زؤرةش اةطةر يةكَيك بيةوَيت تةعني بكرَيش دةبَي 
ةعين اةوة هةر ثَييان ناكرَيش اةو ر ؤتينياتانة بؤ ضنة  دةبَي اةوانـة  كـةم بكرَينـةوة بـة     تةعني بكرَيش ي

ثَيشـنيارا لَيذنـةي   / ر ةاي منش ايك مـن اـةو يياوازييـةي كـة اَيسـتا لَيذنـةي ياسـايي ثَيشكةشـي كـرد طـوتي          
ينـة بـةيين اـةو    ياسايي ثَيشكة  كرد بـؤ وةزارةتـي زراعـةش مـن ثَيموايـة هـيَ نـةرق و يياوازييـةك نةخة        

وةزيرانةش هةموويان وةكو يةكنش هةريةكي بة طوَيرةي خؤي ايشي خؤي هةيةش ر استة وةزارةتـي زراعـة زؤر   
موهيمةش اَيمة ثـَين ،ـةينش بـةآلم بـة زيـادةي بوديـة نـة بـؤ زيـادةي نـةرقَيكي ،ةينـة سـةر بـةيين اـةو               

يرةكان باشنش هـةموويان بـةر َيزنش هـةموويان    وةزارةتة و اةو وةزارةتةش اةوة خراثةش اةوة باشةش هةموو وةز
لَيرة اَيمة متمانةمان ثـَي داونش دةسـةآلتيان هـةموو وةكـو يةكـةش نـاكرَي اَيمـة نـةرق بكـةين بـةيين اـةو و            

 .بةيين اةوةش ايك زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ديقش نةرمووزؤر سوثاسش وةَلنهي باشة ايعتريانت كرد هةموويان باشنش بةر َيز عمر ص

 :بةر َيز عمر صديق هةورامي

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ر اثؤرتةكةي لَيذنةي دارايي و كاروباري اابووري دةكةمش اةو ثَيشنيارةي بةر َيزان لة لَيذنةي 

بـة   ياسايي خستيانة ر ووش من بة ناكؤكي دةبيـنمش ثر اوثـر  لةطـةَل مـاددةي شةشـةمي اةصـَلي ثرؤذةكـة بـوو        
خــةريكردن لــة / يةكــةم/ مــاددةي حةوتــةمش بــؤ  بــا ر وونكردنةوةيــةك بــدةمش لــة مــاددةي حةوتــةم دةَلــيَ  

ثشتيوانةي حيساباتي سةرةكي بةخشـنيش بـاربووش خةريييـةكاني ثرؤذةكـاني وةبـةرهَينان دةبَيـتش اـةوين        
وردسـتان داش واتـا تـةنها    لةاليةن وةزارةتي دارايي و اابوورييةوة دةبـَي لـة ضوارضـَيوةي بوديـةي هـةرَيمي ك     

وةزارةتي دارايي صةالحيةتي يان دةسةآلتي خةريكردني لةم حيسابة هةيةش اَيمة اةطةر  انويستباية اـةم  
صةالحيةتة بة وةزارة  بة ياساش بةم ياساية اةم صةالحيةتة بـة وةزارةتـي كشـتوكاَل بـدةينش دةبوايـة اـةو       

اَيمة دةتوانني اـةم بابةتـة ضارةسـةر بكـةينش اـةوين بةضـي         كاتة ايعانا ش باربوو لةوَي هةَلبطرينش بةآلم
بةوةي كة لةطةَل تةواوبووني ثرؤذة ياساكة بة ثَيشنيارَيك اةم بابةتة ر ةوانةي اةجنومةني وةزيران بكةينش 

اةجنومةني وةزيران بؤي هةية / اةجنومةني وةزيران بة بر طةي دووةم كة هاتووة لة ماددةي حةوتةم دةَلَي
ة  بدا  بة وةزيرَيكي تايبـة  بـؤ اـةو بابةتانـةي سـةرةوةش لةبـةر اـةوة مـن داوا دةكـةم اـةوة بـؤ            صةالحي

 .اةوةي اَيمة نةكةوينة هةَلةي ياساييةوةش اةو ثَيشنيارةي كة كرا سةحب بكرَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شةو  حممدش نةرموو
 
 

 

 :ريببةر َيز شةو  حممد  

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
مليـؤن  ( 351)كة باس لة صةالحيةتي وةزيـري موختـة  دةكـا  كـة دةَلـَي لـة       ( 11)بة نيسبة  ماددةي 

مليـؤنش ضـونكة كَيشـةي    ( 351)مليؤنش لـة بـاتي   ( 511)زياتر نةبَيتش من ثَيم باشة اةو بر طةية بكرَي بة 
ي عاممــةكان و وةزارةتــةكان داش كــاتَي كــة ثرؤذةكــان لــة  ســةرةكي دااريةكــان لةوةدايــةش لــة نَيــوان موديريــةت 

وةزارةتةكان دا يَيبةيَي دةكرَينش هةندَي لـة ثرؤذةكـان كـة ثَيويسـا بـة موانـةقاتي اةجنومـةني وةزيـران         
دةبــَيش اةطــةر لــة صــةالحيةتي وةزيرةكــةيان بَيــتش لةبــةر اــةوة ثَيويســت دةكــا  يــارَيكي تــر بــة هــةموو    

نَيرَي بؤ اةجنومةني وةزيرانش تاكو سةير دةكرَيتةوةش وردبيين دةكرَي و موانةقةتي اةوةلياتةوة ثرؤذةكان ب
لةسةر دةكرَي كاتَيكي زؤري دةوَيش بةآلم اةطةر اةو صةالحيةتة لة دةسةآلتي وةزيرةكـةي خـؤي دا بـَيش لـة     

ــةوة نيــة      ــين ل ــتش ترس ــانة يَيبــةيَي دةكرَي ــةدا اــةو كَيش ــة و وةزيرةك ــةتي عاممةك ــوان موديري ــةر  نَي اةط
صةالحيةتي وةزير هةر ضةندَيك بَيتش ضونكة بـة ضـةندين نيلتـةري ر ةقـابي دا هـةموو ايشـةكان دةر وا ش       
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هةموو ثرؤذةكان دةر وا ش لةبةر اةوة هةموو شتَيك دةضَيتة يَيطاي خؤيش اةو حاَلةتة  كة بـاس دةكـرَيش   
يـؤن و دةسـا وةزيـر كـراوة بَيـتش      مل( 511)يةعين بؤ هةر ثرؤذةيةكش اةطةر اةوة بكـرَي بـة    ( كلأحا ي)
مليــؤن بــؤ هــةموو حاَلــةتَيكش بــؤ هــةموو ثرؤذةيــةكش ثَيموايــة ااســانكارييةكي زؤر بــا  دةبــَي بــؤ   ( 511)

وةزيرةكانش هةروةها بؤ موديريةتي عاممـةكان و دااريةكـاني خـوارةوةش بـة تـةبيعين وةزيـر دةسـةآلتةكاني        
ةر اةوة بر طةكاني خوارةوة  بـةرةو زيـادبوون دةضـنش هـةتا     خؤي دادةبةزَينَيتة موديريةتي عاممةكانش لةب

 .دةطاتة دااريةكاني خوارةوةش ااسانكارييةكي با  لة ايشةكان دا دروست دةبَيش زؤر سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز هاور از خؤشناوش نةرموو

 :شَيب امحدبةر َيز هاور از 

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ام لةطــةَل بــةر َيز وةزيــري دارايــيش بةر اســا اــةو تايبةنةندييــة بــؤ وةزارةتَيــك ثَيموايــة هــةموو   مــن هــاو

ــي          ــةمش وةزارةت ــا بك ــي تةندروس ــةر باس ــن اةط ــرش م ــي ت ــا وةزارةتَيك ــك ت ــة وةزارةتَي ــةكانش لةوانةي وةزارةت
بوديةكـةمان بـؤ زيـاد     تةندروسا وةزارةتَيكي خةدةمي زؤر هةسـتيارة بةر اسـاش لـةوَي اَيمـة تـا اَيسـتا       

قسةي دي لةسةر دةكةينش مـن ثـَيم باشـة اـةو     ( 18)كة دةكاتة ماددةي ( 15)نةكردووةش مةطةر لة ماددةي 
تايبةنةندي ية اةطةر هةبَيش يـان بـؤ وةزارةتـة حةساسـةكان بَيـتش يـان بةر اسـا بـؤ وةزارةتَيـك بـة تـةنيا            

 بةر اســاش اــةوةي كَيشــةي زؤريــان هةيــةش هــةم  ييانةكرَيتــةوةش مــن لةطــةَل دةســت كرانــةوةي وةزيرةكــا  
داش لة ر ستةي دووةم كة باس (1)وةزيرةكان و هةم نةرمانطاكاني سةر بة وةزارةتةكانش لةم ماددةية لة خاَلي 

وةزيـري تايبـة    / يةكـةم / لةوة دةكا ش بؤشي هةيةش مةبةست لة وةزيرةش اةطةر اةوةكـة ،وَينمـةوةش دةَلـيَ   
مليـؤن دينـار كـةمك نـةبَي بـؤ هـةر حاَلـةتَيكش بـؤ هـةر          ( 351)هةية بة بر َيك لـة  دةسةآلتي خةريكردني 

حاَلةتَيك تَيثةر  نةكا ش بؤشي هةية كة دةسةآل  بة سةرؤك نةرمانطةكاني سةر بـة وةزارةتةكـة بـدا ش مـن     
اكا ش دةسةآلتين الببةينش تةنها بَلَيني بؤ هةر حاَلةتَيك اةو ثارةية كة تَيثةر  ن" بؤشي هةية"ثَيمباشة اةو 

نةكةينـة  " بؤشـي هةيـة  "بة سةرؤك نةرمانطةكاني سـةر بـة وةزارةتةكـةي بـدا ش يـةعين هـةر وةزيـر اـةم         
الببـةينش دةسـةآلتي هةيـة كـة دةسـةآلتين بـة سـةرؤك نةرمانطـةكان بـدا ش          " بؤشي هةية"قةيدَيك لةوَيش 

ةكا ش من اةو بر ة ثارةية اةطةر بة سةبارة  بة خاَلي دووةم هةر لةو ماددةية باس لة سةرؤكي دةستةكان د
كةم نةزا ش بة زؤر نازا ش ضـونكة اـةو دةسـتانة كـة بـة وةزارة  طـرَي نـةدراون بةر اسـاش ثَيشـك وةزارة           
بوونش اَيستاكة كة بوونة دةستةش دةسـةآلتةكانيان لـة زؤر ر ووةوة كـةم بؤتـةوةش اةطـةر لـةم ر ووةشـةوة كـةم         

 .يان هةيةش من ثَيمواية اةوة شتَيكي با  نابَيتش سوثاسبؤتةوة كة كؤمةَلَي ثَيداويست
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش اَيستا تةواو بوو موداخةلةكانش لَيذنةي دارايي ااخري تَيبينيتان
 :ااراس حسني حممود. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ثةرلةمانش بؤضوونَيكيان كة تةموي  اازاد بَيـتش  اةوةندةي تَيبينيمان كرد دوو بؤضوون هةبوو لة ناو هؤَل

يــةعين صــةآلحيةي صــةرن اــازاد بَيــت لةاليــةن وةزيــرة بةر َيزةكانــةوةش بؤضــوونَيكي تــر هــةبوو كــة بــر ي   
كـةوة بـؤ بر َيكـي زيـاترش بةتايبـةتي بـر ي       (351)صةآلحيةتي صةرن بـؤ كـولي حاَلـةتَيك زيـاد بكرَيـتش لـة       

اَيمـة وةكـو لَيذنـةي دارايـي لةطـةَل اـةوةدانني كـة صـةآلحيةتي صـةرن             هـةبووش (251)مليؤنش ( 511)
كــراوة بَيــتش ضــونكة اةطــةر صــةآلحيةتي صــةرن كــراوة بــووش موحاســييب حكومــة  وةزارةتــي دارايــي يــةش  
وةزارةتــي دارايــيش ثارةكــة الي وةزارةتــي دارايــي يــةش لةوانةيــة لــة ماوةيــةكي زؤر كــور  دا هــةموو وةزيــرة   

شــَيوةيةك لــة شــَيوةكان تــةياوزي اــةو ســيولةية دةكــةن كــة لــة وةزارةتــي ماليةيــةش اــةوة      بــةر َيزةكان بــة
كَيشةيةكي طةورةيةش كَيشةيةكي تر بة حةقة  كةش بَلَيني خاَلَيكي تر كة ثَيويستة ر ووني بكةينةوةش خؤ كة 

ة بـؤي  تةحديدي حاَلة  كراوة لـةوة زيـاتر نـةبَيش مةبةسـت ضـية  مةبةسـت اةوةيـة اـةو تةخصيصـةي كـ          
هةيةش ضؤن بتوانَي دابةشي بكا  لة نَيوان ساَلةكةداش بةآلم اةطةر هاتو طـرنَا هاتـة ثَيشـةوةش بـة ثَيـي اـةو       

مليـؤن زيـاتر ثَيويسـت بكـا ش اـةو وةزارةتـة نـاتوانَي        ( 351)زانيارييةي من هةمةش كة حاَلةتَيك هـةبَي لـة   
دةطةم اةوة اةطةر وةزير ر استم بكاتةوةش دةتوانَي  كة زياد نةكا ش وا تَي(351)ايشةكة بةرَيت بةر َيوة تاكو 

موانةقاتي اصولي ثَي بؤ وةرطريَيش بةآلم وةكو لَيذنةي داراييش لةاليةك وةكو ر ةاي خؤشـمش اةطـةر لـة ر ووي    
ثةير ةوةوة بتوا  قسة بكةمش لةطـةَل اـةوةدا نـيم كـة صـةالحيةتي صـةرن لةاليـةن وةزيـرةوة يـان وةزيـرة           

اــازاد بـَيش وةكــو وه لةبـةر اــةوةي لةوانةيـة لــة مـانطي يةكــةم و دووةم و سـَييةم دا هــةموو       بةر َيزةكانـةوة 
تةخصيصةكةيان صةرن بكةنش اةو سيولةية  لة وةزارةتي ماليةوةش وةزارةتي دارايي هني نةبَيتش خاَلَيكي 

َيشنيار هةية بؤ زيـادكردنش  تر هةية اةطةر بكرَيتش نازا  تا ض حةددَيك لَيذنةي ياسايي بةر َيز لةطةَلمايةش ث
 .ش دةتوانرَي اةوة ،رَيتة دةنطدانةوة(511)مليؤن و بؤ ( 251)بؤ 

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 بةر َيز يةنابي وةزيرش ر ةايتان 
 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

مليؤنش اةوة بؤ هـةر حاَلةتَيكـةش   ( 351)اَيمة كة دةَلَيني اةوة  كة تةاكيد دةكرَي هةموو يارَي لةسةريش 
يةعين اةطةر لة ر ؤذَيك دا سَي حاَلةتين هةبَيش ضوار حاَلةتين هةبَيش اةوة يةعين بةو شَيوةية دةتوانرَين 
لة هةموو حاَلةتَيك دا اةوةندة صةرن بكرَيتش من تةايدي اةو قسانةي يةنابي كاك ااراس دةكةمش يـةعين  

اس ر است دةَلَيش خؤ وةزارةتي دارايي تةنزدي صـةرن دةكـا ش تـةنزدي سـيولة  دةكـا ش مـن سـيولة        اار. د
مانط بة مانط بؤمان دَيت لة بة داوةش اةطةر ااوها بَيتش اةو وةختة اَيمة هةموو حيسابانان بة تـةياوزش  

سـةب  )دةكـا ش دةبَيتـة   بة سوور دةردةضَيت لة بانق داش حيسابَيك هةية حيسـابي سـوورش هـةمووي تـةياوز     
اةوة نابَيت يةعين اَيمة كة اةو ايقترياحاتانة كة دةكرَيتش حةقة اةو حيساباتانة هـةمووي بـؤ   ( عاملكشون
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ــَين      ــة دةَل ــةوة ك ــة بكرَيــتش دواي ا ــةو     ( 351)اَيم ــتش ا ــةرن دةكرَي ــة ص ــؤن ك ــة دةبــَي  ( 351)ملي مليؤن
ا ش لــة زدــين تةخصيصــةكةي خــؤي  تةخصيصــي هــةبَيش اةطــةر تةخصيصــي نــةبَي بؤيــة نيــة صــةريف بكــ  

دةرنةضَيش بة نيسبةتي اةواني ترةوةش كة اَيمة ثَيشك وتوومانةش لة زدـين موازةنةكـةي خـؤيش بؤيـة هةيـة      
صةرن بكا ش اةو موازةنةي كة بؤي موصادةقة كراوةش اَيمة وتوومانة و دةَيَلـَيم وةزيـر بـؤي هةيـة صـةريف      

وةزارةتـي دارايـيش اـةوة لـة مةيليسـي وزةرا تةاكيـدمان لةسـةري         تيا بكـا ش بـة بـَي اـةوةي بطةر َيتـةوة بـؤ      
علي ااطاي لَييةتيش اةو مةوزووعة بؤ اـةوةي كـةوا ر ؤتـني كـةم ببَيتـةوةش      .كردووةش اَيستا دكتؤر لَيرة نيةش د

 هةتاكو دوَييَن كة باسي سلةنين كراش اَيمة هةتا سـلةيف مقـاولنيش تـةنها سـلتةي نيهـااي دَيتـة الي اَيمـة بـؤ        
مليؤن دينار كـةمك  ( 511)مليؤن دينار زياتر بَيش اةطةر ( 511)وةزارةتي داراييش اةوين بة مةريَيك لة 

 .بَيش اةوين نايةتة الي اَيمةش هةر لة وةزارةتي موختة  صةرن دةكرَيش سوثاستان دةكةم
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش نيزامي ية  نةرموو سيوةي  خان
 :ةمح أعثما   بةر َيز سيوةي

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
تةعليماتـة يـان دةبـَي لـة ياسـاكةدا هـةبَيش       ( ثا ثقاًأ)ثرسيارَيكم كـرد لـة بـةر َيز وةزيـري دارايـيش اايـا اـةوةي        

 .سوثاس
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرمووش يةنابي وةزير
 
 

 

 :وةزيري دارايي/ بةر َيز شَيب بايز تاَلةباني
 .ةمانبةر يز سةرؤكي ثةرل

ش وابـزا  اـةوةم هـةر    .....(يا أة صوفأنف ًاأإلعامادةتأة صادقأعل ءاأيفأة لةزهيأة عاميأة سقللييأااقوةرأأين )
ة ا  قق أناإلعامققادةتأ)ثَيشــك يــةواس داوةتــةوةش اةوانــة شــةرتن و دةبــَي مــةنرووزة اــةو شــرووتانة هــةبَيش   

ش ( صققوفأمبققاأيزيقق أعمققاأ ققلأخمصققاأيفأة لةزهققيأة خصصققيأ لملةزهققيأة عامققيأنأمجيققلزأة قق الل أيفأةإل اققزةمأنا
اَيستا  قسةم كرد لةسةريش تةبيعي اةطةر تةخصي  نـةبَي نـاتوانَيش ثَيشـك قسـةم كـرد لةسـةريش اةطـةر        

 .تةخصي  نةبَي ناتوانَي صةرن بكا 
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمان كرديـانش اَيسـتا يـةك يـةك     زؤر سوثاسش لَيذنةي ياسايي اـةو ثَيشـنيارانةي اةندامـة بـةر َيزةكاني ثةرلـ     
 .بضنة سةري بؤ اةوةي بياندةينة دةنطدانش نةقةرةش نةقةرة

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
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 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارَيك دةَلَي صةالحيةتي صةرن موتلةق بَيش اةوة با ،رَيتة دةنطدانةوةش صةالحيةتي صةرن موتلةق بَي

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارَيك هةية بةر َيزان صةالحيةتي صةريف طشت وةزيرةكان اازاد بَيش اةوة ضةند بـةر َيزَيك لـة لَيذنـةي    
دارايي ر وونيان كردةوةش يةنابي وةزيرين ر ةاي لةسةر داش اَيستا كَي لةطةَلة بـةو شـَيوةية بـَي دةسـت بـةرز      

بـةر َيز لةطـةَل اةوةيـة وةك    ( 81)خؤي  َينَيت  بةر َيز لةطةَلةش كَي لةطةَل اةوةية وةك ( 12)بكا  تكاية  
 .خؤي  َينَيتش بؤيةوةك خؤي مايةوةش نةرموو بؤ نةقةرةي تر

 :بةزاز سعيد بةر َيز عوني كمال

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اايا ثَيويست دةكا  دووبارة ماددةكة ،وَينمةوة هةتا ،رَيتة دةنطدان
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرةي يةكش تة ري اةوةش ثَيشنيارَيكي تر هةبووش تةموي  زياد بكرَيتش بؤية بضؤ سةر نةقةرة يةك تكاية نةق
 .و باسي بكةش نةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عوني كمال

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناكا دةنط بةوةي دا كة ماددةكة وةك خؤي  َينَيتش واتا ايلزام ( 81)دةرنةه بدَيش اَيستا دةنطمان داش 
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

نا بةر َيز اةو دةنطدانة تةنها لةسةر اةوة بوو كة دةسةآل  بدرَيتة طشت وةزارةتةكان كة تةموي  اـازاد بـَيش   
اةوة ر ةنز كراش بؤية وةكو خؤيش وةكـو ثـَين اَيسـتا مةبةسـتمانةش دةسـةآلتةكانيان ضـؤن بـووة وةكـو ثـَين          

( 351)َيشـنيارَيكي تـر هـةبووش تةمويلةكـة زيـاد بكرَيـتش يـةعين نيسـبةكة لـة          اَيستا مايةوةش اَيستا دَينيش ث
 .زياتر بكرَيش اةطةر اةوة  ،وَينن بيخةينة دةنطدانةوةش نةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عوني كمال

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

صةالحيةتي صةرنةكة بكرَيت  ثَيشنياري دووةم مادام يةنابتان وا دةَلَينش ثَيشنياري دوةم اةوةي كة ثارةكة
 .مليؤن دينار بؤ هةر حاَلةتَيك( 251)بة 

 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن  تـةواوش   ( 251)بةر َيزان كـَي لةطـةَل اةوةيـة صـةالحيةتي صـةريف وةزيـر لـة هـةر حاَلـةتَيك ببَيتـة           
روةك خؤي لة نةقةرة يةك لـة  بةر َيز لةطةَل دايةش كَي لةطةَلة هة( 11)وةخا دةنطدانةش دةستمان ثَي كردش 

بـةر َيز لةطةَلـة وةك خـؤي  ـَييَنش بؤيـة      ( 21)ية  َينَيتـةوة   (11)ي اةصلي ثرؤذةكة كة ماددة (1)ماددة 
 .نةرموو( ثاه ًا)وةك خؤي مايةوةش اَيستا بضنة 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز



 213 

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.151)وة ببَيت بة (311)ثَيشنياري سَييةم اةوةية كة لة 
 :بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن دينـار دةستنيشـان كـراوة بـؤ صـةالحيةتي       ( 311)كة ( ثاه ًا( )11)ماددةي ( 1)بةر َيزان لة بر طةي 
مليـؤنش كـَي لةطـةَل اةوةيـة كـةم      ( 151)سةرؤكي هةيئةتةكانش لَيذنةكة داواي كـردووة كـةم بكرَيتـةوةش بـؤ     

نش تكايـة دةسـا بـةرز بكـا   تـةنها دوو كـةسش كـَي لةطـةَل اةوةيـة وةكـو خـؤي            مليـؤ ( 151)بكرَيتةوة بؤ 
مليــؤن  بــة زؤرينــةي دةنـط وةك خــؤي مايــةوةش بــر ؤ نةقـةرةي ايــزايف كــة ثَيشــنيارَيك   ( 311) َينَيتـةوة  

 .وواةوةي بؤ وةزيري زراعةش نةصي ثَيشنيارةكة ،وَيننةوة بؤ اةوةي بدرَيتة دةنطدانش نةرم( رابعاك)هةبوو 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر يز سةرؤكي ثةرلةمان
 ققلزيوأة زرةعققيأ)ثَيشـنياري ضــوارةم ســةبارة  بــةو ماددةيـة زيــاد كردنــي بر طةيــةك بـةو شــَيوةي خــوارةوةش    

معاهقاتأة زرةع قيأ اق ةرتأةمحا اةقاتأفق أنقاءقاأة لاةقعأأأأأأأأة خصصقيأأ نة لةردأة اة قيأصق ح يأصقوفأة بقا غأأأأ
 .عأنزيوأة ا  يأنةمقاصادنا الس  أم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةر َيز   81بةر َيزان وةكو بيستتان كةخوَيندرايةوةش بةو شـَيوةيةى كـَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت بةزربكاتـةوة        

بةر َيز لةطةَل دانيةش بة زؤرينةى دةنط زياد كراش تكاية اَيستا طشت ماددةكة  1لةطةَلدايةش كَى لةطةَل دانية  
 .وَيننةوة لةطةَل اةو تةعدينتانةى كةكرا لةسةرىش كاك عونى نةرموو،

 
 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ11/ة ادةأ

 . .........قأ للزيوأة خااأص ح يأة صوفأمباأميزي أعل أث مثاةي1
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اك عونى نةرمووبَيري ان سةرهةنط تكاية بَى دةنطش ك

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

أ11ة ادةأ
ث مثاةيأنوسل أمل ل أديلارأعنأكلأحا ي أن هأ(أ351)قأ للزيوأة خااأص ح يأة صوفأمباأميزي أعل 1

أ.ديلارماةاا أنأوسل أمل ل أ(151)ختليلأرؤةاسأة  نةةوأة اانعيأ لزةرتهأنصوفأمامأيزي أعل أ
أ.ث مثاةيأمل ل أديلار(أ311)قأ وؤةاسأةم ئاتأاريأة وتبطيأنلزةرةأص ح يأة صوفأمباأميزي أعل أ1
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أ:قأيوةع أف أةنمأنأثاه اأماأيل 3
أ.قأة أيا أة صوفأنف اأ  عامادةتأة صادقأعل ءاأف أة لزةهيأة عاميأة سللييأن  اوةرأةحمل دةأما1
صيأف أة لةزهيأة عاميأنمجيلزأة  الل أف أةم ازةمأنا صوفأمباأيزي أعنأماأ قلأأقأة ا   أنامعامادةتأة خص1

أ.خمصاأف أأة لزةهي
قأ لزيوأة زرةعيأنأة لةردأة اة يأص ح يأصوفأة با غأة خصصيأ  عاهاتأة زرةع يأ ا ةرتأةمحا اةاتأفق أأ2

أ.نقاءاأة لاةعأننا الس  أمعأنزيوأة ا  يأنةمقاصاد
 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ر ؤذان نةرموو.بة كوردى بيخوَيننةوةش تكاية يارَيكى تر كورديةكة لة ثَيشدا ،وَيننةوة ريااةنش د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر سـَى سـةد وثـةجنا مليـؤن دينـا     (351)ـ وةزيرى تايبةنةند دةسةآلتى خةرج كردنى هةية بةبر ى كـة لـة   1
زياتر نةبَيت بؤ هةر حاَلةتَيكش بؤشى هةية كة دةسـةآل  بـة سـةرؤكى نةرمانطـةكانى سـةر بـة وةزارةتـةكى        

