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دةسـتـثـيـَك:
رلهمانی كوردستان  ،له ماوەی سێ
په 
وهك دوو ئهندامی ليژنهی دهستپاكی له  
ئێمه  

ئهنجومهنی وهزيران،
ههفته بهدواداچوون و سهردان بۆ الی بهڕێزان (جێگری سهرۆكی  
،وهزيری
،وهزيریدارايیوئابووری 
زارهت 
بريكاریوه 

سروشتييهكانو

زيریسامانه


وه
نجومهنی وهزيران ،سكرتێری ئهنجومهنی ئابووری له ئهنجومهنی

كارهبا ،سكرتێری ئه

زارهتیدارايی
وه 
گشتیژمێركاريیله 

بهری
ێوه 
،بهڕ 
وڵهتی 
ینێوده 

وەزيران،بانكیكوردستان
بهری گشتی
ڕێوه 
ههولێر ،به 
له  
بهری گشتی لقی بانكی ناوهندی  
ههرێم ،بهڕێوه 
و ئابووريی  
بواریبهرههمهێنانیغازی

اریههولێر،كۆمپانيایتايبهتمه 
ندله

بانكه بازرگانيهكان،پارێزگ
بهستی كۆكردنهوەیزانياریوداتابۆدەستكهوتنیوەاڵمیئهو
مه 
سروشتیوپااڵوتن)به 
پرسيارانهی له سهر شهفافيهتی داهاتهكانی نهوت و داهاته ناوخۆييهكان ئاراسته دەكرێن،
ههروەهابهمهبهستیدەستنيشانكردنیخاڵهالوازەكانوپێشكهشكردنیپێشنيازیگونجاو
له
بۆكهمكردنهوەی خهرجيهكان و زيادكردنی داهاتهكان ئهم راپۆرتهمان ئامادە كرد  ،كه  
خهرجييهكان ،
وهی بتوانێت مانگانه كورتهێنانی نهبێ له  
ههرێمی كوردستان بۆئه 
ئێستادا  
جائهمه چ
يه  ،
نجاملياردينارهه 


دوپه

دووسه
نزيكهی بڕی()252
پێويستمانبه  

مانگانه 
تبێتيانزيادكردنیداهاتهكان.


كانیحكومه

رجييه

یخه
یكهمكردنه 
وه
ڕێگه 
له 



 ئةم راثؤرتة سةرةتايةكة و لة ئايندةدا بةدواداضووني زياتر بؤ سةرجةم سيَكتةةرةكا دةكيةيو و ثَكيينَاز
طوجناو دةخةينة روو.
 بةشيييَكة لييية داتيييا و زانَيييارث و نييياوث كؤستانَاكا،يييا نةخ يييةة روو ك ئةسييية بيييؤ ثار كي طييياريترد لييية
بةرذةوةنديَةكانى هةريكمى كوردسةا .
ث ثةرلةسانةارةكا،انة كة ثَكيي
 ئةم هةولَة ئَكمة لةضوارضَكوة ثيةَواني كردني هةولَةكاني ديتة هاورِ ك
لةو بوارة داويانة.
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تةوةرى يةكةم

وةآلمدانةوةي ئةو ثرسيارانةى ثةيوةندييان بة سياسةتى ثرؤسةى نةوت هةية
لة هةريَمى كوردستان
وتیههرێمگهيشتينهئهمخااڵنهیخوارەوە:

پرۆسه 
ینه

ئهوەیپهيوەستهبهمهسهلهی
سهربهخۆ دوای ئهنجامدانی زنجيرەيهك
يةكةم :بڕياری فرۆشتنی نهوتی ههرێم به 
سياسييهكان لهگهڵ بهڕێز سهرۆكی

جهم هێزه 
سهر 
وهی بااڵ درا ،سهرەتا  
كۆبوونه 

ههرێميی بۆ
نجومهنی  

وه ،دواتر ئه
بهرواری ( )2225/5/22كۆبوونه 
ههرێم له  

گهڵ
له 
نیوهزيران  


نجومه
سهرۆكیئه
رۆكايهتیبهڕێز 

كاروباری نهوتوگاز به 
سه
له
نديدارهكان  

ليژنه په 
يوه
سهرۆكايهتی پهرلهمان و سهرۆكی فراكسيۆنهكان و  

له
رلهمانیبهغدابۆههمانپرس 
په 
رانیكوردله  


رێمونوێنه

مانیهه
ردووپه 
رله


هه
ئاياری2225كۆبوونهوه،ههروەهائهنجومهنیههرێمینهوتوگازلهئهنجومهنی
بۆههمانپرسكۆبووەوە،ههموو

وەزيرانجارێكیدیلهگهڵ نوێنهریحزبهكان

ئهمانهشلهپێناودروستكردنیكۆدەنگیبووبۆبڕياردانلهسهرفرۆشتنینهوت
گرێبهستیفرۆشتنی
بهرواری( )2225/6/25
له  
ئهنجامدا 
بهشێوەیسهربهخۆ.له  
له ()2225/6/22
ربهخۆ واژۆكراو  
سه 
به 
گهڵ دوو كڕياری نێودهوڵهتی  
نهوت له 

ندهری
كهم كارگۆی نهوتی ههرێمی كوردستان له رێگای به 
به فرۆشتنی يه 
دهست  

جهيهانكرا.

ئهمهشدوایئهوەهاتكهحكومهتیعێراقئامادەنهبوومانگانهبڕیيهكترليۆن
ودووسهدمليارديناربۆههرێمبنێرێت،كهبهپێیئهورێككهوتنهیلهگهڵبهغدا
كرابوو،دەبوايهمانگانهئهوبڕەپارەيهبداتهههرێملهبهرامبهريشداههرێمرۆژانه
( )552ههزاربهرميلنهوتلهرێگهیسۆمۆبنێرێت،لهورێژەيه( )322ههزار
بهرميللهنهوتیكهركوكو()252ههزاربهرميللهنهوتیكێڵگهكانیكوردستان،

بهاڵمبهپێیرێككهوتنهكهدەبوايهبهتێكڕایئهوساڵهرۆژانهبكاته( )552ههزار
بهرميل،ههرێمیكوردستانلهمانگیئاياری 2225رۆژانهبری( )552ههزار

بهرميلی به تهواوی بۆ سۆمۆ نارد ،بهاڵم بهغدا تهنها ( )525مليۆن دۆالری بۆ
ههرێمناردلهومانگه،ئهمهشئهومانايهدەگهيهنێت،ئهگهرههرێمبهردەوامنهوتی
خۆشیلهرێگهیسۆمۆناردبابهوبڕەشیكهرێكهوتنیلهسهركرابوو،ئهواههر
ئامادەنهبوونمانگانهيهكترليۆنودووسهدملياربۆئێمهبنێرن،ئهوراستييهشله
كۆبوونهوەيهكی وەفدی ههرێم له گهڵ بهغدا ئهو كاته روون بۆوه كه يهكێك له
ئهندامانی وەفدی ههرێم لێی پرسيبوون :ئهگهر ئێمه رۆژانه بری ( )552ههزار
بهرميل بنێرينئێوەئامادەنتهواویپارەكهمانبۆبنێرن؟ .ئهوانلهوەاڵمداگوتيان

نهخێر،چهندپارەمانناردووەههردەتوانينئهوەندەبنێرين.لهشهشمانگیيهكهمی

كةمكردنةوةى خةرجييةكان و زيادكردنى داهاتةكان



2

ساڵی 2225دەبوايه  ،بهغدابڕیحهوتتريليۆنديناربۆههرێمبنێرێت ،كهچی
دوو تريليۆن و دووسهد و ههشتا مليار ديناری ناردووە .تهنانهت ئهو نهوتهی كه
ته بهغدا ئهگهر به پارە حيسابی بكهين دەكاته نزيكهی چوار تريليۆن،
ههرێم داويه 
واته بهغدا تهنها نزيكهی نيوەی پارەی ئهو نهوتهی ناردووه كه ئێمه داومانهته
سۆمۆ.
گهر وايه
لێرهدا دهپرسين :ئايا بڕياری فرۆشتنی نهوت به كۆدهنگی بووه؟ ئه 
بۆيه  

ئهم
تواندرێلێپرسراويهتی 


چۆنده
دا؟وه 

مسياسه 
ته

يه  
له
يیهه 

بۆچیسكااڵيانگله
كانینههێڵين؟

گرينوسكااڵوكهموكوڕييه

موومانلهئهستۆیب

بڕياره 
هه


رهتادەبێ
سه 
دووةم :بهپێی ئهوگرێبهستهیكراوەبۆفرۆشتنینهوتیههرێمیكوردستان 
ههرێم رۆژانه ( )525.222پێنج سهدو بيست و پێنج ههزار بهرميل نهوت
بێتهوه تا مانگی دوازدهبۆ ()622.222
بهرز ده 
يه  
بفرۆشێت و دواتر ئهو رێژه 
بگاته
بێتاحوزهيرانی( )2226

ردهوام  
ده
زابهرميلرۆژانه،دواتربه 
دهه 
شسه 
شه 

لهكاتی واژوكردنی
وه  
( )052.222حهوت سهدو پهنجا ههزار بهرميل رۆژانه  .
ستوپێنجدۆالربووه.

ربهرميلێك( )65
شه
وتیبرێنتبۆهه 

كهنرخینه
گرێبهسته 

شتسهد مليۆن دۆالر بۆ
هه 
له بهرامبهردا كۆمپانيا مانگانه بڕی زياتر له (  )522
ههرێمدابيندەكات،ئهگهرههرێمبتوانێرۆژانه()٪02یئهوپێنجسهدوبيستو
پێنجههزارەشنهوتبنێرێتئهواكۆمپانيائهوبرەپارەيهههردەدات،بهاڵمئهگهر
نهتوانرا رۆژانه ئهو برە بنێردرێت ،ئهوا چهند بهرميل نهوت رۆيشتووە كۆمپانيا
دهدات.بهپێیگرێبهستهكهئهگهرنرخینهوتزياتر داببهزێتلهوەی
پاره  
ئهوەندە 
ههرێم ههردابين
كهههيهئهواكۆمپانيابڕیههشتسهدوشازدەمليۆندۆالربۆ 
وهكو
دەكات،ئهوبرەپارەيهشكهلهئهنجامیدابهزينینرخینهوتدروستدەبێت 
پێشهكی .لهكۆیئهو()522
پارهی 
كیدهدرێتولهسهرههرێمدەبێته 


یپێشه

پاره
شتسهد مليۆن دۆالرە نزيكهی ) (222سهد مليۆن دۆالر بۆ كۆمپانياكان و
هه 

نزيكهی
گواستنهوەيه ،ئهوەی ديكهش كهدەمێنێتهوە بۆ موچه خهرج دەكرێت  ،كه  
دمليۆندۆالره.

