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 پێشەکی

 

 هەمیوو  بە هەرێی  كوردسیتان  هەرێمیی حكومەتی نۆیەمی كابینەی پێكهێنانی دوایلە 

 چارەسیەر دۆزیینەوەی بیۆ هەبیووە بەردەوامیی یيدەستپێشیەەر  تواناكیانیەەوە و هەوڵ 

 لە تییاەتەتی بە میاونەتەوە هەڵواسیراوی  بە هەردووالدا نێیوان لە گرفتیانەی ئەو بیۆ

 هەردووال نێیوان پەەوەنییی بەهێزكردنیی اسیتەیڕ ئا بە نەوت  ێیدۆسی و داراییی بیواری 

 و سیازان و هاوەەشییی بنەماكیانی لە ڕێزگیرت  و هیاوەە  بەرژەوەنییی بنەمیای لەسیەر

 هەوڵەكانی وونكردنەوەەەداڕ  لەم .هدەكاتەو  لەسەر جەختی دەستوور كە هاوسەنگی

 بە شتتەسیی نپ بە دەخەەینەڕوو اسییتەەەداڕ ئا بەم كوردسیتان هەرێمییی حكیومەتی

 كە بەغییا بیۆ كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی پەەامەكیانی و فەرمەەەکیان نووسیراوە

 .نهەڵواسراوەكا كێشە چارەسەركردنی بۆ دەسەملێنێت هەرێ  خواستی و ویست
 

 هەرێمای حكاومەتی و فیادراڵ حكاومەتی نێاوان هاوبەشایی ژنەیالیا پێكهێناانی (1

 :كوردستان

 شانیێكی سەردانی كوردستان  هەرێمی یحكومەت لەالەەن دەستپێشەەری  ەەكەمین

 حكیومەتی نیۆیەمی كیابینەی بە متمیانەدان دوای بەغییا بیۆ بیوو  حكیومەت پیاەەبەرزی

 بە شییانیە ئەم .٩١٠٢ وزیممییتە ی٠١ لە كوردسییتان پەرلەمییانی لەالەەن هەرێیی 

 لە کە بیوو  كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی سەرۆكی بارزانی مەسرور بەڕێز سەرۆكاەەتی

 پێكهێنیانی سیەردانە  ئەم ئەنجیامی كیرد  بەغییای سیەردانی ٩١٠٢ یوز متەمی ٠١

 سامر. د بەڕێزان فەیراڵەوە حكومەتی لەالەەن .هەردووال نێوان لە بوو  بااڵ لیژنەەەكی
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 حوسیێن فوئیاد .د و نەوت وەزییری  - وزە كاروەیاری  بیۆ وەزییران سیەرۆ  جێگری  غەزەان

 فەەەییاز فییا   و  دارایییی زیییری وە - ئیابووری  كاروەییاری بییۆ وەزیییران  سییەرۆ  جێگیری 

یاری   بەڕێییوەبەری  هاشییمی موجاهەییی مییمەمەد و  نیشییتەمانی ئاسایشیی ی ڕاوێژكی

 حكیییومەتی لەالەەن. بیییوون لییییژنەكە ئەنییییامی وەزییییران سیییەرۆ  نووسیییینگەی

 نیاوخۆ وەزیرانیی و وەزییران سیەرۆ  جێگیری  و وەزییران سیەرۆ  بەڕێیزان هەرێمیشیەوە

 سیكرتێری  و وەزییران ئەنجیومەنی سیەرۆكاەەتی نیدەیوا سیەرۆكی و ئیابووری  و داراییی و

  .نبوو  ئەنیام ئەنجومەن

 بییۆ كییرد پێشییكە  كارنییامەەەكی كوردسییتان هەرێمییی حكییومەتی٩٢/٧/٩١٠٢ لە

 حكیومەتی و هەرێی  نێیوان لە هەڵواسیراوی  بە گرفتیانەی ئەو هەمیوو  چارەسیەركردنی

 لەسیەرەكان  كێشیە نیاوچە پرسی ی: لە نیبیریتە كە  (٠ ژمیارە هیاوێێی ) میاون  فەیراڵییا

 گشییتی بییودجەی لە كوردسییتان هەرێمییی پشییكی داراەەەكییان  پرسییە غییاز  و نەوت

 لە هییاوەە  بییااڵی ژنەییلەیی كۆەییوونەوەی ەەكەمییین لە كارنییامەەە ئەم .فەیییرا  

 هەرێی  حكیومەتی كۆەوونەوەكەدا کۆنووس ی لە و كرا لەسەر گفتوگۆی  ٩٢/٧/٩١٠٢

 و نەوت بییواری  لە خییۆی  ەەەكانیپابەنییی هەمییوو  جێتەجێكردنییی لەسییەر جەختییی

 . هەرێ  ەەەكانیادار  شایستە و ماف پێیانی بەرامتەر لە کردەوە داراەەیا
 

 0202 ساای  باۆ فیادرای  گشاتی باودەەی پاۆۆەەی یەكەمانن لەساەر ڕێككەوتا   (0

 :عەبدوملەهدی عادل. د بەڕێز حكومەتی لەگەڵ

 هەنگیاوی  چەنییە  ە  هیاوە بیااڵی ژنەییلەی ڕاسیپاردەكانی و بڕییار بە پشتتەسی ن بە

 گفتوگییۆی  مەییانەی لە پێشییاەاری  چەنیییە  نییران  هەردووالوە لەالەەن ئەرێنییی

  لەمتیارەەەوە كیران  پێشیكە  كوردسیتان هەرێمیی و فەییراڵ حكیومەتی نیوێنەرانی

 چەنییە  وەزییری داراییی و ئیابووری  بەڕێیز سیەرۆكاەەتی بە هەرێی  حكیومەتی شیانیێكی
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 ئەم و دا ئەنجییام فەیییراڵ حكییومەتی رانینییوێنە لەگەڵ گرنگییی كۆەییوونەوەی

 پیڕۆژە لەبیارەی لیێكەوتەوە هەردووالی نێیوان هاوەەشی ی رێككەوتنیی كۆەیوونەوانە 

 وەزارەتیی لەالی ەاساكە پرۆژە وێنەی( ٩١٩١ دارایی سا   بۆ فەیرا   بودجەی ەاسای

 لەسیەر جەخیت ەاسیاەەدا پیڕۆژە لەم (هەەە بیودجە فەرمیانگەی/ فەییراڵ داراییی

 هیاوێێی ) داراەیەەوە و نەوت بە تیاەتەت كیراوەتەوە كوردسیتان هەرێمیی ەكانیەەپابەنیی

 بەم (٩٢/٠٠/٩١٠٢ ڕێکەوتیی لە سیەرەتاەەەكان بنەمیا كارنیامەی بە تیاەتەت ی٩ ژمارە

 :بوو  شێوەەە

 بەرمەلی  هەزار ٩٢١ پێییانی  بە دەبێیت پابەنیی كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی -٠

 بە ڕۆژێكییییییا لە كوردسیییییتان مییییییهەرێ لە بەرهەمهێنیییییراو خیییییاوی  نەوتیییییی

