
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان    /بةرَيز

راثؤرتى ليذنةى دةستثاكى تايبةت بة داهاتةكانى هةريَم كةمى سيولة لة بانقةكان/ب  
 

 ...سآلو و ريَز
لة دواى دروست بوونى طرفتى دواكةوتن و نةبوونى ثارةى ثيَويست لة بانقةكانى هةريَمى كوردستان، كة 

مووضة و دوورو دريَذى ماوةكانى دابةشكردنى مووضة دروست طرفتى بؤ دابةشكردنى مووضة و دواكةوتنى 
 .كرد

ليذنةى دةستثاكى بة ئةركى خؤى زانى كة ليذنةيةكى الوةكى بؤ بةدواداضوون لةم طرفتانة و دةنطؤى  
برِيارى  71/5/2222ديارنةمانى ثارة لة بانقةكان دروست بكات، بؤ ئةم مةبةستة  لة كؤبونةوةى رؤذى 

سةرؤكى ليذنة بونة ( بةلَيَن امساعيل)شيَك لة ئةندامانى ليذنةى دةسثاكى بة سةرثةرشتى ثيَويست درا، بة
 .ئةندامى ليذنةى الوةكى

 :سةردانةكان
سةردانى بةريَوةبةرايةتى طشتى بانكة بازرطانيةكان لة شارى هةوليَر كة لة هةمانكاتدا  -7

 3/5/2222بةريَوةبةرةكةى بةريَوةبةرى بانكى منارةية لة رؤذى 
 37/5/2222سةردانى بةريَوبةرى طشتى ذميَركارى لة شارى هةوليَر لة رؤذى سيَشةممة  -2

   8/6/2222سةردانى بةريَوبةرى طشتى بانكى ئاآلى هةريَم لة سليَمانى لة رؤذى  -3

ئاماجنى ئةم ليذنة الوةكية بؤ دةرخستنى خةرجى و داهاتةكانى هةريَم كوردستانة، لة داهاتى نةوتى و 
نانةوتى كة دةضيَتة سةر ذمارةى حسابى وةزارةتى دارايى و ئابوورى ضؤنيةتى كؤكردنةوةى خةرجى 

ت لة ثاريَزطاى سليَمانى داهاتةكان و طرفتى كةمى داهاتةكانى ناوخؤ لة هةنديَك لة ثاريَزطاكان و بة تايبة
 . دياريكردنى طرفتةكان و راسثاردة بؤ ضارةسةر

 

عراقـال –ان ـرملان كوردستــب  
 رئاسة الديوان 

 الـبـرملــان والـجــانن وؤـــش ـــة ريـديــم
 النزاهة  جلنة 

 

عَيراق –ثةرلةمانى كوردستان   
ديوانسةرؤكايةتى   

ثةرلةمان و ليذنةكانبةرِيَوةبةرايةتى كاروبارى   
 ليذنةى دةسثاكى 



 :سةرضاوةى داهات لة هةريَمى كوردستان
داهاتى مانطانةى نةوت  بةثآى بةرز و نزمى نرخى نةوت لة بازارةكانى جيهان دا لة : داهاتى نةوت -7

%( 22)مانطانة دةميَنيَتةوة  مانطيَكةوة بؤ مانطيَكى تر دةطؤريَت بةآلم ئةوةى وةك داهاتى فعلى
بانك، بانكيش بة ( R.T)كؤى داهاتى نةوتة، كة  دةضيَتة سةر ذمارة  حسابى حكومةتى هةريَم لة 

دينار كةمرت دةيطؤريَتةوة بؤ دينارى عيَراقى لة (7222)ثؤينت كةمرت لة نرخى بازار واتة (72)
 .دابةشكردنى مووضة خةرج دةكريَت

مليار دينارة لة سالَى (222)هةريَم لة حكومةتى عيَراق  برِى ثارةكة شايستةى دارايي حكومةتى  -2
 .تةنها دووجار نيَردراوة( 2222)جار نيَردراوةو لة سالَى ( 6)  2227