مانگانه()022حه 
وتسه
سيَيةم :ههرێمی كوردستان له ماوەی مانگی حوزەيران تا مانگی ئهيلول له كێڵگهكانی
ههرێمی كوردستان بڕی ( )20.625.050بهرميل نهوتی فرۆشتووەو پارەكهشی
دوای لێدەركردنی حهفتاو پێنج مليۆن دۆالری كۆمپانيا بهرههمهێنهرەكانی نهوت
بريتیبووەله( )2.202.660.222دوومليارونهوەدويهكمليۆنوشهشسهدو
زارهتی سامانه
گوێرهی راپۆرتی دارايی وه 

شهست و حهوت ههزار دۆالر   ،
به
سروشتييهكان.
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كه
یگرێبهسته 


گوێره
بهمپێيهشههرێمیكوردستاننهيتوانيوەبڕینهوتیپێويستبه
ئهمهش
تهههرێم ،
واویداوه 

پاره 
یته
رداكۆمپانياكه 

بهرامبه
بكات،بهاڵمله 

نارده
هه 

رههرێم.
سه 
رزیكۆمپانياكهله 

وه 
یقه
هۆیبهرزدردنه 

بۆته

تیسامانه سروشتييهكانله( 0/25تا )5/25ی2225

یوه 
زاره
وته 
به  
بۆنموونه 
ده مليۆنبهرميلفرۆشراوەكهرۆژانهدەكاته( )332.222سێسهدو
تهنها( )22
شازده رۆژ

سی ههزار بهرميل  ،ئهمهش به هۆی ئهوە بووه كه بۆ ماوەی ( )26
بۆڕینهوتلهكاركهوتبههۆیتهقاندنهوەیبۆڕيهكه .ههرچهندەتوانایههرێمبۆ
بهرههمهێنانى نهوتبهبهراوردلهگهڵعێراقلهئاستێكیباشدابووە ،بۆنموونه
له مانگی ئهيلولی ئهمساڵ ههرێم توانيويهتی ( )25ههژدە مليۆن بهرميل نهوت
بهرههمبهێنێت،بهغداتواناى بهرههمهێنانیلهومانگهبريتیبووەله()02نهوەد
مليۆنبهرميل.ئهگهرئهمهبهرێژەیسهدیحيساببكهين،رێژەیههرێمبريتيهله
نزيكهی) (٪22یتوانایئينتاجیعێراق ،بهمپێيهشهۆكاریسهرەكیئهوەیكه
نهتوانراوە بهفرۆشتنی )(٪22ینهوتیعێراققهيرانیدارايی چارەسهربكرێت،
بريتيه له دابهزينی نرخی نهوت ،چونكه لهو مانگه نرخی نهوتی سۆمۆ به ()30
دۆالر بووەوئهگهر نرخی نهوتیكوردستانلهسهرئهمبڕەههژمار بكهيندەكاته
تهنها()652شهشسهدوپهنجامليۆندۆالر.
تیلهڕێگای
رێمتوانيويه 

بۆچیلهمانگینيسانحكومهتیهه

كه
كاتێكدهپرسين 

بۆيه

اڵمدواترئهم

نارده بكات به
هه 
زاربهرميل  


پێنجسهدوحهفتاوسێهه
بهغدا( )503

بۆماوهی ( )26رۆژ

كه 
يه  
وه 
بهزێت؟ وهاڵمی اليهنی پهيوهنديدار ئه 
داده 
يه  
رێژه 

بههۆیشكاندنیبۆڕيهكه.
ستاوه 
رێموه 

ینهوتیهه
نارده 
هه 

رهتای
سه 
له  
وه  ،كۆمپانيای (  )A
گوازنه 

كه  
ده
وته 
نه 
كه  
يهی  
ئهو دوو كۆمپانيا 

شسهد و شێست و پێنج مليۆن دۆالر قهرزی الی ههرێمی
شه 
كه (  )665
گرێبهسته 

له ( )2225/6/25تاكو
كوردستان بووه ،بهاڵم دوای چوار مانگ  ،واته  
بۆنزيكهی()2.255.222.222مليارێكو

وه
بهرزبۆته 
كه 
رزه 
قه 
( )2225/22/25
كه ()222
سته 
تایگرێبه 

سه 
ره
له 
روههاكۆمپانيای( )B
هه 
پهنجاوپێنج مليۆن دۆالر  .

چوارسهد و بيست مليۆن دۆالر قهرزی الی ههرێمی كوردستان بووه  ،دواتر

وهدمليۆندۆالر.
چوارسهدونه 

وهبۆ()202
ماوهیچوارمانگدابهرزبۆته 
له 

كهواته كهمی ههناردەكردنی نهوت و دابهزينی نرخی نهوت وای كردووە ڕيژەی
بۆحكومهت.

گرفته

ئهمهش
قهرزیكۆمپانياكانبهرزببێتهوە ،
اليهن كۆمپانيای نهوتی باكور له
رههمهاتوو له 
به 
ضوارةم :تا مانگی ئهيلولی  2225نهوتی  
رێگایسۆمۆنێردراوە،بهاڵملهمانگیئهيلولبهدواوەهيچبرەنهوتێكبهنهوتی
اليهن كۆمپانيای نهوتی باكوريشهوە له رێگای سۆمۆ نهنێردراوە
رههمهاتوو له 
به 

زارهتیپهيوهنديدار،بهپێیبهدواداچوونیئێمهعێراقخۆی
یوه 
خشته 
گوێرهی 


به
ئهو ( )252سهدوپهنجا ههزار بهرميل نهوتهی وەرنهگرتوە .بهپێی بهدواداچوونی
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یكه
وه 
بۆه 
وه  
گهڕێته 
نسۆمۆده 

له 
اليه
وته  
نه 
وبڕه  

وهرنهگرتنیئه
ئێمه بۆهۆكاری 

پێیياسایبودجه.

كانیههرێ 
مبه

لهشايسته
شێكه 
به 
وه 
غداپێیوايهئه 


به
خهرجييهكانی حاكيمه
ئهوەی له كاتی ئێستا ئێمه به عێراق دەبهستێتهوە ،بريتيه له  
پارهیدەرمانوپێداويستی
ك،لهوانه 

ندخهرجييه
چه 
(النفقاتالحاكمة)كهبريتينله 
یكارهبا


یوزه
كانیكارهباوكڕينه 
وه

پزيشكیودابينكردنیسووتهمهنیبۆوێستگه

وههڵبژاردنو پارەیگهنمیجوتيارانوبهشهخۆراكیمااڵنكهئهمهشسااڵنه

يهكملياروسهدمليۆندۆالردەكاتبۆيهبوونیپردیپهيوەندیله گهڵعێراقلهم
روان گهوەگرنگه،چونكهبرينیئهمانهكێشهیزۆرگهورەبۆماندروستدەكات.
زاربهرميل

دوپهنجاهه
سه 
وهیرۆژانه ( )252
نده به 
ههرێمپابه 
يه  
بهر ئهوه 
رله 
هه 
بهبێ
ناردهی دهكات  
هه 
رۆژانه  

يهی كه 
نهوت رادهستی سۆمۆ بكات لهو ڕێژه 

وهی نهوتی
رامبهر بهكارهێنانی بۆڕی گواستنه 
به 
رامبهرێك له 
وهرگرتنی هيچ به 

كوردستان.
ثيَنجةم :سهبارەت به نرخی نهوتی فرۆشراوی ههرێمی كوردستان وەك ستانداردێكی
كارپێكراو لهبازاڕی فرۆشتنی نهوتی جيهانی ههميشه نرخی فرۆشتنی بهرميلێك
تبه نرخیفرۆشتنی
باره 
سه 
بۆنموونه  

جامدهدرێت.

ندداشكاندنێكیبۆئهن


نهوتچه
نهوتیههرێمنزيكهی ()22دەدۆالركهمترە لهنرخیبهرميلێكنهوتیبرێنت،بۆ

نموونه ئهگهر نهوتی برێنت به ( )25چل و پێنج دۆالر بێت ئهوا نرخی نهوتی
یشارهزايانئهوەيهكه

بهوته
ههرێمبه()35سیوپێنجدۆالردەبێتهۆكارەكهشی 
له نرخیبرێنتبههۆیكواليتی
یكه كهمترە 
دۆالره 

ده 
لهم( )22
()5پێنجدۆالر 
متره له نهوتی برێنت ،ههروەها ( )3،05بۆ
كه 
نهوتی ههرێم  ،واته كواليتيهكهی  
اليهن كۆمپانياكانی فرۆشتنی نهوت.
له 
تێچوونی تهئمين و پێدانی پارهی پێشوهخته  
هاوشێوهی

ههروەها ( )2،25بۆ كرێی بهكارهێنانی بۆڕی گواستنهوەيه بۆ توركيا 
كۆمپانيایسۆمۆدهيدات.

یكه
يه 
پاره 
وبڕه 
ئه 

وتييهكانی ههرێم لهكاتی ئێستادا بهرههمهێنانی بازرگانييان نييه ،
نه 
ههموو كێڵگه  
شةشةم :
رههمهێنانینهوتدەكرێتلهههرێمههمووئهوەیكه
به 
بۆيهكاتێككهباسیتوانای 

رههمهێنانی
له قۆناغی پێش به 
ههيه دەرناهێنرێت ،بهشێكی بيرە نهوتهكان هێشتا  
بازرگانين و ئامادە نين بۆ ههناردەكردن يان نهگهيشتوونهته ئاستی بهرههمهێنانی
بازرگانی ،يان بهشێكی ديكه كه توانای ()25.222چل و پێنج ههزاربهرميلی
بهرميل دەردەهێنرێت،ئهمهشلهبهربوونیئاوو
رۆژانهیههيهتهنها ( )22.222
موادیدیتيايدا.
نديدارهكان،پارەیداهاتینهوتدێتهسهرحيسابیتايبهتيی

پهيوه
نه  
وتهیاليه 
به  
حةوتةم :
له توركيا ،ئينجا دێته بانكی
حكومهتی ههرێمی كوردستان له بانكی هالك بانك  
وڵهتیوپرۆسهیگۆرينهوەیپارەلهدۆالربۆديناركاتیپێويسته،
كوردستانینێوده 
بۆيه كه كۆمپانيا پارەكه دەدات چهند رۆژێكی دەوێت تا بتوانرێت دابهش بكرێت،
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شتسهد مليۆن دۆالر به يهك گوژمهنادات ،
هه 
ههروەها كۆمپانيا زياتر له (  )522
ئهم
بهڵكوبهشبهشدەيداتلهماوەیئهومانگهوههرجارەیمهبلهغێكدەنێرێت .
اڵمله ئێستادا
كانیناوخۆیههرێم.به 


سياسييه
هۆیكێشه 

ستاوه  
به
وه 
لهئێستادا 
رێكاره  

تيانهی بانكی
نێرنه ئهو حسابه تايبه 
وهی ههرێم ده 
ره 
ده 
كۆمپانياكان پارهكانيان له  
بهنكی
سهر حسابی حكومهتی ههرێم له  
دێته  
وێوه  
له 
وڵهتی كوردستان( )KIB
نێوده 

ههولێر.
كوردستانله 

هةشتةم :دوایبهدواداچوونمانبۆبانكیكوردستانبۆماندەركهوتكهبانكیكوردستان
یبهرپرسانی
حسابێكیبهناوی()2022بۆپارەینهوتیبۆڕیكردۆتهوەوبهگوته 
كه  ،ههموو ئهو پارانهی دێن يهكسهر تهحويلی لقی ههولێری بانكی ناوەندی
بانكه 
وهو
ههرێمبۆدابهشكردنیموچهوبههيچجۆرێكلهبانكنامێنێته 


كرێتله

غدادده

به
لهكاتی سهردانمان بۆ بانكی كوردستان بۆمان دەركهوت
كهوت نييه  .
پارهی پاشه 

تهنها بڕی ( )2.250.322.262يهك مليۆن و ههشتاو حهفت ههزارو سێ سهدو
بيستوچوار دۆالروشهستويهكسهنتلهرەسيدیسامانهسروشتيهكانبوونی
شفیحساباتیحكومهت.


كانیكه

شكردنیديكۆمێنته

ڕێگایپێشكه
مه 
شله
ههبووە.ئه 
جگه لهوە بانكی كوردستان چهند حيسابێكی تری تايبهت به وەزارەتی سامانه
سروشتيهكان بوونی ههيه ،بۆنموونه حيسابێك كراوەتهوە به بێ رەصيدو پارەی
چهكی كرينی گازوايل و سوتهمهنی له سهر راكێشراوە ،حسابێكی دی به ناوی
( )OPFههيه كه پارەی موچهی ههردوو ليوای تايبهت به پاراستنی بۆڕيه
چێته
كانیده 

باجیهاتووچۆیتانكه 
ره

يه 
حسابێكیترهه 

ەچێتهسهر،وه 

نهوتيهكانید
كه بهروبوومهكانی
ههر تانكهرێك  
دهبنه هۆی تێكدانی رێگا وبانهكان بۆ  
سهر كه  

اڵمبه

گيرێتبۆههر(طن)ێك  .
به

وهبڕی()0دۆالروه 
رده
گوازنه 

وتدهكڕنوده


نه
وهی ئهم پارهيهش
بههۆی ئه 
سفره  
نديدارهكان ئهم حسابهش  

په 
يوه
وتهی اليهنه  

رمووچه.