 .دوو سةد و ثةجنا مليؤن دينار خةرج بكةن(  151)بدا  كة بر ى تا
سـَى سـةد مليـؤن    ( 311)ـ اةو سةرؤك دةستانةى سةر بة وةزارةتَيـك نـني دةسـةآلتى خـةرج كردنيـان تـا       1

 .بؤ هةرحاَلةتَيكدينار هةية 
 :ـ لةيةكةم و دووةم دا اةمانةى خوارةوة ر ةضاو دةكرَيت3
ــةو       1 ــؤ ا ــت و ب ــاآلنة دةبَي ــتى س ــة بوديــةى طش ــراو ل ــةند ك ــتةوانةى ثةس ــوَيرةى ثش ــردن بــة ط ــةرج ك ــ خ ـ

 .مةبةستانةى بؤيان ديارى كراوة
وابةستة بة خةرج كـردن  ـ ثابةند بوون بةو ثشتةوانةى لة بوديةى طشتى دا تةرخان كراوة ناشكرَيت خؤ1

 .بكرَيت بة زياتر لةوةى لة بوديةدا تةرخان كراوة
 :دةقة عةرةبيةكةم لةبةردةستة كة 2بر طةى 

ـ وةزيرى دارايى و كشتوكاَل و اـاودَيرى دةسـةآلتى خـةرج كردنـى بـر ة ثـارةى تـةرخان كـراو بـؤ ايعانـاتى           2
 .اهةنطى لةطةَل وةزارةتى دارايى و اابوورىكشتوكاَل بؤ مةبةستى خةرج كردن لة كاتى ثَيويست و بة هةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان لةسةرى  كاك د
 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ........... .اةوة هةموو ماددةكان و 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كةم اَيستا طشت ماددةكة وةكو اةوةى خوَيندرايةوةش كَى لةطةَلة تكايـة دةسـت بـةرز    بةَلَى داواى َت بوردن دة
بةر َيز لةطةَل دانيةش بة زؤرينـةى دةنـط    5بةر َيز لةطةَل دايةش كَى لةطةَل دانية   51بكاتةوة ش زؤر سوثاسش 
 .ر ؤذان نةرموو.د 11لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةى  11ثةسةندكرا بؤ ماددةى 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :11لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةى  11ماددةى 

 11ماددةى  
ثاداشتى نةرمانبةران ساآلنة بؤ يةك كةس يةك مليؤن دينار زياتر نابَيـت لة نَيو بر ة ثـارةى تـةرخان كـراو    

 .وةزارةتى دارايى و اابوورى دةرى دةكا لة بوديةدا و بة طوَيرةى ر َينمايى كة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة عةرةبيةكةى  كاك عونى نةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
أ11ة ادةأ

متزي أة كافتةأ لملظف أعل أمل ل أديلقارأةقللياأ لشقخاأة لةحق أنضقمنأة اخص صقاتأة  قورةأنا لةزهقيأنأأأأأأأأأ
أ.لةعأتعل ماتأتص ر اأنزةرةأة ا  يأنةمقاصادمب

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان لةسةرى  كاك د
 

 

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لةاليةن ليذنةى داراييةوة اةو ماددةية ثةسةندة و وةكو خؤى  َينَيتةوةش سوثاس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .ليذنةى ياسايى  كاك عونى نةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيدبةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .مليؤن دينار لة يياتى يةك مليؤن دينار 1ليذنةى ياسايى ثَيشنيار دةكا  ثارةكة ببَيـتة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لةسةر اةو بابةتة قسة بكا   اةو بةر َيزانة دةيانةوَى قسة بكةنش اةندامانى بةر َيزى ثةرلةمان كَى دةيةوَى 
ش مسرية عبداهللش حسـن حممـدش   عثما نيشتمان مرشدش حممد شارةزوورىش قادر حسنش صباح بيت اهللش سيوةي  

 .بشريش نيشتمان خان نةرموو.تارا اةسعةدىش يشار جنم الدينش عبدهلل حايى حممودش هاذة سلَيمانش د
 :صاحل يشتمان مرشدبةر َيز ن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيم باشة اةو بـر ة ثارةيـة بـةالى منـةوة كةمـة لـة هةنـدَيك يـار كـة زيـاتر هةيـة نةرامانبـةر تووشـى              
نةكسةيةكى يان تووشى نةخؤشيةك دةبَيتش ثَيم باشة بة طوَيرةى ر اثؤرتى ثزيشكى بتوانرَى كة اةو كةسـة  

ة بسةملَينَى كة اةو ثارةيـةى ثَيويسـتة ثـَيم باشـة زيـاتر لـةو بـر ة ثارةيـةى بـؤ          كة زياتر ثَيويستى بةوةية ك
 .سةرن بكرَيتش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز اةوة موكانةاةيةش بؤعنج نيـةش بـابى عـنج ييايـةش بـةس موكانةاةيـةش يـةكَيك زيرةكـة ايشـى بـا            
ش دةسـةآل  هةيـة لـة دااريةكـة  اـةوةى بـؤ بكـةىش كـاك حممـد          دةكا  و كة زؤر هينك دةبَىش زيـاد دةمَينـىَ  

 .نةرموو
 :بةر َيز حممد شارةزوورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من قسةكةم لةسةر اةوةية ثاداشتى نةرمانبةران ساآلنة بؤ يـةك كـةس لـة يـةك مليـؤن زيـاتر دينـار زيـاتر         

شـيةك بـوو يـان اـةو دااـرية يـان وةزارةتةكـةى        نةبَيتش اةطةر اةو نةرمانبةرة لة حاَلةتَيك دا تووشـى نةخؤ 
 .ويستى هاوكارى بكا  اةو مليؤن دينارةى لةسةر حساس نةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز ر ووةان كردةوة بؤ اةوةى وازح بَيـت اـةوة بـؤ بابـةتى نةخؤشـى نيـةش نةقـة  بـؤ هاوكاريـةش اةطـةر           
 .ااراس نةرموو.ةوةش كاك دليذنةى دارايى كة مَيك زياتر ر وونى بكةن

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلبةتة اةو دوو بةر َيزة كة ر وونيان كـردةوةش موعالةيـة كـراوةش اةطـةر بـة هةَلـة نةضـوو مب لـة مـةنانعى          
 .ايةتماعى و سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك قادر نةرموو
 :قادر بةر َيز قادر حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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منين هاور ام لةطةَل ثَيشـنيارى ليذنـةى ياسـايى كـة ثَيشـنياريان كـردووة اـةو بـر ة ثارةيـة لـة مليؤنَيكـةوة            
مليؤنش لةهةمان كاتيشدا ثَيم باشة اةمة لةسةر اةساسَيك بَيت اومَيدةوارم اةو ر َينماييانـةى كـة    1بكرَيتة 

اةساسة بَي كـة نةرمانبـةرَيكى ةوونـةيى بَيـتش يـان ر َيـك وثَيـك بَيـت لـة           لَيرةدا هاتووة اةوةبَى لةسةراةو
ر اثةر اندنى اين و كارةكانى و لةسةر اةو اةساسة بدرَيتش نةك بة ر ة بةتى شةخسى و وةزير يان يةكَيكى 

 .تر و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اـةو تـةقيمى دااريةكـةى دةكـا ش خـؤ اَيمـة ناضـني        اةى برا دةبَى رة ةبتى كـَى بَيـت  يـةعنى اـةو لةوَييـة      
لةثةرلةمان دا اةو ثاداشتة بدةين بة مـوزةنَى كـة كارمةنـدَيك لـة كـةالر يـان لـة سـنةارش خـوا سـةالمةتتان           

 .بكا ش اةوة ايشى وةزيرةش خؤى لة شوَينةكةى خؤي دةزانَىش كاك صباح نةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .مليؤن و سوثاس 1اةز ثشتةاانيا لة ليذنا ياسايى دكةم كو اةا ثارة لةم مليؤنَيكَى ببَيتة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان نةرموو
 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر سوودى َت وةرطرتـووة كـة   بة نسبة  اةو ماددةيةوةش اةو موكانةااتة اَيمة دةزانني زؤر زؤر كةم نةرمانبة

موكانةاةى وةرطرتووةش لةوانةية باشكين موةزةنين بَيت دةوةستَيتة سةر بابَلَيني مةزايى بةر َيوبةرةكةىش 
بةآلم اةطةر مةعيارَيك وةرطرينش دانَيني ةوونة اةطةر نةرمانبةر مـانطَى لـة سـةد هـةزار زيـاتر موكانةاـة       

 51نش دةكاتـة مليؤنَيـك و دوو سـةد هـةزارش لـة هـيَ دااريةيـةك لـة         نادرَيتش اةطةر حسابى سـاَلةكةى بكـةي  
هةزار و سةد هةزارين تةوةقو  ناكرَيت زياتر بَيتش اةطةر لة ثةرلةمان ديتوومةش موةزةنى بامشان هةبووة 
تةكريم كراوةش موكانةاةى دراوةتَىش بةآلم لةوانى تـر نـةم ديتـووةش ثـَيم باشـة اةطـةر مليؤنَيـك و دوو سـةد         

ار بَيتش واتة مانطآ سةد هةزارى بَيتش يارى واية هيضين وةرناطرى مليؤنَيك و دوو سةد هـةزار بيـتش   هةز
 .دةكاتة ساَلةكة و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز موديرى دااريةكة خؤى تةحديـد دةكـا ش يارَيـك دةيـداتَى و بـة دوويـار دةيـداتَى نايـداتآش موهيمـة          
 .نةرموووايةش مسرية خان 

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعي 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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منين هاور ام لةطةَل ليذنةى ياسايى كة اةو مليؤنة ببَيتة دوو مليؤنش بةآلم وةكـو سـيوةي  خـان طـوتى بـة      
سةدةقة نةبَىش االيـةتى هـةبَى يـان معيـار تؤزَيـك تـةوز ى زيـاتر هـةبَيت يـان بـة قانونَيـك ر َيـك ،رَيـتش              

 .بةر َينمايى وةزارةتى دارايى نةبَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حسن نةرموو
 :سورة بةر َيز حسن حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر ةاى من اةم ماددةية هةر ايلغا بكرَيت اةوة بة ماددةيةكى قانونى نةيةتة خوارش تةنها بة ر َينمايى بَيت 

 .اييةوةش زؤر سوثاسلةالى وةزارةتى دار
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان نةرموو
 :بةر َيز تارا اةسعةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى يةكَى لة ماددةكانى كة دَلخؤشكةرة بؤ اةو كةسانةى كة كارَيكى با  دةكةن لة شـوَينةكةى خؤيـان   

دةاى سـزاو  ثاداشـت يةكَيكـة لـةو مةبدةاانـةى كـة       داو ثَيزانينَيك بؤى هةبَىش نةك هةر لة تةربية كـة مةبـ  
اينسان بؤ ثَين اةبا ش لةبةراـةوة مـن زؤر دةستخؤشـى لـة ليذنـة دةكـةم كـة مليؤنةكـةى كـردووة بـة دوو           
مليؤنش من اةطةر بَيتو دوو مليؤن بَيت يان دوو ونيو بَيت بة تةسةورى خؤم دانانى ثاداشتى اةو كةسـانةى  

هيَ كاتَيك لةسةر اةساسى مةبدةاى شـك كـردن كـة موديرَيـك بَيـت ثاداشـتى        كة كارَيكى مومةيةز دةكةنش
موةزةنَيكى خؤى بكا  اةوة اةساسى شك نيةش بةثَيضةوانةوة مومكينة اةطةر شتَيكى خراث بكا  اةساسـى  
شكةش بةآلم هيَ كاتَيك ثاداشتكردن اةساسى شـك نيـة و دةسـت خؤشـى دةكرَيـت لـةو كةسـانةى كـة دةسـت          

ة مومةيزةكان دةكةن لةهةر شوَينَيكى اةو وةزارةتانة يان اةو شوَينانةى كة ايشـى َت دةكـةنش   خؤشى لة كار
 .سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك يشار نةرموو
 :نورالدين بةر َيز يشار جنم الدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ؤ هــةر نةرمانبــةرَيك شــةخ  لــة كورديةكــةى هــاتووة بــ( لشــخ  واحــد)لــة دةقــة عةرةبيةكةيــدا هــاتووة 

لةوانةيـة هــةر كةســَيك بطرَيتــةوةش نةرمانبـةر اــةو كةســةية كــة لـةناو دااريةكــةى دا نةرمانبــةرةو ســيتة     
نةمانبـةرى هةيــةش بــةآلم شــةخ  واحـد لةوانةيــة نةمانبــةرين نــةبَىش اـةو يياوازيــة هةيــة لــة كــوردى و    
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ــةر هــاتو    ــتة  بــؤ نةمانب ــةو ثاداش ــاَلَيكى تــر ا ــةر بــة   عةرةبيةكــةش خ ــةش بةر َيوبــةرةكانين ه ــة كورديةك وة ل
نةرمانبةر اةطةر حساس كرابن اةوانين دةطرَيتةوةش اةطةر بةر َيوبـةرةكان بـة نةرمانبـةر حسـاس نـةكرابن      
ــةرةكانين       ــؤ بةر َيوب ــتَيكين ب ــَى ش ــةو كاتــة دةب ــاوازةش ا ــتَيكى يي ــةر ش ــةبَى و بةر َيوب ــةر ن ــان نةرمانب ناوي

كة يارى واهةية بةر َيوبةرين ايشى با  دةكا  و ثَيويستى بة ثاداشت كردن ثاداشتَيك ييابكرَيتةوةش ضون
 .هةيةش خاَلى سَييةم ثشتيوانى لة ليذنة دةكةم كة بر ةكة لة مليؤنَيك ببَيتة دوومليؤنش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبداهلل نةرموو
 :بةر َيز عبداهلل حايى حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةمة ثاداشتى ساآلنةية بؤ نةرمانبـةر تةحديـدين كـراوةش يـةك مليـؤن لـة سـاَلَيكش بـة بؤضـوونى مـن اـةم            
ثارةية زؤر كةمـة ر َينماييـةكانى وةزارةتـى دارايـين ر وونـة كـة لـة دوو مـانط يـةك يـار بـؤ نةرمانبـةرَيك             

تةشةيعة بـؤ اةوانةيـة    هةزار ديناركةمكش اةمة بؤ 181سةرن دةكرَيتش يةكةارةكة  بة تةحديد دةكاتة 
كة ايشى با  دةكةنش من لةطةَل ر ةاى ليذنةى ياساييمش اةطةر زياد بكرَيـت باشـكة بـؤ اةوانـةى كـة ايشـى       

 .با  دةكةنش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاذة خان نةرموو
 :مصطف أبةر َيز هاذة سليمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تى نةرمانبــةران سـاآلنة بـؤ يــةك كـةس لـة يـةك مليــؤن دينـار زيـاتر نــةبَيتش        ثاداشـ  11دةربـارةى مـاددةى   

مليؤن دينار داناش بةآلم من اَيستا ثَيشـنيار   1دا اةو مةبلة ةمان بة  1111بةر استى اةمة ثار لة بوديةى 
كـة  هةية وثَيويست بـةوة دةكـا     فلسدةكةم كة مةبةلة ةكة بكرَيتة مليؤنَيك ونيوش ضونكة نةرمانبةرى كة

يةعنى ثاداشت بكرَيتش مليؤنَيك و نيو ثَيمواية باشكةش نة دوو مليؤنةكةى ثار بَيت و نة اةو مليؤنـةى كـة   
اةمساَل داندراوةش شتَيكى تر هةية دةمةوَى لَيرة ااماذةى ثَى بكةم وةكو بر طةيةك ثَيشنيارى دةكةم اةوةيـة  

مانبةر بَيت يان كةسَيكى تر بَيتش اةو دةسةآلتة زؤر يار لة نةرمانطةكان بةناوى هاوكارى و يارمةتى بؤ نة
تةحديد بكرَيت بة سةرؤكى نةرمانطةكةش يةعنى بـة كـةيتى خـؤى تةسـةرون بـةوة نـةكا  كـة هاوكـارى و         
يارمةتيةكان دابة  بكا ش بؤية ثَيويست دةكا  كة لَيـرة وةكـو بر طةيـةك يـاخود ماددةيـةك دابنـدرَيت كـة        

 .ةى اةو سةرؤكى نةرمانطةية بة كةيتى خؤى تةسةرون نةكا ش زؤر سوثاسر َينمايى ثَي دةربضَيت بؤ اةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري نةرموو.كاك د

 :تؤنيق بشري خلي .بةر َيز د



 231 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وعقاس لةكاركردندا مةبدةاَيكى واقعى و مةنتقيةش زؤرين ثَيويستة  ثلةببة نسبة  اةو ماددةية مةبدةاى 
ؤ اةوةى كةوا كارةكان بةرةو ثَين بر وا ش ديارة كة ثار ساَل لة بوديةى ثار ساَل دوومليؤن دينار بووش اةم ب

ساَل حكومة  كردوويةتى بة يةك مليؤنش ديارة اةوان موبةرراتى خؤيان هةية و اةوان بة تةيروبة بؤيان 
ى لة ر ايةكةى ليذنـةى دارايـى بكـةم كـة     دةركةوتووة كة اةو دوو مليؤنة زؤرةش منين ر امواية كةوا ثشتيطري

لةبةراةوةية كةوا دةسـبآلويةك بـؤ   / اةو ماددةية وةكو خؤى  َينَيتةوةش بةيةك مليؤن لةبةر دوو هؤش يةك
سةرؤك نةرمانطةكان نةبَيت كةوا بتوانن بؤ اةو كةسانةى كةوا نزيكى خؤيانن يان بـة هـةوةس و نـةن  و    

لةبةراـةوةى اَيمـة بـا نةرمانبـةرانى خؤمـان      /   بكةنش اـةوة يـةكش دوو  اةوةى خؤيان اةم بر ة ثارةية دابة
نَيرنةكةين تةنها ضاويان لة موكانةاا  بَيتش يـةعنى كـاركردن اـيلن بـة موكانةاـة بَيـتش كـاركردن وايبـى         
خؤيةتى و مةعا  و مووضةى خؤى وةردةطرَىش بةآلم لةكاتى ثَيويست و لةكاتى تايبة  دا مـانع نيـة وةكـو    

 .اةيةك بدرَيتش بةآلم بؤية من ر ام واية هةر يةك مليؤن دينار  َينَيتةوة و زؤر سوثاسموكانة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان لةسةرى  كاك د

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نـةوةش خـؤى كـة اـةو موانةااتانـة دةدرَيـت لةر اسـتى دا        بة حةقيقـة  حاَلـةتَيك بـوو ويسـتمان ر وونـى بكةي     

ر َينمايى ثَى دةرضـووةش اـةو سـةآلحيةتى اـةوة بةر َيزانةيـة كـة سـةرؤكى نةرمانطـةكاننش بـؤ ةوونـة وةزيـر            
سةآلحيةتى خؤى هةية ض بر َيك خةرج بكا ش موديرى عام ض بر َيك خةرج بكا ش وانية هةموو مـانطَىش اـةم   

و مانطــة اةوةنـدةش يــةعنى هــاتووة بــة ر َينمـايى لةر اســتى دا ديــارى كــراوة ســةآلحيةى   مانطـة اةوةنــدة و اــة 
بةر َيز سـةرؤكى  / مةحنى موكانةاة لةاليةن بةرثرسةوةش يا اةو بةرثرسة لة ض ااستَيك دابَيتش خاَلى دووةم

و خؤى  َينَيتةوةش ثةرلةمان دوو بؤضوون هاتة كايةوةش دوو ثَيشنيارهاتة كايةوةش دوو  ثَيشنيار هةية كةوةك
زياتر لة ضةند ثَيشنيارَيك هةية كة بةرزبكرَيتةوة بؤ دوو مليؤنش لةبةراةوة ليذنةى دارايى ثَيـى باشـة كـة    

 .اةو دوو ثَيشنيارة ،رَيتة دةنطدانةوة لةسةر ماددةكةوش سوثاس
 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

 .ليذنةى ياسايى  كاك عونى نةرموو

 :بةزاز دسعي بةر َيز عونى كمال
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةندَيك لة اةندامة بةر َيزةكان ثرسيارى اةوةيان كرد كة موكانةاة ضـية  مـوزةن ضـية  مـوزةن تةبعـةن      
بــة ثَيــى قــةوانينى بــةركار لــة هــةرَيمى كوردســتان تــةعريف كــراوة مــوزةن كَييــة ش اةنــدام ثةرلــةمانَيك     

ةسانى دةرةوةى داارية اةو ثارةية سةرن بكرَيتش نـةخَير وانيـةش   ايشارةتى بةوةدا كة اةنةما دةتوانرَى بؤ ك
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تةنها اةو موكانةاةية بؤ موزةنةكانةش مـوديرين دةطرَيتـةوةو سـةرؤكى دااـرية اـةو مانـةى هةيـة بـة ثَيـى          
تةعليماتةك كة وةزارةتـى دارايـى و اـابوورى دةرى دةكـا ش ضـؤن تةسـةرون دةكـا  بـةو ثارةيـةش اَيمـة كـة            

رد ثارةكة لة مليؤنَيك ببَيتة دوو مليؤن مةبةسـتمان اةوةيـة اـةو موةزةنانـةى كـة خزمـةتى       ثَيشنيارمان ك
با  دةكـةن و مانـدووترن لـة كةسـانى تـر تةشـةيع بكـرَين و ثاداشـت بكـرَين بـؤ اـةوةى بـةردةوام بـن لـة               

 .كارةكانيانش مةبةستةكةمشان اةوةية زياد كردنةكة بؤ اةو هةدةنةية و زؤر سوثاس
 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

بةر َيزان اَيستا لة اةسَلى ماددةكـة هـاتووة يـةك مليـؤنش لةياسـاى بوديـةى سـاَلى ر ابـردوو دوو مليـؤن بـووش           
اةطةر لةبريتان بَيتش وةك هاذة خان ايشـارةى ثَيـى كـردش زؤر دروسـتة دوو مليـؤن بـووش اَيسـتا ثَيشـنيارَيك         

بكرَيتة دوو مليؤنش اَيستا اـةوةيان دةخةينـة دةنطـدانش    هةية لةاليةن ضةند اةندامى بةر َيزى ثةرلةمان كة 
بـةر َيز لةطـةَل اةوةيـة بكرَيتـة دوو      23كَى لةطةَل اةوةية بكرَيتة دوو مليؤن تكاية دةستى بـةرز بكاتـةوة    

بـةر َيز لةطـةَل    12مليؤنش كَى لةطةَلة وةكو خؤى  َينَيتةوة و يةك مليؤن بَيت  تكاية دةست بةرز بكاتـةوة  
كة يةك مليؤن بَيتش بة زؤرينةى دةنط كراية دوو مليؤنش ماددةكة ،وَيننـةوة بـؤ اـةوةى بيدةينـة      اةوةية

 .ر ؤذان نةرموو.د. دةنطدانةوة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11ماددةى 
ت و لـة نَيـو بـر ة ثـارةى تـةرخان      ثاداشتى نةرمانبةران ساآلنة بؤ يةك كةس لة دوو مليؤن دينار زياتر نابَيـ

 .كراو لة بوديةدا و بة طوَيرةى ر َينمايى كة وةزارةتى دارايى و اابوورى دةرى دةكا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة عةرةبيةكةى  كاك عونى نةرموو

 :بةزازسعيد بةر َيز عونى كمال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

أ11ة ادةأ
عل أمل له أديلارأةللياأ لشخاأة لةحق أنأضقمنأة اخص صقاتأة  قورةأنا لةزهقيأنأأأأأأأمتزي أة كافتةأ لملظف 

أ.مبلةعأتعل ماتأتص ر اأنزةرةأة ا  يأنةمقاصاد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كـةس   3بةر َيز لةطةَلدايةش كـَى لةطـةَل دانيـة      21زؤر سوثاس اَيستا كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة  
 11بةزؤرينةى دةنط ثةسةند كراش اَيستا بؤ نةسَلى ضوار مينكا ش لة اةسَلى ثرؤذةكة ماددةى  لةطةَلدانيةش

 .ر ؤذان نةرموو.ش د 11يةش كة دةبَيتة ماددةى

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةشى ضوارةم
 مينكا 
 :11لة اةسَلى ثرؤذةكة دةبَيتة ماددةى  11ماددةى 
 11ماددةى 

ـ وةزارةتى دارايى و اابوورى بة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتةكانى دى وردةكـارى مينكـى هـةرَيم بـؤ سـاَلى      1
ى دارايى ر َيك دةخـا  و  ثةسـةندى دةكـا ش لةبـةر ر ؤشـنايى تَيضـووى مووضـةى ثةسـةند كـراو بـؤ            1111

 1111رة  و نةرمانطانـةى بـؤ سـاَلى    ذمارةى هَيـزى كـارى اـةو وةزا   ( ج)هةرَيم لة ياساى بوديةدا خشتةى 
 1111هةزار ثلةى وةزيتى لة نـوة دامـةزراو بـؤ سـاَلى      15لةناوةندةوة ثارةيان دةدرَيتَى كة بةشى هةرَيم 

 .ديارى كردووة
ـ دةبَيت وةزارةتةكان و اةو اليةنانةى سةر بة وةزارة  نني ثلةكانى نوَيى وةزيتـى لـةنَيو مينكـى هـةرَيم     1

ابةشى سةر ثارَيزطا و يةكةكانى كارطري ى بكةن بة ثَيى ذمارةى دانيشتووان و بة ثَيى اـةو  د 1111بؤ ساَلى 
بنةما و مةرج و ر َيكارانةى لة ثرؤذة ياساى اةجنومةنى طشتى ر اذةى هةرَيمى كوردسـتان داهـاتووةش لةاليـةن    

ةى هـةرَيم دةردةضـَيت و   اةجنومةنى وةزيرانةوة ثةسةند كراوةش تا اةو كاتةى ياساى اةجنومةنى طشـتى ر اذ 
 .كارى ثَى دةكرَيت

ـ وةزارةتةكان و اةو اليةنانةى ثةيوةسـت نـني بـة وةزارة  ثابةنـد دةبـن بـةوةى خشـتة بدةنـة وةزارةتـى          3
دارايى و اابوورى كة بريتى بَيت لة ذمارةى نةرمانبةران و ناو و ناونيشان و ثلـةى وةزيتيـانش اةوانـةى كـة     

ى اـةو ر َيذانـةى ثَيشـك ااماذةيـان ثـَى كـرا دادةمـةزرَينش لةطـةَل نةرمانـةكانى          دا بـة طـوَيرة   1111لة ساَلى 
تايبـــة  بــــة دامةزرانـــدنش اةطــــةر زَيـــدةر ؤيى لــــةو ر َيذانـــة دا بينــــرا اـــةوا نــــةرمانى دامةزرانــــدنيان      