 لە داهاتەكیانی  و دەكات بۆ ماركێتینگی كاری  سەرێەرشتی كە (سۆمۆ)كۆمپانەای

 (سیۆمۆ) پێویسیتە هەرێ  حكومەتی هاوكات دادەنێت  فەیراڵ حكومەتی ئەژماری 

 ابیردوویڕ  گرێتەسیتەكانی بیارەی لە خیۆی  پابەنیەەەكانی هەموو  لە بكاتەوە ئاگادار

 و نیر  هەروەهیا  ێككەوتیووەڕ  لەگەڵەیان نێودەوڵەتیەیانەی اكۆمپانەی ئەو لەگەڵ

 هەنیاردە جیهیان بەنییەری  بیۆ هەرێیمەوە لە خیاوەی نەوتە ئەو گواسیتنەوەی بەهیای

 بنەمییای لەسییەر كۆمپانەاەییانە ئەو بییۆ نەوت فرۆشییتنی ڕێككەوتنییی .تدەکرێیی

  .تدەكرێ كۆمپانەاەانە ئەو و هەرێ  حكومەتی نێوان ێككەوتنیڕ 

 بەرهەمهێنیانی توانیای كە كیرا ئەوە لەسیەر ڕێككەوتی  سیەرەتایی ەكیشیێوەە بە -٩

 بەو ڕۆژێكییا  لە بێیت بەرمەل هەزار ٠٢١ بڕی  ٩١٩١ سا   بۆ كوردستان هەرێمی

 تێچووی بە تاەتەت داتای و زانەاری  هەموو  كوردستان هەرێمی حكومەتی پێەە 

 كە بكیات  پێشیكە هەرێی   گشیتی بەرهەمیی لە دەمێنێیت بڕەی لەو پێشتینەكراو

 بە ڕاپیییۆرت چەنییییە  لەمتیییارەەەوە .اڕۆژێكیییی لە بەرمیییە ە هەزار ٩١١ بیییڕی 

 هەنیاردەكردن و هەرێی  كێڵگەكیانی لە نەوت بەرهەمهێنیانی لەبیارەی وردەكاریيەوە
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 وردەكییاریی و سییەرماەەگوزاریی و( تشییلەل ) بەكارهێنییان گییوژمەی و فرۆشیی ن و

 وەزارەتیی پێشكەشی ی نەوت بە تیاەتەت کاروەیاری  و پرۆسیە بە تیاەتەت خەرجییی

 ی(دە ۆییییت) كۆمپانەیییای لەالەەن ڕاپۆرتیییانە  ئەم كیییران  فەییییراڵ نەوتیییی

 ئەو هەمیوو ) بیوون متمیانە  جیێگەی و كیراوە بیۆ وردبەاەەیان نێیودەوڵەتیەەوە

 هەرێمییی لە نەوت كەرتییی پێییییاچوونەوەیو  وردبەنییی بە تیییاەتەت  ڕاپۆرتییانەی

 لە داەە گشیتی ڕای ەبەردەسییتیل ەوە-دە ۆییت كۆمپانەییای لەالەەن كوردسیتان

  (. www.gov.krdكوردستان هەرێمی حكومەتی فەرمی پێگەی

 وەزارەتیی بیۆ فەییراڵ عیراقی  ئاسیتی لەسیەر نانەوتیەەكیان داهیاتە گواسیتنەوەی -٢

 ملاليةا دارةلا  قانون ) فەیراڵ دارایی كارگێڕی  ەاسای حوكمی بەپێی فەیراڵ  دارایی

  .٩١٠٢ سا   بۆ (١) ژمارە( تماديلا

  ٢٧٧و تری ەیۆن  ٠٩ بیڕی  بە كوردسیتان هەرێمیی پشیكی خیاڵەدا ئەم بەرامیتەر لە

 م ەیۆن  ٧٢٧) دەکیاتە کە كیرا  دەستنیشیان دەنیار هەزار ٩٩و   م ەیۆن  ٧٧و م ەیار

 كێڵگەكیانی لە نەوت گواسیتنەوەی گیوژمەی لە جیگە ئەمە (مانگێی  هەر بیۆ دۆالر

 گشیتی كیۆی  بنەمیای لەسیەر و مانگێی  هەر بیۆ دۆالر م ەیۆن  ٩٢ بیڕی  ەب هەرێی 

 (وەبەرهێنیان ۆژەكیانیڕ پ خەرج  و ا جاریة اتقالنف - ڕەوەن خەرج )فەعل  خەرج 

 هەرێمی شایستەکانی خشتەی : ٢ ژمارە هاوێێی ) سەادی خەرج  دەرکردنی دوای

 بیارودۆی  ەاڵمب  (٩١٩١ سیا   بیۆ فەییراڵ بیودجەی پرۆژەەاسیای بەپێیی كوردستان

 عیییاد  .د بەڕێیییز حكیییومەتی لەكاركێشیییانەوەی دەسیییت و ئەوكیییات سەاسییی ی

 بیۆ فەییراڵ بیودجەی هاوەەشیەی ۆژەڕ پی ئەم لەوەی نبیوو  ڕێگیر عەبیوملەهییی 

 نییوێنەران ئەنجیومەنی پێشکەشیی ی ڕێککەوتتیووی   سیەری  لە کە ٩١٩١ سیا  

 .بكرێت

http://www.gov.krd/
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 ساەرۆكایەتی ەب عنااا  تاازەی حكاومەتی لەگەڵ 0202 ئاایی ی1١ ڕێككەوتنای (3

  :یكازم مستەفا بەڕێز

 داراییی وەزییری  بەڕێیز نیامەی لەسیەر خیۆی  ڕەزامەنییی كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی

 ژمیارە هاوێێی ) ٠٢/٢/٩١٩١ لە (٧١٩  ژمارە) عەالوی  عەبیولئەمیر عەل  .د فەیراڵ

 ژمیارە كوردسیتان هەرێمیی ئیابووری  و داراییی وەزارەتیی نووسیراوێكی بە دا نیشیان (٠

 چەنییە  بنەمیاەە ئەم لەسیەر  (٢ ژمیارە هیاوێێی ) ٠٢/٢/٩١٩١ ڕێکەوتیی لە( ٩١٠)

 كوردسیتان هەرێمیی و فەییراڵ حكیومەتی نیوێنەرانی نێیوان لە چڕوێیڕ كۆەیوونەوەی

 بیۆ بنیاغەەە  وەكیو فەییراڵ داراییی كیارگێڕی  ەاسیای بە پشتتەسی ن بە درا ئەنجیام

 . ڕێككەوت  بە گەیش ن بنەمای و كۆەوونەوەكان تەوەرەكانی دەستەاشانكردنی

 گەڵلەلە بەغییییییا چەنییییییە  كۆەییییوونەوەی چڕوێییییڕ  دەستپێشییییەەریەە  پشتتەسییییت بەم

لەالەەن شیییییانیی حییییییومەتی هەرێمیییییی کوردسیییییتان بە سیییییەرۆکاەەتی حكیییییومەتی فەییییییراڵ 

 ڕێككەوتییی  بەڕێیییز جێگیییری سیییەرۆکی ئەنجیییومەنی وەزییییران ئەنجیییام دران و لە ئەنجامییییا

 داراەییەە پرسییە ەەكالەەكییردنەوەی بییۆ كییرا وەتییاەتەتە بەنیییی چەنیییە  بییارەی لە

 بە فەییراڵ وەزیرانیی ئەنجیومەنی گشیتی ئەمەنییارێتی خیاڵە  ئەم هەڵواسیراوەكان 

 دەكییاتەوە لەسییەر جەختییی ٠٢/٧/٩١٩١ ڕێککەوتییی لە( ٠٢٩٩٢) ژمییارە نووسیراوی 

 هەڵواسیراوانەی بیابەتە ئەو ەەكالەەكیردنەوەی بە تیاەتەتە كە  (١ ژمیارە هیاوێێی )

 لەگە ی  كیراوە لەسیەر رێككەوتنیی بڕگیانەی لەو وێنەەەكیی  و پێكیردن میانئاماژە

یانی چڕكییردنەوەی لەسییەر جەختكییردنەوە لەگەڵ كییراوە  هییاوێێ   تەمییی هەوڵەكی

 هەرێی  نیوێنەرانی لەگەڵ پێویسیت كۆەیوونەوەی ئەنجامییانی ڕێیگەی لە دانوسیتانكار

 لە درێژخیاەەن ێكییڕێككەوتا بیۆ بنەمیاەە  دانیانی و ڕێككەوتینەكە جێتەجێكردنیی بیۆ

 .فەیراڵیا بودجەی ۆژەەاسایڕ پ چوارچێوەی
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 وەزارەتای پێویساتە) دەكیات ئەوە بیۆ ئامیاژە (١ ژمیارە هیاوێێی ) نیاوەراو ێككەوتنییڕ 