وه 
سه
دهچێته 

ههولێر ،
رايهتی دابهشكردنی نهوتی ( 
به 
ڕێوه 
پارهی به 
ته به 
لهبانكی كوردستان تايبه 

كانی
به ژماره 
تهوه  
دهۆك،سلێمانی،نهوتوكانزاكانیكۆيه) چوارحسابكراوه 
ههولێر -)2263522( ،دهۆك -)3223320( ،سلێمانی ،
( -)5222565
بانكه حكومييهكان ،بهاڵم به
چووه  
له پێشوو ده 
كۆيه .ئهم داهاته  
( -)5222566
له ()2222/0/22
سروشتييهكان  

زارهتی سامانه 
نووسراوی ژماره ()5652ی وه 
شبچێتهبانكیكوردستان.

ئهمداها 
ته
بڕياردرا 
كه
ردهگرن پاره 
وه 
رايهتيهكان  
به 
رههمهكانيان له بهڕێوه 
به 
كه  
يهكان  
بهنزينخانه ئههل 

داخلدهكات

كه 
رچهكێككاتێكپاره 
بۆهه 

نبۆبانكیكوردستانكه 

وخۆده 
به

راسته
ردهگرێت .دواتربانكیكوردستان
وه 
زاردينارعموله  

ده  
هه
بانكیكوردستان( )22
سهر حسابی ژماره ()2022ی
وه  
بگوازرێته 

كه 
به نووسراو داوا دهكات پاره 

لهوێ
كه  
وپاره 

،بهڵك
يه رابكێشن  
پاره 
ئهم 
رايهتيهكانناتوانن 
ڕێوهبه 
به 
ت،وه  

وه 
زاره

وه.
كۆدهبێته 
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له
بهرايهتيهكان بريتيه  
ڕێوه 
نموونه :داهاتی ( )0نۆ مانگ و نۆ رۆژی به 

بۆ 
تیسامانه

یوه 
زاره
وته 
به  
نوچوارسهدوچوار ملياردينار ،

يهکتريليۆ
( )2.222
كهی)و
ینرخه 

بۆكهمكردنه 
وه
نزينه( 
دهعمیگازوايلوبه 
مداهاتهبۆ 


كانئه
سروشتيه
پێويستیبه

مپرسه 

بهڕایئێمه  
ئه
نهوتیسپیوبهشێكيشیبۆموچهخهرجدەكرێت  .
يه و بڕيار وايه وەزارەتی سامانه سروشتيهكان
چاودێری و بهدواداچوونی ورد هه 
ئهم
وهی  
رهتای گواستنه 
سه 
له 
كه  
زانياری ورد له سهر ئهم بابهته بۆمان ئامادە بكات  
وه و
وڵهتی تا ()2225/22/2مان بۆ كۆبكاته 
هاته بۆ بانكی كوردستانی نێوده 
دا 
رجكراوه.


یتێداخه
وپاره 
يه

مانپێبڵێكه 
ئه


وبوارانه

ريشدائه
به 
رامبه
له 


تةوةرى دووةم

كـيَــشـــــةى بةنـــــزيـــن
رێژەیپێداويستیبهنزينلهههرێمی كوردستانبهردەواملهزيادبووندايه ،بۆنموونه
لهساڵی2222پێويستیشاریسلێمانیبۆبهنزينبريتیبوولهنيومليۆنليترلهرۆژێكدا،
بهاڵملهئێستارۆژانهدوومليۆنوپێنجسهدههزاربۆئهوشارەپيێويسته.
پااڵوگهیكهورگۆسكرۆژانهدوومليۆنودووسهدههزارليتربهنزينبهرههمدەهێنێتو
پااڵوگهیبازيانيهكمليۆنليتر،بهاڵمپێويستیرۆژانهیبهنزينلهههرێمبريتهلهنزيكهی
حهوت مليۆن ليتر بهنزين ،واته پێوستمان رۆژانه به سێ مليۆن و نيو ليتر بهنزينه كه
هاوردەی بكهين له دەرەوە ،بۆ ئهم هاوردەيهش حكومهت سااڵنه به بڕی ( )622شهشسهد
مليۆندۆالردەعمینرخیبهنزيندەكات.
ناوث ثاآلوطة

ز
 2بـــــازيــــــان
 2كةورطـــؤسك

برِث بةرهةسهَكناني رؤذانة
2.222.222
2.222.222

برِث هاوردةكراو (سدعوم) رؤذانة/ل
3.522.222



-0
-5
-0

بهمهبهستیسنوردانانبۆكێشهیبهنزينپێمانباشه:

دانانی گومرگی زياتر له سهر ئهو ئۆتۆمۆبێالنهی كه شهش پستۆن بهسهرەوەن ،به
شێوەیتصاعدی.بۆئهوەیخهرجكردنیبهنزينكهمبكهينهوە.
دانانی باجی رێگا هاوشێوەی واڵتانی دونيا ،بۆ چاكردنهوەی رێگاكان و پاراستنی
ژينگهمهبلهغێكوەربگيرێت.
لهههولێروسلێمانیودهۆك.
یتازه 


پااڵوگه
وهیسێ
كردنه 

پهلهبكرێتله
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تةوةري ســيَيةم

رؤيشــتـنـى نـةوت بة تـــانكـــةر
تره لهو كێشانهیكه ئێمهدەرفهتماننهبوولهمماوە
رۆيشتنی نهوتبهتانكهريهكێكی 
يه كهبهشیزۆری
كورتهبهدواداچوونیوردىبۆبكهين.ئهوەیروونوئاشكرايهئهوه 
ئهوتانكهرانهیكهجوڵهدەكهنپهيوهستن:
 -0به گواستنهوەی گازوايل و نهوت بۆ ناوخۆی ههرێم بۆنموونه رۆژانه ()25.222
پااڵوگهبچوكهكان.

شتههزاربهرميلنهوتیخامدەگوازرێتهوە بۆ


بيستوهه
پااڵوگهیبازيان.

 -5رۆژانه()35سیوچوارههزاربهرميلبهتهنكهردەچێته
 -0رۆژانه()0نۆمليۆنليترگازوايلبۆوێستگهكانیكارەبادەگوازرێتهوە.
 -4گواستنهوەیگازوايلبۆموليدەئههليهكان.
 -2رۆيشتنینهفتاو نهوتی رەشبۆدەرەوەوهێنانیبهنزينلهدەرەوە،كهبهشیههرە
زۆریئاڵوگۆرە(سوات).
زاوناحيهكان.


بۆپارێزگاوقه
 -6گواستنهوەینهوتیسپیمااڵن



( )533-023تانكةر لة
رؤذيَكدا

ثــاآلوطـةى بـــازيان
( )020333سىءثيَنج هةزار
َيَويَت لة رؤذيَكدا
بةرميل دةثال

( )533-023تانكةر لة
َى
رؤذيَكدا بة بةتال

طـــــاز

كـــــــــارةبــــا

نةوتى سثى

بـــؤمـــــاآلن

نةفتــــا

( 02تا  )02تانكةر بؤ دةرةوة

بةنزيـن



شــــــيــــواشـــــــؤك

بؤ مستةودةعةكان
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بؤرِى نةوت

( )020222هةشتا هةزار
بةرميل لة رؤذيَكدا
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كيَلَطةى نةوت

( )422تــــانكـــــةر
طـــــاز

كـــــــــارةبــــا

نةوتى سثى

بـــؤمـــــاآلن

بةنـزيـن

بؤ مستةودةعةكان

بةنزينى تةيارة

بؤ فرؤكةخانةكان

نةفتــــا

بؤ دةرةوة ( 02تا)02
تانكةر

ثاآلوطــــةى مؤلةت ثيَنةدراو(بضوكةكان):











رؤذانة ( )500333بةرميل
وةردةطرن لة ريَطاي
بازرطانةكان
دةكاتة ( )063تــــانكةر

طــــــــــــاز
رؤذانة ( )063تانكةر
بةرهةم دةهيَنييَت
( )033تانكةر
مشتقات
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لة بةراسبةر ئةم كارةك ثاآلوطةكا ن يتةث  51هةزار بةرسَل طازوايل بآ بةراسبةر دةدة بة حتوسةتك
حتوسةتَش بةبآ بةراسبةر نةوتى خاو دةفرؤشَكت بة سقاول بة ريكطا زيادكردنى ئاشتراك ئةوانَش
دةيدة بة ثاآلوطةكا .
سيةةقاتةكة خؤيا دةيفرؤشو ك كة رؤذانة ( )511تانتةرة .زؤربةث ئةو سوشةةقاتانة
دةبردريكةة دةرةوة.

بة تانتةر

نةوتى قورس:
 ئةم نةوتة بة بؤرِ نانَكردريكت. رؤذانة ( )01 – 11تانتةر دةضَكةة دةرةوةو ئاألوطؤرث ثَكدةكريكت لة طةأل طازوايل.( )63( – )23تانكةر بة ثرِى

دةرةوةى هةريَم

نةوتى قورس
َى
( )63( – )23تانكةر بة بةتال


( )01تانتةر طازوايل دةهَكنو رؤذانة

طؤرِينةوةى نةوتى خـــــــام:
لة خةزانةكانى كوردسةا لة دةرةوة رؤذانة نةوتى خاو ئالَوطؤرِ دةكريكت بة طازوايل و نةوتي ستي.
رؤذانة سلَؤ و نَويكة لَ طازوايل و و نَو سلَؤ لَ نةوتي ستي وةردةطريكيت ك كة دةكاتة ()01
تانتةر.


دةرةوةى 
هةريَم



( )07تانكةر رؤذانة دوو مليؤن
بةرميل طاز و نةوتى سثى دةهيَنن

( )07تانكةر رؤذانة بة بةتالَى
دةطةرِيَنةوة

ناوةوةى هةريَم
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بةنزين و طازوايلى بازرطاني:
رؤذانة ( )1ثَكنج سلَؤ ل ديكةة هةريكمي كوردسةا بةسةبةسةى بازرطاني كرد (جطة لةوة بؤ
كةركوك دةضَكت كة دوو سلَؤ لَ ة) تَكترا دةكاتة ( )0سلَؤ لَ رؤذانة بةم ثَكَة رؤذانة دةكاتة
( )011تانتةر.

( )057تانكةر رؤذانة بة ثرِى بؤ
ناوةوةى هةريَم


دةرةوةى 
هةريَم
ناوةوةى هةريَم

بةبةتالَى دةطةرِيَنةوة


( )LPBغـــــــازى شـــــل:

( )077 - 57تانكةر
رؤذانة

كـــارطـةكــــان
سةرضاوةى بةرهةمهيَنان



كؤث طيةى تانتةر لة كوردسةا رؤذانة بة ن يتةيى زياتر لة ( )5331تانتةر لةئاسةى ناوخؤ و دةرةوة لة
جوولَةدا  .لةو ريكذةية( )101تانتةر بؤ دةرةوةث كوردسةا دةرِوات .و ئةو تانتةرانة بة بةردةواسي
نَوةيا بة تالَو.
لَكرةدا ثَكما واية جولَةث ئةو تانتةرانة بةم ريكذة طةورةية ك سةترسََةكى طةورةية لةسةر ذينطة و
ريكطا وبا ك هةروةها ئةطةر ضاوديكريى ورد نةكريكت دةبَكةة دةرطايةكي طةورةث طةندةلَى .


كةواتة لَكرةدا ضةند ثرسَاريكة سةر هةلَدةدة :
 كێچاودێرەلهسهرئهمپرۆسهئاڵۆزەلهپێدانینهوتبهكۆمپانياناوخۆييهكان؟ كێچاودێرە بهسهرپرۆسهیئاڵوگۆر؟ كهرۆژانهئهنجامدەدرێتو رۆژانه نرخینهوتولهههڵبهزينودابهزينه؟.
 له زۆربهی قۆناغهكانی ئاڵوگۆر پارە وەرناگيرێت ،جگه له ( )20دۆالر بۆ ههربهرميلێككهدەدريتبهبازيانوكهورگۆسك،ههرچهندەلهبهدواداچوونمانبۆمان
دەركهوت ئهوانيش ساڵێك دەبێت هيچ برە پارەيهكيان وەرنهگرتووە .كهواته ئهو
پارەيهیبهدەستدێتلهفرۆشتنیبهروبوومینهوتلهبانكیكوردستاندادەنرێت،
نزينخهرج

تبۆدهعمیگازوبه

وتهیوه 
زاره
به 
كه 
وردەكاريهكهیچهندەوچۆنه؟ 
دهكرێت.