 .هةَلدةوةشَيندرَيتةوة كة ثَيضةوانةى اةوةن
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كاك عمر نةرموو
 
 

 

 :علي مر عبدالرمحنبةر َيز ع
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

أة فصلأة وةنع
أ(ة  كات)

أ:ة ادةأة ثاه يأعشوة



 233 

تال أنزةرةأة ا  يأنةمقاصادأنا الس  أمعأة لزةرةتأةمالوءأةع ةدأمفودةتأم كاتأةمقلق  أ لسقليأة ا  قيأأأأ:أةنًم
جأ/ةجلق ن أ)هل أة لةزهيأة عامقيأةمحتقادزأأأنة صادقيأعل ءاأيفأضلسأكلفأة ونةتعأة ص قيأ  قل  أيفأقاأ1111

أ15111)نة قلزأحق دأحصقيأةمقلق  أنققأأأأأ(أ1111ع دأة  لءأة عامليأ للزةرةتأنة  نةةوأة مل يأموكزيقًاأ سقليأأأ
أ.1111مساح ثيأ سليأ(أوسيأنعشون أة فأدرةيأنظ ف ي

 قيأة سقاح ثيأضقمنأمق تأأأأأعل أة لزةرةتأنةجلءاتأاريأة وتبطيأنا لزةرةأتلزيقعأعق دأة ق رةاتأة لظ فأأأ:أثاه ًا
علقق أةحملافظققاتأنة لحقق ةتأةمدةريققيأنفقق أعقق دأةققكاهءا أنحسققعأة ضققلةنبأنة شققون أأأأأأ1111ةمقلقق  أةققليأ

نةمةوةسةتأة لةردةأيفأمشونعأقاهل أجملسأةخل ميأة عاميأمقل  أكلردةقاا أة صقادقأعل قهأمقنأقبقلأجملقسأأأأأأأ
أ.فاذهة لزرةس أحل أص نرأقاهل أجملسأةخل ميأة عاميأ  قل  أنه

تلاقزمأة قلزةرةتأنةجلءقاتأاقريأة وتبطقيأنقلزةرةأنازنيق أنزةرةأة ا  قيأنةمقاصقادأجبق ةن أتاضقمنأعق دأأأأأأأأأأأأأ:أثا ثًا
نفق أة لسقعأة شقارأأأأأ1111ة لظف أنةمساةء أنعلانيلء أندرةاتء أة لظ ف يأ للينأيا أتع  لء أفق أةقليأأأ

يفأتلكأة لسعأيا أة غاسأةمنةموأة صادرةأنقا اع  أأة  ءاأةع هأمعأةمنةموأةخلاصيأنا اع   أنةذةأنة تأوانزًةأ
أ.ال فًاأ ل ك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ليذنةى دارايى ر ةايتان  كاك د

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 11اةسـَلى ماددةكـة مـاددةى     ر اى ليذنةى دارايى دةربارةى اةم ماددةية و بر طةكانى دةربارةى اةوةَلةنش لـة 

واتة / الى ليذنةى دارايى ثةسةندة و وةكو خؤى اةمَينَيتةوةش دةربارةى دووةم 11كةدواتر بووة بة ماددةى 
( ة ضقلةنبأ)بـة هـؤى اـةوةى وشـةى     ( ة شون أنةمةقوةسةتأ)ثَيشنيار دةكرَيت بةالبردنى دةستةواذةى ( ثاه ا)

لـة   3138بر يارَيـك لةاليـةن اةجنومـةنى وةزيرانـةوة بـة ذمـارة       اةم بابةتة دةطرَيتةوةش لةبـةر دةرضـوونى   
علقق أة ققلزةرةتأنةجلءققاتأاققريأ)بؤيــة ســةرلةنوَى دار شــتنةوةى بــةم شــَيوةيةى خــوارةوة بَيــتش  11/3/1111

علق أةحملافظقاتأأأأ1111ة وتبطيأنلزةرةأتلزيعأع دأة  رةاتأة لظ ف يأة ساح ثيأضمنأم تأةمقلق  أةقليأأأ
نف أع دأةكاهءا أنحسعأة ضلةنبأنة اعل مقاتأة صقادرةأمقنأجملقسأة قلزرةسأحلق أصق نرأأأأأأأأأنة لح ةتأةمدةريي

ــةى    أ(قققاهل أجملققسأةخل مققيأة عامققيأ  قلقق  أنهفققاذهأأأ ــارةى بر ط ــةروةها دةرب ــؤى    3ه ــو خ ــةندة و وةك ثةس
 .دةمَينَيتةوةش سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااراس نةرموو.ةوة  كاك د،وَينيت( ثاه ا)اةوةى ( ضمنأم ت)ليذنةى دارايى 

 :حممود ااراس حسني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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أ.........أ.عل أة لزةرةتأنةجلءاتأاريأة وتبطيأنا لزةرةأتلزيعأع دأة  رةاتأة لظ ف يأة ساح ثيأضمنأم تأ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (.ضمنأم تأمؤةساتأةمقل  )لَيرة 
 .ااراس نةرموو.تان   كاك دليذنةى دارايى ر ةاي

 :ااراس حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوة تةنها لَيرة الى اَيمةيـةو دواتـر دةخرَيتـة دةنطدانـةوةش يـان ليذنـةى ياسـايى دةتـوانَى دار شـتنةوةى بـؤ           
 (.حل أص نرأقاهل أجملسأةخل ميأة عاميأ  قل  أنهفاذه)بكا ش 

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

 .ليذنةى ياسايى ر ةايتان  كاك عونى نةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اةوةى كة سةرؤكى ليذنةى دارايى خوَينديةوة ر اى ليذنةى ياسايى بووش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةنابى وةزير ر ايتان  نةرموو

 (:وةزيرى دارايى و اابوورى)بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة  لةطةَل اةو دةقةين كة سةرؤكى ليذنةى داريى خوَينديةوةش لةطةَل اـةو تةعديلـةى كـة لـة دووةمـدا      

 .هاتووة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يانةوَى قسـة بكـةنش ناسـك    بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان كَى اةيةوَى موداخةلة بكا   اةو بةر َيزانةى كة دة
تؤنيقش شةو  حممدش عماد حممدش عمر نورةدينىش عمر هةورامىش طةشة داراش طؤران اازادش نيشتمان مرشيدش 

اةم بةر َيزانة دةيانةوَيت طؤرانش  شَيرزادش صباح بيت اهللش صبيةة امحدش ياوز ارسننش صباح بةرزجنىش مسرية
عماد حممدش عمر نورةدينش عمر هةوراميش طةشة داراش طؤران اازادش ناسك تؤنيقش شةو  حممدش : )قسة بكةن

نيشتمان مرشدش شَيرزاد حانزش شـينن عبـداجلبارش صـباح بيـت اهللش صـبيةة امحـدش يـاووز خورشـيدش دكتـؤر          
صـباحش مسـرية طــؤرانش سـةروةر عبـدالرمحنش شــلَير حممـد جنيـبش شــ ان امحـدش شـلَير حمــي الـدينش ســيوةي           

ط نرجش اامينـة زكـريش حسـن حممـدش ييهـان امساعيـ ش عبـدالقادر اكـرامش بـينل سـليمانش           عومسانش سةرهةن
كةسـي تـر مـاوة نـاويم لـةبري      ( بةنرين حسنيش عبداهلل حايي حممودش اارام قادرش هاذة سلَيمانش اـةاني عمـر  

 .كردبَيتش ناسك خانش نةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤنيق عبدالكريم
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رة مةسـةلةي دامةزرانـدن يةكَيكـة لـةو مةسـةالنةي كـة سـاآلنة خـةَلك وهاووآلتيـان ضـاوةر واني دةكـةنش            ديـا 

يةكَيكة لةو شتانةي كة دَلخؤشـي دةخاتـة نـاو دَلـي دةرضـوواني كؤلَيـذ وثـةدانطاكانش بـةآلم بةر اسـا ديـارة           
ةكيةكانش كةثَيويسـتة ر ةضــاو  عةدالـة  و دادثـةروةري لـةكاتي دامةزراندنـدا يةكَيكـة لــة ثَيـوةرة هـةرة سـةر        

بكرَيــت لــةكاتي دامةزراندنــداش ضــونكة اةطــةر بَيــت و اَيمــة يــةكَي لــة طرنتــة هــةرة ســةرةكيةكاةان وةكــو   
هةرَيمي كوردستانش زؤري ر َيذةي مووضةخؤر و نةرمانبةر بَيتش اـةكرَيت ثننَيكـي بـؤ دابر َيـذرَيتش ضـونكة      

ربكا  بلَََيت دوو ساَل هيَ دامةزراندنَيكم نيةش ثَيم واية خـةَلك  اةطةر بَيت و حكومةتي هةرَيم قةرارَيك دة
اةتوانَي تةحةمول بكا  بةمةريَيك دامةزراندني اةمنو اةوال نةكرَيتش يةعين لةوكاتةي كة بر يار دةدا ش 
ــة          ــاتَي اةم ــونكة ك ــي ش ض ــيتةش بؤض ــةكا  بةواس ــةعني ن ــةَلك ت ــةوالوة خ ــةمنو ل ــا ش ل ــدن دادةخ دامةزران

تةوة تؤ لةناو زانكؤيةكدا خةَلكَيك هةية خـةَلكي هةَلةجبةيـةش هةيـة سـلَيمانيةش هةيـة دهؤكـةش كـة        دةبيسكَي
دةوترَيـت تـةعينا  نيـة لــة قسـمي نـآلنش بـةآلم ســةير دةكـا  كةسـَيكي تـر لةطــةَل اةودايـةش بـةآلم تــةعني            

ايـة ثـنن دار شـنت بـؤ     دةكرَيتش اةمة  وا لةو بكا  كة هةست بة ستةم بكا  و قبـوَلي ناكـا ش بؤيـة ثـَيم و    
اةوةي ض كؤليذَيك اةمساَل ثَيويستيمان ثَيي نيـةش مةسـةلةن لـة تةعيناتةكانـدا كَيشـةيةك دروسـت دةبَيـتش        
اةَلَين كوردي و مَيذوو بؤ ةوونة زؤر زؤرمان هةيةش ثَيويستيمان ثَييـان نيـةش كةواتـة دةبـَي خوَينـدني بـاآل       

ةوسا وابووش دوو ساَلش تا سَي ساَل كؤلَيذَيك دادةخا ش لةبةر اةوةي ثننَيك دابر َيذَيتش مةسةلةن بؤ ةوونة ا
خةرجيي اةم قسمةي ثَيويسـت ثـَي نيـةش مـادام ثَيويسـا نيـةش ثَيويسـت ناكـا  زانكؤكـان ثـر  بكـا  ودوايـي             
 خةرجيَيكي زؤر  لةم قسمة هةبَيت و ثَيويستيشت ثَيي نةبَيتش بؤية من ثَيم واية اةم دوو ثَيوةرة دةكرَيت

حكومةتي هةرَيم و وةزارةتي ثنندانان بةيدي ايشي لةسةر بكةنش كة تةبيعيـة كـة كؤلَيـذَيك دوو سـاَل تـا      
سَي ساَل دا،رَيتش مادام دةرضووي اةم بةشةي ثَيويست نيـةش بـؤ اـةوةي دواتـر تةخـةروج نـةكا  و هـةروا        

 اَيمــة ثــار لــة سةرةتاشــدا وهش  َينَيتــةوةش اَيســتا دَيمــة ســةر عةدةدةكــةش اــةو ذمــارةي كــة هةيــةش بةر اســا
مــان كــردش بــةآلم دواتــر لــة كةناَلــةكاني ر اطةيانــدن و دواتــرين ســةرؤكي حكومــة    ( 815621) ايقــراري

هـةزاري تـرين تـةعني كـراوةش لةسـةرووي ياسـاوةش بـةس         15ايقراري كردش كة لةسةرووي اـةو ذمارةيـةوة   
مـن ثرسـيارةكةم   ( 851621) ر ةقةمةكة بووة بة هةزارةي اَيستا كراوةش يةعين 15اَيستا هةر حسابي اةم 

هةزارةي كـة لةسـةرووي ياسـاوة تـةعني كـراوة ضـووةتة كوَيـوة ش         15اةوةية لة بةر َيز وةزيري داراييش اةو 
هـةزارة بكـا  كـة ثـار تـةعني       15هةزارة تةنها بةشي اـةو  ( 851)ضونكة اةطةر وابَيتش لةوة اةضَيت اةم 

ي اَيمـــةوةش لةســـةرووي ياســـاوةش اةوكاتـــة تـــةعينا  و دامةزرانـــدنش      كـــراوة لةســـةرووي اـــةو ر ةقةمـــة   
بةهاووآلتيانةوة وةكو خؤي دياري ناكرَيتش اةوة خاَلَيك حةز دةكةم دواتر وةآلمةكـةي وةربطـرم بـزا  اـةو     

: هةزارةي كة ثار لةسةرووي ياساوة تةعني كراش ر ةقةمةكـةي بـوو بـةم ر ةقةمـةو ديارنيـةش خـاَلي دووةم       15
ــتَيك  ــةرةحاتي        ش ــةلةي موقت ــداش مةس ــارةتي ثَي ــةم ر ؤذ ايش ــادين يةك ــاك دَلش ــووش ك ــةرنج ب ــاي س ــة يَيط ك

ــةعويزاتي       ــةلةي ت ــؤ مةس ــةكان ب ــةرةحاتي وةزارةت ــووش موقت ــن ب ــةرجني م ــاي س ــةوةي يَيط ــةش ا وةزارةتةكان
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عويزاتي ش تـة 1111مليؤنةش لةكاتَيكدا سـاَلي ر ابـردووي   ( 835)مليار و( 368)تريليؤن و( 6)نةرمانبةرانش 
ــةران  ــؤن و( 2)نةرمانب ــة دوو       ( 828)تريلي ــةكا  ب ــةرةح ا ــةكان موقت ــؤن وةزارةت ــة ض ــووةش باش ــؤن ب ملي

 ....اةوةندةي اةوةش حةق واية اةمة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناسك خانش اةمة مينكاتةش نةقة  مينكاتة ثةيوةندي بة تةعويزاتةوة نيةش نةرموو
 :مبةر َيز ناسك تؤنيق عبدالكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر عةدةدةكة زؤرتر نةبَيت لةوةش وابزا  اةوة كيتايةتي اـةكا ش مـن طومـا  لةسـةر ر ةقةمةكـة هةيـةش       
بؤية باس لة تةعويزاتةكةشي دةكةمش ااخر خاَل كـة حـةز دةكـةم ثشـتطريي لـة ر اثؤرتةكـةي خؤمـان بكـةمش         

شارةه بةشتَيك داش كة اةوين لةو ر َيذةي نَيـوان نَيـر ومـَيش لـة     وةكو ليذنةي ذنانش بةر اسا من ثار لَيرة اي
ش بؤية هيوادارم هةوَل بدرَيت لةكاتي % 11و لة %  31ش بةآلم اةمساَل بةرز بووةتةوة بؤ %11بوو بة % 13

ر ةضاو كردني تةعيناتداش لةكاتي حازر بووني دوو كةنااةتي وةكو يةكش نرسةتي زيـاتر بـدرَيت بـة كضـان و     
 .اسسوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسش بةر َيز سيوةي  خانش نوقتةي نيزامي هةيةش نةرموو

 :امحد عثما بةر َيز سيوةي  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل ثَيويستة سةرؤكي ثةرلـةمان حـةدَيك بـؤ اةنـداماني ثةرلـةمان دابنَيـتش اـةوة بوديةيـة موناقةشـةي          
دةقـة بضـَيتة دةرةوةش    5دةكةين كة ضؤَلةش حةق وايةش حـةقي خؤيـةتي كـة     بودية دةكرَيتش تةماشاي قاعة

 .بةس وةَلآل حةق نية بةسةعا  بضنة دةرةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 58بةثَيي نيـزام سـيوةي  خـانش حـةقمان نيـةش بَلـَيني مةضـؤرة دةرةوةش بـةس لـةكاتي دةنطـدانش اةطـةر لـة             
وانني بيخةينة دةنطدانةوةش اةطينا وةكو تر حةقي خؤيانـةش زؤر تةبيعيـةش هـةر    اةندام كةمك بووش اَيمة نات

اةندام زؤر زؤر ااساييةش اةضنة ( 811) اةندامين لةناو قاعة بَيت لة( 21)بؤ مةعلوماتتش لةهةندَي وآل 
 ليذنــةكان يــان اةضــنة شــوَيين تــرش اــةوة ااســاييةش بــةآلم باشــة مــن لةطــةَل يــةنابتم لةســةر بوديةيــة بــا   

هةموومان لَيـرة بـنيش تـةركيز بكةينـة سـةري شـتةكان بـةر َيك وثَيكـي ثَيكةشـي بكـةين و شـتَيكي بـا  بـؤ              
خةَلكي كوردستان دةربضَيتش وا خؤمشان بؤ اةوة هينك دةكةينش هةمووشتان دةضنة دةرةوة بةس من لَيرة 

 .ناضمة دةرةوةش اةوة  بؤ مةعلوماتتانش كاك عيماد نةرموو

 :د حسنيبةر َيز عماد حمم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةبارة  بةم ماددةيةش بةر اسا ثشتطريي ثَيشـنياري ليذنـةي دارايـي و اـابووري دةكـةمش بـة كةمكردنـةوةي        
ر َيــذةي مينكــي ثَيشــنيار كــراو بــؤ وةزارةتــي دارايــي و اــابووريش ضــونكة لــة ر اســتيدا اــةم ذمارةيــة زؤرةش     

نراوةش بؤ اةم مةبةستة  ثَيشنيار دةكةمش بر طةيةك زياد بكرَيت لةم مينك بؤ وةزارةتي ناوبراو دا(5331)
ة قفأمقنأة  كقاتأة  رتحقيأ لاعق  أ قلزةرةأأأأأأأأ1تسقا طعأمقاأجمملعقهأأأأ) ماددةيةداش بةم شَيوة صيا ة بكرَيتش 

 يأ لزةرةأة رتنأ1511نةضافاءاأعل أم كاتأنزةرت أة رتن يأنة صحيأنأنلسبيأأ1111ة ا  يأنةمقاصاد أ سليأ
 .سوثاس(  لزةرةأة صحيأ511ن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز عمر نورةديينش نةرموو
 :بةر َيز عمر محة امني خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســـةبارة  بـــة ذمـــارة ثلـــةي وةزيتـــي كـــة اةمســـاَل لةاليـــةن حكومةتـــةوة هـــةليان بـــؤ دةر ةخســـَينَيت تـــا  

هةزارةش ذمارةيـةكي باشـةش بـةآلم سـةبارة  بـة ضـؤنيةتي دابةشـكردني يـان هـةوَل           15ة دايانبمةزرَينَيتش ك
هـةزارش بؤضـي ش بةتايبـةتي بـؤ اـةوةي كـة هـةوَل         11هةزارةوة بكرَيـت بـة    15بدةينش كة اةم ذمارةية لة 

ش 1511هـةزار يـان    1هةزارةش زيادي بكةين بـؤ   8بدةين اةو ذمارةي كة دانراوة بؤ وةزارةتي ثةروةردة كة 
ضونكة لةوَي توَيذَيكي زؤر طرنط هةم لة سيستمي نـوَيي ثـةروةردةدا هـةم لةاليـةن وةزارةتـي ثـةروةردةوةش       
بايةخيان ثَي دراوةو دةيانةوَيت دا ةزرَينش اةوين توَيذةراني كؤمةآليةتنيش دةبَي لةناوةنـدةكاني خوَينـدن   

كي طةورةيـةش هـةروةها بـؤ بابـةتي نةلسـةنةو      وقوتا،انةكاندا توَيذةري كؤمةآليـةتي هـةبَيتش اةمـة نةقسـيَ    
هــةروةها تايبــة  بــة مــاددةي ددوكراســي ومانــةكاني مــرؤاين ثَيويســتة دةرضــوواني بةشــي زانســتة           
ر اميارييةكانش هةروةها دةرضوواني بةشي نةلسةنة بكرَين بة مودةر ي ش بـةآلم بـةثَيي اـةو ر َينماييـةي كـة      

ضـؤن لـة ر اثـؤرتي ليذنـةي      بؤية اَيمة ثَيشنيار دةكةين هةروةها وةكـو اَيستا هةيةش اةوانة بَي بة  كراونش 
 15دة داومان كردووةش بةشي وةزارةتي ثةروةردة زياد بكرَيتش اةم زيـاد كردنـة يـان اةوةيـة لـةكؤي      ثةروةر

ــت بــة    ــتش ببَي ــاد بكرَي ــراوة      11هةزارةكــة زي ــي دان ــؤ وةزارةتــي داراي ــر ةي كــة ب ــةو ب ــان اةوةيــة ا هــةزار ي
ةوَي بن درَيــت و،رَيتــة ســةر وةزارةتــي ثــةروةردةش ســةبارة  بــة ضــؤنيةتي اــةوةي كــة اامــاذةي  لــ(5331)

ثَيدراوةش بةثَيي ذمارةي دانيشتوانش طرنطة ر ةضاوي ذمارةي دانيشتوان بكرَيتش بةس اَيمة ثَيمان وايـة يطـة   
ــاوي ها        ــكردني ر ةض ــؤ دابةش ــةما ب ــة بن ــي ب ــتوان و كردن ــارةي دانيش ــاوكردني ذم ــة ر ةض ــؤري  ل ــةنطي ي وس

كؤمةآليةتين بكرَيتش بةو مانايةي كة دةرنةتي يةكسان بر ةخسَيندرَيت بؤ اانرةتان و بؤ ثياوان بؤ اةوةي 
هةزارةدا عةدةدي زؤري مةسةلةن بؤ ر ةطةزي نَير نةضَيت ولةبةرامبةرةكةيدا اانرةتان وذنـان يـان    15لةو 

ــةيؤر      ــةنطي ل ــة هاوس ــك ل ــة يؤرَي ــرَينش وات ــان بك ــَي م ــان ب ــةروةها   كض ــتش ه ــاو بكرَي ــدا ر ةض ي كؤمةآليةتي
ر ةضاوكردني اـةوةي كـة ثَيكهاتـةكاني كؤمـةَلطاي كـوردةواري لـةر ووي نةتةوايةتيـةوةش لـة ر ووي اايينيـةوةش          
لةر ووي مةزهةبيةوةش ديسان ر ةضاوي اةوة  بكرَيـتش كـة يؤرَيـك لـة هاوسـةنطي هـةبَيتش ضـونكة هةنـدَي         
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ر كةهةسـت يؤرَيـك دةكـةن لـة مةسـةلةي دامةزراندنـداش لةوانةيـة نـةرقي         زانياري هةية كة ثَيكهاتةكاني ت
خراثيان ثَيكرابَيتش هةروةها ثسثؤر َيتين زؤر زؤر طرنطةش ر استة مةلةسةن تؤ سةيري اةو ذمارةية بكة كة 

كةسـةش لةوانةيـة اـةوةي لـةم وةزارةتـةدا دادةمـةزرَيت زؤربـةيان        ( 161)بؤ سـامانة سروشـتيةكان دانـراوةش    
ويسا بةوة هةبَيت كة دةرضووي بواري نـةو  بـنش واتـة لـةبواري نةوتـدا ايختصاصـيان هـةبَيتش ر ةنطـة         ثَي

بةشَيكي بدرَيت بة ثارَيزطايـةكش ذمـارةي ثَيويسـا اـةوةي بـؤي دادةنـدرَيت دةرضـوواني بـواري نـةو  يـان           
ةمان شـت بـؤ وةزارةتـي    ثسثؤر ي بواري نةو  لةو شـوَينة نـةبَيتش بؤيـة لـةثاَل مةسـةلةي دانيشـتواندا بةهـ       

ــي       ــت طرنطــةش هــةروةها باس ــاو بكرَي ــدَي وةزارة  ر ةض ــؤ هةن ــثؤر َيا ب ــة ثس ــتةش وات ــاآل  دروس ــدني ب خوَين
مةسةلةي مةيلسي خدمة كراوةش لةر استيدا وةكو لةر اثؤرتي ليذنـةي ياسايشـدا اامـاذةي ثَيكـراوةش ثَيويسـت      

دةردةضَيتش حكومة  بؤ خؤي ر َينمايي دةربكـا ش دواي   ناكا  ااماذة بةوة بدرَيت تا ياساي اةجنومةني ر اذة
اةوةي كة ياساكة دةردةضَيتش ايلتزامي ثَيوة بكرَيتش سةبارة  بة بر طةي سَي اَيمة ثَيمان واية كة ثَيويست 
نيةش ضونكة حكومة  دةتوانَي ر َينمايي ثَيويست دةربكا ش وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ايلتزامي ثَيوة بكـةنش  

 .لَيرةدا دةقيشي ثَي نةية  دةتوانَي لةر َيطاي ر َينماييةوة مةسةلةكة ضارةسةر بكرَيـتش زؤر سوثاس اةطةر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ يةنابتش بةر َيز عمر هةوراميش نةرموو
 :بةر َيز عمر صديق هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــي وكا   ــةي داراي ــةردوو ليذن ــةر اي ه ــتطريي ل ــةو     ثش ــؤ ا ــةمش ب ــايي دةك ــةي ياس ــةَل ليذن ــابووريش لةط ــاري ا روب

دار شتنةوةي كة كردوويانةش قسةي من تةنها لةسةر اةو بر طةيةية كةدةَلَيت وةزارةتةكان واليةني ناطرَيدراو 
بةوةزارة ش ثةيوةست دةبن بةو خشتة كة بيدةن بةوةزارةتي دارايي و اابووري كـة بـريا بَيـتش لـةذمارةي     

ش بةطوَيرةي اةو ر َيذانةي ثَيشك 1111نش ناوو ناونيشان و ثلةي وةزيتييانش هي اةوانةي لةساَلي نةرمانبةرا
ااماذةيان ثَيكرا دادةمةزرَينش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش اَيمة وةكو ليذنةي دارايي وكاروباري اـابوويش ثـا    

اــةو ذمــارةي كــةدانراوة بــؤ وةزارةتــي بةدواداضــووةانش لةطــةَل بــةر َيزان لــةوةزارةتي دارايــي قســةمان كــردش 
كـةسش اَيمـة ثَيشـك اـةو ذمارةيـةمان      (5331)داراييش لة ثَيويسا خؤيان زياترةش كـة ذمارةكـةي هـاتووة بـة    

دةستنيشان نةكردش كة ضةند لـةم ذمارةيـة بن درَيـتش بؤيـة مـن اَيسـتا داوا دةكـةم لـة بـةر َيزان لـةوةزارةتي           
ش هةزار كةسةش هةزارو اةوةندة كةسة ش دةستنيشاني بكةنش اـةوةي تـري   دارايي كة ثَيويسا خؤيان ضةندة 