 وەک بنێاێا  كوردساتان هەرێمای باۆ دیناار ملیاار 302 باۆی  مانگاانە فیادراڵ دارایای

اانی لە بەشااێ   مااایبنە لەسااەر پااارەیە  باااۆە ئەم و هەرێاا  خەرەییەكا

 حكاومەتی خەمالنادنی لە باایتییە کە كاااوە دەستنیشاان ەمێایااری  هاوكێشاەیەكی

 و دەهێنادرێ  بەرهەم كوردساتان هەرێمای لە یاانەیینەوت داهااتە ئەو باۆ فیادراڵ

 باۆی   فیادراڵ حكاومەتی کە دەیساەملێنێ  ئەمە  هەرێا ، دیاكەی داهاتەكاانی

 لە دیاكەی، داهاتەكاانی و ینەوتا داهااتی بە كوردساتانی هەرێمی داهاتەكانی هەموو 

 (.بۆیوە فیدراڵ بودەەی لە كوردستان هەرێمی فیعلییەکانی ستەشای

 بەپێیی كیراوە ئەژمیار كوردسیتان هەرێمیی شایسیتەكانی لەسیەر پیارەەە بیڕە ئەو كەواتە

 لەبیوو % ٠٩,٠١ تەاەییا كوردسیتان هەرێمیی پشیكی كە فەییراڵ گشتی بودجەی ەاسای

 كوردسیتان هەرێمیی بەاڵم وەبەرهێنیان  رجەەەکیانیخە و (جیاری ) ڕەوەن خەرجی  كیۆی 

 بەغییا چیونكە دەگەیشیت پی  فەییراڵەوە حكیومەتی لە دەنیاری  م ەیار ٢٩١ تەنەیا بیڕی 

 پەەوەسیت دەكەی داهاتەكانی و هەرێ  نەوتی هەناردەكردنی داهاتەكانی هەموو  بڕی 

 دنیتۆمەتتیاركر  بیۆ نەمییاوە بەانووێیی  هییە  بییۆیە بڕییوە  ەەكانیسینوور  دەروازە بە

 دەیكە داهیاتی و نەوت داهیاتی ڕادەسیتكردنی بە پابەنیینەبوون بە كوردسیتان هەرێمیی

 . فەیراڵ حكومەتی بۆ

 لەبری  پارەەەكی بڕە هە  كوردستان هەرێمی کەچ  کرابوو  ڕێككەوت  سەرەڕای بەاڵم

 هیە  و وەرنەگرتیووە ٩١٩١ی(ەەكەم تشیرینی و تەممیوز  حوزەەران  ئاەار ) مانگەكانی

 بیۆ پیارەەە  بیڕە هیە  لەمە  جیگە ە ەنیی نەنیاردنە ئەم بیۆ اسیاەی ە پاسیاوێیی

 وەكیو پێشیمەرگە خەرجی  دانیانی سیەرەڕای نەكیراوە خەرج پێشییمەرگە میووچەی

 سیەادی خەرجی  خشیتەی چوارچێیوەی لە بەرگیری  وەزارەتیی دەرماڵەكیانی لە بەشیێ 

 .بودجە سااڵنەی ەاسای بە هاوێێچكراو
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لەسییییییەر پیییییڕۆژەی دووەمیییییی ەاسیییییای بیییییودجەی گشییییییتیی ەوت  کیییییراوە ییییییییییبیییییۆ زانینیییییی  ڕێکک

و ڕەوانەی ئەنجیییییومەنی نیییییوێنەران کیییییراوە بەگیییییوێرەی  ٩١٩١فەییییییرا   بیییییۆ سیییییا   داراییییییی 

(. ٧هیاوێێی  ژمیارە ) ٠٠/٢/٩١٩١لە ( ٠٩٠)بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی فەیراڵ ژمیارە 

راوی ئەمەنییییییییارێتی یییییییییییییییەوتنی لەسیییییییەر کیییییییراوە بەپێیییییییی نووسییییییییییییییبەاڵم ئەم پیییییییڕۆژەەە کە ڕێکک

هیاوێێی  )وەرگیراوەتەوە  ٩٩/٢/٩١٩١لە ( ٠١٩١٠)گشتیی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

 (.٧ژمارە 
 

 لەالیەن 0202 ساای  باۆ دارایای كورتهێناانی پۆكاادنەوەی یاسااای تێپەڕانادنی (4

 :دەستوور بنەماكانی پێچەوانەی بە نوێنەرانەوە ئەنجومەنی

 بۆ دارایی كورتهێنانی پڕكردنەوەی ەاسای پەڕانینیتێ بارەی لە هەرێ  ناڕەزایی لە جگە

 نییوێنەرانی بەشیییاری  بیی  بە اقێیییر ع نییوێنەرانی ئەنجییومەنی لەالەەن ٩١٩١ سییا  

 و هاوسیەنگی بنەماكیانی پێشیە كردنی خۆیییا لە كە ەكان ەكوردسیتانی فڕاكسیەۆنە

 ی(٧) دەیدما دەق  دەكاتەوە  لەسەر جەختەان دەستوور كە تەوافوقە و هاوەەش ی

 خەرجی ) فەعلی  خەرجی  گشیتی كیۆی  لە كوردسیتان هەرێمی پشكی: دەڵێت ەاساەە ئەم

. سیەادی خەرجی  الدانیی دوای دەكرێیت ئەژمیار (وەبەرهێنیان ۆژەیڕ پی و جیاری  - ڕەوەن

 لە ەەبییریتی كە هەرێیی  بییۆ دانییاوە انەەییخەرجە ئەم پێیییانی بییۆ مەرجیی  هەروەهییا

 بیڕەی بەو دەهێنییرێت بەرهەم هەرێی  كێڵگەكیانی لە كە نەوتەی ئەو ڕادەسیتكردنی

کۆمپانەیاەەکی سیۆمۆ )ی  نیانەوت دەیكەی لەداهیاتی جیگە دەكیات  دەیاری  خیۆی  (سۆمۆ)

یییان ژمییییارە  یییانیی ناوەنیییییەەە و بەپێییییی ەاسییییای گشییییتیی کۆمپانەاکی  ٠٢٢٧ی سییییا   (٩٩)بازرگی

یییییا  دامەزراوە و سیییییەر بە وەزارەتییییییی نەوتە بە بیییییی  ئەوەی هیییییە  نییییییوێنەرێیی هەرێیییییی  و پارێزگی

یییییییانی بەرهەمهێ ییییییانی نەوتیییییییی تەیییییییادا بێیییییییت و ئەمە  ناگونجێیییییییت لەگەڵ ئەحیامەکی نەرەکی

  (.دەستوور تاەتەت بە بەڕێوەبردنی نەوت و غاز
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 ەكانیەپابەنییە كوردسیتان هەرێمیی ئەوەی سیەرەڕای دەردەكەوێیت بۆمیان لەوەشییا

 كاتێكیا لە كرا لەگەڵ ڕەفتاری  شێوەەە بەم كەچ   ەو كردو  جێتەجێ تەواوی  بە خۆی 

 هەرێمیی داراەەییانەی شایسیتە ئەو تەواوی  بییڕی  فەیییراڵ حكیومەتی و بییو  پێویسیت

 ۆژەكیانیڕ پ خەرجی  و جیاری  - خەرجەەەکیان خشیتەی لە پێیەەی بەو بنێرێیت كوردستان

 هەمییوو  زانەییاری  بییۆ پێشییمەرگە  مییووچەی لە جییگە ئەمە هییاتووە  وەبەرهێنانیییا

 و نەوتیی یداهیات لە كوردسیتانی هەرێمیی داهیاتی هەمیوو  فەییراڵ حكیومەتی الەەكیی 

 ێككەوتنییڕ  بەپێیی بڕییوە فەییراڵ بیودجەی لە هەرێی  پشیكی لە ەكانەسینووری دەروازە

 .كوردستان هەرێمی حكومەتی و فەیراڵ حكومەتی نێوان لە ٠٢/٧/٩١٩١

 

