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 مقدمة

ة الوزاريذذذذة التاسذذذذعة قل ومذذذذة إقلذذذذيم كوردسذذذذتان   ذذذذادر  قلذذذذيم منذذذذك ل ذذذذبين ال ا  نذذذذ   

العالقذة مذا اقل ومذة  دياديذة املاليذة االنطييذة لمسذالن ليجذاد حذن ل   مساع حث ثذة

سذذذذذذال اململذذذذذذاقم امل ذذذذذذ   ة ا مذذذذذذا ي ذذذذذذ   أالعزيذذذذذذز العنقذذذذذذة  ذذذذذذلن اليذذذذذذر لن م  يذذذذذذة   ذذذذذذ  

بذذذذذز  ل  ذذذذذا دالتذذذذذ  ير ال ذذذذذرا ة االتوا ذذذذذ  االتذذذذذوازن  يء يذذذذذ    ذذذذذ  م ذذذذذادأمذذذذذا الت  اقجميذذذذذا

ح ومذذذذذة إقلذذذذذيم كوردسذذذذذتان اذذذذذ   ذذذذذكا  دجذذذذذا   جهذذذذذود قريذذذذذرن ذذذذذلن اذذذذذ   ذذذذذكا الت .ال سذذذذذتور 

  البتذذذث االواذذذال  االرام ذذذات الرسذذذمية التذذذ  دثقذذذ   راد  اقج يذذذة ل قلذذذيم 
ا
م ذذذطو ا

 .قلن املسالن العالقة

 

بكككان الحكومكككة إلاتحاديكككة وحكومكككة  قلكككيم تشككككيل الة نكككة املشكككيا ة العليكككا  (1

 :ن وردستا

الذ  لو ذ  رسذر  ر يذا املسذتوا  رلاسذة دالذة رلذ س  الزيذار  ل  قلذيم  ادرات م  أت   

 إ عذذذ  ان  9162دمذذذوز  61الذذذوزراء مسذذذرار  ذذذارزادا الذذذ    ذذذ اد اذذذ  
ا
نت  ذذذل الا ملذذذان رل سذذذا

مذذذذذه ال ذذذذذهر نطسذذذذذل  اقذذذذذ  دم ذذذذذن  ذذذذذه  ذذذذذك  الزيذذذذذار  ل ذذذذذبين قجنذذذذذة  61للل ومذذذذذة اذذذذذ  

اللجنذذذذذة مذذذذذه جانذذذذث اقل ومذذذذذة  دياديذذذذذة م ذذذذ   ة  ليذذذذذا مذذذذه اليذذذذذر لن  حيذذذذذ   ذذذذم  

السذذذي  الذذذ  تور اذذذامر ال  ذذذ ان نالذذذث رلذذذ س مجلذذذس الذذذوزراء ل ذذذ ان الياقذذذة اازيذذذر 

قتملذذذذذادية اازيذذذذذر  اد حسذذذذذلن نالذذذذذث رلذذذذذ س الذذذذذوزراء لل ذذذذذ ان   الذذذذذنطا   االذذذذذ  تور  ذذذذذ

مذذه القذذوما  اا مجا ذذ  الهايذذر  مذذ ير املاليذذة  االسذذي   ذذاقم الطيذذا  مس  ذذار ل 

امذذه جانذذث ح ومذذة  قلذذيم  ذذم  اللجنذذة دالذذة رلذذ س مجلذذس  .لذذوزراءمبتذذث رلذذ س ا

الذذذذذذذوزراء  اازيذذذذذذذر ال االيذذذذذذذة  اازيذذذذذذذر املاليذذذذذذذة مجلذذذذذذذس الذذذذذذذوزراء   االسذذذذذذذي  نالذذذذذذذث رلذذذذذذذ س 

 .اسبردل  مجلس الوزراء مجلس الوزراء قتملاد  ا رل س ديوان ا 
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د ذذذذذمن  ( 6املر ذذذذذ  رقذذذذذم )ارقذذذذذة  مذذذذذن  92/7/9162 تذذذذذاري  قذذذذذ م  ح ومذذذذذة  قلذذذذذيم 