كةمكردنةوةى خةرجييةكان و زيادكردنى داهاتةكان

23

بةمةبةستى ضارةسةرى كيَشةكانى نةوت بة تانكةر ثيَشنيار دةكةين:
فافيهتیزياترلهسهرئهمبابهتهئێمهپێشنياردەكهينوردەكاریتهواولهم
شه 
 -0لهپێناو 
يهوە باڵو بكرێتهوەو لێژنهيهكيش له چاودێری دارايی و دەستهی نهزاهه
بارە 
پێكبهێنرێتوپشتراستیزانياریووردەكاريهكانبكاتهوە.
 -5ههروەها گواستنهوەی نهوت  له  شيواشۆك بۆ بازيان بكرێته بۆری ئهمهش ههم بۆ
وه
جادەو ژينگه باشه ههم خهرجيشی كهمترە  ،بهجۆرێك پارهی ساڵێك بۆ گواستنه 
له شيواشۆك بۆ بازيان ()62
كه  
وهی بۆڕييه 
( )22بيست مليۆن دۆالره  ،بهستنه 
پارهی
كاته  
ده 
وه  
پارهی ( )3سێ ساڵ گواستنه 
واته  
شێست مليۆن دۆالری دهوێت  .
كه.
وهیبۆڕييه 
بهستنه 

رجيهكان مانگانه
گهڵ كۆی خه 
دهست هاتوو له رێگای تهنكهر له 
 -0كۆی داهاتی به 
وه.
شێوهیراپۆرتێكباڵوبكرێته 
له 

 -4ههروەها بوونی فلۆميتهر لهسهر بهرههمهكانی دوای ئينتاجی نهوت گرنگه بوونی
ههبێت.
تةوةري ضـــوارةم

كيَشةى كارةبا و ثيَشنيازةكاني ضارةسةر
بهپێیلێدوانیبهرپرسانیكارەباخهرجیكارەباسااڵنهسێملياروچوارسهدمليۆۆندۆالرە،
بهاڵمداهۆۆاتیكۆۆۆكراوهیسۆۆااڵنهیكارەبۆۆالهباشۆۆترينحۆۆاڵهتدەگۆۆاته()322سێسۆۆهدمليۆۆۆن
دۆالر.ئهمهلهكاتێۆۆۆكداخهرجۆۆۆیكۆۆۆارگێریوەزارەتۆۆۆیكارەبۆۆۆابهموچهكانيۆۆۆانهوەبۆۆۆريتيهله
دووسهدمليۆندۆالر.

()222
بهشۆۆۆۆیگهورەیخهرجۆۆۆۆیكارەبۆۆۆۆابۆۆۆۆريتيهلهكڕينۆۆۆۆیگازوايۆۆۆۆل(ديۆۆۆۆزل)بۆۆۆۆۆوێسۆۆۆۆتگهكانی
چونكۆۆه

نكۆۆهرتیتايبۆۆهتكهسۆۆااڵنهدەكۆۆاتهدوومليۆۆاردۆالر،

بۆۆالهاليۆۆه
ره 
بهرهۆۆهمهێنانیكا 

ئهسۆۆۆتۆیحكومۆۆۆهتیهۆۆۆهرێمی
مهنیلۆۆۆه 
پێیگرێبهسۆۆۆتیئۆۆۆهووێسۆۆۆتگانهدابينكردنۆۆۆیسۆۆۆووته 

بۆۆۆه
كوردستانه،ئهگهرلهجيۆاتیديۆزلبۆۆوێسۆتگهكانیكارەبۆاغۆازیسروشۆتیبهكۆاربهێنرێۆت

ئهواخهرجیئهودوومليارەبۆنيوملياركهمدەبێتهوە.
سۆتويۆهكمليۆۆندۆالركرێۆیكارەبۆایتوركيۆاقهرزاريۆن.ئهمه

تائێسۆتانۆزيكهی( )62
شه
جگهلهههندێقهرزیناوچهیپێنجوێنكههیواڵتیئێرانه.
وهی كارەبا له ههرێم بۆ بهشداربووانی تۆڕی خزمهتگوزاری كارهبای
نرخی فرۆشتنه 
نرخیيهككيلۆ

كاتێكدايه

هاوواڵتی،ئهمه 
له

درێته
دينارده 

يهككيلۆواطبه()25
نيشتيمانی 
رێمبهراورد


بایهه

یكاره

منرخه
گه 
رئه
وهستێت.ئه 
دينارده 

رحكومهتبه()222

واطله 
سه

كه
نته  
به ()23سه 
ككيلۆواطلهوێ 


بينيننرخیيه

ڵواڵتیتوركيایدراوسێده
ينلهگه
بكه 
نته.
كسه 

رێمیكوردستانته 
نهايه

له 
هه
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ئێمهپێمان وايه گرانكردنی نرخی كارەبالهمدۆخهلهسهر خهڵكیلهجێگایخۆیدانيه،
بهاڵم پێدانی كارهبا بۆ كۆمپانياكان و شوێنه پيشهسازيهكان و پرۆژهكانی مۆڵهت پێدراو
بهرهێنان پێويستی به پێداچوونهوە ههيه ،ههروەها نرخی كارەبا بۆ
ستهی وه 
اليهن ده 
له 

لهدوای
،پێمانوايه  

ئهوانهیرێژەيهكیزۆربهكاردەهێننزياتربێتلهوەیكهئێستاههيه 
واویسێكتهری


باوته

نرخیكاره
كیگشتیبه 

وه 
يه
كۆتايیهاتنیقهيرانیدارايیپێداچوونه 

كارهبابكرێت.

نزيكهی
كه  
له اليهكی دی به كارهێنانی كارەبا زيادی كردوە ،بههۆی كهمپی ئاوارەكان  
رێژهیدانيشتوانی
له 
كاته( )٪32
ده 
رێمنكه 

له 
هه
ئاواره 

()2.522.222(–)2.622.222
ناوچه

ئاوارهكانی عێراقی تێدايه و به

ههرێم ()٪25ی كۆی 
وه  
ههرێم زيادی كردووه  .

لهكاتێكدا ههموو بهغدا ()٪22ی ئاوارهی عێراقی لهخۆ
گاته (  )٪62
كوردستانيهكان ده 
گرتووه(  بۆ ئهم ئامارانهی پهيوەست به ئاوارەكان پشتمان بهستووە به لێدوانی وەزارەتی

يه له  كارەبا كه بۆ
رێژه 
پالنی حكومهتی ههرێم و كۆچ و كۆچبهرانی عيراق) .جا ئهم  
وهی شهقامهكان و بير و وێستگهكانی ئاو
رووناككردنه 

كهمپهكان دەچێت ئهوەشی كه بۆ 
بهكاردێتبهكارەبایبزربوو()Loseئهژماردەكرێت.
ئێستا لهکۆى سێ وێستگهی بهرههمهێنان  ،کارەبا يهک دانهيان (کۆمباين سايکل)ـه که
بهگهرمىکاردەکات،بهکارخراوەلهههولێره ،ئێستاکارلهوێستگهىسلێمانىدەکرێت بۆ
بهکارخستنى ،پێويسته له ئايندەدا کار له وێستگهى دهۆک بکرێت چونکه بهکارکهوتنى
(كۆمباين سايکل) هاوکارە بۆ کهمکردنهوەى بهکارهێنانى گاز  ،ئهمهش هاوکارە بۆ
کهمکردنهوەیخهرجيیوزيادکردنیداهاتکهبهههمووپێوەرێکدەبێـتبۆساڵىئاييندە
بهکارهێنانىگازکهمبکرێتهوە.
دووملياردۆالر،وه

له ()2
بريتييه  

سااڵنه 

اته بهكورتی،بڕیتێچوویكڕينیگازوايل
و 
بایههرێمی


كۆیكاره
يهكملياردۆالر .
له
له( )2
بريتييه 

باسااڵنه


كڕينیكاره
بڕیتێچووی
گهر ئێمه
وه ئه 
دهمێنێته 
يهی كه  
لهو ( )٪52
كوردستان نزيكهی ()٪52ی بزر بووه  
شوايكردووه كۆی

ئه 
مه
رمانحسابه  .

له 
سه
باكه  
مووكاره 


نرخیهه
()%25يشبهكاربهێنين
كهی
اڵمداهاته 

سهرووی()3سێملياردۆالربێت 
،به
له 
سااڵنه 

رجيیكارهبایكوردستان


خه
زارهتی
مهش تهنها بهشی تێچووی بهكاربردنی وه 
سێسهد مليۆن دۆالره  ،ئه 
تهنها (  )322
باردهكات.


كاره
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تيَضووى كـــارةبا


طــــــــــاز

دوو مليار دؤالر




خةرجيى وةزارةت
داهاتى كارةبــا

كـــــــرِين
يةك مليار دؤالر



سيَ مليار دينار

( )022دووسةد مليؤن دؤالر.
( )022سيَسةد مليؤن دؤالر.



لةم رِووةوة ئةم ثيَشنيازانة دةخةينة روو:
دابهشكردنی فرۆشتنی
له ههمووی گرنگتر ئهوەيه كه له ئايندەدا بهرههمهێنان و  
-0
كارەبا بدرێته كهرتی تايبهت ،تهنها گواستنهوەی كارەبا له اليهن حكومهت
ماوهی پێشوودا حكومهت پرۆژهی پێوهری زيرهكی
تايبهتی له 
به 
وه  
بمێنێتهوە  .
چیگهيشت.

مپرۆژهيهبه

اڵمديارنييه 
ئه

ديراسهكردبووبه

رجهم ئهو
روهها سه 
 -0ئهو گرێبهستهی كه له گهڵ كۆمپانيای (ماس) كراوە و هه 
ههرێم
له 
وه 
ته 
نكهرتیتايبه 
بالهاليه 
مهێنانیكاره 

بۆبه 
رهه
یتريشكه  

گرێبه 
ستانه

دوایگرێبهستی(ماسگلۆباڵ)ئيمزاكراون،پێداچوونهوەیپێدابكريت ،چونكه

گرێبهستی
له  
كۆمهڵێك خاڵی تێدايه له بهرژەوەندی حكومهت دانيه .بۆ نموونه  
حمهد ئيسماعيل) ئهگهروەحدەيهكی
رهێنهر :ئه 

وه 
به
كۆمپانيای (ماس گلۆباڵ) ( -
چاوهڕوان كراوبوو
وه  
داخه 
به 
كه  
كارەبا به رێژەی پێويست بهكاريش نههێنرێت  ،
ههموو كارهبای
كه  
بههۆی خراپيی ژێرخانی كارهبای ههرێم له توانادا نييه  
كه  

مهاتووبهكاربهێنرێت،ئهواههردەبێپارەیتهواوی()٪222یبدرێتێ.