ــةي         ــة  لةليذن ــردووةش بةتايب ــان ك ــة داواي ــر ك ــةي ت ــةو وةزارةتان ــةر ا ــبكرَيت بةس ــةوةش دابةش ــة دةمَينَيت ك
ثــةروةردةش كــة داواي هــةزار كةســيان كــردووةش اــةوين بةمةبةســا نةراهــةمكردني هــةل بــؤ دامةزرانــدني 

ةآليــةتيش دةرضــوواني دةروونناســيش بةشــي نةلســةنةش اةوانــةي كــة كــاك عومــةر نــورةديين   توَيــذةراني كؤم
سةرؤكي ليذنةي ثةروةردة ااماذةي ثَيكردش بةهةمان شَيوة ليذنةي تةندروسا داواي اـةوةيان كـردووةش كـة    

ؤيـة مـن داوا   بر َيك بؤ اةوانين زياد بكرَيتش هةروةها ليذنةي ااساين و ناوخؤ اةوانين داوايان كردووةش ب
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دةكةم لة بةر َيزان لةوةزارةتي داراييش اَيمـة اـةو خشـتةية و اـةو بر يـارة لَيـرة يـةكنيي بكةينـةوةش اـةطينا          
دةر واتـة سـةر   ( 5331)اةطةر بةوةي كـة ثَيشـوو هةيـة بر يـاري لةسـةر بـدةينش ذمارةيـةكي زؤر كةمينكـة         

سةآلحيةتَيكي زؤر دةدةين بـةوةزارةتي دارايـي    وةزارةتي داراييش واتة اَيمة لةسةر خشتةيةك دةنط دةدةين
دواتر اةوان خؤيان دابةشي دةكةنةوة بةسةر وةزارةتةكانداش من ثـَيم باشـة لـةناو ثةرلةمانـدا اـةو ذمارانـة       
دياري بكرَينش ثا  اةوةي كة وةزيري دارايي خؤيان خؤشبةختانة لَيرة اامادةيةش حايةي ثَيويسا خؤيانش 

دةستنيشان كراون لةناو ر اثؤرتي ليذنةي دارايي و كاروباري اابووري ناويـان هـاتبوون   اةو وةزارةتانةشي كة 
اةوانة لةثَين ضاو بطرن و بر ياري خؤيان لـةم بارةيـةوة ،ةنـة ر وو بـؤ اـةوةي ثةرلـةماني بـةر َيز بر يـاري         

 .لةسةر بدا  و بةبر طةيةك لَيرة ايزانة بكرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز طةشة داراش نةرموو
 :بةر َيز طةشة دارا ينل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةزار مينك بؤ طةجنانش يةكَيكة لةخاَلة طةشـةكاني بوديةكـةش بـةآلم كـة      15ديارة اةم خاَلة دامةزراندني 

ي اـةو بنـةماو مـةرج و    ثَيويستة اَيمة يةخت لةسةر اةوة بكةينةوةش اةو بر طةي كة تايبةتـة بـةوةي بـةثيَ   
ر َيكارانة بَيتش كة لة ثرؤذة ياساي اةجنومـةني طشـا ر اذةي هـةرَيمي كوردسـتاندا هـاتووةش اـةوة لةبةرضـاو        
بطريَيتش اَيمة ساآلني تر خةَلكَيكي زؤر دامـةزراوةش اـةوة دةبيـنني كـة لةبوديـةي تةشـغيلي بةشـَيكي زؤري        

ير دةكةين وةكو ثَيويست طةجنان لـة سياسـةتي حكومـة     بوديةكة بؤ تةعويزاتي نةرمانبةرانةش كةضي سة
ر ازي نةبوونش لةبةر اةوةي عةدالةتي ايةتماعي نةبووة لةدامةزراندنداش كة ثَيويستة اةمة ر ةضـاو بكرَيـتش   
هةركاتَيك هةر شتَيك بة سيستم بَيتش خةَلك طلـةيي لـَي ناكـا ش اَيمـة دةبـَي زؤر يـةخت لـةوة بكـةين كـة          

وبية  نـةمَينَيت لـة دامةزراندنةكانـداش سـةبارة  بـةر اثؤرتي ليذنةكـةمان كـة بـةر َيز         مةحسوبية  و مةنسـ 
ناسك خانين ااماذةي ثَيكردش وة كاك عومةرين ااماذةي ثَيكردش اَيمة داواي اةوةمان كردووة كة يةكسـاني  

هةبَيت لةنَيوان دوو دا كة كةنااة  ندا وةكو ناسك خان وتيش لةكاتَيكيَيندةري بثارَيزرَيت لة دامةزراندنةكا
كةسدا لةنَيوان كور  و كضَيك بَيتش ضونكة كؤمةَلطةكةي اَيمة بةثَيي اةو داس و نةريتةي كة هةيةتيش ر ةنطة 
ذن اةوةندة نورةسي نةبَيتش كة ثياو هةيةتيش بةآلم سةير دةكةين لة بواري حكوميدا زؤر ااسـانكة تـا كـار    

سياسةتَيكي هةبَيت بؤ ضارةسةركردني كَيشةكاني ذنان اـةبَيت   بكا ش لةبةر اةوة اةطةر حكومة  دةيةوَيت
زؤر طرنطي بدا  بـة بـواري كـة سياسـةتَيكي ايقتصـادي واي هـةبَيت ثَيطـةي اـابووري ذن بـةهَيز بكـا ش تـا            

 .بتوانَي كَيشةكاني بةرةو ضارةسةر بةرَيتش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش شةو  حممدش نةرموو
 :َيز شةو  حممد  ريببةر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  اةم بر طةيةوةش بَيطومان دةستخؤشي لةحكومةتي كوردستان دةكةمش كة اـةو ذمـارةي دةستنيشـان    
كردووةش بؤ دامةزراندني طةجنةكان و كةمكردنةوةي بواري بَيكاريش بةآلم هيوادارم اةو دامةزراندنة بـةثَيي  

ت كة لة اةجنومةني ر اذةدا دياركراوةش هةرضةند اَيستا مةرحةلـةي يةكـةم دةسـتثَيكراوةش    اةو ر َينماييانة بَي
نؤر م دابةشـكراوةش هيـوادارين اـةو نؤر مانـة بـةثَيي اـةو مةبةسـتةي بـؤي دابـني كـراوةش يَيبـةيَي بكرَيـتش             

كاتـةوةش ضـونكة   لةطةَل اةوةشدا حكومة  هاوكاري كةرتي تايبة  بكا ش بؤ اةوةي مةسةلةي بَيكاري كـةم ب 
هةزار تةعينة ضارةسةر نابَيتش خؤمان دةزانني مةسةلةي بَيكاري كةم نابَيتـةوةش لةهـةمان    15بةتةنها بةم 

كاتدا هيـوادارم لـةم دامةزراندنـةدا ر ةضـاوي ضـةند خاَلَيـك بكرَيـتش يـةكَي لـةو خاآلنـةي اـةوةي هاور َيكـا              
ة دامةزرانـدني ذنـان بةر َيذةيـةكي بـا  لـةم خاَلـةداش       باسيان كـردش يةكسـاني يَينـدةري ر ةضـاو بكرَيـتش واتـ      

ضونكة اـةوةي دةيبـنني زؤربـةي زؤري كضـة طةجنـةكان كـة تةخـةروييان كـردووةش دةرضـوون لـةزانكؤكانش           
زؤربةي زؤريان هةروةكو كور ةكان لةماَلةوةن بوارَيكي كار كردني تريشيان نيةش لة كةرتي تايبةتـدا كضـةكان   

ةر اةوة با اةو مةوزوعة بةهةند وةربطريَيتش ثَيم باشـة ذمارةيـةك لـةو دامةزراندنـة     و ذنانش كار بكةنش لةب
ــةثَيي نؤر مــةكاني       ــة مونانةســةيةك ب ــت ب ــةوةي ببَي ــتش بــؤ ا ــداآلني شــةهيد و اــةنتال ديــاري بكرَي بــؤ من

ان اةجنومــةني ر اذةش ببَيــت بــة مونانةســةيةك لةبــةيين خَيزانــي شــةهيدةكانداش تايبةنةندييــةكي تايبــةتي   
بدرَيَاش هةروةها اةوةي كة تَيبيين دةكرَيت بةر َيز كاك عومةرين قسةي لةسةر كردش وةزارةتـي ثـةروةردة   
كَيشةيةكي زؤر طةورةيان هةيةش تا اَيستا توَيذةري كؤمةآليةتيان نيةش اةو كةسانةي كة تـا اَيسـتا دةرضـوون    

ر زؤر كـةميان لـَي دامـةزراونش هيـوادارم اةطـةر      لةبوارةكاني نةلسةنةو كؤمةَلناسيداش تا اَيستا ذمارةيةكي زؤ
بكرَيت بةزياد كردن لةداهاتووشداش اةطةر بر يار بدرَيت ر َيذةي دامةزراندن بؤ اةو طروثة زياد بكرَيتش يـان  

 .لةم دامةزراندنةي اَيستادا يَيطاي اةو كةسانة بكرَيتةوةش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ادش نةرمووسوثاسش بةر َيز طؤران ااز
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة بةطةر انةوة بؤ وةآلمـةكاني بـةر َيز وةزيـري دارايـيش و قسـةكاني اةنـداماني ثةرلـةمان كـة اَيسـتا كـراش           
وةزيري دارايي لةدانيشتنةكاني ثَيشوو قسـةي لةسـةر اـةوة كـردش كـة اـةو مينكاتـةي بـؤ وةزارةتـي دارايـي           

انراوةش دةكرَي ضاوثَيداخشـاندنةوةي ثَيـدا بكرَيـتش اَيسـتا هـةموومان تةقريبـةن لةسـةر اـةوة كـؤكني كـة           د
ضــاوي ثَيدا،شـــَيندرَيتةوةش بـــةآلم لــةو ســـةروبةندةدا اَيمـــة وا دةبيــنني دةســـت بةدابةشـــكردني نـــؤر مي    

ةست بةدابةشـكردني كـراوةش   دامةزراندن كراوةش من ثرسيارةكةم اةوةيةش اَيمة بةر اسا اةو مينكاتةي كة د
هةندَي وةزارة  تَييدا زةرةرمةندة ياخود بَيبة  كراوةش بؤ ةوونة من  ثشتيواني لة قسةكاني هاور َيم كاك 
عومةر نورةديين دةكةمش بةتايبةتي وةزارةتي ثةروةردةش يطة لةوة وةزارةتي كارةباش وةزيـري دارايـن خـؤي    
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ةتي مالية زيادةش دةكرَيت مور ايةعة بكرَيتـةوةش بـةآلم ثرسـيارةكة    قسةي لةسةر اةوة كردش كة ر َيذةي وةزار
اةوةيةش اَيمة لةم ماددةيةدا مينكاتـةكان لةبةردةسـا اَيمةدايـةش لـةناو ياسـاكةدا نـةهاتووة كـةوةزارة  بـة         

نك لـة  وةزارة  تةوزيع بكرَيت ش اايا لَيرةدا اَيمة بر يار لةسةر اةوة دةدةين كة هةزار ياخود دوو هةزار مي
نآلن وةزارة  هةَلبطريَيتش اَيمة دابةشي دةكةينةوة لَيـرةداش يـاخود ماددةيـةكي ياسـايي دادةنـَيني حكومـة        
ــةوةش          ــةكان بكات ــاتي وةزارةت ــةدةدي مينك ــةوزيعاتي ع ــة ت ــةعا  ل ــة موراي ــةين ك ــزام دةك ــر ايل ــارَيكي ت ي

دنةوةي بةيةكســاني بةســةر  بةلةبةرضــاو طــرتين كةمكردنــةوةي مينكــاتي وةزارةتــي دارايــي و دابةشــكر      
 .وةزارةتةكانداش ياخود اَيمة تةوزيعاتةكة دةكةين ش هيوادارم اةوةمان بؤ ر وون بكةنةوةش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةرموو نيشتمان خان سوثاسش
 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مش ثشتيواني لة قسةكاني كاك طؤران دةكـةم بـؤ اـةو قسـانةي كـة      منين ثشتيواني لة قسةي هاور َيكا  دةكة

كرديش نامةوَي هةموويان دووبارة بكةمةوةش تةنها اةوة دةَلَيم منـين ثـَيم باشـة اـةو مينكاتـةي وةزارةتـي       
دارايي بةثَيي ثَيويسا خؤيان بَيـتش اةوةشـي كـةزياد بَيـتش ثـَيم باشـة ،رَيتـة سـةر وةزارةتـي ثـةروةردةو           

ي وطةشتوطوزارش كةاةمة  وةزارةتَيكي زيندووةش كة اـةمين ثَيويسـا ثَييـةتيش لـةو بـر ةي كـةبؤي       شارةوان
كةسي بؤ دانراوةش ثَيم باشـة بر َيكـي    151دانراوة هَيشتا زياتر بكرَيت مينكاتةكةيش وةزارةتي كارةبا  كة 

 .،رَيتة سةر اةو وةزارةتة ش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز شَيرزاد حانظش نةرموو سوثاسش
 :شريف عب ةحلافظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــراوة       ــارة نووس ــة دادةمــةزرَينش دي ــةي ك ــة اــةو مينكاتان ــت ثَيدةكــةمش ك ــن لــةخاَلي دووةمــةوة دةس ديــارة م

ة دابر اوةكانش لة بابـة   بةطوَيرةي ذمارةي دانيشتوانش اَيمة اةو قةزايانةي كة لةسةر سنوورينش لةطةَل ناوض
اةمانـة لةهـةموو اـةو ثـر ؤذة واـةو شـتانةي كـة حكومـة  بـةطوَيرةي ذمـارةي           (ضةمضةماَلش كـةالرش كتـري  )

دانيشــتوان دابةشــي دةكــا ش هــةموو زةرةريــان تَيــدا كــردووةش باشــكين ةوونــةمان ثرؤذةكــاني اةجنومــةني   
ا هةيةش اةو سَي قةزايةش بةزؤري نـؤر مي باايعيـان   ثارَيزطاكانةش لةبةر اةو وةزعة سياسيةي كة لةكوردستاند

لةسةر كةركووكةش بةآلم خؤيان لة ضةمضةماَل يان كةالر يان كتري دادةنيشنش لـةو حاَلةتـةدا ديـارة ذمـارةي     
دانيشتوان بةطوَيرةي نؤر مي باايعي دةبَيتش ياري وا هةية اَيمة اةو قةزايانة نيوةي اةو عةدةدة ر استةمان 

ة كة هةيةش لةبةر اةوة حةقي وايةش يان داواي اةوة دةكـةمش كـة اـةو سـَي قةزايـة يـان اةطـةر        دةست كةوتوو
شوَيين ترين هةية لةسةر سنوورةش لةطةَل ناوضة دابر اوةكان حسابي تريـان بـؤ بكـةنش ذمـارةي دانيشـتواني      
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ثارَيزطاكــةي  هــةزار مينكــةي كــة لــة هــةر ســَي 15تَيــدا ر ةضــاو نــةكرَيتش اــةوي تريــان دامةزرانــدني اــةو 
% 11هةمووي عَيراقةش لة % 11كوردستانةش ديارة لة دوو ش سَي شوَيين ترين بامسكردش كة كةمئةندامان لة 

هةموو عَيراقةش اةوان نرسةتي كاركردنيان زؤر كةمةش بؤية من داواي اةوة دةكةم نسبةيةك لةوة دابندرَيت 
ةزار كةسةش لةبـةر اـةوةي كـةم اةنـدامانش هةيانـة      ه 15ي اةو ذمارةية كة %11تا % 5بؤ كةم اةندامان لة 

خاوةني شةهادةي بةرزنش هةيانة بر وانامةي زؤر باشـيان هةيـة و اـةتوانن اـين بكـةنش قـةزاجنَيكي تـرين        
لةوةدا دةكةينةوة اةو كـةم اةدامانـة كـة تـؤ خسـتنة نـاو ايشـةكةوةش اـةو مووضـةي كـة اَيسـتا دةيانـدةيَا             

اجنَيكي تـر اةوةيـة كـة تـؤ لـة ثرسـطةيةكدا كـةم اةنـدامَيكت دانـاش يـان كـةم            دةطةر َيتةوة بـؤ حكومـة ش قـاز   
ــةر         ــة س ــةو ل ــةم اةندامَيك ــت ك ــة دةبينَي ــةو دااريةي ــؤ ا ــَيت ب ــةكَيك اةض ــة ي ــووش ك ــةر ب ــدامَيك بةر َيوةب اةن
عةرةبانةية اةوةتا كار دةكا ش اةوة  خةَلك هاندةدا  كة اةوانين كار بكةنش كة خةَلكين كـاري كـرد تـؤ    

ةَلَيك دةوااــري هةيــةش يــان كؤمــةَلَيك شــوَين هةيــةش كــة مووضــة بةخــةَلك دةدا ش اــةوة  هــةم ديســان    كؤمــ
بـؤ كـةم اةنـدامان بَيـتش ديـارة مـن       % 11بـؤ  % 5دةطةر َيتةوة بؤ حكومة ش لةبةر اـةوة مـن داوا دةكـةم لـة     

لـةم دامةزراندنـةدا    ثشتطريي لة قسةكاني شةو  خان دةكةمش بؤ اةوةي كةسوكاري شةهيدانش منداَلـةكانيان 
 .حسابَيكيان بؤ بكرَيتش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شينن عبداجلبارش نةرموو
 :بةر َيز شينن عبداجلبار عبدالغين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اني اـةو  سةبارة  بة دابةشكردني ثلةي وةزيتيش منين وةك هاور َيكا  كة ثـَين مـن قسـةيان كـردش ثشـتيو     

ر اية دةكةم كة ر ةطةزي مَيش لةبةرضاو بطريَيتش وة دابةشكردنةكة يةكساني بَيتش لـةنَيوان ر ةطةزةكانـداش مـن    
دةرضــوونش  1111ثــَيم باشــة كــة اةولةويــة  بــدةن بــة ســاآلني دةرضــوونش بــؤ ةوونــةش اةوانــةي كــة لــة     

ةروةها اةولـةويا  بـدةن بـة تـةعني     دةرضوونةش ه 1111اةولةوية  زياتر بدةن بةوانةش نةك اةوانةي كة 
كردني كةم اةندامانش وة ثشتطريي كاك شَيرزاد دةكةم لةو خاَلةداش تا اةوانين ثشتطريي بكرَين و بَينـة نـاو   

 .كارةوةش نةك تةنها مووضةخؤر بنش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش ر َيزدار صباح بيت اهللش نةرموو
 :كريبةر َيز صباح بيت اهلل ش

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةي اةم ماددةيةش من اةم ثَيشـنيارة ااراسـتةي هـةموو وةزارةتـةكاني هـةرَيم دةكـةمش كـة نيسـبةيةكي         
دياريكراوش بؤ كةسوكاري شةهيدان واةنتالكراوةكان دابندرَيت ور ةضاو بكرَيت بؤ دامةزراندنش ثشتيواني لـة  

ن نامةوَي دووبارةي بكةمةوةش ثَيشنيارةكةي كاك شَيرزادين ثشتيواني ر ةايةكةي برام كاك عيماد دةكةمش م
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لَيدةكةمش ديسان ضةند خوشكَيك اةو داخوازييةكان ثَيشكة  كردش كة نيسـبةتَيك بـؤ اانرةتـان دةستنيشـان     
 ( لظ ف يأمساح يأحسعأم كاتأمؤةسقاتأةمقلق   أأا)كة دةَلَيت: بكرَيتش بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش لة ثانيَا

ر ةاي يةنابيشت اةوة بوو كة وشةي مؤسسا  ايزانة بكرَيتش منين ثَيم باشةش ديسان هةر لة ر ٍِيزي سَييةم 
ي زيـاد كـردووةش بـةر ةاي مـن كةليمـةي      (تعليمـا  )ليذنـةي دارايـن   ( ة ضلةنبأنة شون أنةمةوةسةت) دةَلَيت

 .كيتايةتة اةواني تر ثَيويست ناكا ش سوثاس( ضلةنبا)
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .سوثاسش بةر َيز صبيةة امحدش نةرموو
 :مصطف بةر َيز صبيةة امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي لةر ةاي ليذنةي دارايي و ياسايي دةكـةمش بـةس ثَيشـنيار دةكـةمش كـة يةكسـاني دامةزرانـدن ر ةضـاو         

اندنش كـة بـؤ هـةر وةزارةتَيـك ر َيـذةي      هةزار مينكةي كة دانراوة بؤ دامةزر 15بكرَيت لةدامةزراندنداش لةو 
كةمك نةبَيتش بةثَيي اةو مينكةي كة دانراوةش ضـونكة وةكـو هـةموومان بةضـاوي خؤمـان      % 51اانرة  لة 

دةيبيننيش كة لة ساآلني ر ابردوو وةكو ثيًََويست حسـاس بـؤ دامةزرانـدني اـانرة  لةوةزارةتةكانـدا نـةكراوةش       
ة دةكـةمش داوا لـةوةزارةتي دارايـي حكومـةتي هـةرَيمين دةكـةمش كـة لـةو         بؤية زؤر بةيدي ثاَلثشا لةم خاَل

ــة           ــت ب ــاردا هةس ــوَيين ك ــاتر لةش ــانرة  زي ــة ا ــني ك ــةموومان دةزان ــونكة ه ــةنش ض ــتطريدان بك ــةدا ثش خاَل
بةرثرسيارَيا دةكا ش وردبني ترة لة ايشوكارةكاني خؤيداش لةكؤمةَلطـةي اَيمـة تـاكو اَيسـتا وةكـو ثَيويسـت       

ار بـؤ اـانرة  نةر ةخسـاوةش بةتايبـةتي كـة لةكـةرتي تايبةتـدا كـار بكـا ش بؤيـة لَيـرةدا داوا دةكـةمش             بواري كـ 
كةوةزارةتي دارايي اةم ثَيشنيارةي اَيمة بةيدي وةربطرَيتش ضونكة لة هـةموو دةوَلـةتاني ثَيشـكةوتوو اـةو     

ش لَيـرةدا بـةر َيز سـةرؤكي    كؤمةَلطةية سـةركةوتووترة كـة بةسـةراحة  اـانرة  ر ؤَلـي خـؤي زيـاتر دةبينَيـت        
ش وة ر ةضـاوي دامةزرانـدن بةنيسـبة     11ثةرلةمانش داوا دةكـةم كـة نةقةرةيـةك ايزانـة بكرَيـت لـةماددةي       

% 15تـا لـة   % 11اانرة  بةشَيوةيةكي يةكسان بَيتش هةروةها ثَيشنيار دةكـةم لـة تـةعيناتي تـازةدا ر َيـذةي      
يدة سـةربةرزةكاةان لةطشـت بـوارة يـؤراو يؤرةكانـداش      بةتةحديد دةستنيشان بكرَيت بؤ كور  و كضـي شـةه  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ياووز خورشيدش نةرموو
 :اةرسةالنبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر طـةي   يةداش بةتايبةتي لة11من لَيرةدا حةز دةكةم وةك ثةرلةمانتارَيكي توركمان قسة بكةمش لةم ماددةي 

ــتوانش وةك       ــارةي دانيش ــا ش بــةطوَيرةي ذم ــي دةك ــاتي وةزيت ــةوزيعي دةرةي ــة ت ــاس ل ــارة ب ــرةدا دي دووةمش لَي
ااشكراية توركمان دووةم نةتةوةية لةكوردسـتانش بـةآلم قـةدةر واي كـردووةش زؤربـةي دانيشـتواني اَيمـة لـة         
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داش توركمان زةرةرمةند دةبنش بؤيـة مـن   هةولَير كؤببينةوةش بؤية بةر اسا بةر اي من لةو يؤرة دابةشكردنة
ــت         ــاو بطريَي ــةوة لةبةرض ــةوةينش ا ــني نةت ــة دووةم ــة اَيم ــة حةق ــةدا ك ــؤرة بابةتان ــةو ي ــةمش ل ــنيار دةك ثَيش
ور َيذةيةكي تايبةتي بؤ دابندرَيتش من لَيرةدا داوا دةكةمش بةالني كةمةوة لة ر َيذةي اةو دةرةياتة وةزيتيانة 

بؤ توركمان بَيـتش ضـونكة اةوانـة وةك وه دووةم نةتـةوةن     % 11الني كةمةوة لة كة بؤ هةولَير دانراوةش بة
 .لة كوردستانداش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز دكتؤر صباح بةرزجنيش نةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م طوزارةية دةست ثَي بكةمش كـة هـةموو بريمةنـدان و كةسـاني     سةبارة  بة مينكا  ثَيم خؤشة قسةكا  بة

شارةزاو ثسثؤر لةهةموو بري و نةلسةنة يياوازةكان لةسةري كؤكنش كـة دةسـتةكان ضـوارنش دةسـا كرَيكـارش      
كةخزمةنان دةكا ش دةبَي اَيمة  خزمةتي بكةينش دةسا بَيكارش كة دةبَيت بيخةينة كارو هـةلي كـاري بـؤ    

ستَيك كةناتوانَي كاربكا ش دةبَي خزمةتطوزاري ثَيشكة  بكـةين ولـةذَير ضـاودَيرداندا بَيـتش     بدؤزينةوةش دة
دةستَيك كة ياري دةكا  و طزي دةكا  ونَيَلمـان لَيـدةكا ش اـةبَي ر َيطـاي لَيبطـرينش نةصـَلي ضـوارةمي ثـرؤذة         

بــؤ زؤرتــرين ذمــارة لــة ياســاي بوديــة بةر اســا دةرطايــةكي باشــة بــؤ اــةوةي اَيمــة هــةلي كــار بدؤزينــةوةش 
دةرضووان ولةو كةسانةي كة لة كوردستاندا ضاوةر َيي حكومةتي خؤماَلي خؤماننش لةم قؤنا ة هةسـتيارةداش  
بؤية من ضةند ثَيشنيارَيك دةخةمة بةردةم بةر َيزتانش بةو هيوايةي يَيطاي ر ةزامةندي بَيت ويَيطاي خؤي 

اةولةويـة  بـدرَيت بةدامةزرانـدني دةرضـوواني سـاآلني ثَيشـووش       : بكاتةوة لة بر يار و نةرمانةكانتانش يةكةم
ذمارةكي زؤر لةالواني كوردستان لةهةموو ضني وتوَيـذة يياوازةكـانش لـة قـةومياتي ييـاوازش ضـةند سـاَلَيكة        
خوَينــدنيان تــةواو كــردووةش خؤيــان تــةرخانكردووة بــؤ اــةوةي لــةبوارَيك لــةبوارة زينــدووةكاني كؤمــةَلطاي  

ــةندووي ــتا         طةشةس ــاكو اَيس ــة ت ــة ر ةنط ــةن ك ــانَيكي زؤر ه ــةتي كةس ــةنش بةتايب ــة  بك ــتاندا خزم كوردس
هـةزار   15بةطرَيبةستش كاريان كردبَيش داواكارم اةولةوية  بدرَيت بةوان وبةدةرضواني ساآلني ثَيشوو لـةو  