 :كوردستان هەرێمی حكومەتی هەڵوێستی (١

 خیۆی  نەگیۆڕی هەڵوێسیتی و دەیی لەسیەر دووێیات كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی

 بتەسیتێت  دەسیتوور حوكمەكانی بە پشت كە ڕێككەوتاێ  بە یش نگە بۆ دەكاتەوە

 لە (٠٧٢٢) ژمیارە نووسیراوی  هەردوو  بەپێیی خیۆی  هەڵوێسیتەی ئەم هەرێی  حكیومەتی

 ڕێکەوتیی لە (٢٧٢) و  (٢ ژمیارە هیاوێێی ) كیردەوە دووێیات ٢/٠١/٩١٩١ ڕێکەوتیی

ەنی وەزیرانیی و نیامەی بەڕێیز سیەرۆکی ئەنجیوم  (٠١  ژمیارە هیاوێێی )  ٠٧/٠١/٩١٩١

 ٩١٩١هەرێمییییییی کوردسییییییتان بیییییییۆ بەڕێییییییز سیییییییەرۆی وەزیرانییییییی فەییییییییراڵ لە مییییییانگی ئاەیییییییاری 

یییانی   لەگەڵ(٠٠هیییاوێێی  ژمییییارە )  لەم هەرێییی   وەزیرانییییی ئەنجییییومەنی بڕیارەكی

 :كردەوە خااڵنە ئەم لەسەر جەختمان مێاتانەداۆکەو د

 سیتانكورد هەرێمیی نەوتیی فرۆشیتنی ئەنجیامی لە داهیاتەی ئەو ڕادەسیتكردنی -٠

 كۆەوونەوەكیانی لە كە بێیت مەكیانیزمە ئەو بەپێیی پێویسیتە کە بەردەسیت هیاتووەتە

 ەاسیای حیوكمی بە پشتتەسی ن بە هەروەهیا كیراوە  لەسیەر ڕێككەوتنیی داپێشیوو 
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 ەاسییای نەبییوونی بەهییۆی   ٩١٠٢ سییا   بییۆ (١) ژمیارە فەیییرا   دارایییی كیارگێڕی 

 . ٩١٩١ سا   بۆ فەیراڵ گشتی بودجەی

 فەیراڵ  داهاتی دابەشكردنی فەیراڵ  غازی  و نەوت) یکانەاسا انینیو دەرچو  -٩

 ۆشییناییڕ  لەژێییر (نەوت فرۆشییتنی كۆمپانەییای نیشییتەمانی  نەوتییی كۆمپانەییای

  (.٠٩ ژمارە هاوێێی ) اقێر ع دەستووری 

 بڕیاری  ەاساكەدا لە ڕێژەەەی بەو ەكانەسنووری دەروازە داهاتی ڕادەستكردنی -٢

 .دراوە لەسەر

  كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی شیەفافەەت  پرەنسیەیی یدووێیاتكردنەوە بە -٠

 ەەكەكیانی بە تیاەتەت داراەەەكیانی ەەزانەیاری و داتیا هەمیوو  تەواوی  ەكییەوردبەاە

 هەرێمییی دارایییی چییاودێری  دەییوانی لەالەەن هەرێیی  خەتییامی بەەییانی و خەرجیی 

 پێویسیت بە فەییراڵ داراییی چیاودێری  دەیوانی لەگەڵ بەهەمیاهەنگی كوردسیتان

 ی(٢٠) ەیدمیاد لە ب/ بەنییی دووەم / بیڕگەی حیوكمی بە پشتتەس ن بە تدەزانێ

 . ٩١٠٢ سا   بۆ (١) ژمارە فەیراڵ دارایی كارگێڕی  ەاسای

ییەالری هییە  كوردسییتان هەرێمییی حكییومەتی -٢  بەڕێییوەبردنی لەبییارەی ەەنییی ەكی

 راقی ێع دەسیتووری  ی(٠٠٠) ماددەی لە ەەكەم /بڕگەی حوكمی بەپێی گومرگەكان

 . فەیراڵ

 حكیومەتی پیارەەەی بییڕە ئەو دەبەاێیت وای كوردسیتانی هەرێمیی ومەتیحكی -١

 بكرێیت دەیاری  لیێ دادپەروەرانەی ڕێژەەەكیی پێویسیتە وەریییەگرێت قەرز  بە فەییراڵ

 كە دەدرێینەوە ەوەەسیەادە خەرجی  لە قەرزانە ئەم چیونكە كوردسیتان  هەرێمیی بیۆ

 داهاتەكیان لە تەاەییا كوردسیتانی  هەرێمیی و دەكیات دەیاریی گشیتی بیودجەی



 سنووریيەكان دەروازە داهاتی و نەوت سەبارەت فیدراڵ حكومەتی و كوردستان هەرێمی حكومەتی نێوان دانوستانی دەربارەی ڕاستییەكچەند   

12  

 

 سیەادی خەرجی  بیۆ شایسیتەکانی و دەرمیاڵە لە بەشیێكی  و دەبێیت بەشییار

 دەسیتووری  ی(٠١١) ەیددمیا لە ڕوون  شیێوەەەكی بە پرسیە  ئەم دەبیڕدرێ  

 ەكییەالری هیە  كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی .وەكیراوەتە لەسیەر جەختیی راقێییع

 زییادكردنی مەبەسیتی بە بەر بگیرێتە ڕێیارێی  هەر فەییراڵ حكیومەتی لەوەی ەەنیی

 ئەنجامییانی لەوانە داهیات  سیەرچاوەكانی فرەچەشینکردنی و نیانەوتی داهیاتی

 حوكمەكییانی بەپێییی كوردسییتان هەرێمییی ەكانیەسیینووری دەروازە لە چاكسییازی 

 .دەستوور

 پاڵپشتەكردنی بۆ دەدات نیشان خۆی  ئامادەیی كوردستان هەرێمی حكومەتی -٧

 بەپێیی غازیشیەوە و كارەبیا دۆسیێەەی هەردوو  بە وزەدا بیواری  لە فەییراڵ حكیومەتی

 حكیومەت ردوو هە لە پەەوەنیەییار الەەنیی انەیەیتەكنەكە و ەاسیایی ڕێكیارە ئەو

 .دەكەون  ڕێ  ی لەسەر 

 

  ەمارە وەزیاان سەرۆك نووسینگەی/ كوردستان هەرێمی حكومەتی نووسااوی  (6

 : 06/11/0202 لە (١22)

 لە( ٠٢) ژمیارە كۆەیوونەوەی لە كوردسیتان هەرێمیی وەزیرانیی ئەنجیومەنی بڕییاری  بەپێیی

 بیۆ امێكیپەەی كوردسیتان هەرێمیی وەزیرانیی سیەرۆ  بەڕێیز  ٩٢/٠٠/٩١٩١ ڕێککەوتیی

 جەخیت تەاەییا كە   (٠٠ ژمیارە هیاوێێی ) نیارد فەییراڵ حكیومەتی سیەرۆكی بەڕێیز

 بیۆ حكیومەت دەییی و كوردسیتان هەرێمیی حكیومەتی نەگیۆڕی هەڵوێسیتی لەسیەر

 ەاسیای ۆژەڕ پی بیارەی لە كیراەەوە فەییراڵ حكیومەتی لەگەڵ ڕێككەوتی  بە گەیشی ن

 داراییی وەزارەتیی ابەنییبوونیپ دووێیاتكردنەوەی بە ٩١٩١ سیا   بیۆ فەییراڵ بیودجەی

 و تری ەیۆن  ٠ لە ەەبیریتی كە كوردسیتان هەرێمیی داراەەەکانی شایستە ناردنی بە فەیراڵ



 سنووریيەكان دەروازە داهاتی و نەوت سەبارەت فیدراڵ حكومەتی و كوردستان هەرێمی حكومەتی نێوان دانوستانی دەربارەی ڕاستییەكچەند   

13  

 