طومرط، باج، )داهاتى ناوخؤ هةريَمى كوردستان بةردةست دةبيَت: داهاتةكانى ناوخؤ -3
كى بؤ مووضة بةشيَكى ترى بؤ تةشغيلى مانطانة طؤرانكارى بةسةرداديَت بةشيَ( هتد....رسومات،

 .وةبةرهيَنيَنان بةكارديَت

مليار دينار بؤ مووضةى ليوا ( 32)مانطانة نزيك لة : ثارةى هاوثةميانان بؤ هيَزةكانى ثيَشةمةرطة -2
هاوبةشةكان و وةزارةتى ثيَشمةرطة لةاليةن هيَزةكانى هاوثةميانان دابني دةكريَت و دةضيَتة سةر 

 .زارةتى ثيَشةمةرطةذمارة حسابى وة
 

 :طرفتةكان بة طشتى لةسةر ئاستى هةريَم 

نةناردنى ثرؤذة ياساى بودجة نةبوونى ئةم ياسا طرنطة لة هةريَمى كوردستان ناشةفافى و نارِونى  -7
و طةندةلَى لة داهات و خةرجيةكانى هةريَم دروست كردوة، بة جؤريَك كة ذمارةى دروست لة 

 .وةزارةت و بانكةكانيشدا وةك يةك نية ذمارةكان جياوازةنيَوان ئةجنومةنى وةزيران و 
داهاتةكانى هةريَمى كوردستان بة هيض شيَوةيةك داهاتى بةردةستى يةك حكومةت نية لة هةريَم  -2

بة شيَوازيَكى دوو ئيدارةيى مامةلَة لةطةلَ داهاتةكانى ناوخؤ دةكريَت و تةنانةت شيَوازى 
لة سنورى ثاريَزطاى هةوليَرو و دهؤك لةطةلَ ثاريَزطاى ئيدارةدان و كؤكردنةوةى خةرجيةكان 

سليَمانى هةلَةجبة جياوازن، دوو دةسةالتى ئيدارى جياواز  مامةلَة لةطةلَ داهات و خةرجيةكان 
دةكةن، تةنانةت هةبوونى دوو بةريَوةبةرى طشتى لة بانكى سليَمانى و هةوليَر بةلَطةى حاشا 

، بة ووتةى هةردوو بةريَوةبةرةكة دةسةآلتى دارايى خؤيان هةلَنةطةرى ئةم دوو ئيدارةدانةية
جياوازة هيض ثةيوةنديةكيان لة شيَوازى كؤكردنةوة و ئيدارة دانةوة لة رِووى داراييةوة نى ية، 

 .جطة لة هةنديَ ريَوشويَنى كارطيَرى

 



م بانكى حكومى هةن كة ئة(  22)لة هةريَمى كوردستان نزيكةى : نةبوونى سيستةمى بانكى -3
( 33)بانكانة كةمرتين مةرجى بانكيان هةية بة هيض شيَوةيةك ثيَكةوة نةبةسرتاونةتةوة نزيكةى 

هةوليَكى . بانك سنورى ثاريَزطاى هةوليَر و ثاريَزطاى دهؤك هةن(52)بانك لة سليَمانى وهةلَةجبة 
ةيةكةوة و حكومةتى هةريَم هةية بؤ دروست كردنى بانكى نيشتيمانى و بةستنةوةى ئةم بانكانة ب

دواتر بةستنةوةيان بة بانكى مةركةزى عيَراق وة، بةداخةوة لةم هةولَةش ريَطرى سياسى و 
نةبوونى متمانة هةية لة نيَوان دوو دةسةآلتى ئيدارى جياواز لة مامةلَةكردن لةطةلَ داهاتةكان، كة 