ــنش وةبــة           ــةني ديــاريكراوي ر ؤش ــةثَيي خشــتةيةكي زةم ــةآلم ب ــةعني دةكــرَينش ب ــةش كــة ت ــة وةزيتيي دةر ثل
لةتةعقيداتي ر ؤتينكاري وتةزكيةي حزبي وبةثَيي دابةشكردني يوطرانيايي دادوةرانـةو بـةثَيي ثسـثؤر يية    
يياوازةكــانش ضــونكة اَيمــة لةكوردســتاندا ثَيويســتيمان بةهــةموو ثســثؤر ييةك هةيــةش ر ةنطــة زؤر ثســثؤر ي   

رَيتةوة بؤ دروست كردنيانش بـؤ اـةوةي   تريشمان ثَيويست بَيت كة دةبَيت لةزانكؤكان و ثةدانطاكاندا بواربك
: كؤمةَلطاكةمان لةكؤمةَلطايةكي تةقليدييةوة بةرةو كؤمةَلطايةكي طةشةسةندووي ثيشةسـازي بضـَيتش دووةم  

طرنطة اةو مينكاتانةي كة اَيمة ثر يان دةكةينةوة ياخود  اةوكةسانةي كة اَيسـتا نةرمانبـةرن ر ةنطـة بـةو     
انةش نةتوانن بـاري قورسـي ذيانيـان سـووك بكـةنش بؤيـة ثَيشـنيازي اـةوة          اةندازة مووضةي كة اَيستا هةي

دةكــةمش كــة دةرماَلــةي ثيشــةيي بــؤ دةرضــوواني زانكــؤو ثــةدانطاكان بــةبَي ييــاوازي دابنــدرَيتش بةتايبــةتي 
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ي ثشتطريي لةثَيداني دةرماَلةي ثيشةيي دةكةم بؤ توَيذةراني كؤمةآليةتيش دةروونيش ذمَيريارييةكانش اةوانـة 
ــا        ــةوا بةر اسـ ــةراني داديش كـ ــاو نةرمانبـ ــةرو ياسـ ــابووري و كؤمثيوتـ ــدارةو اـ ــثؤر ي و ايـ ــةبواري ثسـ كةلـ
داواكارييــةكي زؤريــان هةيــةش هــةروةها نةرمانبــةراني تةندروســاش مامؤســتاياني اــاييينش مامؤســتاياني         

اري قورسي ذياني اـةمر ٍِؤ  قوتا،انةكانش هي ثةروةردةش هةركةسَيك بةشَيوةيةك لةشَيوةكان بةر اسا لةذَير ب
دةبَي اَيمة حسابَيك بؤ خانةنشينان بكـةينش  : وطةشةسةندن و تةزةخومي بازار داش بةر اسا دةناَلَيننش سَييةم

 ...بةزياد كردني مووضةكانيانش حساس بؤ خاوةن ثَيداويستيةكان بكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةمـة مينكـة ضـاوةكةمش باسـي مينكـا  دةكـةينش اـةو         اةمة نة موخةصةصاتةش نـةزياد كردنـي مووضـةيةش   
مينكة كانية يـان نـا ش اةمـة لـة شـوَينَيكي تـر اـةتوانن باسـي موخةصةصـا  بكـةنش زيـاد كردنـي مووضـة              

 .لةشوَينَيكي ترش نةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زيـاتري بـدرَيت بـةوةزارةتي ثـةروةردةو خوَينـدني بــاآلو       اـةو مينكاتـةي كـةدانراوةش داواكـارم كـة ثشـكَيكي      

ــة       ــةش اَيم ــة اةوةي ــةرنج و تَير امان ــابيلي س ــا  كــة زؤر ق ــة مينك ــر ل ــةوزوعَيكي ت ــةوقانش م ــا وا تةندروس
ــارَيكي        ــةآلم ك ــرنش ب ــةرَيم وةردةط ــةتي ه ــة حكوم ــة ل ــةن مووض ــة نيعل ــة ك ــان هةي ــةكي زؤر مينكان ذمارةي

بؤية داوا دةكةم كة اةو مينكاتانة ،رَينة بواري خزمةتطوزاري و،رَينة بواري  اةوتؤيان ثَي ناسثَيردرَيتش
 .بةرهةمهَينانةوةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز مسرية عبداهللش نةرموو
 :امساعي بةر َيز مسرية عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــدني ن   ــة دامةزران ــةو ماددةي ــةبارة  ب ــة     س ــةن وةزارةت ــةك لةالي ــة ليذنةي ــك واي ــينكش باش ــةران و م ةرمانب

ثةيوةنديــدارةكان بــةو كــارة هةَلبســتَيتش بــةبَي طةر انــةوةي بــؤ اةجنومــةني وةزيــرانش بــةثَيي اــةو بنــةماو    
ثَيوةرانــةي كــة دانــراونش اــةو دةســةآلتة  نــةدرَيت بــةثارَيزطاكانش هــةروةها ثــَيم باشــة اــةو حســةي كــةبؤ  

يي دانراوةش من اةو نسبةيةم ثَي زؤرةش بؤية با نسبةيةك دابندرَيت بؤ ناوضـة دابر اوةكـانش بـؤ    وةزارةتي دارا
ةوونة من سةرداني كؤمةَلطاي ضر ةم كرد كة سةر بةشَيخانةش مةكتةس هةية دوو موديري هةيةش يـةكَيكيان  

مامؤسـتايان نيـة دةرس   لة ثارَيزطـاي نةينـةوا هـاتووةش اـةوي تريـان لةهـةرَيمي كوردسـتان كـة بـؤ زانيـاري           
ــين دةرس       ــا  و دةوامَيك ــؤي دةك ــي خ ــك دةوام ــاوةش دةوامَي ــةليماتيان هَين ــابي دار موع ــون قوت ــةوةش ض بَلَيت

هةزار نةنةريشي لَيية اةو كؤمةَلطايـةش اةطـةر نسـبةتَيك بـؤ      3دةَلَيتةوة بة قوتابياني اةو قوتا،انةيةش كة 
ــتش لةطــةَل ثســثؤر يش لةطــةَل   اــةوان دابنــدرَيت اــةوة زؤر باشــةش هــةروةها ســةنة   واتي ســابيقة ر ةضــاو بكرَي
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طرَيبةستةكانش وة اانرةتين ر ةضـاو بكرَيـتش كـة لـةكاتي دامةزراندنـدا ر ةضـاوي يةكسـاني نَيـوان نَيـرو مـَي           
بكرَيتش لةزؤربةي وآلتان كة اين دةكةن اانرةتان لة دةوااريةكان اين دةكةن وة زياتر ثياوةكان لـة كارطـة   

 .ن دةكةنش زؤر سوثاسقورسةكان اي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش سةروةر عبدالرمحنش نةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر. بةر َيز د

 .بةر َيزسةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة اةمــة يــةكَيك لــة خاَلــة باشــةكاني بوديةكةيــةش وةكــو باســي لَيــوة كــراش بــةآلم ضــؤن دةكرَيــت لَيــرةدا  

ا بَيتش من سةرةتا بةوة دةست ثَيدةكةمش كة دةستخؤشي لة حكومةتي هـةرَيمي  عةدالةتَيكي كؤمةآليةتي تَيد
كوردستان دةكةم بةتايبةتي لةماوةي اةو ضةند ر ؤذةي ر ابردوو كةبينيومانةش كؤمةَلَيك بنكة كراوةتةوة كة 

دارم بةيةكســاني نــؤر مي دامةزرانــدني تَيــدا دابــة  دةكرَيــتش اــةوةي مــن بــزا  لــة ســلَيماني كــراوةش هيــوا   
لةثارَيزطاكاني ترين ااطادار نيم كة كراوة يـان نـاش بـةس هيـوادارم لـةو شـوَينانة  اـةجنام درابـَيش ضـونكة          
طةجنان دَليان خؤشة كةبـةم شـَيوةية زؤر بةشـةنانانة دامةزراندنـةكان دةخرَيتـة ر ووش بةيةكسـاني دةتـوانن        

  بــة مةسـةلةي ثننــدانان مـن ثشــتطريي   نؤر مـةكانيان وةربطـرنش ملمننــَي لةسـةر خاَلــةكان بكـةنش سـةبارة     
لةر اكــةي هاوكــارم ناســك خــان دةكــةمش بةر اســا اَيمــة يــةكَيك لةكَيشــةكاةان اةوةيــة كــة ثنةــان نيــة لــةو  
بــوارةداش زانكــؤ و كؤلَيــذي زيــاتر دةكةينــةوةش بــةآلم نــازانني بؤضــي دةيكةينــةوةش اايــا تــةنها مةبةســت            

نـا ي شةشـةمي اامـادةيي وةربطرَيـت ش تـةنها اةمـة هـةزم بكـا  ش         لةكردنةوةي اةوةية كة خوَيندكاراني قؤ
كؤلَيـذي ياسـامان هةيـةش     15لةبةر اةوة اَيمة اةطةر بَيت و سةيري بكـةين اَيسـتا لةكوردسـتاندا زيـاتر لـة      

ساآلنة زؤرترين خوَيندكاري بةشي ياسا تةخـةروج دةكـا ش بـةآلم كـةمكين بةداخـةوة هؤشـياري ياسـاييمان        
بةشـي مَيـذوومان هةيـةش بةشـي كورددـان هةيـةش عـةرةبيمان هةيـةش بـةآلم           11تا  15نزيكةي هةيةش اَيمة 

كاتَي خوَيندن تةواو دةكةن دانامةزرَينش اَيستا يةكَيك لة كَيشة طةورةكاةان اةوةية لـة ثـةروةردةكانش كـاتَي    
يمان نيـةش كؤمةآليـةتيمان   كة دةضن داوا دةكةن اةَلَين اَيمة مينكي مَيذوومان نيـةش كورددـان نيـةش عـةرةب    

نيةش اةو بابةتانةش ضـؤن دةكرَيـت  اَيمـة دةبـَي لَيـرةدا ثننَيكمـان هـةبَيتش اةمـة خـةم و اـةركي وةزارةتـي            
ثنندانانةش بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتي خوَيندني بـاآلداش اةطـةر بَيـت و اةمـة نـةكرَيت ثـَيم وايـة قـةيراني         

ك ةوونة دةهَينمةوةش اَيمة وةكـو ليذنـةي خوَينـدني بـاآلو ثـةروةردةش      زياترمان ر ووبةر وو دةبَيتةوةش من ية
لةيةولةماندا بؤ زانكؤو ثةدانطاكاني كوردستانش يةك لةو شوَينانةي كة بينيمان و ايعةا ان بـؤي هـةبووش   
كؤلَيذَيك بوو بةناوي كؤليذي تـةكنيكي لـة سـلَيمانيش اـةم كؤليـذة بـةحوكمي اـةوةي كةموقةيـةد نيـة بـةو           

 3وةيبـة يـان    1شةي كة هةيةتي وبةردةوام هةبَيتش بةَلكو بةردةوام لةطؤر اندايةش بة  هةية تـةنها بـؤ   بة
ساَل دةيكاتةوةش مةبةستم اةوةيةش خوَيندكارةكان ثَين اةوةي تةواو بـن بـة عةقـد     2وةيبة دةيكاتةوةش بؤ 

ي ثَيداويسـا بـازار  هةَلسـوكةو     دامةزراون لـة كـةرتي تايبـة ش واتـة ثسـثؤر يةكةيان طرنطـةش نـاديرةش بـةثيَ        
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دةكةن و دةيكةنةوةو دايدةخةنش بؤية هيوادارم كةوا وةزارةتي ثنندانان لةطةَل خوَينـدني بـاآلش بريَيـك لـةو     
مةسةلةية بكةنـةوةش يـةكَيكي تـر لةخاَلـةكان بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمانش اَيمـة لـةدامودةزطاكاني حكوميـدا           

ش اةو طرَيبةستانة كةدامةزراونش ديارة حكومة  ثَيويسا بةوة هةبوو كة ذمارةيةكي زؤر طرَيبةستمان هةية
دا ةزرَينش ثَيويسا بةثسثؤر ييةكةيان هةبووةش بـةآلم لةطـةلَي شـوَيندا دةبيـننيش سـاآلنة نةرمانبـةري نـوَي        

 ـوبن   دادةمةزرَيتش بةآلم اةوان دانامةزرَين و هةر بةطرَيبةست دةمَيننـةوةش بـؤ اـةوةي اةوانـة هةسـت بـة      
نةكــةنش بةتايبــة  اةوانــةي كــةخاوةن بر وانامــةنش ثَيويســتة اةولةويــة  زيــاتر بةوانــة بــدرَيتش ســةبارة    
بةخاَلَيكي تر كة سةرؤكي ليذنةي داكؤكي كردن لةمايف اـانرة  تـةرحي كـرد وةكـو لَيذنةكـةيان وسـةريةم       

ذن و ثيـاوةش منـين ثشـتطريي     اةندامةكانيشيان باسيانكردش مةسةلةي لةبةرضاو طرتين يةكساني يَينـدةري 
اةو ر اية دةكةمش كة زياتر اةولةويا  بدرَيت بة ذنانش لةبةر اةوةي دةرنةتي كار بؤ اةوان كةمك ر ةخسـاوةش  
لةشوَينَيكدا اةطةر ذنَيك وثياوَيك بَيتش خاَلةكانيان يةكسان بنش ثَيويستة ذنةكة لةبةرضاو بطريَيتش دواخاَلم 

ي ثةروةردة ر ايةكي ترمان هةبووش لةر اثؤرتةكـةي خؤمـان نووسـيومانة وسـةرؤكي     اةوةيةش اَيمة وةكو ليذنة
ليذنة  كاك عومةر اةمةي تةرح كردش اَيمة باس لةوة دةكـةين كـة سيسـتمي نـوَيي خوَينـدن لةكوردسـتان       

نـوَي   ثةير ةو بكرَيتش سيستمَيك بر ياري لَيـدراوة لـةم ثةرلةمانـةداش كـةوا ثَيويسـا بةكؤمـةَلَيك ثَيداويسـا       
هةيةش يةكَيك لةوانة مةسةلةي توَيذةري كؤمةآليةتيةش توَيذةرة كؤمةآليةتيةكان ر ؤذانـة ثةيوةنـددان ثَيـوة    
دةكــةنش تــاكو اَيستاشــي لةطةَلــدا بَيــتش اــةو ثلــة وةزيتيانــةي كةلةاليــةن وةزارةتــةوة دةستنيشــانكراوةش          

ةآليـةتي تَيـدا نيـةش نؤر ميشـيان ثَينـادةنش      دابةشكراوة بةسةر ثةروةردةكانداش بةآلم مةسـةلةي توَيـذةري كؤم  
لَيناطةر َين اةوانة داواكاري ثَيشكة  بكةنش بؤيـة اَيمـة ثشـتطريي لـةو ر ايـة دةكـةين و داواكـارين كةر َيـذةي         

كةس زياد بكرَيت بؤ وةزارةتي ثةروةردةش ااخؤ لةسةر اةوانةي وةزارةتي دارايي دَيتة سةريش ياخود  1111
بـؤ اـةوةي توَيـذةراني كؤمةآليـةتين لةهـةر قوتا،انةيـةك بـةالني كـةمي          18ت بـة  هةزارة بكريَـ  15اةو 

 .توَيذةرَيكي كؤمةآليةتي تَيدا بَيتش لةكاتَيكدا كة ثَيويسا بةزياتريشةش اةم هةلةيان بؤ بر ةخسَيتش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسش بةر َيز شلَير حممدش نةرموو
 
 
 

 :جنيببةر َيز شلَير حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اســا دةستخؤشــي لــةو كةســانة دةكــةم كــة بريؤكــةي دابةشــكردني اــةو نؤر مــةيان كــردش بةتايبــةتي لــة   
ســلَيماني لــة دوَينَيــوة دةســا ثَيكــردووةش بــا هةنــدَيك لــةو متمانــةي اــةو طةجنانــة بةحكومــةتيان هــةبوو    

ةدا ثةير ةو دةكرَيتش اَيمة اةطةر بَيت وباسي اـةوة بكـةين كـة    بطةر َيتةوة بؤيانش تا بزانن عةدالة  لةوكاران
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ــةو        ــرد ا ــيان ك ــو باس ــةش وةك ــدانان اةوةي ــي ثنن ــةكاني وةزارةت ــةكَيك لةمةهام ــزا  ي ــتةش واب ــيمان ثَيويس ض
كؤليذانةي كـة بةر اسـا ثَيويسـتيان ثَييـان نيـة لةدامودةزطاكانـدا اـيك سـاآلنة بتـوانن نةيكةنـةوةش ضـونكة            

ــووةكان ــة   دةرض ــدةكان ك ــبة  عةق ــةزرَينش بةنيس ــاتوانن دا  ــةس    15يان ن ــمش ب ــةري ناض ــةزارنش زؤر لةس ه
ــةوة        ــةيةكدا ا ــة باخض ــلَيماني ل ــة س ــتوكاَل ل ــدازياري كش ــة اةن ــؤم بينيوم ــاوي خ ــة    3بةض ــدةش ل ــاَلة عةق س

ناوةندي بووش كة اةو داايمي بـووش كـة اةمـة  بةر اسـا تووشـي       1تةنيشتيةوة كضَيك دانيشتبوو خةريي 
ــةرجيي      ــةوةي خـ ــتش دواي اـ ــة دةبينيـ ــةو دياردةيـ ــة اـ ــا  كـ ــةتيت دةكـ ــاش   ) نار ةحـ ــاريش كيميـ ــاش بريكـ نيزيـ

ــةلؤيي ــكانة      (باي ــةو شارؤض ــيتة ا ــة اةض ــةوَيتش ك ــت دةك ــةن دةس ــكةكانداش زؤر بةدةطم ــة شارؤض ــا ل بةر اس
ي كردؤتة سةر بةتايبةتي ناوضةي هةورامان و ثَينةوَين و اةو شوَينانةش كة اةو خةرجيانة ننيش زؤر تةاسري

 11و  81ااســا خوَينــدنش كــة بةمــةريَيك ناوضــةي هــةورامان مةشــهور بــوو لةعَيراقــداش لــة ســاآلني           
يةكةمةكاني عَيراق لةوان بوونش اةبَيت اَيمة بثرسني اَيستا بؤ وايان لَيهاتووةش ضونكة اَيستا مامؤستاي اةو 

بــؤ اامَيرةكــاني سيتيســكان و ايمــةرايش  دةرسـة ســةرةكيانةيان نيــةش لــة تةندروســا كارمةنـدي كؤمثيوتــةر  
كاممان نةضووينةتة خةستةخانةيةك و اةو دوو ييهازة خةَلكي موختةصي لةسةر نةبَيتش زؤريـار اـةَلَين   
شــكاوةش لةبــةر اــةوةي تــةركيز بكرَيتــة ســةر اةوانــةش بةنيســبة  اــةو خَيزانانــةي كــة تــؤر ي كؤمةآليــةتي     

ةك اةو ناوانةش اةطةر منداَلي خةرجييان هةيةش زؤريار داواي اـةوة  اةيانطرَيتةوةش اةبَيت اَيمة بة ايةصااي
دةكةنش اةطةر اةوانة تةعني بكرَين اةو تؤر ةي كؤمةآليةتي ناوَيتش منـداَلي شـةهيد واـةنتال وكةمئةنـدامش     
بةر اسا اةوانة  اـةبَيت لةثَيشـةوة دابنـدرَينش بـرا مةسـيةيةكان و توركمانـةكانش بةر اسـا مةسـيةيةكان         

تا كة لة بة دا هاتنة دةرةوةش خةَلك هةبوو لةبة دا دةيو ش اَيمة تةقنؤكراتةكاةان لةدةست دةرضـووةش  حة
 .لةبةر اةوةي خةَلكَيكن زؤر بةتوانان و اةتوانن لةبواري زانستيدا بةباشي كار بكةنش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ش موانةقــة  دةكــةيت اــةو خــؤي تــةعيين دةكــا ش بــةر َيزان اةمــة مينكــةش مــينك كــة دةيدةيتــة حكومــة 
ثَيويسا بةضةند هةيةش ثَيويسا بةضي هةية  اةو بـةض دةرةيةيـةك ثَيويسـا ثَييـةتيش اَيمـة لَيـرة اـةو        

 .تةنصينتة وابزا  نةختَيك يَيطاي اَيرة نيةش بةر َيز ش ان امحدش نةرموو
 :بةر َيز ش ان امحد عبدالقادر

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
مـن  ( تاقل أنزةرةأة ا  قيأنةمقاصقادأأأ)تَيبيين يةكةمم بؤ خوشك وبرايان لة ليذنةي ياساييةش بر طةي يةكـةمش  

ــَيني  بــةحوكمي اــةوةي كــة وةزارةتــي ماليــةش  (تاققل أة ققلزةرةتأننا السقق  أمققعأنزةرةأة ا  ققيأ)ثــَيم ر اســكةش بَل
ك و ر ةواتبش تةنسيق لةطةَل وةزارةتي مالية موحاسيب حكومةتةش تةبيعي وةزارةتةكاني تر بؤ تةنزدي مين

دةكةنش نةك وةزارةتي مالية تةنسيق لةطةَل اةوان دةكا ش اةوةم ثَي ر اسكةش منين هـاور ام لةطـةَل زؤربـةي    
خوشك وبراياني بةر َيز كة ايشارةتيان كرد بةو مينكةي كة بؤ وةزارةتي مالية هـاتووةش مينكَيكـي يـةكةار    

رَيتش بةثَيي ايةتياياتي وةزارةتةكاني ترش منين ديسان هاور امة كة سةرؤكي ثةرلـةمان  زؤرة با تةوزيع بك
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ااماذةي بةوة كردش مينكة نابَي باسي اةم شـتانة بكرَيـتش بـةآلم دةبَيـت موراعـاتي اـةو حاَلةتانـة هـةمووي         
لــةتؤر ي  بكرَيــت كــة خوشــك وبرايــان باســيان كــردش بةتايبــةتي اــةو خةَلكــةي كــة مةعدومــةش اةوانــةي كــة  

كؤمةآليةتي مووضة وةردةطرنش اةوانة دةبَي لةبةرضاو بطريَيتش كة سَيك كة خـةريج بَيــت تـةعني بكرَيــت     
بــؤ اــةوةي لــةو تــؤر ة كؤمةآليةتيــة موشــكيلةي نــةمَينَيتش اةوانــةي كــة كةمئةنــدامنش اةوانــةي كــةاانرةتن 

دةكةمةوةش اَيمة مولزةمني وةكو حكومة  ثَيويستة لَيرةدا موراعا  بكرَينش بةآلم بةتةحديد من دووبارةي 
بةرامبةر بة كةسوكاري شةهيدانش زياتر لةوةي كة بةرامبةر بة خـةَلكي تـر دةكرَيـتش هـةموويان هـاووآلتي      
اةم وآلتةنش بةآلم اَيمة مولزةم ترينش بةرامبةر اةوان كةموراعاتيان بكةين و ذيانيان تةامني بكةينش بؤيـة  

كــَ و كــور ي شــةهيد لــةو مينكــة لةهــةموو   % 15تــا % 11بكرَيــتش كــة لــة  بةتةحديــد موراعــاتي اةوانــة 
بوارةكاني دا ةزرَيتش اـةوان مونانةسـةي بـةيين خؤيـان بكـةنش نـةك مونانةسـةي عامةكـة بكـةنش ليذنـةى           

علقق أةحملافظققاتأ) 1111لةســةنةى نننــى  (ضققمنأمقق تأةمقلقق  أ سققليأ(أ)ثاه ققا)قــانونى كــة ثَيويســت بــة  
اةوة اةطةر بة ثَيى اةوة بَيتش اةو دااريةيـة  ( حسعأحاةاتءا)اةوة ناش ( نف أع دأةكاهءانة لح ةتأةمدةرييأ

كة بة ثَيى عةدةد سوكان بَيتش ايةتمالـة زيـادين بَيـتش اـةو حةقـةى هـةبَيت نةنـةر تـةعني بكـا ش بـةآلم           
نحسقعأأ)وة بَيتش كة ثَيويست بة اةو حايةية كـو ثر بـووةو تـةواو دةبَيـتش لـة ثـا  اـة       ( حاياتها)حةسةس 

اةمـة مـن بةشـتَيكى ر اسـتى نـابينم لـة قـانونش اَيمـة مةشـروعَيك كـة هَيشـتا            ( ة ضلةنبأنةمةوةسةتأة لةردة
كانية اةوةى ( نع دأنف أحاةاتءا)موناقةشةمان نةكردووة ايستنادى لةسةر بكةينش هيَ ثَيويست ناكا  و 

شـتا موناقةشـةمان لةسـةرى نـةكردووةش     ديكة لَيرة ثَيويست ناكـا  ايشـارة  بـةو مةشـروعة بـدرَيت كـة هيَ      
 .وةكو خؤى من لةطةَلى دامةش زؤر سوثاس 3بر طةى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيز لة ماددةكان ثاشك ايشارة بةوة دةكا  كة اةو مينكة تةوزيع دةكرَيتة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان بـة     

لةكانين بةو شكلة تةوزيع كراوةش شلَير خـان  ثَيى كةسانةى سوكانى و بة ثَيى ايختساس واهاتووة و يةدوة
 .نةرموو

 :صاحل بةر َيز شلَير حمى الدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين هةروةك هةااآل  ثشتطريى لةور ايانة دةكةم كة لةاليـةن ليذنـةى ثـةروةردةوة و اةنـدامانى ليذنـةى      
تى بـة بوديةيـةكى زؤر زؤر بـا  هةيـةش بـة      ثةروةردة ثَيشنيار كراوةش بةر استى وةزارةتى ثةروةردة ثَيويسـ 

تايبةتى لةر ووى دامةزراندنش لةبةراةوة اَيمة زؤر يار لة كؤبوونـةوةكانى وةزارةتـى ثـةروةردةش بةتايبـةتى     
ــثؤرانى       ــةروةردةش ثس ــتةمى ث ــراش دةربــارةى سيس ــران ك ــةنى وةزي ــة اةجنوم لــةو كؤبوونــةوة نراوانــةى كــة ل

َيوبةرة طشتيةكانةوةش هةمووى طلةييان لةسةر اةوة بوو كةوا ثسثؤرى ثةروةردة هةمووى اامادةبوون بة بةر 
هةندَيك ماددة لة هةموو ناوضةكانى كوردسـتان زؤر زؤر كةمـةش لةاليـةكى تـرةوة دةبيـنني لـةو ثسـثؤريانة        
زؤريان لة دةرةوةى دامةزراندنش هةتا زؤريان كة ر وودةكةنة ثةرلةمان لة دةرضـووانى كيميـا و اينطليـزى و    
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كارى و نازا  زؤر لةو ثسثؤريانة دانةمةزراونش وةزارةتى ثةروةدة زؤر ثَيويستى ثَييان هةيةش خـةَلكانَيك  بري
دامةزراون كـةوا اـةو ثسـثؤرية زؤر زؤر ثَيويسـت نيـة لـة وةزارةتـى ثـةروةردةش بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـةوا             