 سیا   بیۆ (ەەكەم تشیرینی وز میتەم حیوزەەران  ئاەیار ) مانگەكیانی بیۆ دەنیار م ەیار٩٧

 هەرێ  نانەوتی و نەوتی داهاتی لێبڕەنی سەرەڕای  نەكراون  خەرج هەرێ  بۆ كە ٩١٩١

 شاەەسیتەكانی کە بەتیاەتەتی فەییراڵ  گشیتی بیودجەی لە خیۆی  سیتەیشای پشیكی لە

 كورتهێنانی پڕكردنەوەی ەاسای تێپەڕانینی لە بەر مانگانە  ئەم بۆ كوردستان هەرێمی

 حكیومەتی واتیا جێتەجێكیردنەوە  واری  كەوتە ٠٩/٠٠/٩١٩١ لە كە  بیووە داراییی

 . بنێرێت داراەەانە شایستە ئەم بەوەی پابەنیە فەیراڵ
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 (1) هاوپێچ  ەمارە

 ورقة عمل

العاا  بصدد املشاكل -توەهات حكومة إقلي  كوردستان

 لحكومة إلاتحاديةألاساسية مع ا

ل مناقشة في لاجتماع ألاو  للجنة الع يا املش ركة للحكومتین في أرەيل  هذه الورقة أعیت

 :العناوي  آلاتية   وتتضم  الورقة٩١٠٢تموز  ٩٢بتاريخ 

 
ا
 .ناق  املتناز  علههاامل: أوال

 
ا
 .النفط والغاز: ثانيا

 
ا
 .املسائل املالية واملوازنة العامة إلاتحادية: ثالثا

 

 
ا
 ناق  املتناز  علههاامل: أوال

 

 إ
 
شیییالەات املتع قیییة باملنیییا   و ا حیومیییة لاتمادلییة  حیییل کافیییة لا  لاق یییي مییی  حیییرة حیومییة  نطالقییا

شیییالەات ت یی  املنییا   إن حییل إو . میی  الیسییتور الیییائ  ٠٠١املتنیازع ع یهییا واملن ییوة ع یهییا فیی  املییادة 

 :ن ەیون ح ها عبر مرح تینأتستیعي 

 ني والحالي للمناق  املتناز  علههاآلاالتطبيع : ول ألا املاحلة   
مییی  املتمییییة میییا بیییین میونیییات ت ییی  ألا جیییرت برعاەیییة  يسیییتکما  املفاو یییات التیییإسیییت زم التطتەییی  آلانییی  ي

ونتیییین فيمییییا للییییي  .واملفاو یییات الئنائيییییة  میییا بییییین ا حیییییومتین  ( خص فیییي كركییییو  وشیییینكا ل بییییا)املنیییا   

- :ت آلاح ة وفقا ل تقسي  مق رحاتنا فيما لخص هذه املر 
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٠.  
 
 )برنییییییاما الییییییوزاري للحیومییییییة لاتمادلییییییة  ل تنفەییییییذا

 
یسیییییی   امل ییییییل ألامنییییییي الیییییییاخلي  ملرکییییییز   (ب/ ثانەییییییا

ممافظیییة کرکیییو  وەقيیییة املنیییا   املتنیییازع ع یهیییا الیییك الشیییر ة ایح يیییة فیییي ت ییی  املنیییا   وتشیییکەل فرقیییة 

 .قضیية والنییوا يألااملیلنیة می    یرافأمی  أبنیا  ممافظیة کرکییوی  حمالیة أعسیکریة می  ا جیی  می  

عتمییییاد إەییییت  فداریییییة یحافظییییة کرکییییوی لا خییییارج ا حیییییود  ي والعسییییکر  ألامنییییيمییییا فەمییییا ەخییییتص بییییامل ل أ

بیین اللجنیة العسیکریة املەیانەییة املشی رکة می  ا حییومتین بمیا فیهیا ملی  الفراغییات  تی  میا يتفیاق الیذلا

 .ف التاسە  املش ركةمنەة وتشکەل القوات املش رکة ف  ت   املنا   وغر ألا 

داريییة ل ممافظیییة وتمییل مم هیییا سییحک کافیییة التشییکەالت العسیییکریة ا حالەییة الییی  خییارج  ا حییییود لا  .٩

الفقییرة تفییاق و بمییا ەضییم  تمقەیی  لاة بموجییک هییذا  قییوات الشییر ة ایح ەییة والقییوة املشیی رکة املشییی

 .بایحافظة يمنخال  بالو   ألا عاله دون لا أ (٠)

 قائی العام ل قوات املسلحة القەام بتقیەر املوقل  حماەة املوا نین ل  خطر يحا  حیوث أ يف .٢

ويسمح بتیخل القوات . قت ادەة بالتشاور م  ا جهات ذات ال  ةداریة و لات النفطەة ولا آواملاش

 .بعی معا جة املوقلهذه القوات م  وتاسحک تمادلة وقوات التيشمركة لضتط ألا لا

لەییییات م زمییییة لتطتەیییی  هییییذه التنییییود وفیییی  السییییەاقات آسییییلحة بو یییی  ەقییییوم القائییییی العییییام ل قییییوات امل .٠

 . مر دەوانأصیار إالقانونەة والیستوریة وذل  م  خال  

لیییت  معا ج هیییا وفییی    خص منطقیییة شییینیا  ودوز ل خیییرب وەیییال فيمیییا لخیییص املنیییا   املتنیییازع ع یهیییا  ال .٢

 .املفاو ات السابقة بین الطرفین

خییییری فییییي املنیییییا   حییییزاب السەاسیییییەة ألا ألا ردسییییتان   وەقەییییة خییییال  مقییییرات ا حییییزب الییییییەمقرا   الكو إ. ١

 .امین ا حمالات الالزمة لهأاملتنازع ع یها وت

املنا   املتنازع ع یها  يەة والنوا ي فضقتفعەل عمل مج س ممافظة كركو  ا حالي ومجالس ألا. ٧ 

 بما ەضم  القەام بواجتاته تجاه موا ني ممافظة کرکیوی وەیاقي املنیا   املتنیازع 
 
ل قیانون  ع یهیا وفقیا

 .والیستور 

نتخابییات مجییالس إجییرا  إنتخییاب ممییافی جیەییی یحافظییة کرکییو  وقائمقییام فیی  شیینیا  الیی  حییین إ. ٧ 

 الن لكییون ایحییافی  و أعلییك   ایحافظییات
 
لیییی میونییات ت یی  املنییا    ویعمییل  قائمقییام ا جیەییی مقتییوال

 
 
 .قانون والیستور  ل عل  القەام بواجتاته وفقا
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 زایلتییییییلا. ٢
 
 / ٩٢)ل مییییییادة  م الیامییییییل بمظییییییر التم یییییی  لغییییییراا التلەیییییییر الیییییییەملرافي وفقییییییا

 
میییییی  ( ب/ ثالئییییییا

 .شیا الیستور العراقي الیائ  تمت أی شیل م  ألا 

للیییا  قیییرارات مج یییس قەیییادة الئیییورة املنمیییل إلقیییوم مج یییس النیییواب بامل یییادقة علییی  مشیییروع قیییانون  .٠١

مییر للیا  ألا إاملسیائل املتع قییة بیالعقود الزراعيییة و  ل یزام بمعا جییة جميی الزراعەییة ولا يا ەیاة بالرا ی 

 .٩١١٧لسنة  (٠)رق   الیلوان 

 ییالق إعمییار بقيییة املنییا   املتنییازع ع یهییا و إعییادة ل مییوا  الالزمییة تخ ییص ا حیومییة لاتمادلییة ألا  .٠٠

 .موا  الالزمة لذل ألا 

 م  الدستور العااقي ( 142)تطبي  املادة  -:املاحلة الثانية
التطتيییییی  )وهییییي ( ٠٠١)راحییییل ا ەاصییییة بتطتيیییی  املییییادة املسیییییتكما  إسییییراع فییییي املرح ییییة لا  سییییت زم هییییذهت