يَمى كوردستان بانك لة هةر( 22)نةيهيَشتووة ئةم هةولَةش بة ئاماجنى خؤى بطات، تائيَستاش 
و ئةم بانكانةش لة سنورى ثاريَزطاى هةوليَر و دهؤكن و هيض ( ICBS)خراوةنةتة سةر سيستةمى، 

بانكيَك لة سنورى ثاريَزطاى سليَمانى و هةلَةجبة نةخراوةتة سةر ئةم سيستةمة، بة ووتةى 
دةبيَتةوة كار بةريَوةبةرى طشتيةكان ئةطةر كار بةم سيستةمة  بكريَت، ذمارةى بانةكان كةمرت 

ئاسانى طةورةش دةكات بؤ ئةلكرتؤنيكردنى دابةشكردنى مووضةى مووضة خؤرانى هةريَمى 
كوردستان و ئةجنامدانى ضاكسازى لة زؤر بواردا، بة تايبةت كةشفكردنى مووضة خؤرى بنديوار و 

ني ئاسانبوونى سةر شانى حكومةتى هةريَمى كوردستان لةو برِة ثارة زؤرةى بؤ مووضة تةرخا
 .دةكات

هةبوونى طريَبةستة نائاساييةكان، ضةندين طريَبةستى خراث لة نيَوان حكومةتى هةريَم و  -2
كؤمثانياى بيانى و ناوخؤييةكان ئةجنام دراوة، لة بوارةكانى كةرتى نةوت و طريَبةستى خالة 

ى كةمى سنورييةكان و مؤلَةتةكانى وةبةرهيَنان و ليَبوردنى طومركى، كة بؤتة  طرفتيَكى طةورة
سالَى ( 3)داهات، بؤ ضارةسةرى ئةم طرفتانة برِيارى ثيَويست لة ئةجنومةنى وةزيران لة مانطى 

وةرطرياوة، سةبارةت بة ثيَداضوونةوة بةو طريَبةستانة، بةداخةوة بةوتةى كاربةدةستانى ( 2222)
 .حكومةت لةبةردةست تيَوةردانةكان، ئةم برِيارانةوةك خؤى جيَبةجيَ نةكرا

 :ةتى خةرجى و دابني كردنى مووضةى مووضة خؤرانضؤني
خةزيَنةى طشتى هةية كة ( 72)هةزار وةحدةى حسابى و (7222)بةطشتى  لة هةريَمى كوردستان زياتر لة 

بة ووتةى بةريَوبةرى طشتى ذميَركارى ئةم ذمارانة زؤرن و هةولَي ئةدةن لة ثيَناو ريَكخستنةوةى 
دة حسابيانة  ئةجنام بدةن، كة ليَرةدا هةولَ ئةدةين بة طشتى خةرجيةكان،  كةمكردنةوةى لةم وةح

 تايبةت لة دابةشكردنى مووضة خةرجيةكان خبةينة روو بة
 

 .دا(2222)مليار دينار بووة لة سالَى ( 222)برِى ثارةى تةرخانكراو بؤ مووضة  لة مانطيَدا نزيكةى  -7
 .كؤى مووضة%(. 55)ؤك ريَذةى ثارةى تةرخانكراو لة سنورى ثاريَزطاى هةوليَر ده -2



 .كؤى مووضة%( 32)ريَذةى ثارةى تةرخانكراو لةسنورى ثاريَزطاى سليَمانى هةلَةجبة -3

 %( 6)ريَذةى ثارةى تةرخانكراو بؤ دام دةزطا سياديةكان لة  -2

مليار دينار  722كؤى داهاتةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان مانطانة زياتر بووة لة تريليؤنيَك و  -5
كؤى داهاتةكان بؤ موضة خةرج دةكريَن، ثيَى وتةى % ( 88)ووتةى ئةجنومةنى وةزيران بة ثيَى 