ى ثسـثؤرى ثَيويسـتى بـة ثسـثؤرةكانة     وةزارةتى ثةروةردة بة ثَيـى ثَيويسـتى و بـة ثَيـى ناوضـةكان و بـة ثيَـ       
ودامةزراندنى لةسةر داواى خؤى بؤى دابني بكرَيت اةو ثننةش ر َينماييةك هةبوو كةزؤر زؤر با  بوو اـةو  
ر َينمايية كة نابَى دةرضـووانى بـوارى ثـةروةردة لـةهيَ وةزارةتَيـك دا ـةزرَين بـةبَى ر ةزامةنـدى وةزارةتـى          

روستين نابَى لة يَيى دى دا ـةزرَينش بـةآلم بةداخـةوة ثـار ر ةضـاوى اـةوة       ثةروةردةش هةروةها بوارى تةند
نةكرا و زؤر لة دةرضووانى بوارى تةندروستى لة خةرجيى تةمريز و اةوانة لـة شـوَينى وةهـا دامـةزران كـة      

سثؤريةى بة كاتيبةيةك دادةندرَين هيَ سووديان َت وةرناطريَى و بةينةما اةو زانياريانةى كة ثَييانةش اةو ث
كة هةيانة لة وةزارةتى تةندروستى زؤر زؤر ثَيويستةش بؤية لَيرة اةو رَينمايية بطةر َيتةوةو ثابةنـدبن ثَيـى   
كةوا اةو ثسثؤريانة ايلن دةبَى لة شوَينى خؤيـان دا ـةزرَينش اـةو ر َيـذة زؤرةى كـة بـؤ وةزارةتـى دارايـى و         

هةر ثَيشـنيارى اـةوة دةكـةم كـة دابـة  بكرَيــت اـةو         وةلةو  زؤرين طوترا بؤ دامةزراندن داندراوة منين
ر َيذة زيادة كة لةسةر وةزارةتى تةندروستى و ثةروةردةيةش باسى اةوة كرا كةوا كةم اةندام لةوة حسةيةكى 
ثَى بدرَيت بؤ دامةزراندنش من دةَلَيم نابَى اَيمة بةضاوى يياكارى و يياوازى تةماشاى كةم اةنـدام بكـةينش   

هةموو مانَيكيان هةية ( مانى دامةزراندنيان هةية)َييةنةوة سةر معةوقني لة قانونةكة دا دةَلآ اةطةر بطةر 
لة خوَيندن و يةك لة مانةكانيان مانى دامةزراندنةش هةر كةم اةندامَيك يان خاوةن ثَيداويستى تايبة  كـة  

شـاى شـةهادةكةى و بـة ثَيـى     ر وولة وةزارةتَيك دةكا  بـؤ دامةزرانـدن تةماشـاى ثسـثؤريةكةى بكـرَى و تةما     
شةهادة و بر وانامةكةى و بة ثَيى ثَيويستى اةو وةزارةتة دةبَى تةعني بكرَيت و نابَيت بةو ضاوة يياكاريـة  

 .تةماشاى بكرَيتش خاَلةكانى ترم هةمووى دووبارة دةبَيتةوةش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيةل خان نةرموو
 
 
 

 :امحد ما عثبةر َيز سيوةي  
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــة نســبة  اــةو ماددةيــة اــةوة ديــارة وةزارةتــةكان لةطــةَل وةزارةتــى دارايــى و اةجنومــةنى وةزيــران ديــارة 
تاوتوَييان كردووةش بـةآلم اةطـةر بكرَيـت ثَيداضـوونةوة بكرَيـت لـة ذمارةكـانش ضـونكة وةزارة  هةيـة زؤرى          

ــةمك   ــة ك ــين هةي ــؤىش وةزارةت ــدراوة ب ــتى و    دان ــار و تةندروس ــارةوانى و ك ــة ش ــؤ ةوون ــة ب ةش وةزارة  هةي
 .ثةروةردة اةوانة زياتر ثَيويستيان بة دامةزراندن هةيةش اةطةر بكرَيت ضاوَيكي ثَيدا ،شَيندرَيتةوةش باشة
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بةنيسبة  اةوانةي دةرضووي رؤذي يةكةمين باسم كردش سةنةوا  سابيقةش اةوانة حةقـة رةضـاو بكرَيـتش    
طةر اةوساَل دانةمةزرَينش سااَلني دواتـر دانامـةزرَينش ضـونكة اةوسـاَل نورصـةتَيكة بؤيـان هاتيتـة        ضونكة اة

ثَينش اةطةر دا ةزرَين زؤر باشةش ضونكة مـاوةي هـيَ كاميـان لـة ثـازدة سـاَل كـةمك نةخوَينـدووةش ثـازدةش          
ةطةر كةرتي تايبةتين هـةبَيتش  شازدة ساَل خوَيندوويانة موستةقبةلةكةيان لةكوَييةش اةطةر دانةمةزرَينش ا

شةريكاتين هةبَيتش هـةر باشـةش بـةس اـةوان داواي دةمةزرانـدن دةكـةنش بةشـي زؤري لـةبواري ثـةروةردةش          
ضونكة طونـدةكاةان زؤر زؤر ثَيويسـتيان بـة مامؤسـتا هةيـةش بةتايبـة  دؤَلـةكاني مةلـةكانش باليسـانش اـةو           

بةنيسـبة  طرَيبةسـتةكانينش طرَيبةسـت وةك هاوكـارا       .شـار دؤاَلنة با بَلَيني اةو ناوضـانةي كـة دوورن لة  
باسيان كردش بؤية طرَيبةستةش لةبةر اةوة دااريةكان و وةزارةتةكان ثَيويستيان ثَي هةبووةش مادام ثَيويسـتيان  

اـةوة   .ثَي هةبووةش اَيستا ثسـثؤر يان ثةيـدا كـردووةش اةطـةر اةوانـة ببنـة داايمـي و دا ـةزرَينش زؤر باشـكة         
ــةم         ر ــبة  ك ــةينش بةنيس ــي بك ــا  باس ــت ناك ــاتووةش ثَيويس ــدا ه ــة رَينماييةكان ــؤي ل ــؤ خ ــثؤر ي ب ــاوي ثس ةض

اةندامينش شلَير خان باسي كـردش تةبيعييـةش نابَيـت نـةرقي هـةبَيت لةطـةَل ااسـاييش بـةثَيي دةرةيةيـةتيش          
ندامش لةبةر هـيَ شـتَيكم   ثسثؤر يةتيش ةرةكةيةتيش دادةمةزرَيتش اةطةر تةقديم بكا ش تةنها وابزا  كةم اة

نييةش بةس لة وةزارةتي ثةروةردة بة كاتب و شا واش بةس بة مامؤستا وابزا  دانامـةزرَيتش لةبـةر اـةوةي    
بةنيسـبة    .دةرس بة قوتابيان دةَلَيتةوةش لةوانةية هةندَيك تةاسري لة نةنسـيةتي اـةو مامؤسـتاية بكرَيـت    

ةَلَين اةوانةي تؤر ي كؤمةاَليةتيش اةطةر دا ـةزرَين باشـةش بـةَلكو    تؤر ي كؤمةاَليةتيش هاوكارا  باس دةكةن د
بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش اةوانةي مووضـةي تـؤر ي كؤمةاَليـةتي     .اةو مووضةي وةريدةرطرن كةم دةبَيتةوة

وةردةطرنش هيضيان دةرضووي سةرةتايين ننيش نةك ناوةنديش بر يارين اةوةيةش اةطةر هةبَيت دا ـةزرَينش  
ر باشةش اةطةر شةهادةكةيان هةبَيتش بةس اَيستا تةعليما  هـاتووة لـة ثـارةوة دةَلَيـت اـةوةي دةرضـووي       زؤ

ناوةنديي نةبَيتش هةتا بة ساايق و بة ثاسةوانين داينامـةزرَيننش وابـزا  هـةتا بـة ثؤليسـين دانامـةزرَينش       
ر لـةبواري وةزارةتـي ثـةروةردةو    بةنيسبة  توَيـذةري كؤمةاَليـةتيش اةطـة    .اةطةر دةرضووي ناوةندي نةبَيت

كار زؤر ثَيويستيان ثَييةتيش اةطةر بكرَيت دا ةزرَين باشةش ثـار لـة ناحيـةي باليسـان لـة اامـادةيي باليسـان        
دوو مانط مامؤستاي بريكارييان نةبووش لةبةر اةوةي مامؤستاي تـر تـةعني كـراش كـوردي بـووش مَيـذوو بـووش        

ووش يا اةو تةَلةبةي اةوساَل تةخةروج دةكا ش دةبَيـت ض مسـتةوايةكي   بةس خوَيندطايةكة ثَيويسا ثَي نةب
ــازا    ــةبَيتش ن ــان و         .ه ــةي دااريةك ــة زؤرب ــةمانش ل ــةرؤكي ثةرل ــةر َيز س ــانش ب ــدني ذن ــبة  دامةزران بةنيس

ي لةوانةيـة ذن بـَينتش نةرمانبـةري ذن دامـةزراوةش بـةاَلم      %11وةزارةتةكانش اةطةر بضني تةماشا دةكةين لة 
طةورةكان و بااَل دةستةكان ثياونش اةواني تر هةمووي ذننش لةوةي  ةدريان لة ذنان كردووةش تةبعةن  ثؤستة

ــازة         ــةعيننش ت ــازة ت ــادرَيَاش ت ــتانةيان ن ــةو ثؤس ــونكة ا ــتش ض ــت ذن بَي ــَيني دةبَي ــتا بَل ــت اَيس ــةوة  ناكرَي ل
ش ذنةكان ثلـةكانيان بـةرز بَيتـةوة    دادةمةزرَينش اةطةر لة موستةقبةل اةو نةرمانبةرانة ثلةيان بةرز بَيتةوة

 .باشكةش نةك ثياوةكان و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسش رَيزدار سةرهةنط نةرةج كةرةم بكة
 :بةر َيز سةرهةنط نرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلَيكي ترش  .زؤر زؤر باشة ديارة وةكو مةبدة  من ثشتيواني لة رةخساندني هةلي كار دةكةمش اةوة شتَيكي

كة دةمةوَيت باسـي بكـةمش بةر اسـا مةسـةلةي مينكاتـةش بـة بـر واي مـن دةبَيـت لـة اَيسـتا بـةدواوة كارَيـك              
بكةينش كة مينكا  رَيـك ،رَيتـةوةو بـة بـر واي مـن مينكـا  يةكَيكـة لـة ايشـكاليةتة طـةورةكاني اَيسـتاي            

انش بــةيؤرَيك كــة اَيمــة لــة هةنــدَيك دااــرية مينكــاتَيكي زؤر سيســتةمي بــةر َيوةبردن لــة هــةرَيمي كوردســت
زؤرمان هةيةش كة ايختيصاصاتَيكي زؤري تيايةش لة هةندَيك داارية  اَيمة نةقصي اـةو ايختصاصـاتانةمان   
هةبَيتش كة دةكرَيـت نـةق  كـردن هـةبَيت بـؤ ثـر  كردنـةوةي اـةم حاَلةتـةش بـة كـورتي دةمـةوَيت بَلـَيم كـة               

لةي مينكــا  لَيــرة بــةدواوة كــاري بــؤ بكرَيــت بــؤ تةرشــيق كردنــةوةيش بةر اســا بــؤ           ثَيويســتة مةســة 
رَيكخســتنةوةيش بــة ثَيويســا دةزا  كــة لَيــرة ايشــارةتَيك بــةوة بــدةمش كــة زةرورة هــةر نةرمانبــةرَيك لــة   

كـار   هةرَيمي كوردستان كة دةطاتة سين تةقاعودش تةقاعود بكرَيت بة مووضةيةكي شايستةش لـة هـةموو دنيـا   
دةكرَيتش بؤ اةوةي اينسان كة طةيشتة سين تةقاعودش تةقاعود دةكرَيـت و ايسـراحة  دةكـا  لـة تةنيشـا      

لـة هـةرَيمي كوردسـتانش    خانةنشـينةكةي لَيـي دةحةسـتَيتةوة     اةو ماندوو بوونةي ضةند ساَلي رابردووي لة
ان ايشكاليةتةكانش سةر اَيشةكان بؤ اةوةندةي من تَيبينيم كرد بَيت بة ثَيضةوانةوةيةش ماندوو بوونةكانش ي

هاوواَلتيان لة دواي خانةنشيين دةست ثَي دةكا ش كة خانةنشني بووش دةبَيـت بـة دواي ايشـَيك بطـةر َيتش بـؤ      
اةوةي بذيتش كة اةمة ايشكاليةتَيكي طةورةيةش بة بر واي من دةبَيت ضارةسةر بكرَيتش اةوةي كة دةليلة بؤ 

واي اةم ماددةية كة اَيمـة موناقةشـةي دةكـةينش ديـارة ثشـتيواني هةيـةش يـان        اةم قسانةي منش لة ماددةي د
هاوكــاري حكومــة  هةيــة بــؤ دةســتطريؤيي كردنــي اــةو كةســانةي كــة دةيانــةوَيت نــةق  بــنش اةمــة اةطــةر  
ديوَيكي ثشتيواني كةرتي تايبة  و هةوَلدان بَيت بؤ بووذاندنةوةي كةرتي تايبة ش ديوةكـةي تـري ثيشـاني    

خاَلَيكي تـرش كـة دةمـةوَيت باسـي بكـةمش       .ةدا ش كة حكومة  ضةندَيك لة هةاَلوساني مينكاتدا دةذياَيمة د
مةسةلةي دابة  كردني نؤرمةكانةش دابة  كردني نؤرمةكانش ديارة بة بر واي من حكومة  ثةلةي كرد لـة  

ـــ  ان بـــيين بـــة دابـــة  كردنـــي نؤرمـــةكانش اَيمـــة ماوةيـــةك لةمـــةوثَين بر يـــارَيكي اةجنومـــةني وةزيراة
ــاَلي    ــة س ــة ل ــةي ك ــاندنةوةي اةودامةزراندنان ــووةو     1111هةَلوةش ــايي ب ــارَيكي ناياس ــةوة ك ــارة ا ــراوةش دي ك

هةَلوةشاندنةوةكةشي لة شوَيين خؤيدا بووةش بةاَلم دةبوو حكومة  ضةند رؤذي ترين ضاوةر َيي كرد بوايةش 
ةسا بة دابة  كردني نؤرمةكان كرد بوايةش بؤ اةوةي اةم بوديةية لة ثةرلةمان تةسديق بكرَيتش اينةا د

اةطةر دابة  كردني نؤرمةكان حكومة  كردوويةتيش بـؤ لـة سـلَيماني نـؤرم دابـة  دةكرَيـتش لـة هـةولَير         
خاَلَيكي تـرش بـة بـر واي مـن وةكـو يةماعـة  باسـيان كـردش          .نؤرم دابة  ناكرَيت ش اةمة ايشكاليةتي تياية

يةتي تةعينا  بؤ سااَلني رابردوو بَيتش يةعين هةرضةندة ساَلي رابـردووش  ثشتيواني اةوة دةكةمش كة اةولةو
مةسةلةن دةرضووي زانكؤيةكانش يان ثةدانطاكان لة سااَلني رابردووش اةوة خاَلَيكي ثشتيواني كردنيـان بَيـت   
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و بؤ مةسةلةي تةعينا ش ذمارةيةكي زؤر عةقدين هةيةش اةو عةقدانة  لة مةسةلةي تةعيناتـدا لةبةرضـا  
 .بطريَيتش ثَيوةرةكة  ثَيوةري بةثَيي ذمارةي دانيشتوان بَيتش اةوة زؤر زؤر طرنطةش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جنم الدين كةرةم بكة عظ ميزؤر سوثاسش رَيزدار 

 :جنم الدين حسنعظ ميأبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و قسـة لةسـةر كردنـة لـةم مـاددة ياسـاييةكة لـة بوديـةي سـاَلي          ديارة اةوةي كـة مايـةي سـةرنج و طتتوطـؤ    

دا هاتؤتة ثةرلةمانش باس لـة مـينك و دامةزرانـدن دةكـا ش بـؤ خـؤي اَيسـتا ثـَين اـةوةي كـة اَيمـة            1111
طتتوطؤو موناقةشةو ثةسند كردني اةم ماددة ياسايية لة بودية بكةينش دابة  كردني اـةو نؤرمانـةي كـة    

ؤي بةشَيوةيةكي ناياسايية اةو دابة  كردنةش كة هَيشتا اةمة لة ثةرلةماندا يةكنيي دابة  دةكرَيتش بؤ خ
خاَلَيكي ترش اةوةي كة من قسةي لةسةر بكةم لة مةسةلةي مينك و دامةزرانـدنش اـةوةي كـة     .نةكراوةتةوة

َيسـتا لـةناو   يَيي طرنطي بَيـتش اَيمـة لـةناو ثةرلةمانـدا قسـةي لةسـةر بكـةينش اَيمـة لةبـةر اـةوةي كـة تـا ا            
ــةكوَي      ــتمان نييــة ل ــت و دروس ــارَيكي راس ــدا اام ــةريةم وةزارةتةكان ــداش س ــةناو دامودةزطاكان ــداش ل وةزارتةكان
ثَيويستمان ثَي هةيةش لـة كـوَي نةقسـمان هةيـةش لةبـةر اـةوةي اَيسـتا داوا لـة هـةموو وةزارةتـةكان بكرَيـتش            

لةوةي كة ناايزيشيان هةيةش ذمـارةي دامةزرانـدن    ذمارةي دامةزراندنش ثَيويستيان بنَيرنش من ثَيمواية يطة
بةرز دةكةنةوةش بؤ اةوةي بؤيان دامـةزرَيننش لةبـةر اـةوةي كـة نـةتوانراوة بـة هةماهـةنطي لةطـةَل هـةموو          
وةزارةتةكاندا تةنسيقَيك هةبَيتش بزانرَيت لةكوَي ثَيويسـا هةيـة لـةو وةزارةتـدا زيـاتر دامةزرانـدن بَيـتش        

ارةش يان اةوةي كة يَيي تَيبينيةش من بـة ثَيويسـا دةزا  كـة لَيـرةدا باسـي بكـةم بـؤ        اةوةي كة يَيي ثرسي
مةسةلةي دامةزراندنش اةو وةزارةتانةي كة زؤر طرنطنش اةوانةي كـة حةقـة اةولـةوياتيان ثـَي بـدرَيتش مـن       

ــي      ــا  وةزارةت ــاتر دةك ــتيةكانيان زي ــااَلنة ثَيويس ــة س ــةي ك ــاَلةكانش اةوان ــةموو س ــؤ ه ــة ب ــةروةردةو  ثَيمواي ث
تةندروسا و شارةواني و كارةباش من ثَيمواية اةو ضوار وةزارةتة بؤ دامةزراندن ثَيويستة اةولةويةتيان ثَي 
ــردن و          ــة  ك ــة داب ــة ل ــةمي هةي ــةموكور ي و كةمتةرخ ــدا ك ــةم وةزارةتانةش ــةناو ا ــةندة ل ــدرَيتش هةرض ب

ة وةزارةتـي ثـةروةردةدا دةبيـننيش دةيـان     رَيكخستين مينكاتداش من بؤ خؤم بة  بة حاَلي خؤمش اةوةي كة ل
شوَين هةية كة بة ضر ي مامؤستاو نةرمانبةرو كارطوزارو ثاسةواني تيايةش لةيَيطاي وا  هةيـة هـيَ نييـةش    
ــةناو       ــةناو وةزارةتــةكانش ل ــو ثَيويســت ل ــةوةي كــة نــةتوانراوة وةك ــؤ ا ــؤي دةطةر َيتــةوة ب يــةعين اةمــة بؤخ

و ثَيك اـةو رَيكخسـتنانة هـةبَيتش مـن بؤيـة اـةو ضـوار وةزارةتـةم ديـاري          دامودةزطاكاندا بةشَيوةيةكي رَيك 
كردووةش لةبةر اةوةي اةو وةزارةتانةي كة ناايزي هةيةش كة زيادي هةية بطوازرَينةوة بؤ اـةو وةزارةتانـةي   

سـةبارة  بـة خـاَلي دابـة  كـردن بةسـةر        .كة ثَيويسـتيان هةيـةش بؤيـة طرنطـي دةدةم بـةم ضـوار وةزارةتـة       
ثشتطريي قسةكةي كـاك شـَيرزاد دةكـةمش    % 111زطاو يةكة كارطَير ييةكان بةثَيي ذمارةي دانيشتوانش من ثارَي

لةبةر اةوةي طةرميانش ضةمضةماَل و كةالرو كتري و اةو شوَينانةي كة نـؤرمي خؤراكيـان نـةق  كـراوة بـؤ      



 252 

ــتةقينةيان و    ــتةقينةي اــةو شــوَينانة نييــةش كــة ذمــارةي راس ــةو  كــةركووكش ذمــارةي راس ــتش نــةك ا ةربطريَي
ذمارانةي كة بةثَيي نؤرمي خؤراك بَيتش لةبةر اـةوة ذمارةيـةكي زؤر خـةَلكش يـان نـا عةداَلةتيـةك دروسـت        
دةبَيت لةبةيين طةرميان و ثارَيزطاكاني ترداش لةبةر اةوةي نؤرمَيكي زؤري خـؤراك لـة كةركووكـةو ذمـارةي     

 .دانيشتوانين لةو يَيطايانةي خؤياننش سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .زؤر سوثاسش رَيزدار اامينة زكري كةرةم بكة
 :سعيد ذكوءبةر َيز اامينة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة ماددةي يازدةش خاَلة دوَي ثشتطرييا رةايا ليذنا دارايي و ياسايي دكةمش ضونكة ياسـا اةجنومـةني   

ز نينةش اةم نةشَيني ايعتيمادَيت قانونـةك دةربكـةينش ثرؤذةكـَي    طشتيا رَيذا هةرَيما كوردستانَيش هَيشتا ناني
 .كو هَيشتا لة ثةرلةمانَي موناقةشة نةهاتية كرنش يا نانيز نينةش ذي بةر هةندَي ذي ثشتطرييا وان دكةم

ة اةطـةر زَيـدةر ؤيي   سةبارة  بة ماددةي سَييش اةطةر دداهي كةم اةم سةح كةييَن بةحسَي هةنـدَي دكـةش كـ   
ــةر ر ــةس ــةز دَي      َيذان ــةوةش ا ــةوانةي ا ــة ثَيض ــَيندرَيتةوةش ك ــدن هةَلدةوةش ــةي دامةزران ــةو نةرمانان ــراش ا بين

ثرسيارَيك دكةمش تةعينا  اةمزاني دةسـَا وةزارة  داراييـداش اـةو رَيـذَيت كـو اـةو دةسـت نيشـانةش اـة اـة           
اةم ااماذة بدةينة هةندَيك  نيشانة هةندَي ختو  قانون دة وةخَا ايعتريايَف ثَي دكةيش يةعين ثَين وةخت

و هةندةك دامةزراندن هةبن سةر رَيذا وَي دةضَينتش اةاة حةقَي موكتةسةبةي هاوواَلتيةش هـاوواَلتي ناضـَي   
بَينت بايا خةلةتيا وةزارةتةك بداتنش ذي بةر هةندَي اةز نة دطةل هةندَيمة كو اةا ثةرةطرانا من خانـدي  

ةتا دارايي دزانيتش هةر وةزارةتةك اةطـةر ديـظ ثننـا خـو رَيـذَيت كـو بـؤ        تَيدا بَيت و ذي بَيتة دةرَيش وةزار
دةست نيشان دكاتن و نري دكاتن بؤ وةزارةتَي طو ل وَي رَيـذَي دَيتـة دامةزرانـدنش يـةعين نـابَينت هـاوواَلتي       

ياسـةتا  سـةرةر ايَي كـو مـن باوةريـةكا بـة زَيـدة س       .بايي خةلةتي وةزارةتي دارايي بداتنش اةجنومةنَي بـداتن 
ــري         ــةوةيَي دي ت ــايني و نةت ــانَين ا ــتنا م ــةبارة  ثاراس ــةي س ــتانَي ه ــةرَيما كوردس ــةتا ه ــة حكوم حةكيمان
كوردستانَيش لَي ديسا ذي يةخَا لسةر دكةم كو دامةزراندنَيدا مايَف نةتـةوةو ااينـا طـور حـةكَي وان بَيتـة      

مةر هةورامي دكةمش هةم سةبارة  اةو هةروةسا ثشتي انيا بؤضوونا كاك عمر نورةديين و كاك عو .ثاراسنت
خاَلة كو طرَييداي وةزارةتا ثةروةردة اةش سةبارة  بة وةزارةتا دارايـي اـةم حـةس دكـةين بؤمـة ديـار بكـا         
وةزيرَي دارايي كو سةريةم اةا ثَينج هـةزار مينكـَي بـؤ وةزارةتـا دارايـي دانـَي وان ثـَي تـي ايسـتيا ضـةند           

بر يارو تةوصياتَيت كو بَي ثةرلةمانَي دادةنَينت دابةشي وةزارةتا بكةينش اي  مينكَي هةي دا اةم بزانني وان
ل طور ثَي تي اياتا وانش بؤضي اةطةر اةم سةح كةييَن ثةرلةمانتارَي هةمي بةحسي هةندَيت كةن كو اـي ل  

ش طـةل  طور مةحانةزاتاو اي ل طور داخوازيَيت خشتة ثَي تـي اـي هـةر مةحانـةزاتَي دامةزرانـدن بَيتـة كـرن       
ــا       ــَيوةيةكي دي داخوازيي ــرن بةش ــدنا هاتينــة ك ــةك اــةو دامةزران ــةر هةنوكــة طةل ــدَيكي ب ــؤ هةن ــا ب وةزارةت
مةحانــةزاتَي و داخوازيــا وةزارةتــا نةبووينــة طــور ايختصيصــاتا نةبووينــةش اةطــةر ةوونــةكي بيــنم بــةس    



 255 

ني بوويش وةخَا اةمر كةسا اةمر خا  يَي تةع 511تةعيناتا ثك ل  1281ثةروةردا دهوكَي سةريةمَي 
خا  هةبن اةا تو نةشَي طور ثَي تي ايا وَي رَي ة بةريا نـوَي اـةو داخوازيـا وان ثَيشـكة  كـرن تـةعينا        

ثشتي انية هـةاالَي خـو دكـةم كـو      .هةبنش ذي بةر هةندَي اةز داخواز دكةم كو اةاة بَيتة بةرضاا وةرطرتن
وةسا اةوَيت هةتانوكة بة عةقد طةل حكومةتَي اـةو ذيـن   اةولةوية  بؤ دةرضووَي ساَلي ثَيشوو بَينتش هةر

 .اَي حقوقَي وان ثاراسا بنش سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ساالر حممود كةرةم بكة
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيكي طرنطـةش كـة ثشـت دةبةسـتَيت بـة ثـرؤذة       لةر استيدا اةم ماددةية يطة لـةوةي كـة وةكـو بريؤكـة هـةنطاو     