خییرب خییال  میییة زمنيییة لتفیی  ع یهییا ألا فییي كركییو  وەقيییة املنییا   املتنییازع ع یهییا ( سییتفتا لا ح ییا  و لا و 

 .هالي ت   املنا  أدارة إح رام إالطرفان و 

 

 
ا
 النفط والغاز: ثانيا

 

(1) 

عتمدت إلعداد الورقةاملباديء ألاساسية ال
ُ
 تي ا

لتمیلیییییییییی سییییییییی طة حكومیییییییییة إق یییییییییي  كوردسیییییییییتان  ٩١١٢إعتمیییییییییاد الیسیییییییییتور العراقیییییییییي لسییییییییینة  :املبااااااااادأ ألاول 

 .والس طات لاتمادلة بخ وة النفط واللاز

 .إعتماد متادي  التواف  والشراكة ا حقيقية والتوازن  :املبدأ الثاني

 النفقییات ایەمنییة وازنییة لاتمادلیة السیینوية وجییاو  امل إعتمییاد املتیالمل املئ تییة فییي قیوانین :املبادأ الثالاا 

 ٩١٠٧الییك اهالییة السیینة املاليییة  ٩١٠٠لتمیلییی ح ییة ومسییتمقات إق ییي  كوردسییتان منییذ السیینة املاليییة 

ونفقییییات میییی  ألاخییییذ بنظییییر لاعتتییییار الییییواردات املتمققییییة میییی  ت یییییلر الیییینفط املنییییتا میییی  حقییییو  لاق ییییي  

منییذ بییی  لاق ییي  بت یییلر الیینفط ا ەییام عیی  قییل والت یییلر  مسییتمقات الشییركات النفطيییة وك ییل الن

 .للرا التسوية ٩١٠٠جیهان في شهر آلار - ري  أنتوب إق ي  كوردستان
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 یییمان إسیییتمقاق لاق یییي  ل مییینح واملسیییاعیات والقیییروا التیییي ح ییی ت ع یهیییا ا حكومیییة  :ااباااعاملبااادأ ال

 الیییییك الفقیییییرة  ٩١١٢لاتمادلیییییة منیییییذ سییییینة 
 
 )إسیییییتنادا

 
مییییی  الیسیییییتور والتیییییي تمم یییییت ( ٠١١)ادة مییییی  املییییی( أوال

حكومییة لاق ییي  فوائییی هییذه الیییلون وخیییم ها  ییم  جیییاو  النفقییات السییيادلة حسییک ح ییة لاق ییي  

ومراعاة الیلون ولال زامات املالية لإلق ي  في ت   الف رة والتیي تمققیت نتيجیة عییم صیرف  م  املوازنة

 .٩١٠٠مستمقات لاق ي  منذ شتاط 

(0) 

افقية وعادلة  إلاقلي ة توەهات حكوم  إلعتماد حلول تو
 

 
ا
 0218الى نهاية  0214للفتاة ما بنن آيار  :أوال

بتقیل  جمي  املع ومات وألارقام والوثائ  ا ەاصة بإجمالي النفط ا ەام  لاق ي تقوم حكومة  .٠

تكامل بكل شفافية وەروحية ال لاتمادلةالك ا حكومة  (٩١٠٧ سنةاهالة  الك ٩١٠٠سنة  ذمن)املنتا 

 .املش ر 

خ   كمية النفط التي كان لم  لإلق ي  تكريرها لإلس هال  ایحلي أسوة بتاقي ایحافظات  .٩

٪ م  اجمالي الكميات املكررة م  قتل ا حكومة ٠٧العراقية غیر املنتظمة في إق ي  بما ال لقل ع  

 .لاق ي م  إجمالي كميات النفط املنتجة في ( في كل سنة م  ت   السنوات لاتمادلة

 ل ا    كإلراداتب كميات النفط املنتجة السنوية احتسإ .٢
 
  لاق ي مالية سنوية ممققة فع يا

ك ل النقل و الك الشركات النفطية  لاق ي بعی  رح املتالمل املیفوعة م  قتل حكومة وذل  

 .والت یلر

ن املوازنة العامة في قوانیل نفقات ایەمنة حسک املتالمل املئ تة  لاق ي تمیلی ح ة ومستمقات  .٠

يت  تمیلی املتالمل غیر و وا جیاو  املرفقة بها   ٩١٠٧الك اهالة سنة  ٩١٠٠ل سنة املالية  لاتمادلة

 .املسیدة املستمقة لإلق ي  لكل سنة م  ت   السنوات

أعاله  (٢)حتساب مت مل العجز الناتا ع  خ   املتالمل ایحتستة حسک آلالية املتينة في التنی إ .٢

الیلون ولال زامات املالية ث  خ   متالمل  .أعاله (٠)مت مل مستمقات لاق ي  وف  التنی  جماليإم  

 .املستمقة علك لاق ي  خال  ت   الف رة
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 نيثا
ا
 0219شها املتبقية للسنة املالية ألا : ا

وف   ٩١٠٧الك اهالة سنة  ٩١٠٠علك إجرا  تسوية ا حسابات ل ف رة ما بین سنة في حالة لاتفاق 

 )ية املشار إلیها في الفقرة آلال
 
أعاله  لاتقل الطرفان الك التفاوا بشأن حس  امل فات العالقة ( أوال

 .ولاتفاق ب ید ألاشهر املتتقية م  هذه السنة ٩١٠٢ا ەاصة بالسنة املالية 

 

 
ا
 املسائل املالية واملوازنة العامة إلاتحادية: ثالثا

 

ر ونقیییل الییینفط ا ەییام فیییي لاق یییي   فییي حیییین تییی  عیییم إحتسیییاب إجمیییالي ك ییل ونفقیییات إنتیییاج وت یییل (1)

تخ يص متالمل لجمالي هذه النفقات لوزارة النفط لاتمادلة  م  املوازنة العامة لاتمادلة  حيث 

ترليییییییون دلنییییییار ل نفقییییییات ا جاريییییییة ( ٢٠)متییییییالمل تجییییییاوزت  ٩١٠٢خ  ییییییت فییییییي املوازنییییییة لاتمادلییییییة لسیییییینة 

دلیییة ومشیییاري  عقیییود ال یییراخيص واملسیییاهمة فیییي ك فیییة إنتیییاج واملشیییاري  لاسیییتئمارية لیییوزارة الییینفط لاتما

 .النفط ا ەام  م  النفقات السيادلة

الك نستة  ٩١٠٠-٩١١٢م  النفقات ایەمنة في سنوات %( ٠٧)تخفيض ح ة لاق ي  م  نستة  (0)

 .٩١٠٢م  إجمالي لانفاق الفعلي وليس النفقات ایەمنة منذ سنة %( ٠٩.١٧)

يیییة املسییییتمقة علیییك لاق یییي  بسییی ک عیییییم صیییرف تخ ي یییات لاق یییي  میییی  الییییلون ولال زامیییات املال (3)

  إ افة الك ك فة ا حرب م  داع   وتأمین مست زمات أكثر ٩١١٠املوازنة لاتمادلة منذ شهر شتاط 

الییییل نییییازح میییی  سییییوريا وایحافظیییات العراقيییییة  وحرمییییان لاق ییییي  میییی  إسییییتمقاقاته  ٧١١م يییییون و  ٠مییی  

 الك املادة الیستورية م  املنح واملساع
 
م  الیستور رغ  تممیل ( ٠١١)یات والقروا الیولية إستنادا

لاق ي  نفقات خیمة وفوائیی القیروا التیي أبرم هیا ا حكومیة لاتمادلیة  یم  النفقیات السیيادلة منیذ 

 . ٩١١٢سنة 

-٩١١٢موظییییل منییییذ سیییینة  ٩٠الییییل و  ١٧٩تمیلییییی عییییید منتسییییاي لاق ییییي  فییییي املوازنییییة لاتمادلییییة بییییی  (4)

ي اته  املالية بخالف حقيقة ألارقام ومتالمل تخ ي اته  حسیک التيانیات املوجیودة فیي وتخ  ٩١٠٢