به 
رهه

كهمی ساڵی  2222بڕی ( )22.653چل و
شهش مانگی يه 
بۆ نموونه :تهنها له  
زراهتی
روه 
سه 
له 
رامه  
كغه 


زاردۆالروه

نجاوسێهه
شسهدوپه
دوومليۆنوشه 

ووهرنهگيراو(واتهبهكارنههاتوو).
یئاماده 


روزه
به 
رامبه
له 
باحيسابكراوه 


كاره
وهی وێستگهكانی
كردنه 

سهر صيانه
له 
زارهتی كارهبا نييه  
 -0هيچ چاودێرييهكی وه 
يهكصيانهناكرێنهوە،چونكهههرچهندگازوايليانپێويست
هيچشێوه 

،كه 
به
كارەبا 
دهبێت بهپێی گرێبهستهكان ،بۆيه ئهمساڵ
بێت دابين كردنی لهاليهن حكومهت  
وێستگهكانیكارەبازيادیكردوەتهنانهتوێستگه

رێژەیگازوايلیدابينكراو بۆ
ههيه( )٪25بهبهراوردلهگهڵساڵیرابردوورێژەیپێويستیگازوايلیزيادی
كردوە ،كۆمپانياش ئامادە نيه خهرجی له سيانه بكاتهوە ،چونكه چهندی گازوايل
زياد خهرج بكات ههر دەبێ حكومهت تهحهمولی بكات ،ئهمهش پێويستی به
پێداچوونهوەههيه.
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 تهمويلكردنیوێستگهكانیكارەبابهگازوايلبارقورسيهكیئێجگارزۆریله
دوازده

سهرميزانيهدروستكردوەوبهپێیزانياریئێمهتائێستانزيكهی( )22
وهی كه
رهڕای ئه 
سه 
مليار دۆالر بۆ كڕينی گازوايل بۆ كارەبا خهرج كراوە  .
گازه بهپێی رێنمايی گرێبهستی حكومی ئهنجام نادرێت و هيچ
وهی ئهم  
كڕينه 

خساندنیبواریيهكسانبۆههموواندابين


ركردنوره
مايهكیكێبڕكێوته 
نده
بنه 
ناكرێت ،له كاتێكدا دەتوانرێت له رێگای گازی سروشتی به مهبلهغێكی كهم
كارەبای پێويست دابين بكرێت .بۆ نموونه له ئێستادا سااڵنه به بڕی دوو مليار
دۆالرگازوايلبۆوێستگهكانیكارەبادابيندەكرێت،بهاڵمئهگهربكرێتهغازی
سروشتیتهنهاپێويستیبهتێچووینيوملياردۆالرههيه،بهمپێيهشيهكمليارو
نيوكهمدەبێتهوە .بۆيهپێمانوايهدەبێئهمبابهتهلهئهولهويهتیكاریحكومهت
سهر هۆكاری دواكهوتنی
وهی پێويست بدات له 
حكومهت روونكردنه 

دابێت  ،وه 
وه.
اليهنكۆمپانيای(داناغاز)ه 
دابينكردنیگازیسروشتیله 

وهی كارهبای بزر بوو
زارهتی كارهبا كاربكات بۆ كهمكردنه 
وه 
نگه  
زۆر گر 
(.)Lose
تةوةري ثيَنجةم

ثالني داهاتوو بؤ غازى سروشتى و كيَشةي بةرهةمهيَنانى
 -2لهداناغازرۆژانه( )332مقمق(مليۆنقدممكعبقياسی)غازیسروشتیبهرههم
دەهێنرێت.
ههروەها رۆژانه( )2222تۆن  LPGبهرههم دەهێنريت ،له گهڵ بهرههمهێنانی
چواردهههزاربهرميلكۆندنسينت(نهفتا)رۆژانه.

()22.222
ئێستا ههرێمی كوردستان له گهڵ داناغاز له كێشه دايهو بابهتهكهش له بهردەم
له
ركهوت كه  
ندهن .دوای به دواداچوونمان بۆمان ده 
له 
له  
وڵهتييه  
ناوبژيوانی نێوده 
وتننامهی نێووان حكومهتی ههرێمی كوردستان و كۆمپانيای داناغاز

ماوه رێككه
بنه 
واووهكو


ستێكیته
به  
گرێبه
كراوه  

وتنبووه  
ونه

مايهكیرێككه
چوارچێوهیچهندبنه 


له
ههرێم كراوه .پێمان وايه
وڵهتييهكانی نهوت له  
گرێبهستهكانی لهگهڵ كۆمپانيا نێوده 

وه له
ههموو وردهكارييهكانه 
دەكرێت ئهم بابهته له چوارچێوەی گرێبهستێكی نوێ به 
رێگای رێككهوتن و پێكهاتن چارەسهر بكرێت  ،و حكومهتی ههرێمی كوردستانيش
سهاڵتهكانی خۆی لهياسای نهوت وگازی ههرێمی
ده 
وهكو اليهنی خاوهن سياده  

وه
مانهتی ئه 
سته  ،بهجۆرێك زه 
وهی ئهو گرێبه 
تنه 
كوردستان بهكاربهێنێت بۆ داڕش 
كانیكارهبادابينبكرێتوچيترئهو

بكرێتكه گازیسروشتیپێويستبۆوێستگه
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تبه
باره 
یسه 


داناغازداواكه
كرێت،چونكه


رجنه

بۆكڕينیگازوايلخه
زۆره
بودجه 

وه.
يانلهدادگایناوبژيوانیبردۆته 

بيستوپێنجساڵیگرێبهسته 
كه

وهیبۆ()25
مانه 

 -2حکومهت له ههوڵدايه بۆ واژۆکردنى گرێبهستێک لهگهڵ کۆمپانياى ( )Aبۆ
رۆژێكداكه ()252مقمقتاكۆتايی ساڵی()2220

له 
بهرههمهێنانى( )252مقمق  
تهواودهبێت.

له كۆتايی ساڵی
رۆژانه   ،

وە لهگهڵ کۆمپانياى ( )Bبۆ بهرههمهێنانى ( )52مقمق 
واودهبێت.

()2220ته
مهرجه له گرێبهستهکه بۆ سهرەتاى ساڵى ( )522( )2220مقمق تهواو بکات .وە
سهرەتا()222مقمقبهرههمبهێنێبۆکارەبا.
ههولێرههوڵههيهبۆبهرههمهێنانى()222مقمق/رۆژانه.
ههروەهاله 
لهيلێبكرێتولهههمانكاتداچاودێريشبكرێت.
په 
پێويسته 

نگاوه
مهه 
ئه 

تـةوةرى شةشةم

قــةرز و داهــــات و مـــووضة و باج و رسومات
يةكةم :قةرزةكان
لهساڵی2223داهاتیههرێمبريتیبووله22ترليۆندينار.بهاڵملهساڵی2222كۆی
داهاتیههرێمبريتیبووله0ترليۆندينار..
لهساڵی3223رێژەیكورتهێنانیبودجهیههرێمبريتیبوولهيهكترليۆنوحهوتسهدو
شهش مليار ،بهاڵم كورتهێنان له ساڵی  2222بريتی بوو له حهفت ترليۆن و حهفت سهد
مليار.
تا ئَك ةا هةريكم:
 -0سێموچهیفهرمانبهرانقهرزارەكهدەكاتهدووملياروچوارسهدمليۆندۆالر.
 -5زياتر له سێ مليار دۆالری كۆمپانياكانی نهوت قهرزارە كه دوو كۆمپانيايان
يهكمليار
یتركه( )2

دووملياردۆالرهوئه 
وه

كهيان()2
رزه 
وڵةتينوبڕیقه 


نێوده
يانپارهی

حكومهت

به 
يانداوه  


،جايانپاره
كانه 
نياناوخۆييه 

قهرزیكۆمپا
دۆالره  

گازوايله.

 -0نزيكهیشهشسهدمليۆندۆالریبهڵێندەروكۆمپانياكانیناوخۆيشقهرزارە.
 -4له بانكی بازرگانی بڕی دوو ترليۆن و يازدە ملياری خهڵك دانرابوو ،بهاڵم ئهو
پارەيه خهرج كراوە .كۆی گشتی ئهو پارانهی له بانكهكان بوونهو خهرج كراوە
نزيكهی0ملياردەبێت.
 -2پارەیيهكساڵیپااڵوگهكانیبازيانوكهورگۆسكقهرزارين.
بهمپێيهشههرێمیكوردستانزياترله25ملياردۆالرقهرزارە.
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ئهمحاڵهتهلهبانكهحكومیوتهنانهتههندێبانكه ئههليهكايشبوونیههيه،بۆنموونهله
وهدمليارديناریهاواڵتيانلهوبانكهههبوو،بهاڵمئێستا
نه 
بانكیعهنكاوەیحكومی(  )02
تهنهابڕیيهكملياروسهدمليۆنماوە،بهمهشئهگهرهاواڵتيهكبيهوێتپارەكهیبباتهوە،
تهنها يهك مليۆن دينار يان چهند مليۆن دينارێكی پێدەدەنهوە ،بهمهش متمانهی خهڵك به
بانكهكان نامێنيێت .ههروەها بهشێكی زۆری ئهو پارانهی دانراون به حيسابی تهوفير
دانراون ،بهم پێيهش سااڵنه ( )٪6دەچێته سهری و له ئهنجاميشدا قهرزێكی زياتر له سهر
حكومهتكۆدەبێتهوە.


قةرز حتوسةت ال خييةلَة

شهشملياردۆالریحكومهتالیخهڵكهلهچوارچێوەی
بهپێیمهزەندەیئێمهنزيكهی( )6
قهرزی خانوبهرەو كشتوكاڵی و پيشهسازی و هاوسهرگيری و قهرزی بچوكی الوان و
قهرز بۆ بازرگان و كۆمپانياكان .وردەكاری
وه  
قهرزی نيشتهجێبوون و گهشت وگوزار   ،
بهشێكیئهمقهرزانهلهخوارەوەدەخهينهروو:
 -0قەرزی خانووبەرە :سێترليۆنوسێسهدونهوەدملياروچوارسهدوپێنجمليۆن
دراوەته قهرزی خانووبهرە  )222( ،ههزار كهس لێ سوود مهند بوونهو دوو
ترليۆنوحهوتسهدپهنجاوشهشمليارماوەونهگهراوەتهوە.
 -5قەرزی كشتوكاڵی :سهدونهوەدوسێملياروههشتسهدوههژدەمليۆنبۆقهرزی
كشتوكالی دراوەو ( )5225كهس لێی سوودمهند بوونهو سهدو حهڤدە مليارو پێنج
سهدمليۆنالیخهڵكماوە.
 -0قەرزی نیشتەجێبوون :پێنج سهدو حهوت مليارو سێ سهدو حهفتاو سێ مليۆن بۆ
قهرزی نيشتهجێبوون دراوەته هاواڵتيان ،هێشتا چوارسهدو پهنجاو سێ مليارو
چوارسهدوحهفتاوههشتمليۆنالیخهڵكماوە.
 -4قەرزی پیشە سازی:چلوسێملياروشهشسهدوههشتاوپێنجمليۆنوەكقهرزی
پيشهسازیبه( )235پرۆژەدراوە.چلوسێملياروحهوتسهدمليۆنالیخهڵك
ماوە.
 -2قەرزی گەشت و گوزار:دووملياروحهوتسهدمليۆنديناروەكقهرزیگهشتو
گوزاردراوەتههاواڵتيان،
 -6قەرزی پرۆژە بچوكەكانی الوان :بڕی ههشتا مليارو نۆسهدو سی حهوت مليۆن
ديناربۆئهمپرۆژەبچوكانهدرواته()0022كهس.
 -7سلفەی هاوسەرگیری :ئهمپارانهلهگهنجينهكاندراونهتهخهڵكنهمانتوانیبڕی
پارەكهبزانينكهالیخهڵكهلهسلفهیهاوسهرگيری.
 -0ئهمه جگهلهوەیبهپێیزانياریئێمه بڕی ( )322مليۆندۆالر بهقهرزدراوەته
دووكۆمپانيایكهلهبهرههمهێنانیكارەباكاردەكهن.
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حةوت سةد و بَ ت و يةك سلَار وةك قةرز بؤ بازرطا و كؤستانَاكا :

-9
ئهوەی جێگای ههڵوەستهكردنه ئهم جۆرە قهرزەيه كه به شێوەی قهرزی مهكشوف و
خصم (كۆمپياله) و قهرزی نهقدی دراوەته خهڵك ،كه كۆی قهرزەكه بريتيه له ()022
شهست
خهڵك ههيه (  )62
ملياردينار.ئهمبرەپارەيهدراوەته( )2.002كهس .لهمقهرزە 
مليارديناریوەرگرتوە.
رزهشبهمشێوەيهدابهشبووە:
مقه 
ئه 