ياســاي اةجنومــةني راذةش اةمــة  هــةنطاوَيكي تــرة بــؤ تــَي ثةر انــدني ثشــت بةســنت بــة تةزكيــةي حزبــي و  
هةندَيك رَيو شوَيين ترش كة تيايدا نا عةداَلةتي دَيتة كايةوةش بةاَلم لَيرةدا كة قسة لةسةر ذمارةي دانيشتوان 

َيمي كوردستان دةكرَيتش من تةسةورم واية دوو شوَينش يان دوو توَيذين دةكرَيت و هةرسَي ثارَيزطاكةي هةر
ااور ييان لَي بدرَيتةوةش يةكَيك لةوانة ناوضةكاني كَيشة لةسةرةش اَيمة لةبواري ثـرؤذة خزمةتطوزارييةكانـدا   

ر دانـةوةمان بؤيــان  دةبَيـت لـة مةسـةلةي مينكاتيشـدا ااوة    ايلزاممـان بؤيـان هـةبوو لـة ثـرؤذة ياسـاي بوديــةداش       
هةبَيت وش بةنيسبةتَيكي تايبة  يَي بكرَينـةوةش وةكـو بريؤكةكـة  دةركـةو  دةسـت ثَيشـخةرييةكي ايةابييـةش كـة         
دةست كراوة بة دابة  كردني نؤرمةكانش ضونكة اةو مـاوة كةمـةي لةبـةردةم سـاَلي ماليـةدا هةيـةش تةسـةورم وايـة         

هـةزار مينكـة  تَيثـةرَينرَيتش بؤيـة اـةم دابـة  كردنـي نؤرمـة         ( 15) اةطةر ثةلةي تَيدا نةكرَيت ناتوانرَيت هـةر 
حةقيقـــةتَيكي دةرخســـتش اَيســـتاكة خـــةَلكي ناوضـــةكاني كَيشـــة لةســـةرش بةتايبـــةتي اـــةوةي مـــن ااطـــادار مب لـــة   
دوزخورمــاتووش لةخانــةقني نار ةزاييــةكي زؤر ثةيــدا بــووةش كــة دَينــة طــةرميان و ايــدارةي طــةرميان نــؤرمي دابــة   

ني تةعيناتيان نادرَيَا لةو بارةوةي كة اةوان لةناوضـةكاني تـرنش لـة كاتَيكـدا اَيمـة كؤليـذو ثـةدانطامان هةيـة         كرد
ــاي         ــة ثارَيزط ــةبَيت ل ــدن ه ــةر دامةزران ــةتين اةط ــةش بةتايب ــوو هةي ــةوَي دةرض ــتان ل ــةكاني كوردس ــة زانكؤي ــةر ب س

ةرةبـةكان نوكتةيـةكيان هةيـةش دةَلَيـت اةطـةر بتـةوَي       سةالحةددينش لة ثارَيزطاي ديالة بؤ خةَلكي اةو مةنتيقةيةش ع
هةر رؤَلةيةكي عةرةس دانةمةزرَي بـا لـة قاايمةكةمانـدا دوو منـداَلي كـورد هـةبَيتش بـؤ اـةوةي اـةو قاايمةيـة يـَي            
بةيَي نةبَيتش بؤية من تةسةورم واية عةداَلـة  اةوةيـة اَيمـة ايلزامَيكمـان بةرامبـةر اـةو مةنتيقةيـة هـةبَيت بـة          

كوردســتانياني دةرةوةش اةوانــةي ثَييــان دةطوترَيــت / خــاَلي دووةم .ذةيــةكي ييــاو تايبــة  ااور ييــان لــَي بدرَيتــةوةرَي
اةوروثاو لة اةمريكاو كةنداو شوَينةكاني ترش بةثَيي ايختيصاصاتين بَيـتش بةشـَيك لةمانـة كـة      رةوةندي كوردي لة

رةكاني دنيـاو لـة ايختيصاصـاتي نـادر خوَينـدنيان تـةواو كـردووةش        سااَلنَيكي زؤرة لةو واَلتانة دةذينش لة زانكؤية طةو
اَيمة بؤ ثَيضةوانة كردنةوةي مةسةلةي كؤض و بووذاندنةوةي ذَيرخاني اابووري و بوارى سَيكتةرة ييايياكاني اـةم  

َيتـة بر يـار   هةرَيمةي اَيمةش ثَيويستمان بةو ايختيصاصاتانة هةيةش اةطةر لـةم بارةشـداش اةطـةر بةشـَيوةي خـاَل نةكر     
ــتش      ــةم مةســةلةية لةبةرضــاو بطريَي ــؤ حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتانش ا لةضوارضــَيوةي ثَيشــنيارو تةوصــياتةكاندا ب
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بةتايبـةتي بةشــَيك لـةو رةوةندانــةي كـة لــة سـااَلني زوو لَيــرة رؤيشـتوونش خؤيــان دةرضـووي زانكــؤ و ثــةدانطاكاني       
 .ةو دامةزراندن هةيةش سوثاستان دةكةمكوردستان بوونش اَيستا ثَيويستيان بة طةر اندنةو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدارحازم حتسني كةرةم بكة
 :بةر َيز حازم حتسني سعيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةزار دةرةيـةي وةزيتـي و    ( 15)ثَيشةكي اةز دةستخؤشي لة حكومةتا هـةرَيمَي دكـةم بـؤ تةحديـد كرنـا      

لسةر حمانةزا  و وةحداتي ايداري لسةر نيسـبةي عـةدةدي سـوكانيش اـةرَي اـةو تةوزيعـة       تةوزيع كرنا وَي 
 مشولي مةناتيقَي موتةنازيع دةكا ش اان نا 

اَيزيـديا هـةموو مـةناتيقَيت موتـةنازيعنش وةكـو      % 11اةطةر ناكا ش زؤر  ـةدر لـةوان دةكرَيـتش ضـونكة لـة      
كومة  لة كوردسـتانَي هـيَ نـةرقَي لـة بـةينا قـةوميا  و       شَيخان و شةنطاَل و تلكَي َيش وةكي دي سياسةتا ح

 .اةديان ناكا ش زؤر مةمنون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدارحسن حممد كةرةم بكة
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـة دةكـا ش كـة رَيطـا دراوة بـة      قسة لةسةر اـةو ذمارة / ديارة اةم ماددةية قسة لة دوو شت دةكا ش يةكَيكيان

بـاس لـةوة دةكـا  كـة ضـؤن اـةم خةَلكانـة دا ـةزرَينش بةنيسـبة  ذمارةكـانش            .بوديةي اةمساَل دا ةزرَيت
هـةزار كـةس   ( 1)هةروةكو ناسكة خان ايشـارةتي ثَيـداش ثارسـاَل تـةياوز كـرا سـةر اـةم ياسـايةش بر يـار بـوو           

بؤية بة رةاي من ثَيويستة نةقةرةيةك زياد بكرَيتش بةوةي كة تةعني بَيتش زياتر لةو ذمارةية تةعني كراش 
نةيطرَيتـةوةش تـةياوزَيك لةسـةر اةمـة     ( ي)ش واتـا اةطـةر نةقـةرةي    ((أ)مجيلزأتع  أملظف أةمأعل أف وةأ)

من لةطةَل اةوةم اةطةر مةيال هةبَيت لةو ذمارةية زياتر تةعني بكرَيتش بـةاَلم لـة حاَلـةتي واداش     .نةكرَيت
ويستة حكومة  ثرؤذة ياساييةكي موةةق بنَيرَيت بؤ ثةرلةمانش كة ذمارةكة بةو شَيوةية زؤر بـووش داوا  ثَي

بةنيسـبة  ذمارةيـةكي تـرش كـة لـة وةزارةتـي دارايـي         .لة ثةرلةمان بكا  كة اةم نةقةرةية تةعدي  بكرَيـت 
ؤرةش وةزيري دارايي بةر َيز طوتي كةسش ليذنةي دارايي ثَيشنيارييان كردش كة اةم ذمارةية ز( 5311)هاتووة 

كةس لةم ذمارةية ( 2111)من قةبومل نييةش اةو ذمارة زؤرة لةسةر وةزارةتي دارايي بَيتش موانةقةتي كرد 
دابةزَيتش اةم ذمارةية لة يةدوةلةكاندا هاتووةش يةدوةلـةكانين بةشـَيكن لـة قانونةكـةش بؤيـة اةطـةر لَيـرة        

( 2111)خؤي دةر وا ش بة رةاي من اةمة  نةقةرةيـةك هـةبَيتش كـة     ضاكي نةكةينش اةوة قانونةكة وةكو
 .كةس ،رَيتة سةر اةم وةزارةتانةي كة هاوكارا  ثَيشنياريان كردش بةتايبةتي بةنيسبةتي صةةو تةربية

لةسةر ضؤنيةتي دامةزراندنش قسة زؤر كراش من تةايدي هةموو رةايـةكان دةكـةمش كـة هةنـدَيك ييـاوازي و      
مةسةلةي تةعني كردن بؤ اةو ثرؤذانةي كـة  / شتانةدا نةبَيتش بةاَلم دوو خاَل هةيةش يةكَيكيان تةمييز لةو
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هـةزار كةسـة   ( 15)اةمساَل تـةواو دةبـنش ثـرؤذةي ايستيسـماري كـة اةمسـاَل تـةواو دةبَيـتش ثَيويسـتة لـةم           
( 11)اَلش اَيسـتا  حيسابي ثر  كردنةوةي اـةو ثرؤذانـة بكرَيـتش تةايـدي هاوكـارا  دةكـةم بـةوةي كـة اةمسـ         

ــاتي        ــَيكيان مينك ــة بةش ــةم دامةزراندن ــةرَيمش ا ــةتي ه ــةزراوة لــة حكوم ــد دام ــة عةق ــة ب ــةس هةي ــةزار ك ه
 .وةزارةتةكانن و دةرضووي سااَلني ثَيشوونش بؤية اةولةوية  بدرَيت بةوانةوش سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار ييهان امساعي  كةرةم بكة
 :ييهان امساعي  بنيامني.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم هةمي طةل وَي نوقتةينةش كة دامةزراندن ثَي ت يا حةسب كةنااا  و ايختيصاصا  بـَيش ذي بـةري اـةو    
كو حةسب نيسبةي سوكان بَيتش بةس هةر طةل راي هـةمي هـةاااَل ش اـةذي لةطـةل وا  كـو عةدالـة ش ثـَي        

وةخَا دامةزراندنش ضونكة هةرَيما كوردستانَي اةم دةزانني كة طةلةك نةتـةوة تَيـدا    ت ي عةداَلة  هةبينت
هةينـةوش طةلــةك اــاييَن موختةلــةن تَيــدا هةينــةش اــةو تشــتة اــةز دبيــنم كــو الزمــة بةرضــاو بــينت وةخــَا  

ةتــا دامةزرانــدنَيش اــةز اَيــرَي د تةاكيــد دكــةم ســةر دةرةيــةي وةزيتــي كــو هاتينــة تــةرخان كــرن بــؤ وةزار
رَي ة بـةري طشـا ايـت اـَي وةزارةتَيـت هـةينش كـة رَي ـة بـةريا طشـا بـؤ            / دوو .اةوقان و كاروبارَي ااييَن

كاروبارَي مةسيةي و ايدين كو كاروبارَي اَيزيديش ثار سةر مينكا وةزارةتا اةوقان و كاروبـارَي اـاييَن سـَي    
يديش ذي مـةكو  سـةدو حـةنَاش اـةا هـةردوو      دةرةية وةزيتيدا كاروبارَي مةسيةيش سَي بؤ كاروبارَي اَيز

رَي ــة بــةريا بيــنن كــو اــةوان مة ــدورنش يــةعين وةخــَا دامةزراندنــداش ضــونكة بــةو نيســبةيةي كــة اــةو     
موحتاين نادةنَيش ذي بةر هةندَي اةز ثَيشنيار دةكةم كو اـةا سـاَلة اـان هـةردوو رَي ـة بـةريا بـة نـةزةري         

ان داخوازي كري لة خوتةدا بؤ وان بَيتة تـةرخان كـرنش ضـونكة اـةو     ايعتيبار وةربطرنش كو اةو حصةتةو و
،ؤ راسا نة موحتايي بةس كاديرةك سةر اان هةردوو رَي ة بةريا بنش بةلكي وةك هةر بةشكلَيكي طشا 
اةطةر اةم سةح كـةييَنش كـو اـةوان ذي مةسـةلةن مـة كةنيسـةية  هـةينش مـة مةعابـدو وةزارةتَيـت هـةين            

براي اَيزيديش اةاة حمتايي خادم مةسـةلةن حةرةسـةش حةديقةضـيةش يـان ضـي بَيـتش        بةنيسبة  خوشك و
نوقتةكا دي سةر وةك اةندامَيكي ليـذنا كاروبـارَي تةندروسـا و ذينطـةش      .رَي ة بةريا اةو دَينة تةعني كرن

تينة تةرخان اةذي تةايدا اةو ثَيشنيارة دكةم كو ثَي ت يا اةو دةرةية وةزيتي سةر وةزارةتا تةندروسا ها
 .كرن بَينة زياد كرنش ضونكة نيعلةن اةوان حمتايي كارمةندَي تةندروسا هةينش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بنل سلَيمان كةرةم بكة
 (:بنل)بةر َيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َلَيم هـةمووي طـوتراش بـةس ثشـتيواني لـة قسـةي بـةر َيزان دةكـةمش         خؤشبةختانة اةوةي كة من دةمويست بي
يطة لةوة من تةنها ثرسيارَيكم هةية لة يةنابي وةزيري دارايي و اابووريش اةوين اةوةية اَيمـة لـة سـاَلي    
رابردوو لةثرؤذة ياساي بودية لةساَلي رابردووش دواي اةوةي كة ثةسـندين كـراش ثَيشـك بؤمـان هـاتبوو كـة       

هةزارو قصور ثلـةي وةزيتمـان هةيـةش نـؤ هـةزارو قصـورين لـة ثةرلـةمان موانةقـةي لةسـةر كـراش            ( 818)
هةزار ( 35)كةسش بةاَلم دواتر يةنابي سةرؤكي حكومة  لةم ثةرلةمانةش طوتي اَيمة ( 8156621)دةبَيتة 

ثلـةي وةزيتـي   هـةزار  ( 15)ش كةواتة بةو حيسابة بَيت 1111ثلةي وةزيتيمان يَي بةيَي كردووة لة ساَلي 
لــةو بةينـــة ون بـــووةش كـــة ثَيشــك باســـي نـــةكراوةو تـــةعني كــراوةش اَيســـتا ثلـــة وةزيتيـــةكان طةيشـــتؤتة    

ش كة دةبواية اَيستا اةم ثلة وةزيتية زيادي كرد بايةش بـةاَلم اَيسـتا طةيشـتؤتة اـةوةش اايـا اـةو       (8156621)
( 15)سـةبارة  بـة اـةم     (.851621)ة هـةزارة  دةبَيتـ  ( 15)هةزارة ضي لَيها   اَيسـتا دواي اـةم   ( 15)

هــةزار ثلــةي وةزيتــيش ثَيشــنياري بةنــدة  اةوةيــةش وةكــو هاوكارانيشــم زؤر باســيان كــردش كــة اةولةويــة    
بة دةرضوواني سااَلني ثَيشـووترش ضـونكة اةوانـة سـااَلنَيكة ضـاوةر َيي دامةزرانـدن دةكـةن و        / بدرَيتش يةكةم

انةي كـة طرَيبةسـتيان هةيـة ثَيشـك لةطـةَل حكومـة ش هةيانـة ثَيـنج         اةو/ دووةم .اةولةويةتيان ثَي بدرَيت
ساَلةش شة  ساَلةش ضوار ساَلةش طرَيبةستيان هةية لةطةَل حكومةتداش حكومة  بة رةمسـي داينةمةزرانـدوونش   
وةكو ضةند بةر َيزَيكين ثَيشك باسي كردش خاةان و رةطةزي اانرةتانش من ثَيم باشة بة حةقيقة  اـةوة   

يد دةكةمش كة اةطةر دوو كةس وةكـو يـةك بـوونش ثياوَيـك و اانرةتَيـكش دةرةيـةكانيان وةكـو يـةك بـوو          تةا
ــة           ــة ثل ــاوان ل ــة ثي ــةمكة ل ــان زؤر ك ــذةي اانرةتاة ــةوةي رَي ــةر ا ــةش لةب ــة اانرةتةك ــدرَيت ب ــة  ب اةولةوي

كين باسـيان كـردش   وةزيتيةكاني حكومي وش توَيذةراني كؤمةاَليـةتي وةكـو مامؤسـتا عومـةرو ضـةند بـةر َيزيَ      
ثلـة وةزيتيـة ش   ( 2111)اةوانين بةر اسا حةقة اةولةويةتيان ثَي بدرَيتش لةبةر اـةوةي زةروورنش اـةم   

ي ديكــة  زيـاتر بكرَيــت باشـكة لــةوةي كـة لــة وةزارةتـي دارايــي كـةم بكرَيتــةوةش      (2111)كـةمن ثَيموايـة   
يسـتة بـؤ وةزارةتةكـةي  هـةموو اةوانـةي كـة       يةنابي وةزيري دارايي ثَيمان بَلَيت دةقيق ضةند كةسـي ثَيو 

ثَيويست ننيش لَيرة وةكو براي بةر َيزم كاك دكتؤر حةسةن باسـي كـردش لَيـرة بر يـار بـدةين تـةوزيع بكرَيـتش        
اةطةر بةو شَيوةية بر وا ش اةو كاتة اَيمة ناتوانني هيَ رةقابةيةكي ،ةينة سةرش ثَيم باشة بدرَيت بة اـةم  

 .و صةةو شارةوانيش ضونكة هةرسَيكيان ثَيويست و زةرورنش زؤر سوثاسسَي وةزارةتة تةربية
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار بةنرين حسني كةرةم بكة
 :بةر َيز بةنرين حسني خةليتة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كراوةش يةكَيكة لـة خاَلـة   دياري  1111هةزار ثلةي وةزيتي ية كة لة بوديةي ساَلي ( 15)ديارة بووني اةو 

طرنط و يةوهةريةكاني بوديةي اةمساَل و مايـةي خؤشـةاَلي و طرنطيـداني طـةجنان و الوانـي كوردسـتانةش       
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ثَيويســتة اــةم رَيذةيــةي كــةوا ديــاري كــراوة هــةل و دةرنــةتي يةكســاني نَيــوان رةطــةزةكان رةضــاو بكرَيــت    
زطاو دااريةكـاني  ةي كةوا هـةن رَيـذةي ثيـاوان لـةدامود    بةشَيوةيةكي دادثةروةرانةش ضونكة بةثَيي اةو رَيذانة

كةسـةش اةطـةر بـة رَيـذة  بَيـت دةطاتـة نزيكـةي        ( 121131)كةسةش بـةاَلم بـؤ ذنـان    ( 288111)حكومي 
ش اةطةر بةثَيي اةم رَيذانة بَيتش كةوا بَيت بـؤ دةرمـاني بـرينين بَيـت ذناةـان      %(13)بةرامبةر بة %( 11)

دةمةوَيت هةر لَيـرةوة   .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان .طاو دااريةكان دةست دةكةوَيتزؤر بةكةمي لةناو دامودةز
ااماذة بة خاَلَيكي تر بكةمش ديارة ييهاني راطةياندن بةشَيكي طرنطي ذياني مرؤاايةتي ثَيك دةهَينَيت و بـة  

ق دةكا ش اةمة  دةسةاَلتي ضوارةمين ناو دةبرَيتش وا خةريكيشن وردة وردة شوَينةكةيش دةسةاَلتةكةي لة
ثَيويســا بــة كــاديراني ايعنمــي و ثةروةردةيــةكي ايعنمــي هةيــةش بةتايبــةتي لــةنَيو كؤمــةَلطاي اَيمــةداش     
ــةاَلم          ــةش ب ــدةان هةي ــي راطةيان ــتاندا بةش ــذةكاني كوردس ــة  و كؤلي ــؤو ب ــةنَيو زانك ــة ل ــبةختانة اَيم خؤش

ــةنَيو قوتا،انة    ــدن ل ــي خوَين ــو ثرؤطرام ــتا وةك ــا اَيس ــةندة ت ــة   هةرض ــةند اةم ــةش هةرض ــودي نيي ــدا وي كان
ثةيوةندي بة وةزارةتي ثةروةردة هةيةش اايا لة بةشـي ثـنن و خوَينـدني خؤيـان اةمـة تـا ضـةندَيك لـةنَيو         
ثرؤطرامي خؤيان دادةنَين  بةاَلم اَيمة ثَيويسـتمان بـةوة هةيـةش اةمـة وةكـو وانةيـةك لـةنَيو قوتا،انـةكان         

ان بة كاديراني زؤر شـارةزاو لَيهـاتوويي و دروسـت كردنـي كؤمةَلطايـةكي      ،وَيندرَيتش لةبةر اةوةي ثَيويستم
شــارةزا هةيــة لــةبواري راطةياندنــداش بؤيــة مــن هــةر لَيــرةوة ثَيشــنيار دةكــةم دةرضــوواني اــةم بةشــانةش كــة  

ت دةرضووي بةشي راطةياندةان سااَلنَيك ثَيشووتر هةيةو داشنامةزرَينن لـةنَيو قوتا،انةكانـداش اـةوة بكريَـ    
بة ثرؤطرامي خوَيندنش دةرضوواني اةم بةشة  رةضاو بكرَيـت لـةم رَيذةيـةي كـةوا هةيـةش هـةروةكو طـوه        

 .لةوانةية وانةكة نةبَيت وةكو خوَيندنش بةاَلم وةكو شتَيكي تةمهيدي دةكرَيت اةوانين تةعني بكرَين
ضـوواني بةشـي كؤمةَلناسـي و علـم     خاَلَيكي ترش وابزا  زؤر ااماذةي ثـَي كـرا دةر  . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةنسةش اَيستا من وةكو قوتا،انةكان باسي ناكةمش ضونكة زؤري لةسةر باس كراش اةوة ثَيداويستيةو هـةموو  
قوتا،انةكان ثَيويسـتيان ثـَي هةيـةش بـةاَلم اَيمـة وةكـو ليذنـةي مـايف مـرؤا لـة زؤربـةي سـةردانةكاةان بـؤ              

ةرسـَي ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي كوردسـتانش دةبيـنني كـة ذمارةيـةكي زؤر        بةر َيوةبةرايةتيةكاني ضاكسازي لـة ه 
كةم لةم دةرضووانةش يان بَلَيني توَيذةراني كؤمةاَليةتي و دةروونـي لـةنَيو اـةم ضاكسـازييانة بـووني هـةبووش       
 لةهةمان كاتيشدا اةمانة بةشَيكن لة ثرؤسةي ضاكسازيش بةشَيكن لة دووبـارة بنياتنانـةوةي كةسـايةتي سـزا    

دراوةش بؤ اةوةي يارَيكي ديكة بتوانَيت بَيتةوة ناو كؤمةَلطا بة كةسـايةتيةكي نوَيـوةش بؤيـة مـن تكـا دةكـةم       
لةو رَيذةيةي كة دادةنرَيتش رَيذةي كؤمةَلناسان و دةروونناسان لةم رَيذةية رةضاوي اةوة بكرَيـتش كـة اَيمـة    

كاني ضاكسـازي دةبَيـتش هـةروةكو بـةر َيز وةزيـري      ثَيويستيةكي زؤرمان لةنَيو طرتووخانةو بةر َيوةبةرايةتية
داراين لة دانيشتنةكاني رابردوو ااماذةي بةوة كردش كةوا اةو بةشة مينكيـةش يـان اـةو ثلـة وةزيتيـةي بـؤ       

ثلةيةش اةوان رةزامةندييان ثيشانداش كة اةو رَيذةية كةم بكرَيتـةوة  ( 5311)وةزارةتي اةوان دانراوةش ديارة 
كةسش اةوةي كة دةمَينَيتةوةش با اةم رَيذانةي كـة مـن اامـاذةم ثـَي كـردش وةكـو بةشـي        ( 1111)بؤ نزيكةي 
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راطةيانـدن و كؤمةَلناســي و دةروونناســي ايســتيتادةي لــَي بكرَيــت بـؤ اــةم ثلةيــةش اــةواني تــرين هــةمووي   
 .دووبارةيةش زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرةم بكةزؤر سوثاسش رَيزدار عبداهلل حايي حممود ك
 :بةر َيز عبداهلل حايي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بـة دامةزرانـدنش ديـارة هـةموومان ثشـتطريي لـة دامةزرانـدن دةكـةين و شـتَيكي زؤر باشـةش بـةاَلم            
ثَيويستة ثنن هةبَيتش ضـونكة رَيذةيـةكي زؤر نةرمانبـةر هةيـةش يـةنابي وةزيـرين الي روونـةش ثَيويسـتة         

دانيشتواني هةر ثارَيزطايةك لةبةرضاو بطريَيتش اليـةني ثةيوةنديـدار كـة وةزارةتةكانـة بـة تةنسـيق       رَيذةي 
لةطةَل ثارَيزطاكـان اةمـة باشـةش بـةاَلم بـؤ اـةوةي سـووديان لـَي وةربطريَيـتش وةزارةتـةكان وا باشـكة ااطايـان             

َينش بـؤ اـةوةي وةزارةتـةكان سـووديان     لةدامةزراندن هةبَيتش خةَلكانَيكي تايبةنةند بؤ وةزارةتةكان بنَيردر
لَي وةربطريَيتش بةثَيي ايختيصا ش ضونكة روونةو ةوونة  هةية لةسةر وةزارةتةكان لة سـااَلني رابـردووش   

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار عبدالقادر بازرطان كةرام بكة
 :م كي ابةر َيز عبدالقادر اكر

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
هـةزار ثلـةي وةزيتـيش يـةعين بةسـةر دامودةزطاكـاني هـةرَيمي كوردسـتانش         ( 15)سةبارة  بة دامةزراندني 

يةعين هةرسَي شارةكةي هةرَيمي كوردستانش بة سةراحة  سةرؤكي ثةرلةمانش من ثَيشنيار دةكةم قةزيـةي  
+ دةبَيــت وةزارةتــي تــةختيت   دامةزرانــدن بــة تــةختيتَيكي مةركــةزي بَيــتش تةختيتــة مةركةزيةكــة        

دةبَيـت هـةموو نوَينـةرةكانش لـة     / دووةمـين  .اةجنومةني راذةش يـةعين ثَيكـةوة بـن لـةم كـارةداش اـةوة يـةك       
سةرؤكايةتي زانكؤيةكان وش لة سةرؤكايةتي ثةدانطاكان وش لة اامادةيية ثيشةييةكانش اةوانة هةمووي نـةرز  