لاق ي  والتي ت  تیقي  نماذج م  قوائ  رواتک وزارات الصحة وال ربية واملاليیة ولاقت یاد فیي لاق یي  

وكیییییذل  ا حیییییا  بالاسیییییتة الیییییك تخ ي یییییات لاق یییییي  ل رعالیییییة . ٩١٠٧مییییی  قتیییییل ا جهیییییات لاتمادلیییییة سییییینة 

 .جتماعية في املوازنة لاتمادلةلا 
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هنییییا  فیییییرق كتيیییییر فیییییي تخ ي ییییات تعويضیییییات املییییوظفین فیییییي معییییی  الراتیییییک الشییییهري ملیییییوظف  ا حكومیییییة 

ترليیییون ملییوظف  ا حكومیییة لاتمادلییة والیییذل  لت یییمل  ٠٠لاتمادلییة وحكومیییة لاق ییي  حيیییث خ ییص مت یییمل 

الیییل دلنیییار  فیییي حیییین خ یییص  ٩٢١م يیییون و ( ٠)ماللیییین بمعیییی  شیییهري ل موظیییل الواحیییی بیییی ٢عییییده  

م يییار دلنیار  أي بمعییی  شییهري ل موظیل الواحییی بییی  ٠٠٧ترليییون و  ٢لتعويضیات مییوظف  لاق ییي  مت یمل 

 .الل دلنار ١١٢

تجییییاوز نسییییتة النفقیییییات السییییيادلة  حیییییها الطتيویییییي میییی  إجمیییییالي النفقییییات وتییییأثیر ذلییییی  علییییك ح یییییة  (١)

الحيات ا ح ییرية ل سیی طات لاتمادلییة لشییمولها موا ییي  ال عالقییة لهییا بال یی ٩١١٢لاق ییي  منییذ سیینة 

مییی  الیسیییتور دون أن تسیییتفيی مرهیییا الیییوزارات وا جهیییات غییییر املرتتطیییة بیییوزارة فیییي ( ٠٠١)املتينیییة فیییي املیییادة 

 .لاق ي  أسوة بأقرااها في ا حكومة لاتمادلة

عیییییییم صیییییییرف مسیییییییتمقات التيشیییییییمركه رغیییییی  وجیییییییود ن یییییییوة صیییییییريمة فییییییي قیییییییوانین املوازنیییییییة العامیییییییة  (6)

حییین سییاه  لاق ییي  حسییک ح ییته میی  املوازنییة لاتمادلییة فییي تخ ي ییات وزارة الیییفاع  لاتمادلییة  فییي

 .٩١١٢لاتمادلة  م  النفقات السيادلة منذ سنة 

 / ٠٠٩)حرمییییییییان لاق ییییییییي  میییییییی  ح ییییییییته لا ییییییییافية حسییییییییک أحكییییییییام املییییییییادتین  (7)
 
 / ٠٢٩)و ( أوال

 
میییییییی  ( أوال

بشیییرية ومادلیییة وەيضيیییة وأ یییرار  الیسیییتور كتعیییويض ل یییرار  میییا فاتیییه مییی  منیییاف  ومیییا  حقیییه مییی  خسیییائر

لاهمیییا  املتعمیییی ل تايیییة التمتيیییة لإلق یییي   وحرمانیییه مییی  إسیییتمقاقاته كنتيجیییة ملمارسیییات م حفیییة مییی  

  وفیی  التفاصییيل املتينییة فییي ا جیییاو  املرفقیییة ٩١١٢الییك  ٠٢١٢قتییل ألانظمییة السییابقة خییال  السیینوات 

واملرسییییییییل الییییییییك  ١/٧/٩١٠٢فییییییییي ( ٢٧١)بكتییییییییاب رئاسییییییییة مج ییییییییس وزرا  حكومییییییییة إق ییییییییي  كوردسییییییییتان املییییییییرق  

 .ا حكومة لاتمادلة دون جواب

إن املتییییییالمل ایە  ییییییة لإلق ییییییي   یییییییم  النفقییییییات ا حاكمییییییة فییییییي قیییییییوانین املوازنییییییة العامییییییة لاتمادلیییییییة  (8)

السنوية والتي تخص التطاقة التموياية وألادوية وشرا  الطاقة والوقود یحطات الكهرەا  ودع  شرا  

إن ح ییییییة لاق ییییییي  میییییی  هییییییذه . ین ونفقییییییات دعییییییاوي النزاعییییییات امل كيییییییةمم ییییییو  ا حنطییییییة ودعیییییی  املییییییزارع

النفقات هي أقل م  لاحتياجات الفع ية لق ي  كوردستان  إ افة الك عیم صرف املتالمل ایە  ة 

 .  لإلق ي  بالكامل
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 (0) هاوپێچ  ەمارە
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 (3) هاوپێچ  ەمارە

 البيان
نوع 

 اإلستمارة
نوع 

 النفقات
  الفصل

 0306890632 1 1 2 يضات املوظفنيتعو

 1609918666 2 1 2 املستلزمات اخلدمية

 1306386326 3 1 2 املستلزمات السلعية

 308886226 0 1 2 صيانة املوجودات

  0 1 2 النفقات الرأمسالية

 806188006 0 1 2 واإلعانات ومصروفات أخرى.... 

     واملساهمات اخلارجية...... 

 2603860666 8 1 2 (واتب واملكافآت التقاعديةالر....... )

     (الديون املستحقة على وزارة املالية)

     الربامج اخلاصة

 11862698622 جمموع النفقات اجلارية

 80666666 النفقات الرأمسالية

 066666666 جمموع النفقات الرأمسالية

 12088698622 (دينار)اجملموع الكلي 
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 (4) هاوپێچ  ەمارە 
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 (١) هاوپێچ  ەمارە
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 (6) هاوپێچ  ەمارە
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 (6) هاوپێچ  ەمارە

 

 (6)املاف  رق  
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 (6) هاوپێچ  ەمارە

 

 

 

 

 

 

 

 



 سنووریيەكان دەروازە داهاتی و نەوت سەبارەت فیدراڵ حكومەتی و كوردستان هەرێمی حكومەتی نێوان دانوستانی دەربارەی ڕاستییەكچەند   

30  

 

 (6) هاوپێچ  ەمارە 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سنووریيەكان دەروازە داهاتی و نەوت سەبارەت فیدراڵ حكومەتی و كوردستان هەرێمی حكومەتی نێوان دانوستانی دەربارەی ڕاستییەكچەند   

31  

 

 (6) هاوپێچ  ەمارە 
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 (6) هاوپێچ  ەمارە 
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 (7) هاوپێچ  ەمارە
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 (8) رەهاوپێچ  ەما
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 (9) هاوپێچ  ەمارە 
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 (9) هاوپێچ  ەمارە
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 (9) هاوپێچ  ەمارە
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 (12) هاوپێچ  ەمارە
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 (11) هاوپێچ  ەمارە
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 (11) هاوپێچ  ەمارە
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 (10) هاوپێچ  ەمارە

 0227منذ سنة  امللف النفطي في إلاقلي  بعض الحقائ  ع 

 

 فیییي املییادة  ٩١١٢الیسییتور العراقیییي لاتمییادي لسییینة  إن .٠
 
 /٠٠٩)قیییی رتییک إل زامیییا

 
منیییه ( ثانيیییا

 )علیییك ا حكومیییة لاتمادلیییة وحكومیییات ألاقیییالي  وایحافظیییات املنتجیییة 
 
برسییی  السياسیییات ( معیییا

ولقیییی توافیی  الطرفیییان . لاسیی راتيجية ل یینفط واللیییاز بمییا لمقییی  أعلییك منفعییة ل شیییعک العراقییي

  حكی  املییادة املیذكورة علیك إعیییاد  ٩١١٧سینة ( وحكومیة لاق ییي  ا حكومیة لاتمادلیة)
 