)220( -2چوارسهدوچلوحهوتمليارلهههولێروەرگيراوەبهفائيدەی()٪22تهنها
يهكحاڵهتنهبێتكهبۆیكراوەته(.)٪3
 )260( -2دووسهدوشهستوحهوتمليارلهسلێمانیوەرگيراوە،بهفائيدەی( )٪3تا
( )٪5.5به شيوەی قهرزی نهقدی كه ئهمه جۆرێكی قهرزە تهنها الی ئێمه بوونی
ههيهولهروویمالیشتیلهمبابهتهبوونینيه.
)0( -3حهوتملياردينارلهدهۆكوەرگيراوە،بهفائيدەی(.)٪22
ئهوكهسانهیگوژمهیقهرزەكانيانكهمهولهخوار 3ملياردينارەتارادەيهكیباشپابهندن
كهی،بهاڵمئهوانهیلهسهرووی  3مليارديناريانوەرگرتوە،نه
سووده 

بهدانهوەیقهرزو
كهی  ،زۆربهيان ماوەی قهرزەكهيان بۆ
سووده 

قهرزەكان دەگهرێننهوە نه پابهندن به دانی 
درێژكراوەتهوە،هێشتائامادەنينبيدەنهوە،زۆربهیئهوقهرزانهلهساڵی2222دراون.
ئهوەی كێشهی گهورەيه لهپێدانی ئهم قهرزانه ئهوەيهكه دەبوايه له بری قهرزەكه رەهنێك
دابنرێتكهئهوقهرزەبههاكهیبريتیبێتله()٪32یئهورەهنهیدانراوە،بهاڵمبههۆی
ئهوەیليژنهكانیخهمالندنلهتۆماریخانوبهرەخهمالندنهكهيانراستنهبووە،لهزۆرلهو
قهرزانهی كه ههيه بههای رەهنهكه كهمترە له بههای قهرزەكه ،هۆكارەكهشی ئهوە بووە،
ئهگهر پارچه عهقارێك بههاكهی ئهمرۆ  222مليۆن دينار بكات له خهمالندنی ليژنهی
تۆماریخانووبهرەبهيهكمليارخهملێندراوە.
بهاڵم وێرای ئهوەش زۆر گرنگه كه ياسای (تحصيل الديون الحكومية) ژمارە 56ی ساڵی
 2000جێبهجێبكريتوماوەيهكبدرێتهئهوانهیقهرزياناليهوماوەیدانهوەشیتێپهريوە،
ئهگهر لهو ماوەيه نهدرايهوە ،ئهوا يهكسهر به زيادكردنی ئاشكرا رەهنهكان بفرۆشرێن.
ههروەها سزای قورسی ليژنهكانی خهمالندن بدرێت ،ئهگهر لهسهريان ساغ بووەوە كه
بهئهنقهستئهوخهمالندنانهيانكردوە.
بهپێۆۆیبهدواداچۆۆوونیئۆۆێمهلهكۆۆۆیههمۆۆووئهوقهرزانهیكهحكۆۆومهتالیخهڵۆۆكههيهتۆۆی
مانگانهكهمترله()32سىمليارديناردەگهرێتهوە.
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دووةم :ضاكسازى لةبواري مووضة و دةرمالَةكان:
ردهكاتدەكريتچاكسازيهكیباشلهبواری
سه 
تكاریله 


حكومه
كه
بهپێیئهوپرۆژەيهی 
بهڕێز سهرۆك
موچهو دەرماڵهكان بكرێت ،ئهمهش به بنهما وەرگرتنی ئهو پرۆژەيه كه  
وهزيرانیفيدراڵ(حيدرالعبادي) لهبهغدالهبواریموچهكردی ،بهاڵمبهههمواركردنی

چوارچێوهی

تيشكهبابهتیمووچه 
له

ئهوتۆكهلهگهڵههرێمیكوردستانبگونجێت،به 
تايبه
هایفيدراڵینييه.


اڵتیره
وده 
سه
هاتووه 


ستوریعێراقیفيدراڵنه
ماددهی( )222
یده


كؤي ذمارةى
مووضةخؤران

ذمارةى مووضةخؤرى
دامةزراو (دائم)

ذمارةى مووضةخؤرى
طريَبةست

ذمارةى
خانةنشينان

ضاوديَري
كؤمةآليةتى

برِي ثيَويستى مانطانة
بة دينار

000010351

1030077

050222

0000002

4020010

 010مليار دينار

رهڕای دهرچوونی چهند
سه 
تا ئێستا نازانرێت چهند خهڵك له كهرتی تايبهت كاردەكهن  ،
به
رلهمانیكوردستان  
يهنپه 
تیلهال 
اڵيه 
یكۆمه 


مواركردنیياسایكاروبيمه

كبۆهه

ياسايه
وه تائێستا جێبهجێ
داخه 
كهرتی تايبهت  ،بهاڵم به 
ئاراستهی هاندانی خهڵك بۆ كاركردن له  

نهكراون  ،چونكه بۆ ئهوەی كهسێك بيهوێت خۆی تۆمار بكات له كهرتی تايبهت پێويسته

رهڕای نهبوونی هاوسهنگی لهنێوان ئيمتيازاتی
سه 
رەزامهندی ( )226ئيمزا وەربگرێت  .
رتیتايبهت ،لهمتهوەرەئهمپێشنيازانهیخوارەوەدەخهينه

یگشتیوكاركردنله  
كه

وه 
زيفه
روو:
-0

-0

ليهتی حكومی له رێگای كهمكردنهوەو دەمج كردنی فهرمانگهو
يكه 
هه 
تهرشيقی  
بهرێوەبهرايهتيهكان ،خانهنشينكردنی ئهو راوێژكارو پله تايبهتيانهی بروانامهياننيه و
پێويست نين ،چارەسهری كێشهی ئهوانهی پێيان دەگوترێت موعهوەم ،چارەسهری
كێشهی ئهو كهسانهی ئهندامی شارەوانيهكانن و موچه وەردەگرن .كهمكردنهوەی
ژمارەیوەزارەتهكان...هتد.
بهپێیبهدواداچوونیئێمهلهوبرەپارەيهیبۆموچهتهرخاندەكرێتبری()٪25
مووچهیبنهرەتيه كهدەكاته 350ملياردينار،كهچی()٪55دەرماڵهيهودەكاته203
مليار دينار .به باشی دەزانين له چوار چێوەی پرۆسهيهكی دادپهروەرانه دەرماڵهكان
رێكبخرێنهوەو ئهوەی شايستهی نيه ببردرێت ،بۆ نموونه كهسێك دەرچووی بهشی
كيميايه،بهاڵمكاریسكرتێریدەكات،نابێتدەرماڵهیمهترسیوەربگرێت،دەرماڵهی
مهترسیلهبواریكيمياتهنهابۆئهوەيهكهلهناوموادیكيمياویكاردەكاتئيتربۆ
رهڕای ههبوونی جياوازييهكی زۆر له
سه 
ههموو بوارەكانی ديكهش بهم شێوەيهيه  .
ههمان ناونيشانی
رانهی كه  
رمانبه 

تهكان بۆ ههمان ئهو فه
زاره 
لهنێوان وه 
رماڵه  
ده 

كوژمێريار،وردبين،ياسايی،شوفێر،كارگوزارهكان...هتد.

يه 
وه
زيفيانهه 


وه
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ئهوەیپهيوەستهبهدووموچهيیوئهوموچهخۆرانهیكهدەوامناكهنيانلهدەرەوەی
واڵتن ديسان به شێوەيهكی دادپهروەرانه ئهم بابهته كۆتايی پێبهێنريت و هيچ كهسێك
دهر(استثناء)نهكرێت،بهمهشپارەيهكیزۆربۆبودجهیگشتیدەگهريتهوە.
به 

پشتگيری تهوای ئهو چوادە پێشنيازە دەكهين كه وەزارەتی دارايی بۆ كهمكردنهوەی
خهرجيهكانوچاكسازیلهبواریموچهپێشكهشیئهنجومهنیوەزيرانیكردبوو،به
باشی دەزانين له زووترين كات برياری له سهر بدرێت و پرۆژەكه بكهوێته واری
جێبهجێكردن.

سيَيةم :باج و رسومات:

لهههرێمیكوردستاننزيكهی()22بيستودوو ههزاركۆمپانيالهبهرێوەبهرايهتی
زارهتی بازرگانی و پيشهسازی تۆمار كراون لهو
وه 
له  
گشتی تۆماركردنی كۆمپانياكان  
چوارده ههزارلهبهڕێوەبهرايهتیگشتیباجهكانوخانووبهرەیميری

رێژەيهتهنها()22
ههشت ههزار كۆمپانيا له باجی خانووبهرە تۆمار نهكراون،
تۆماركراون ،بهم پێيهش (  )5
ئهو كۆمپانيايانهی كه تۆمار نهكراون له كاتی كاری ئههلی دەكهن دەتوانن باج نهدەن.
ههروەها سهپاندنی باج له ههرێمی كوردستان به بهراورد لهگهڵ عێراق زۆر كهمترە ،بۆ
نموونهباجیدابينكردن (تجهيز)لهبهغدابريتيهله( )٪22بهاڵملهههرێمبريتيهله(،)٪0
باجیمقاوالتلهبهغدابريتهله(،)٪25بهاڵملهههڕيمبريتيهله(،)٪6ههروەهااعفائاتی
باج ئێجگار زۆرە  ،بۆ نموونه كۆمپانياكانی نهوت باج نادەن ئهمهش پێچهوانهی ماددەی
()22یياسایژمارە()22یساڵی()2220ینهوتوگازیههرێمیكوردستانه.ئهمه
جگه له اعفاكردنی چهندين كۆمپانيا له باج به  هامشێكی يهك دێڕی ،بهخشين له باج
پێچهوانهی ياسايه ،چونكه سهپاندن و بهخشين له باج تهنها به ياسا دەبێت .به پێی ماددەی
پێنجهملهياسایوەبهرهێنانژمارە()2یساڵی( )2226سهرجهمپرۆژەكانیوەبهرهێنان
تا(  )22ساڵلهباجدەبهخشرێن،ئهمماددەيهشپێويستیبهپێداچوونهوەههيه،چونكهبهم
پێيهسهرجهمميوانخانهومۆڵهگهورەكانوشارەكانینيشتهجێكردنو...هتدتا( )22ساڵ
باجنادەن.
دوشهست ملياردينارەكه

ههمووباجیيهك ساڵیههريمی كوردستاننزيكهی( )262
سه
تهنهابهشیموچهیيهكمانگیوەزارەتیپهروەردەدەكات،ئهمهلهكاتێكدايهزۆرلهواڵته
ئهوروپيهكانسهرچاوەیسهرەكیداهاتيانبريتيهلهباج.
له نێوان ساڵی ( )2225 -2220كۆمهڵێك ياسا له پهرلهمانی كوردستان دەرچوونه رێژەی
باجی له سهرخهڵكی دەوڵهمهند كهمكردۆتهوە ،بۆ نموونه پهرلهمانی كوردستان به ياسای
ژمارە ( )22ی ساڵی  2220ياسای ژمارە ( )26ی ساڵی 2062ی زەريبهی عهرەصاتی
ههمواركرد ،به پێی ماددەی دووەمی ئهم ههمواركردنه ئهگهر كهسێك ههر چهند پارچه
زەویوەكقهرەبوولهئهنجامیكوژاندنهوەیزەویوەرگرتبێئهوابۆماوەیسێساڵله
باج دەبهخشرێت  ،كه پێشتر ئهم بهخشينه نهبوو .به پێی ئهم ههمواركردنه ئهگهر كهسێك
(  )222پارچهزەويشوەكقهرەبوووەربگرێت،تاسێساڵيهكديناريشنادات.ههرله
ههمانههمواركردنئهگهركهسێك( 222م )2مهتردووجاتا(622م )2مهتردووجازەوی
له باج دەبهخشرێت ،ئهگهر ئهو زەويهی فرۆشت و يهكێكی ديكهی كری لهويش له باج
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دەبهخشرێت ،ئيتر ئهگهرسهد جاریديكهش زەویبكڕێتو بفرۆشێتههردەبهخشرێت،
بهاڵملهياسایپێشووتهنهايهكجارلهباجدەبهخشرا.
ههروەها  پهرلهمانی كوردستان به ياسای ژمارە ( )25له ساڵی  2220ياسای باجی
خانووبهرەی 262یساڵی 2050یههمواركردوبهپێیئهمههمواركردنهتاحهوتساڵ
ههمووئهو باڵهخانانهلهباجدەبهخشرێنكهلهسێنهۆمزياترن،بهاڵمبهپێیياسایژمارە
262تهنهابۆماوەیسێساڵئهوبهخشينهلهباجههبوو.
رسوماتی ئهو خزمهت گوزاريانهی حكومهت پێشكهشی دەكات پێويستی به پێداچوونهوە
ههيه،يانرسوماتیئاوزۆركهمهوههرئهوەشهوایكردوەخهڵكئاوزيادلهپێويستیخۆی
بهكاربهێنيت،بهرێكخستنیئهمرسوماتانهداهاتێكیزۆربۆحكومهتزياددەبێت.
ينهڕوو:
كدهخه 
يه 
داچهندنموونه 
وه 
یخواره 