) ى بؤ موضة% (15) بةرِيَوةبةرة طشتيةكانى بانكةكان لة سليَمانى و هةوليَر لة داهاتى ناوخؤ 
 .بؤ تةشغيلى و استسمار بوة، كة بةرِيَنمايي وةزارةتى دارايي دةرضووة% ( 25

(  122) ثارةى تةرخانكراوى نةوت بؤ موضة نزيكى ( 2و7) دا لة مانطةكانى (  2222) لة سالَى   -6
(  222) دا كة ثارةى حكومةتى ناوةند (  3) مليار دينار بووة، ئةوةى جيَطةى ثرسيارة لة مانطى 

مليار بة نزيكى رِيَك ئةو داهاتة بةقةد (  525) مليارةكة هاتوة داهاتى تةرخانكراوى نةوت بوةتة 
 .اراييةكانى حكومةتى ناوةند كةمى كردووةشايستة د

بريَك ثارةى زؤر (  2222) مانطى مووضة خؤران لة سالَى (  5) بة هؤى ثاشةكةوت كردنى ثارةى  -1
مليار دينار و لة ثاريَزطاى (  325) لة بانكةكان بة كاش ماوةتةوة كة لةثاريَزطاى سليَمانى نزيكى 

وون نية ضةندة و  هيض زانياريةك لةبةردةم ليذنةى هةوليَرو دهؤك ئةو برِة ثارةية يةدةطة ر
 . الوةكى نية

 (ئيدارةى سليَمانى ) ثاريَزطاى سليَمانى و هةلَةجبة 
ثاريَزطاى سليَمانى و هةلَةجبةو ) كؤى ثارةى تةرخانكراو بؤ موضة لةسنورى ئيدارةى سليَمانى  -

 .دينارى مانطانةية مليار(  362) ئيدارة سةربةخؤكانى راثةرِين و طةرميان نزيكى 
مليار دينارى مانطانةية، كة (  25-85) سليَمانى  كؤى داهاتى ناوخؤى ئيَستا لة ثاريَزطاى -

لةسةردانى ليذنةى الوةكى دةركةوت ئةم برِة ثارةية ثارةى حةقيقى داهاتى فعلى ني ية لة 
وةى داهات لةم سنورة سليَمانى بةالَم بة ووتةى بةرِيَوةبةرى بانكى ئاالَى هةريَم خراثى كؤكردنة

باج و رسومات و شيَوازى كارى دةروازة سنوريةكان لة عةقدة نا ئاساييةكان و الدان لة ) لة 
رِيَكارة ئيداريةكان واى كردوة داهات بةم شيَوازة كةم بكات جطة لةوةى نةبونى متمانةى 

او باج كاريطةرى هاوالَتيان بة حكومةتى هةريَم و باش كؤنةكردنةوةى داهاتةكانى ئاوو كارةب
 .لةسةر داهاتةكان كردوة

 بة جياو ثاريَزطاى ( هةوليَر و دهؤك ) سةر بةخؤبونى اليةنى دارايي لة سنورى ثاريَزطاى  -

بة جيا وايكردووة مامةلَةى خةرجى و داهات هةنديَجار بة بىَ طةرِانةوة بؤ برِيارو ( سليَمانى) 
 .ابيَترِيَنماييةكانى وةزارةتى دارايي و ئابوورى كر



ثارةى تةرخانكراو بؤ مووضة لة سليَمانى بؤ موضة خؤرانى ثاريَزطاى سليَمانية و ثارةى هةر يةك  -
لة داهاتى ثاريََزطاى سليَمانى ئةدريَن ( ئاذانس و ثةروةردةى كةركوك و ئةجنومةنى دادوةرى ) 