ةوين دابنيشَيت لةطةَل اةجنومةني راذةداش بةطوَيرةي ثَيويسا بكرَيتةوة بؤ وةزارةتي تةختيتش اةو كاتي ا
وةزارةتــةكانش بــةطوَيرةي ايختيصاصــا ش بــةطوَيرةي ضــر ي دانيشــتواني هةرســَي شــارةكةش يــةعين هــةروةكو   
اَيستاكة من ااطـام لَييـة لةشـاري سـلَيمانيش يـةعين دةسـت كـراوة بـة تـةوزيع كردنـي نـؤرمش لةوانةيـة اـةوة              

تش يةعين وابزا  تةختيتَيكي مةركةزي نييةش لةوانةيـة ببَيتـة نةوزايـةك بـؤ دامةزرانـدنش      شتَيكي ضاك بَي
يةعين اةوةي رةاي من واية بة تةختيتَيكي مةركةزي بَيتش بةبَي اةوةي ببَيتـة نـةوزاش دوايـي لـة قةزيـةي      

ةوة حقـوقي  دامةزراندندا مةحسوبية  و حزبيـة  و اـانرة  و ذن و ثيـاو هـيَ نـةرقيان نييـةش ضـونكة اـ        
خةَلكةش ضونكة شةخصَيك كة هةذدة ساَل دةخوَينَيت لةدوايي تةخةروج دةكا  لة زانكؤ بة هيَ شـَيوةيةك  
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و هيَ كةسَيك حةقي نييةش مةسةلةن حزبية  و يان اةمة ذنةش يان اةمة ثياوةش يان اةمةيةش هـيَ شـتَيك   
 .وان دةبَيتش زؤر سوثاسمشوليان ناكا ش اين ثَيويسا حكومة  و بةطوَيرةي ضر ي دانيشت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسش رَيزدار اارام قادر كةرةم بكة
 (:اارام)بةر َيز ايوس نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا ضةند ثرسيارَيكم هةيـة بـؤ بـةر َيز وةزيـري دارايـيش هيـوادارم وةاَلمـةكا  دةسـت بكـةوَيتش يـةكَيك           

ك مينكاتي زؤر هةيةش كة مووضة خؤرن بةناوي كاديري حزبيةوةش كة اةمة  لةطةَل ياسادا لةوانة كؤمةَلَي
يةك ناطرَيتةوةش لةكاتَيكدا كة مووضة خؤر بَيتش بةاَلم كاديري حزبي بَيتش هةروةها يؤرَيك لـة نادادطـةري   

  هيــوادارم وةاَلمَيــك دروســت دةكــا  لــةناو هاوواَلتيــاني كوردســتانداش اايــا ض ضارةســةرَيكي بــؤ اةمــة دانــاوة
اةوةيــة كــة لــة كابينــةي شةشــةم كؤمــةَلَيك وةزارة  يــةكخرانش كؤمــةَلَيك        / ثرســياري دووةم .وةربطــرم

وةزارةتين بوو بة دةستةش زؤرَيك لة موستةشارو مودير عام و هةروةها نةرمانبـةري خـوارةوة  تـا اَيسـتا     
بةاَلم مووضة خؤريشنش اايا بؤ تا اَيستا ضارةسةر  اةو مينكاتانة لة مانطي يةك رؤذش دوو رؤذ دةوام دةكةنش

نـــةكراوة  لـــة كاتَيكـــدا اـــةو وةزارةتانـــة يـــةكخراش يـــةكَيك لـــة بر طـــةكان اـــةوة بـــووش كـــة ثَيويســـتة             
 ..................ضارةسةري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك اارام باسي مينك دةكةينش ضاوةكةمش باشةش نةرموو
 (:اارام)ادربةر َيز ايوس نعمت ق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مينكةش اايا اةو نةرمانبةرانة ضارةنووسيان ضـية  تـةقاعود دةكـرَينش يـاخود نـةق  دةكـرَين بـؤ شـوَينَيكي         

 .تر ش وةزارةتةكانش دةستةي ذينطةش دةستةي مايف مرؤاش هةروةها وةزارةتي وةرز  و الوان
ك لـة ثةرلـةمانتاران باسـيان كـردش كـة اَيسـتا لـة سـلَيماني         ثرسيارَيكي تريشم اةوةيةش اـةو نؤرمـةي هةنـديَ   

دابة  كراوةش بةاَلم خةَلكي هةولَير داواي كردووةش اةوانين نؤرم وةربطرنش بةاَلم ثارَيزطاي سـلَيماني داواي  
 ................كردووة تا بودية ثةسند نةكرَيتش اَيمة اةو نؤرمة تةوزيع ناكةين

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .ثارَيزطاي سلَيماني  نةرموو
 (:اارام)بةر َيز ايوس نعمت قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببوورةش هةولَيرش ياساييةش اةمةي كة نؤرمةكة تةوزيع كراوةش يان اةوةي بةر َيز ثارَيزطـاري هـةولَيرش يـةعين    
اايـا مةسـريي اةوانـةي كـة     / مثرسياري ضوارةم بؤضي لةوَي تةوزيع دةكرَيت  بؤضي لَيرة تةوزيع ناكرَيت 
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 بر يــاري هةَلوةشــاندنةوةي تةعينةكــةيان دراوة لــة رووي ياســاييةوةش هــةروةها لــة رووي ايدارييــةوة ضــية  
ضةند ثَيشنيارَيكيشم هةيةش يـةكَيك لةوانـةي مةسـةلةي اةولةويةتـدان بةوانـةي كـة بـة عقـود دامـةزراونش          

لة قانوني موازةنةي عَيراقي هةمان شت هاتووةش يـةعين   (11/5)داواكارم لةليذنةي ياساييش كة لة ماددةي 
اةو نةقةرةية تةسبيت بكرَيت لـة ياسـاي اَيمـةداش كـة اـةوين دةَلَيـت اةولةويـة  بـؤ اةوانـة بَيـت كـة بـة             
عةقود دامةزراونش حيساس كردني اةو سااَلنة  كة بة خدمةش اةو سااَلنةي كة دةواميان كردووة بكرَيت بة 

ةها بة هةمان شَيوة لة قانوني موازةنةي عَيراقيشـدا هـاتووةش اـةو زةوابـت و شـروتانةي      هةرو .خدمة بؤيان
كة مينكاتي بةسـةردا تـةعني دةكرَيـتش اـيعنن بكرَيـت لـة دةزطاكـاني راطةياندنـداش بـؤ اـةوةي هاوواَلتيـان            

 .بزانن لةسةر ض اةساسَيك تةعني دةكرَين  زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اسش رَيزدار هاذة سليمان كةرةم بكةزؤر سوث
 :مصطف بةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةزار ثلة وةزيتيـةش هةرضـةندة مـن ثَيمـوا نييـة كَيشـةي بـَي        ( 15)دةربارةي راطةياندني حكومة  بؤ اةو 

ةينش بـةو شـَيوةية   كاري بةو شَيوةية ضارةسةر بكرَيـتش اةطـةر اَيمـة  انـةوَيت بـة ريشـةيي ضارةسـةرى بكـ        
ضارةسةر ناكرَيتش بةاَلم دةكرَيت اَيمة ضةند كةلَينَيك بـةوة ثـر  بكةينـةوةو بةشـَيوةيةك اةطـةر هـاتو اـةم        

دةربـارةي ضـؤنيةتي دابـة  كردنـي ثلـة وةزيتيـةكانش بةر اسـا        / يةكـةم  :خااَلنةي خوارةوةمان رةضاو كـرد 
زياتر ثَيويسا بة ثلةي وةزيتي هةية بؤي دا ـةزرَيتش  دةبَيت لةنَيوان وةزارةتةكانش يةعين اةو وةزارةتةي 

دةربـارةي   .بةتايبةتين اـةو نةرمانطانـةي لـةناو وةزارةتـةكان كـة ثَيويسـتيان ثَيـي هةيـة بـؤي دا ـةزرَيت          
اةوةي رةضاو كردني يةكساني يةندةريش زؤربةي هاوكارا  باسيان لَيـوة كـردش منـين داوا دةكـةم رةضـاوي      

نع مأة  قلةأأ)رَيتش ضونكة بةر اسا بةثَيي اةو يةدوةلةي هاتووةش يةدوةلي ايةمالي يةكساني يةندةري بك
ش (3136116)ش واتـا يياوازييةكـةي   (12161131 ثانـا )يـةش  ( 288611 ذكقلرأ)لـة رَيـذةي ثيـاوان    ( ة عاملي

ن لـة مـةيالي   بؤية بؤ اةوةي اَيمة بتوانني كة زياتر اانرةتان رَيطايان ثَي بدةين دا ةزرَينش ضـونكة نـاتوان  
هـةروةها   .تر كار بكـةن وش زيـاتر بـؤ اـةوةي مانـةكانيان ثـارَيزراو بَيـتش زيـاتر خزمـة  بـة كؤمـةَلطا بكـا             

ثَيشنيار دةكةم وةكو اةوةي زؤربةي هاوكارانيشم تةاكيديان لَي كردةوةش كة اةو نةرمانبةرانـةي بـة عةقـد    
ة خاوةن بر وانامةن و خينةيان لة ايشةكة ثةيـدا  دامةزراون اَيستا بكرَين بة رةمسيش بةتايبةتي اةوانةي ك

هةروةها اةولةوية  بدرَيتش بةر اسا اةوة  خاَلَيكي طرنطةش بؤ ةوونةش دةبينني لـةنَيو هةنـدَيك    .كردووة
خَيزاندا ضوار كةسي تةخـةروج كـردووةش بـةاَلم كةسـي دانةمـةزراوةش بـةاَلم لـة خَيزانَيكـي تـر ضـوار كةسـي            

َيي دامةزراوةش بؤية دةبَيت رةضاوي اةوة بكةينش ضونكة اةطةر اَيمة يةكش دوو كةس تةخةرويى كردووة س
لــةو خَيزانــةي كــة كةســـيان دانةمــةزراوة داياةــةزرَيننيش كاريطــةري هةيـــة لةســةر بــذَيوي ذيــاني اـــةو          

سـاَلة  هةروةها ثشتطريي لة رةاي هاوكارم كاك ساالر دةكةم بة دامةزراندني اةو كةسانةي كة ضةند .خَيزانة
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لة دةرةوةي واَل  بوون و اَيستا طةر اونةتةوة كوردستانش بةتايبةتي اةوانةي كة ايختيصاصي نادريان هةيةش 
دةربــارةي دامةزرانــدنش بةر اســا هةنــدَيك مــةيال هةيــةش    .كوردســتان ثَيويســا بــة دامةزرانــدنيان هةيــة 

كةســانةي كــة ايختيصاصــيان لــةو   بةتايبــةتي مــةيالي ذينطــة زؤر ثَيويســا بــةوة هةيــةش بةتايبــةتي اــةو  
مةيالةدا هةيةش اةطةر لة مينكاتي وةزارةتةكاني ترش بؤ ةوونة زؤر لة هاوكارا  ايشارةتيان ثَيـداش اـةوةي   

 .كة لة مينكي وةزارةتي مالية زؤرةش اةطةر بتوانرَيت لةو مةيالة دا ةزرَينش زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةاني عمر كةرةم بكة زؤر سوثاسش رَيزدار
 :بةر َيز اةاني عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطريي لة رةاي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةمش سةبارة  بة خاَلي دووةمش كـة دةَلَيـت   

لةسـةر   دةبَيت تةعينا  لةسةر زةوابت و تةعليماتي كـارثَيكراوي اَيسـتاي اةجنومـةني وةزيـران بَيـتش نـةك      
اةساسي اةو ثرؤذة ياسايةي كة يارَي تا اَيستا لة ثةرلةماني كوردستاندا دةنطداني بؤ نةكراوةو نةكةوتؤتة 

ثاشان من لَيرةدا ثرسيارَيكم هةية تةوييهي بةر َيز وةزيري دارايي دةكـةمش اايـا    .بواري يَي بةيَي كردنةوة
ةي كـة هـةر وةزارةتَيـك و ذمارةيـةك نةرمانبـةري بـؤ       اةم رَيذةي اَيمةي اَيستا بؤمان هـاتووةش بـةو قاايمانـ   

دا ةزرَيتش اةطةر اَيمة هاتو اةو ثرؤذةيةمان لَيرة تةسـديق كـردش    1111دياري كراوةش بؤ اةوةي بؤ ساَلي 
بزةبــت اــةو ذمارةيــة كــة اَيســتا لــة ثرؤذةكــةدا بؤمــان هــاتووةو ديــاري كــراش اــةو رَيذةيــة بزةبــت تةســبيت  

َيمة بؤمان دةركةوتووة ضـةند رؤذَيكـة طتتوطـؤ دةكرَيـت و لـة ليذنةكانـدا ثَيشـنيار        دةكرَيتش ضونكة وةكو ا
كراوةش كة دةبينني وةزارة  هةية ثَيويسا بة زياتر هةيةش ثَيويسا بة خـةَلكَيكي زيـاتر هةيـة دا ـةزرَيت     

 1111سـاَلي   لةسةر مينكيش ضونكة نيعلةن ثَيويسا بة خةَلكَيكي زياتر هةيـة لـةو رَيذةيـةش لـة بوديـةي     
بؤي دياري كراوةش بةاَلم وةزارة  هةية ثَيويسا بةو رَيذةية نييةش كـة بـؤي ديـاري كـراوةش بـؤ ةوونـةش مـن        

ديـاري   1111كةسـيان بـؤ مينكـي سـاَلي     ( 311)وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني باس دةكـةمش كـة رَيـذةي    
نةرمانبـةريان  ( 8315)كة خؤيان نيعلـي اَيسـتا    كراوةش بةاَلم نيعليةن خؤيان ثَيويستيان بةو رَيذةية نييةش

هةيةش بةاَلم اةو رَيذةي كة بؤيان دياري كراوةش اةوان كة قسةمان لةطةَل كردووةش دةَلَيت اَيمـة ثَيويسـتيمان   
بةم ذمارةية نييةش كة بؤمان دياري كراوةش بةاَلم وةزارةتي تر هةية ثَيويسا ثَي هةيةش اينةا اةطةر بكرَيت 

ســةبارة  بــة طــةرميانش مــن ثشــتطريي لــة .ري بكرَيــت لــة ذمارةكانــداش وابــزا  كــارَيكي بــا  دةبَيــتطؤر انكــا
رةايةكةي كاك شَيرزاد حانز و عةزدـة خـان دةكـةمش تـةعامول كـردن لةطـةَل ايـدارةي طـةرميانش بةر اسـا          

 11)ر كةسةش بـةاَلم  هةزا( 251)دةبَيت تةعامولَيكي تايبةتي بَيتش ضونكة دانيشتواني نيعلي اةو ناوضةية 
هــةزار كــةسش يــان زيــاتر نــؤرمي خؤراكيــان لــة دةرةوةي ناوضــةي طةرميانــةش بؤيــة اةطــةر بَيتــو   ( 111تــا 

تةعامول كردن لةطةَل ناوضةي طةرميان بةثَيي دانيشتوان بَيتش نةك بـةثَيي نـؤرمي خـؤراك بَيـتش ضـونكة      
هةروةها ثشتطريي لـةو  .راك بؤيان دياري كراوةوةكو طونان دانيشتوان زياترة لةوةي كةوا بةثَيي نؤرمي خؤ
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رةاية دةكةمش كةوا ناوضة دابر اوةكان هةرضةندة تةعاموليان لةطةَل كراوة وةكو اةوةي بؤ تةعينا ش اةطـةر  
بَيتــو لةبةرضــاو بطريَيــت و لــة مينكــاتي اةمساَليشــدا رَيذةيــةك بــؤ ناوضــة دابر اوةكــان ديــاري بكرَيــتش زؤر  

 .سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

كـاك عبـدالرمحن حسـنيش اـةويكيان سـؤزان خـانش كـة        / زؤر سوثاسش دوو بةر َيز كة درةنط هاتنـة ذوورةوةش يـةكيان  
 .وةخا ناونووسني لَيرة نةبوونش مةياليان ثَي دةدةينش كاك عبدالرمحن نةرمووش ثاشان سؤزان خان

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسش اةوة باسي مينك دةكرَيتش بةالي منةوة مينكا  زؤر هةَلةي تيايةش دةمانةوَيت رَيـك ،رَيـتش   
يةعين زياتر رَيكخستين ثَيويستةش لةوانةية مةسـةلةن دةتـوانني بَلـَيني اـةم مينكاتانـةي كـة اَيسـتا هةنـةش         

ن لة دةسةاَل ش يان بـة وةزيـر بَلـَيني دةسـةاَلتي     دةتوانني بَلَيني لةالي مينكاتةوة خؤيان ايشكاليان هةيةش يا
اةم مينكة رَيك ،ةين و تةنزيم بكرَيت و دةسـةاَلتي بـؤ ناضـَيتش مـن ةوونـة دةهَيـنم وةزارةتـي اـةوقان         

مزطـةو ش كارمةنـدو ايمـام و    ( 151)يـة  (1151)مزطةونان هةية لـة هـةرَيمي كوردسـتانش اـةم     ( 1151)
يمام و بَي خةتيبةش هيَ كةسَيكي تيا نييةش هةروا دةرطاي طرتيـةو هـةزار   ين بَي ا(1111)خةتييب تيايةش 

مزطةونان هةية كةسَيكي تيا نييةش من ثرسيم لة وةزيرَيكش طوه بؤ خةَلك لةوَي نةق  ناكةي بضنة اةوَيش 
ة اةم هةموو تةزةخومةي لةو مزطةوتة هةيةش طـوتي مـن دةسـةاَله نييـةش مـن نـاتوا  نـةقليان بكـةمش رَيطـ         

بةمن نادةن نةقليان بكةمش كةواتة لَيرة مينك ايشكالي هةيةش اةمة بؤ دةسةاَلتي وةزيـر اـةم مينكـة رَيـك     
،ا ش اةم مزطةوتة تا مزطةوتي ترش تا رَيكي ،ا  و رَيك ،رَيتش مـن ثَيموايـة اةمـة زؤر ايشـكالي هةيـةو      

دواي اـةوةي مـن دةمـةوَيت    .ةرؤكي ثةرلـةمان بةر َيز س .دةبواية اةمة ضاوخشانَيكي لَي بكا  وةزيري بةر َيز
ــة          ــة  و ل ــاي حكوم ــة دامودةزط ــة ل ــتش ك ــانة بَي ــةو كةس ــؤ ا ــة ب ــدن اةولةويةتةك ــة دامةزران ــة  ب اةولةوي
وةزارةتةكان و لة يةكةي كارطَير ييةكان طرَيبةست هةنةش لةوانةية ضوار ساَلةش ثَينج ساَل هةية طرَيبةسـتيان  

ةورة بووةش اةطةر اةوة ثَيويستة بضني كةسَيكي تـر بَيـننيش اـةوة لـةكوَي     لةطةَل دااريةيةك هةيةش عومري ط
تةعني دةبَيت  اةوة طوناحَيكي طةورة بةسةري اةوة دةبَيت و ض طوناحَيكي نييةو خزمةتي كردووة بؤ اةو 

كي هةزار دينـارش هـيَ زيـاتري ثـَي نـةدراوةش بـةاَلم نـةرا يَ       ( 311)هةزار دينارش يان بة ( 151)دااريةية بة 
هةبووةش اةو كاتة كةس نةبوو تةعني ببَيت بةو ثارة خؤي ها  ضووة اـةوَي و وةكـو خزمـةتي كـردووة بـؤ      
اةو دااريةيةش ايستيتادةي لَي كردووةش يةعين دةمةوَيت ثَيشنيارةكةم بةرضاو وةربطريَيتش كة اةولةوية  بؤ 

دابر اوةكانين بةرضاو بطرنش اةوة   مةسةلةن اةو مةنتيقةي .اةو كةسانة بَيت كة لةوَي طرَيبةست بوونة
شـتَيكي زؤر باشـةش ايـدارةي طــةرميانين اـةوة حيسـابَيكي تايبـة  بكــةنش خوشـكَيك لَيـرة باسـي وةزارةتــي          

هـةزاري دانـاوة بـؤ دامةزرانـدنش كـة      ( 251)هةزاري بـؤ دانـاوةش   ( 211)ش (351)صناعةي كردش طوتي اةوة 
تةختيتَيكة  ض بري كردنةوةيةكة  ضؤن دامةزراوة  بؤ وا دابنَين اةوان خؤيان ثَيويستيان ثَي نييةش اةمة ض 

هةر لة خؤيانةوةش كة ثَيويستيان ثَي نةبَيتش كةضي لة مةيالَيكي تر بة هةزارةها كةسي ثَيويستةش بؤ لةوَي 
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بؤ اةوانة هةر لة خؤيـةوة دابنَيـت ش كـة ثَيويسـا ثـَي نييـةش اةوانـةي تـرين ثَيويسـتيان ثـَي هةيـة هـيَ             
 .ابَيكي بؤ نةكراوةش يان كةمي بؤ داناوةش زؤر سوثاسحيس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسش رَيزدار سؤزان شهاس كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شهاس نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةزار ثلـة وةزيتيـة لـة دواي اـةوةي كـة تةسـديق كـراوة لةاليـةن حكومـةتي عَيراقـةوة            ( 15)تةبعةن اةم 
لةياساي موازةنة دانراوة بؤ هةرَيمي كوردستانش اَيمـة لَيـرةدا تـةوزيعاتَيكش يـةدوةلَيكي تـةوزيعا  هـاتووةش       
لةطةَل ياساكةداش اةوةي كة لةالي من سةرجني راكَيشام داناني اةو ذمارة زؤرة بوو بؤ وةزارةتي داراييش بةاَلم 

كـة يـةعين اةمـة  وةكـو ثارةكـة لـةالي اـةوان         ثا  قسة كردن لةطةَل بةر َيز وةزيـري داراييـدا دةركـةو ش   
ايةتياتةو دانراوة وةكو خةزَينةكةش بؤية اَيمة لة ليذنةي ثةروةردة  يارَيكي تر باسـي اـةوةمان كـردةوةش    
كة بةهؤي زؤربووني قوتا،انةكان و نراوان بوون و ثَيشكةوتين سيسـتةمي خوَينـدنش ثَيويسـتيمان بـة دوو     

ة سَي توَيـذي زؤر طـرنط هةيـةش بؤيـة اةطـةر بكرَيـت و اَيمـة بتـوانني لةسـةر          توَيذي زؤر طرنط هةيةش بطر
داواي ليذنــةكان وةكــو ثَيشــنيارش لــة دواييــدا وةكــو تةوصــيا  ااراســتةي حكومــةتى دةكــةينش كــة اَيمــة داوا   

هـةزار كةسـةي مينكـا  دانـراوة بـؤ وةزارةتـي دارايـيش هـةزار مـينك ايزانـة بكرَيـت بـؤ             ( 5)دةكةين لـةو  
ضوواني عليمي ايةتيما ش يةعين توَيـذةراني كؤمةاَليـةتي ش بـؤ اـةو شـوَينانةي ثَيويسـتة بةتايبـةتي بـؤ         دةر

ثةروةردةش بـؤ وةزارةتـي كـارش ثَيويسـتيمان بـة دةرضـووي دةروونناسـييةو نةلسـةنة  اَيسـتا دةخوَينـدرَيت           
مينكة دابة  بكرَيتش اةوةي لةناو قوتا،انةكاني اَيمةداش اةوانةي خةرجيي نةلسةنةشن لةسةر اةو هةزار 

كة بةالي منةوة طرنطةش مادام حكومة  لةناو اةم ياساية باس لةوة دةكا  و ناردوويـةتي ياسـاي مةيليسـي    
خدمةي ناردووةش اةجنومةني راذةي ناردووةش هيوادارام ثةرلةماني كوردسـتان بـةزووترين كـا  اةجنومـةني     

اةجنومـةني راذة هـيَ طلةييـةك و طلةكارييـةك نامَينَيـت       راذة بتوانَيت تةسديق بكا ش لـة تةسـديق كردنـي   
لــةوةي بــؤ موحانــةزةي ســلَيماني دةســا كــردووة بــة ثَيشــكة  كردنــي نــؤرم و تــةوزيع كردنــي نــؤرمش بــؤ  
شوَينَيكي تر دةسا ثَي نةكردووةش اةوةي كة خؤشبةختانة اةوةية كة اةمة شوَينَيكي رةمسي كردوويـةتيش  

اامادة سازييان كرد بوو وش ثَيمواية اةطةر اَيستا راوةسـتاوة كـارَيكي باشـةش اةطـةر      كة دةزطاي اامارةش خؤيان
راوةســتا بَيــتش ضــونكة اةطــةر ثــا  ثةســند كردنــي بوديــة بوايــة زؤر باشــك دةبــووش بــةاَلم ديــارة اــةوان     

اةطـةر   سـةبارة  بـة خـاَلي سـَييةمش بةر اسـا قسـةيةكم هةيـةش اَيمـة         .ويستوويانة اامادةكـاري زيـاتر بكـةن   
رادعَيك دانـةنَيني بـؤ تـةياوز كـردن لةسـةر اـةو مينكاتانـةي كـة هةيـةش ضـؤن ثـار اَيمـة لَيـرة نـؤ هـةزار                
مينكمان ثةسند كردو تةياوز كرا لةسةر اةو نيسبةتةش لَيـرةدا دةبَيـت بـؤ اـةو ماددةيـة دةقـاو دةق وةكـو        

اــةو رَيذةيــةش يــارَيكي تــر بــاس لــة  خــؤي لَيــرةدا  َينَيتــةوةش بــؤ اــةوةي هــيَ تــةياوزَيك نــةكرَيت لةســةر
هةَلئاوســاني ايــداري نةكــةين لــةناو دامودةزطاكــاني خؤمانــداش خؤشــبةختانة لــة ماددةكــةي تــرداش ثَيموايــة   
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دةتوانني ضارةسةر كردني اـةو هةَلئاوسـانة بـة ضـووني هةنـدَيك نةرمانبـةر بـؤ كـةرتي تايبـة  ضارةسـةر           
 .بكةين وش زؤر سوثاس

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
زؤر سوثاسش بةر َيزان بةنيسبة  اةوةي اةخري قانون خدمةي مةدةني تـةتبيق دةكـةينش نةرمانبـةرَيك كـة     
تةعني بووش ايك حةقي خؤيةتي و ناتوانَيت هةروا بيهَينيت و دةري بكةيتش ضونكة حةقي هةية شكايةتت 

بـةر َيزان اَيسـتا دانيشـتنةكةمان دوا    لَي بكا ش بةاَلم ثَيويستة ايلتيزام بكرَيـت بـةو قانونانـةي كـة هةمانـةش      
( 11631)دةخةين و لَيرة اةمر ؤ كؤتايي ثَي دةهَيـننيش دانيشـتين داهاتوومـان رؤذي يـةك شـةممة سـةعا        

 .بةياني دةبَيتش لَيرة اامادة بنش خوا ااطادارتان بَيتش زؤر سوثاس
  

                                                                                                                                                                          
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل                                                شَيروان ناصح حيدري                 
 ثةرلةمانيسةرؤكي                                                                       َيري ثةرلةماني      سكرت       
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