مخشته 
يه


له


ز
2
2
3
2
5
6
0
5
0
22
22
22
23
22
25
26
20
25
20
22
22



خـــــزمةتطوزارى
سؤلَةتى دروسةتردنى نةخؤشخانة تايبةت
سؤلَةتى كردنةوة زانتؤ و ثةميانطة تايبةت
سؤلَةتى كردنةوة قوتاخبانة يا باخضة ساوايا -ئةهلى
سؤلَةتى دوكانى فرؤشةنى جطةرة
سؤلَةتى ئوتَكلى ثَكنج ئةسةَكرة كة ضَكيةخانة هةبَكت
سؤلَةتى ئوتَكلى ضوار ئةسةَكرة كة ضَكيةخانة هةبَكت
سؤلَةتى ئوتَكلى سيك ئةسةَكرة كة ضَكيةخانة هةبَكت
سؤلَةتى ئوتَكلى دوو ئةسةَكرة و يةك ئةسةَكرة بيك ضَكيةخانة
سؤلَةتى كردنةوة عَادة ث ييتى و تاقَطة
سؤلَةتى دروسةتردنى بالَةخانة بازرطانى
سؤلَةتى دروسةتردنى خانوو
فةحص كردنى يةك كَلؤ زيكرِ
سؤلَةتى ثَكدانى ريكتالم كرد
سؤلَةتى كردنةوة شريينةسةنى ثلة ثَكنج
سؤلَةتى سوثةرساركَكت و سَنى ساركَكت و ساركَكت
سؤلَةتى كردنةوة سؤبَلَات
سؤلَةتى بةن ينخانة ثلة يةك و دوو
سؤلَةتى كردنةوة دوكانى ساست فرؤشى
سؤلَةتى كردنةوة كارطة طةورةكا
سؤلَةتى سةرتاشخانة
سؤلَةتى ثرؤذة ئاذةلَى ثةلةوةر لة  0دؤمن تا  01دؤمن

برِى رسومات
 305111دينار
بيك بةراسبةر
بيك بةراسبةر
بيك بةراسبةر
 0115111دينار
 5005111دينار
 5115111دينار
 315111دينار
 515111دينار
 011دينار بؤ هةر سةتريكة دوجا
 505111دينار
 51511دينار
بيك بةراسبةر
 515111دينار
بيك بةراسبةر
بيك بةراسبةر
بيك بةراسبةر
 555011دينار
 515111دينار
 555011دينار
 015111دينار
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يه ،زۆرجاربڕیتێچووی
شیهه 


ورسوماتانه
ووهرگرتنیئه
وه 
كۆكردنه 

تكێشهی


حكومه
پێمانوايه

ئێمه 
ردهگيرێت .
یوه 
ورسوماتانه 

پارهیئه
له  
زياتره  

ورسوماتانه 

وهیئه
كۆكردنه 
كاريگهری باشی

سهدانی دی دهكرێت نرخێكی ئهوتۆ وهربگيرێت كه 
ئهو رسوماتانه و به  

يهكی
بهستهش  ،پێشنياز دهكهين ليژنه 
ئهم مه 
سهر زيادكردنی داهاتی ناوخۆ .بۆ  
ههبێت له 

بهرسوماتهكان.
وه 
داپێكبێتبۆپێداچوونه 


مبواره
تمه 
ندله
پسپۆڕوتايبه 


لهسۆۆهرئهمبنهمۆۆايهبهپێويسۆۆتیدەزانۆۆينپێۆۆداچوونهوەبهئيعفائۆۆاتیبۆۆاجوگۆۆومرگیلهسۆۆهر
كۆمپانياكانیوەبهرهێنانونهوتوچێشتخانهوهوتێلهكانو...هتدبكريت.بۆنمۆوونهئۆێمهبه
دواداچوونمۆۆۆۆانبۆۆۆۆۆيهكچێشۆۆۆۆتخانهیگهورەیههولێۆۆۆۆركۆۆۆۆردتهنهۆۆۆۆابهفرۆشۆۆۆۆتنیئۆۆۆۆاولهم
شهسۆۆتمليۆۆۆندينۆۆارقۆۆازانجدەكۆۆات،كهچۆۆیبۆۆاجیيهكسۆۆاڵیئهو
چێشۆۆتخانهيهمانگۆۆانه( )62
چێشتخانهيهبريتیبووەله()22چلمليۆندينۆار.هۆكۆاریسۆهرەكيشلهمهئهوليژنۆانهنكه
تهخمۆۆينبۆۆۆبۆۆاجدەكهنوزۆرجۆۆاررەشۆۆوەودێۆۆتهنۆۆاوبۆۆابهتهكه،يۆۆانكۆۆارگهيهكیگهورەی
دهمليۆندينار.بۆيهدەبۆێههوڵبۆدرێت
چيمهنتۆلهسلێمانیباجیساڵێكیتهنهابريتيهله( )22
بهگشتیسيستهمیباجورسوماتوگومرگرێكبخرێتهوە.

ضوارةم :داهات و خةرجيى ناوخـــــؤ:
سۆهدوچلمليۆار
یلۆهسۆنوری( )222
زيكۆه 
مانگانۆهن 

ریهۆهرێم


رتاسۆه
لۆه 
سه
يةكةم :داهۆاتینۆاوخۆ 
دينارهكهپێكدێتله(گومرگ،بۆاج،پۆارەیكارەبۆاوئۆاو،سۆهرپێچیهۆاتوچۆ،رسۆوماتی

رزه،
كوقۆه 


یچۆه
یتۆربه 
شۆێوه

شۆه 
كه
قدیدێۆتوبه 

شێكیبه 
نه

،كه 
به
ديكهیجۆراوجۆر) 
قۆدیوهكداهۆاتینۆاوخۆدێۆت،

دمليۆاردينۆاربۆه 
نه

نزيكۆهی( )222
سۆه

تێكۆڕامانگانۆه

كه

ككاتدانايۆهت.بۆنمۆوونهكۆۆیداهۆاتیبۆاج،گۆومرگ،ئۆاو،كارەبۆا،

موویله 
يه


شهه
ئه 
مه

هۆۆاتوچۆله2225/2/2تۆۆا2225/5/32بهمشۆۆێوەيهبۆۆووە:بۆۆاج()222.602.222.222
سۆۆهدوبيسۆۆتمليۆۆاروشۆۆهشسۆۆهدونهوەدمليۆۆۆندينۆۆار،گۆۆومرگ()322.600.222.222
سۆۆۆۆۆێسۆۆۆۆۆهدوچۆۆۆۆۆوادەمليۆۆۆۆۆاروشۆۆۆۆۆهشسۆۆۆۆۆۆهدوحهفتۆۆۆۆۆاونۆۆۆۆۆۆمليۆۆۆۆۆۆن،كارەبۆۆۆۆۆاوئۆۆۆۆۆۆاوو
هۆۆۆاتووچۆ()266.265.222.222دووسۆۆۆهدوشهسۆۆۆتوشۆۆۆهشمليۆۆۆاروسۆۆۆهدوشهسۆۆۆتو
ههشۆۆتمليۆۆۆندينۆۆار.كۆۆۆیگشۆۆتیدەكۆۆاته()022.530.222.222حهفۆۆتسۆۆهدويهك
ملياروپێنجسۆهدوسۆیوحهوتمليۆۆن،ئهگهرئهممهلهغهشدابهشۆیپێۆنجمانۆگبكهيۆن
دەكاتهسهدوچلملياردينار.
وبۆۆبۆواریبۆهكاربردن

رمووچۆه

داهاتیناوخۆناچێتۆه 
سۆه

بهپێیوتهیوەزيریدارايی
ناوخۆييهكانو

كان،كرێیخانوووبه 
شه


رمانگه

یگشتیفه
نه 
سريه
كاردێت،بۆنموونه :


به
وهیشۆۆارهكان،چۆۆاپیكتێۆۆب،كۆۆاری
وه،پاككردنۆۆه 
ياره،ئێشۆۆكگری،كرێۆۆیوانهوتنۆۆه 
سۆۆه 
وه،كڕينۆۆیدهرمۆۆان،هێڵۆۆیئينتۆۆهرنێت،خۆۆواردنینهخۆشۆۆخانهو
زيۆۆاده،كرێۆۆیتاقيكردنۆۆه 
گرتووخانهكان،كلۆریئاو...هتد.

رجدهكرێۆت


كاربردنخۆه

بۆواریبۆه
داهاتینۆاوخۆيیكۆه

تبه
باره 
رسه 
،هه 
اليهكیدی 
له 

كۆهبهپێۆیدەسۆتوررەگهزنۆامهئيتيحۆاديهودەبۆێكۆۆی
يۆه 
وه 
ويشئه 

يه 
ئۆه
كیدیهه 

كێشه 
يه
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پۆۆۆارەكهیلهاليهنبهغۆۆۆدادابۆۆۆينبكرێۆۆۆت،بهاڵمبهغۆۆۆداتهنهۆۆۆا()2.622.222.222دوو
مليۆۆۆۆاروشۆۆۆۆهشسۆۆۆۆهدمليۆۆۆۆۆندينۆۆۆۆاردەنێرێۆۆۆۆت،كهچۆۆۆۆیخهرجۆۆۆۆیرەگهزنۆۆۆۆامهبۆۆۆۆريتيهله
()5.622.222.222پێنجملياروشهشسۆهدمليۆۆندينۆار،بهمپێۆيهشمانگۆانهمهبلهغۆی
()3سێملياردينارلهاليهنحكومهتیههرێمدەخرێتهسهری.

دووةم :داهات و خةرجَى شة سانطى طوسرطةكا و فةرسانطة حتوسََةكا لةسيةر ئاسيةى هيةر سيآ
ثاريك طاكة ك لة ( )0151/5/5تا (:)0151/1/35









ز
2
2
3
2
5
6
ز
2
2
3

ناوى طومرط
گورمرگیئيبراهيمخهليل

گومرگیباشماخ
گومرگیحاجیئۆمهران

گومرگیگهرميان

یههولێر
خانه 
گومرگیفڕۆكه 

خانهیسلێمانی
گومرگیفڕۆكه 


برِى داهاتى شةش مانط بة دينار
230.603.256.222
225.222.002.222
20.022.520.222
20.225.030.222
0.203.655.222
0.520.230.222

خةرجَى شة سانطي فةرسانطةكا :

ثـــــــــاريَزطــــــا
ههولێر

سلێمانی
دهۆك

خةرجيى شةش مانط بة مليار دينار
235.200
55.550
02.200



ئۆۆێمهپێمۆۆانوايهئهوژمۆۆارانهجێگۆۆایههڵوەسۆۆتهلهسۆۆهركۆۆردنوبهدواداچۆۆووننبۆۆۆ
رجييهكانینێوانپارێزگاكان.