  :بةم شيَوةيةى خوارةوة

 يار دينارةمل 325تةمويلى موضةى يةك مانطى مووضة خؤران نزيكةى  -

 مليار دينارة 6ثةروةردةى كةركوك  نزيكةى  -

 مليار دينارة 6ئاذانسى ئاسايش  نزيكةى  -

 مليار دينارة  7,5ئةجنومةنى دادوةرى  نزيكةى  -

 .مليار لة داهاتى ناوخؤ بؤ خةرجى سيادى بةكاردةهيَنريَت( 75,222)مانطانة برِى  -

  -:ثاريَزطاى هةوليَر دهؤك
بؤ مووضة لة سنوورى ثاريَزطاى هةوليَر و دهؤك، بة ئيدارة  كؤى ثارةى تةرخانكراو
 . مليار دينارة( 526)سةربةخؤكانةوة نزيكةى

 مليار دينار بووة(252)مانطانة نزيكى  2222كؤى داهاتى ناوخؤ لةم ثاريَزطايانة لة سالَى  -
 .ووةمليار دينار ب( 772)كؤى ثارى تةرخانكراو لة داهاتى ناوخؤ بؤ مووضة نزيكةى  -
سةبارةت بة خةرجى لةبةر سةربةخؤبوونى اليةنى دارايى لة ثاريَزطاى هةوليَر و دهؤك بة جيا  -

لة ثاريَزطاى سليَمانى و هةلَةجبة واى كردوة بةرضاوى ليذنةكةمان روون نةبيَت لة شيَواى خةرجى 
 . لة كؤى ئةو ذمارةانةى لةسةر ئاستى هةريَمى كوردستان بةردةستة

 . ديار نية برِكةى ضةندة 2227 – 2222برِى ثارةى يةدةطى نةختينة لة نيَوان ساالنى  -
 مليار(55)بري ثارى تةرخانكراو بؤ مووضةى دامةزارةوة سياديةكان مانطانة  -
 

 :راسثاردةكان
ئامادةكردن و دةرضواندنى ثرؤذة ياسى بودجة كة دةبيَتة، دةبيَتة هؤى بةرضاوو روونى  -7

 . شفافيةت لة كؤى داهات و خةرجيةكان لة هةريَمى كوردستان
نةهيَشتنى سيماى دوو ئيدارةى و هةبوونى يةك خزيَنةى طشتى لة وةزارةتى دارايى و  -2

 . ئابوورى حكومةتى هةريَمى كوردستان



ةرجةم داهاتةكان بؤ خةزيَنةى طشتى، دووبارة دابةشكردنةوةى لةسةر طةرانةوةى س -3
 . بنةماى دادثةروةرى،  ثيَداويستى لة سةرجةم ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان

دروستكردنى بانكى نيشتيمانى بةستنةوةى سةرجةم بانكة ثيَويستيةكان بةيةكةوة  -2
 . لةسةرجةم ثاريَزطاكان

 . آلتى حكومةت لةسةرجةم ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستانبةهيَزكردنى هةذموون و دةسة -5

دةرضويَندراوة  2222جيَبةجيَكردنى سةرجةم برِيارةكانى حكومةتى هةريَم لة سالَى  -6
سةبارةت بة ثيَداضوونةوة بة طريَبةستى كؤمثانياكة لة كةرتى نةوت و دةروازة 

 .سنورييةكان ثرؤذةكانى وةبةرهيَنان و ثةيوةندى

 ...ريَزدالةطةلَ  
                        

 هةركى                          بةلَيَن امساعيل حاجى  مصطفىهةلَكةوت انور خليفة                         سعيد 
 ةسةرؤكى ليذن                            ليذنة           ئةندامى            ليذنة                           ئةندامى 
  
 
 مذدة حممود حممد                                                                                                   ليلى عبداجلبار حدو               

                          ئةندام ليذنة                                                                                           ي ليذنةئةندام                

                                                            
                              سؤزان خالد امحد                                   

                 رِاويَذكار                                                                             
       
 
 
 
 

 بةلَيَن امساعيل حاجي                                                                      
  سةرؤكى ليذنةى دةستثاكى                                                                          

                              
   



 



 



 

 

 



 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