تنفيیذا

وتشییییري  القیییییوانین املتينییییة أدنیییییاه بإعتتییییار تشیییییكل إ ییییار ومضیییییمون إسیییی راتيجية الییییینفط واللیییییاز 

 :وكاآلت 

 .إعیاد مشروع قانون النفط واللاز ( أ

 .مشروع قانون توزي  املوارد ل نفط واللاز ( ب

التشیییري  ا ەیییاة بهیییا بمیییا لاسیییج  مییی  أحكیییام  إحيیییا  شیییركة الییینفط الو نيیییة وإعییییاد ( ج

 .الیستور ويمق  لإلق ي  املشاركة الفع ية في العم يات التي ستناط بها

تتیییولك وزارة الییینفط العراقيیییة إتخیییاذ لاجیییرا ات لتعییییلل قیییانون الیییوزارة بمیییا لاسیییج  مییی   ( د

ر عییییی  ف سیییییفة نظیییییام ا حكییییی  املركییییییزي یأحكیییییام الیسیییییتور بإعتتیییییار أن قانواهیییییا السیییییاري يعتییییی

السیییاب  بمییییا لاسییییج  وألاحكیییام ا ەاصییییة بتوزيیییی  لاخت اصیییات بییییین السیییی طات لاتمادلییییة 

 . وألاقالي  وایحافظات املنتجة غیر املنتظمة في إق ي 

 نجیییز ألیییتإال أن ا حكومیییة لاتمادلیییة لییی   .٩
 
مییی  املوا یییي  املتفییی  ع یهیییا وسیییارت ألامیییور كمیییا  ا

 :موض  في الفقرة التالية

 ملا ت  تو يمه أعال إ
 
  فیي حينیه لاتمیادي ه  ف قیی شیكل السیيی رئیيس مج یس الیوزرا ستنادا

را  الیییییینفط واللییییییاز ولاقت ییییییاد واملییییییا  ی جنییییییة إتمادلییییییة مخت ییییییة میییییی  ختیییییی  ٩١١٧سیییییینة  أي فییییییي

والقییانونيین تمئیییل فیهییا الطرفیییان وأنجییزا مشیییروع قیییانون الیینفط واللیییاز ومشییروع توزيییی  املیییوارد 
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جییرا ات الالزمییة لنجییاز تشییريعه  وكییان لییوزارة املاليییة  إال أن ا حكومییة لاتمادلییة لیی  تتخییذ لا 

 
 
 في ذل  وەتعمیی بليیة ا حفیال علیك صیالحياتها املركزيیة ومنی  إنتقیا  بعضیا

 
 فعاال

 
النفط دورا

الك  ٠٢٧١النافذ منذ سنة  (٠١٠)م  إخت اصاتها وصالحياتها الواردة في قانون الوزارة رق  

الیسییییتورية بیییییليل أن إع را ییییات مج ییییس  لاق ییییي  وایحافظییییات املنتجییییة وفیییی  إسییییتمقاقاته 

شورب الیولة علك مشروع قانون النفط واللاز كانت بمشاركة ممئلي الوزارة دون إسیتیعا  

كما أن الوزارة ل  تتخذ ألة إجرا ات . عیاد املشروعإرا  املشاركین في یممئلي لاق ي  م  ا ەت

أوضییی  السیییيی رئیییيس مج یییس  ولقیییی. لتعییییلل قیییانون الیییوزارة بمیییا لاسیییج  مییی  أحكیییام الیسیییتور 

( ٩٢١) ةرقمییییاملوزرا  لاق ییییي  فییییي رسییییالة موجهییییة الییییك السییییيی رئییییيس مج ییییس الییییوزرا  لاتمییییادي 

  أدخ ت علك املشروع قی أدت الك یبأن التعیلالت التواملرف  بهذا امل ل  ٩٩/٧/٩١١٧تاريخ ب

شكل مائة بنی   تیم  مضمونه والت% ٢١ر أغ ک املواد ا جوهرية فيه وەما يعاد ینسخ وتليي

ولییی  لیییراع مج یییس الشیییورب حساسییية املو یییوع وا جوانیییک السياسیییية والیسیییتورية فيیییه   فيییه

  و الیییک لاق ییییي  را  الفنيییییین والقیییانونيین واملییییاليینیوا جهیییود املتذولیییة لنجییییازه مییی  قتییییل ا ەتییی

 ل رسالة أعاله بأن تعمل ا حكومة لاتمادلة( ٩)م  املرف  رق  ( ٢)حسک ما جا  في الفقرة 

وەالتاسییییییي  مییییییی  حكومیییییییة لاق یییییییي  لسیییییییتكما  مسیییییییت زمات تنفيیییییییذ القیییییییانون وتفعيیییییییل الهيئیییییییات 

وفیي حالیة عییم تنفيیذ . ٩١١٧آلیار  ٢٠والهياكل املن وة ع یها في القانون في میة ال تتجاوز 

 ملیییییا جیییییا  فیییییي الیسییییییتور 
 
ذلییییی   لكیییییون ل طیییییرفین ا حییییی  فییییییي إبیییییرام عقیییییود التطیییییوير ولانتیییییاج وفقییییییا

 .واللاز واملتادي  العامة ملعالیر نماذج العقود ومشروع قانون النفط

كمییا أن حكومیییة لاق یییي  لییی  تت ییی  أي تجیییاوب مییی  قتیییل وزارة الییینفط لعیییادة دراسیییة املق رحیییات 

 ٩٩/٧/٩١١٧الالحقیة التییي أشییار الیهییا السییيی رئییيس مج ییس وزرا  لاق ییي  فییي رسییالته امل رخییة 

 .ليه أعالهإاملشار 

ا حكومة )لاتمادلة هي م  مهام الس طات لاتمادلة  حيث أن مهمة التشري  ل قوانین .٢

 / ١٠املادة )ومس ولياتها ( والبرملان
 
 / ٧١)واملیادة ( أوال

 
  وإن تشیري  قیانون الینفط واللیاز (ثانيیا

وقییییانون توزيیییی  مییییوارده وقییییانون شییییركة الیییینفط الو نيییییة وقییییانون وزارة الیییینفط جميعهییییا تشییییكل 

وإن غيیاب القیوانین املیذكورة وعییم   ل نفط واللازلا ار واملضمون ل سياسة لاس راتيجية 
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تشیییريعها بمییییا تاسیییج  میییی  أحكیییام الیسییییتور هیییي التییییي أدت الیییك إحیییییاث املشیییاكل بییییین ا حكومییییة 

 .سنة (٠٢)لاتمادلة ولاق ي  رغ  مض ی علك تأسيس الیستور 

إن ت ییییییییییلر حكومیییییییییة لاق یییییییییي  ل ییییییییینفط املنیییییییییتا لییییییییی  لكییییییییی  إال بعیییییییییی أن جمییییییییییت ا حكومیییییییییة  .٠

دون اي مسیو   ٩١٠٠ستمقاقات لاق ي  م  املوازنة لاتمادلیة فیي شیهر شیتاط لاتمادلة ل 

لییییيس مییییی  الیییییواردات % ٠٠قییییانون   ومییییی  ثیییی  خفیییییض لاسیییییتمقاق رغیییی  تجميییییییه الییییك أقیییییل مییییی  

 .املتمققة بل م  النفقات الفع ية بعی أن كان م  النفقات ایەمنة في املوازنة

النفط في لاق ي   في حین ألزمت  رفضت ا حكومة لاتمادلة تأدلة مستمقات شركات .٢

نفسییییها فییییي املوازنییییة العامییییة بإسییییتمقاقات شییییركات الیییینفط العام ییییة فییییي ایحافظییییات ألاخییییرب فییییي 

 لحكییییییام الیسییییییتور ومتییییییادي  
 
العییییییراق وتمميییییییل لاق ییییییي  باسییییییتة ح ییییییته میییییی  النفقییییییات خالفییییییا

 .العیالة
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 (13) هاوپێچ  ەمارە 
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 (13) هاوپێچ  ەمارە
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 (13) چ  ەمارەهاوپێ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