نگیداهاتوخه

ناهاوسه
له
پشتڕاستكردنهوەی 
زراوه


ودامۆه
سۆته
توده 

رجیوه 
زاره


ولێرخۆه

یپارێزگایهه

رجييانه
ئه 
مخه
تێبینی :
وه.
بااڵكانناگرێته 



تةوةري حةوتةم

ثيَشنياز و راسثاردةى طشتى
يةكةم :وەزارەتی سامانه سروشتيهكان پێويستی به دامهزراوەيی كردنی زياتر ههيه .ئێمه
تێبينيمان كرد له جياتی شايستهی دارايی كۆمپانياكانی نهوت وەزارەت ههڵساوە به
پێدانی برێك نهوت پێيان يان له جياتی كرێی گواستنهوەی نهوت برێك نهوتيان
وەرگرتوە،ئيتربهمشێوەيه،ئێمهپێمانوايهكێشهكانلێرەوەسهرههڵدەدەنوههر
يهكهوبهئارەزوویخۆیژمارەلێدەدات،بهاڵمئهگهرههموونهوتهكهبفرۆشرێت
و ئينجا پارەكهی تهحويلی حيسابی وەزارەتی دارايی بكرێت و ئينجا لهوێ پارەی
ردهكرێت.
سه 
چاره 
وگرفته 

كۆمپانياكانوگواستنهوەو...هتدبدرێتئه
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رهڕای
كانسه 


یوگازييه
دووةم :دواكهوتنیدروستكردنیصندوقیكوردستانبۆداهاته نهوت
رلهمانی كوردستان و دوا وادهش رۆژی
په 
له  
كه  
دهرچوونی ياسای سندوقه 

( )2225/5/22بوو بهپێی ياساكه  ،كه ئهمه يهكێكه له كێشهكان و به پێويستی
ڕێوهبردنی ئهو
دهستهی به 
دەزانين ئهنجومهنی وهزيران پهله بكات له پێكهێنانی  
صندوقهوهۆكاریدواكهوتنيشیروونبكرێتهوە.
سيَيةم :تائێستاشهێنانیگازیمااڵنودابهشكردنینهوتیسپیبۆهاواڵتيانوئهمبابهتانه
بار قورسيهكی زۆری بۆ وەزارەتی سامانه سروشتيهكان دروستكردوەو ئێمه به
پێويستی دەزانين ئهم بابهتانه بخرێنهوە سهر پارێزگاكان و وەزارەتی سامانه
سروشتيهكانسهرقاڵیسياسيهتیگشتینهوتوگازوكۆمپانياكان وههناردەكردنی
نهوتبێت.
وحكومهتههوەوڵبدهن ههمووكۆمپانياكانیديكهیتايبهتبهنهوتكهله

پهرلهمان
ضوارةم :
ياسایژمارە22یساڵی2220ینهوتوگازهاتووندروستبكهنكهبريتينله
كۆمپانيایكۆمۆ،كهپكۆ.
ثيَنجةم :حكومهتیههرێملهماوەیرابردووچهكیمردوویدابهبهبهڵيێندەروكۆمپانياكان
له بری ئهو سلفانهی كه موستهحقاتيان ههيه له الی حكومهت .ئهم بابهته بووە
دەرگايهك بۆ گهندەڵی و راكێشانی پارە بهو چهكانه له بانكهكان له بهرامبهر
وەرگرتنیرەشوە.بووەدەرگايهكبۆئهوەیكهئهوبازرگانانهیپارەيهكیزۆريان
لهحكومهتقهرزكردبووبهوچهكانهبيگهرێننهوە.
له ههمووشی گرنگتر ئهوەی كه له رێگای ساغ كردنهوەی ئهو چهكانه له بانكی
( )TBIلهبهغدائێستارەصيدیئهوبانكهلهههرێمبووەته(دووترليۆن)دينار.ئهم
بابهت  پێويستی به لێژنهيهكی لێكۆڵينهوە ههيه بۆ ئهوەی ههموو ئهوانهی دەستيان
ههبووەلهمبابهتهدادگايیبكرێن.
شةشةم :كێشهی ههرە سهرەكی ئهوەيه كه ئهو ژمارانهی له اليهن وەزارەتی سامانه
سروشتيهكانلهفرۆشتنینهوتباڵودەكرێنهوەتائێستالهاليهنديوانیچاودێری
دارايی وردبينيان بۆ نهكراوە ،بۆيه زۆر پێويسته ديوانی چاودێری دارايی دەستی
،يانله

كراوەبێتوتهواویداتاوژمارەكانبخرێتهبهردەستيانبۆوردبينیكردن
فافيهتوچاودێرینهوت
بواریشه 

تيكه  
له

ینێوده 
وڵه


زراوه

زگاودامه

رێگایده
كهنبانگهێشتبكرێنبۆوردبينیكردن.
كارده 

حةوتةم :چارەسهركردنیيهكجاریكێشهیپااڵوگهناياسايهكانوبوونیشهفافيهتیتهواوله
پااڵوگهكانورەخساندنیدەرفهتیتهواوبۆههمووكهسێككهبيهوێتلهمبوارانه
كاربكات دوور له ئيحتكار .ههروەها ئهنجامدانی پێداچوونهوەو لێكۆڵينهوە له
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گواستنهوەیگازوايلوخهزنكردنیوگواستنهوەیغازیمااڵنونهفتاوههموو
ئهوەی پهيوەسته به بواری نهوت و گاز ،چونكه پێی زانياری ئێمه مۆنۆپۆل و به
ههدەردانههيهلهههمووئهوبوارانهیباسمانكرد.
هةشتةم :گۆرينهوەیپارەلهدۆالربۆديناركهبانكیكوردستانپێیههڵدەستێتبهپێويستی
دەزانينلهاليهنديوانیچاودێریدارايیوردبينیبۆبكرێتهوە.
زارهتی شارهوانی  ،بهپێی
وه 
له  
وه  
درێته كۆمپانياكانی خاوێنكردنه 
ده 
پارهيهكي زۆر  
نؤيةم :
وانييهكان خۆيان دهتوانن
كهمتر شاره 
وه  
يهكی زۆر له 
پاره 
به  
بهدواداچوونی ئێمه  

يهك بۆ ديراسهت كردنی ئهم بابهته پێك
ليژنه 
وه .بۆيه پێمان باشه  
خاوێنی بكهنه 
بهێنرێت .ئهمه له كاتێك دايه وەزارەتی شارەوانی زياتر له ( )22ههزار موچه
خۆریههيهورێژەيهكیئێجگارزۆرلهوانهكارگوزاروپاككهرەوەوشوفێرن.
پيشهسازييهكان وكۆمپانياكان
پرۆژه  

دةيةم :پێدانی پاڵپشتی سوتهمهنی به هوتێلهكان و 
رێكبخرێتهوەوپێداچوونهوەیپێدابكرێت.
يازدةيةم :ئاسانكاری پێويست بكرێت بۆ ئهوەی دەست بكرێت به دامهزراندنی ئهو سێ
پااڵوگه گهورەيهی كه بريار بوو دروست بكرێن .ئهمهش سوودی زۆری دەبێت،
بكهيندەتوانين
هاورده 

وه
ره 
ده 
وتله 

چونكهلهجياتیئهوەینهوتیخامبنێرين 
ونه
به پارەيكی باشتر كيرۆسين و نهوتی رەش و بهنزين و ديزل بهرههم بهێنين و
ههريهكیبهجيابفرۆشين.
ييانهی لهسهر
ندهڵ 
گه 
دوازدةيةم :پێكهێنانیليژنهيهكیلێكۆڵينهوەبۆبهدواداچوونی ههمووئهو  
بهههدەردانینهوتوپاشكۆكانیباسيانلێوەدەكريت،بۆنموونهئهوەیباسكرا
لهسهرپێدانینهوتیرەشبهكارگهیقيریزيپۆو الناز،ههروەهابهدواداچوونی
ئهوەیباسكرالهسهر وەرگرتنی))52پهنجا دۆالرلهاليهنكۆمپانيایداهۆلله
ههرتانكهرێكلهمهرزیپهروێزخان.
سيَزدةيةم :ههرێمی كوردستان بهر لهوەی ههرێمێكی نهوتی بيت كشتوكاڵيه ،بۆيه پێشنياز
دەكهين له چوار چێوەی پالنێكی ستراتيژی بايهخ به كهرتی كشتوكاڵ بدريت و
جووتياری ناوخۆ هانبدريت ،چونكه له قۆناغی ئێستا به هۆی نهبوونی پالنێكی
تۆكمهجووتيارانیئێمهزەرەرمهنددەبنوبهروبوومیناوخۆناتوانێتكێبركێی
بهروبوومی دەرەكی بكات ،يان پالنی حكومهت چی دەبێت ئهگهر بهغدا گهنمی
جووتيارانیوەرنهگرت؟.ئێمهپێمانوايهدەبێبۆههمووئهگهرەكانئامادەكاری
بكهين.
ضواردةيةم  :حكومهت كۆبوونهوەوكۆنفرانسی تايبهتئهنجامبدات بۆ چاكسازیئابووریو
ههوڵبدات ستراتيژێكی نيشتمانی بۆ چاكسازی و رووبهروو بوونهوەی گهندەڵی
دابرێژێت.
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ثيَمان باشة ئةم ثيَشنيازانةى خوارةوة ديراسة بكريَن:
يةكةم :ديراسهتكردنیزانستيانهبۆئهوەیئهگهرلهجياتیموچهیسێمانگیرابردووی
فهرمانبهران چهكی بانكی بدريته فهرمانبهران و ئهو چهكهش له اليهن حكومهت
قيمهتی بۆ دروست بكرێت ،واته بتواندرێت نيوەی باج و گومرگ و دانهوەی
پێشينهكانوچهندشتیديكهشبهوچهكانبدرێتهوە.
دووةم  :فرۆشتنى تعریفەى گومرگى  ،بۆڕى نەوتى هەرێم بۆماوەى ( )01 – 01ساڵ لە
بەرامبەر بڕێک پارەى نەقدى (کاش) بۆ هەرێم  ،كە وهزارهتی سامانە سروشتييەكان
لە پالنيدایە.
سيَيةم :ديراسهت كردنی زانستی بۆ ئهوەی كه حكومهت به بری 2مليار دۆالر سهنهداتی
مالیحاملبفرۆشيتبهفائيدەی()٪5يان(.)٪22واتهقهرزیناوخۆيیهاوشێوەی
ميصر،بهمهرجێكنهتوانرێتئهوسهنهداتانهساختهبكرێن.
ضوارةم :ديراسهتكردنیفرۆشتنیپشكی ههرێملهوبهشهیلهكۆمپانياكانینهوتههمانهبۆ
ئهوەیبتوانينئهوموچانهیپێبدەينكهقهرزەلهسهرمان.
ثيَنجةم :ئەو کەسانەى کە سوودمەند بوون لە قەرزەکانى (خانووبەرە  ،نيشتەجێ کردن ،
کشتوکاڵ  ،پيشەسازى  ،گەشت و گوزار  ،پرۆژەى بچووک ,هاوسەرگيری) دوو
بژاردەیان بخرێتە بەردەست:
 -0لە بری ئەو موچەیەی كە ئەو هاواڵتيە لە الی حكومەت هەیەتی و لە هەمان كات
یەكێك لە قەرزەكانی راكێشاوە ،حكومەت بە بری دوو بەرامبەری ئەو موچەیە لە
هاوواڵتيەکە خۆش ببێت  ،بۆ نموونە :هاوواڵتيەک مووچەى سێ مانگی
( )000110111مليۆنێک و پێنج سەد هەزار دینارە  ،لە بەرامبەردا حکومەت
( )001110111سێ مليۆن دینار لە قەرزەەکەى خۆشبێـت.
 -0ئەگەر هاواڵتيەكە كە قەرزی راكێشاوە ،ئامادە بوو نيوەی قەرزەكەی كە رایكێشاوە بە
نەقدی و بە یەك جار بيگەرێنێتەوە  ،حکومەت لەنيوەکەى دیكە كە ماوە خۆش ببێت ،بۆ
نموونە هاوواڵتيەک ( )6شەش مليۆن دینار قەرزى لەال ماوە  ،ئەگەر ( )01سی
مليۆن بە نەقدى بداتەوە بە حکومەت  ،ئەوا حکومەت ( )0سێ مليۆنى لێ خۆشبێت.