 مذذا    ذذا املنذذام  املسذذالن العالقذذة مذا اقل ومذذة  دياديذذة جميذذا  ملذذ د حذذن   ذاهاتدوج

املتنذذذازع  ل  ذذذا  الذذذذنطا اال ذذذاز  ااملسذذذذالن املاليذذذة احملذذذذة  قلذذذيم مذذذذه املوازنذذذة العامذذذذة 

 92ال للجنذذذة العليذذذا امل ذذذ   ة  تذذذاري  جتمذذذاع ل االتذذذ  دمذذذ  مناق ذذذ  ا اذذذ     دياديذذذة 

سذتع اد ن  قلذيم   ذ    أجتمذاع  ذاء اذ  مي ذر  ذكا   اقذ  جذ  ر يذنأا   9162دموز 

 .لملول     حقوقل امستيقادل املاليةاقل زامادل النطيية ااملالية مقا ن إلتنطيك 
 

 

 0202إلاتفككاع ع ككش املشككرول ألاول لقككانون املوازنككة العامككة إلاتحاديككة ل ككنة  (0

 : عادل عبداملهدي. مع حكومة ال يد د

د ذذذذذكت نذذذذذاءا   ذذذذذ  مقذذذذذررات إجتما ذذذذذا
 
يجا يذذذذذة إايذذذذذوات  ت اللجنذذذذذة العليذذذذذا امل ذذذذذ   ة  ا

 مه اقجان لن  اج ية 
 
  رح  الع ي  مه املق  حات مه انل امل ااالت التذ  أجريذام

ح ومذذذة  قلذذذيم  رلاسذذذة السذذذي  مذذذه ا ذذذ   أجذذذرا   قذذذ  .اقل ومذذذة  دياديذذذة ممث ذذذ مذذذا 

اذذ    ذذ اد   ةمذذا ممث ذذ  اقل ومذذة  دياديذذإجتما ذذات   يذذ    ازيذذر املاليذذة ا قتملذذاد

دطاق م ذ    مذا اقل ومذة  دياديذة إالتوصن ال  اق  دم ن  ه  ك   جتما ات 

دسذذرة مذذه ) 9191  ملذذوم م ذذراع قذذانون املوازنذذة العامذذة  دياديذذة للسذذنة املاليذذة 

االذذكي د ذذمه  (دالذذر  املوازنذذة/ لذذ ا ازار  املاليذذة  دياديذذة  م ذذراع القذذانون موجذذود

اقرذذذام  ورقذذذة م ذذذاديء أاليذذذة ( 9)املر ذذذ  رقذذذم )ليذذذة ل قلذذذيم  ل زامذذذات النطييذذذة ااملا

 :كاآللا( 92/66/9162 تاري  

 مذذذذه الذذذذنطا اقرذذذذا   921 قلذذذذيم   سذذذذليم  دلتذذذذذز  ح ومذذذذة ( أ
ا
الذذذذم  رميذذذذن يوميذذذذا

 دياديذة التذ  سذوت دتذول  ( سذومو)يذر ة لسذوي  الذنطا املنتج ا   قليم ال  

دياديذة   ذ  أن دتذول  ح ومذة لسويقل اإي اع  يذرادات اذ  حسذال اقل ومذة  
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 إل زامات ذذذذذا التعاق يذذذذذذة املسذذذذذ قة مذذذذذا ال ذذذذذذركات ( سذذذذذومو) قلذذذذذيم إمذذذذذنع يذذذذذذر ة 

ال الية امل   ية للنطا  ا ذكل  كلذم نقذن الذنطا اقرذا  مذه  قلذيم الذ  مينذاء 

 . ج  ان  ا     وئ ا يتم  دطاق      يا دل  البميات ال  ال ركات املتعاق  

  ذذأن د ذذون ماقذذة إنتذذال  قلذذيم لعذذا  دذذم   تمذذاد م ذذ ل ( ل
ا
مذذا مقذذ ار   9191يا

021  
ا
ا ليذذل دتذذول  ح ومذذة  قلذذيم دقذذ يم ال يانذذات اقراصذذة   الذذم  رميذذن يوميذذا

 ذذذال لم املتوقعذذذة لسذذذ اد ا مذذذه املت قذذذذا مذذذه  نتذذذال ا سذذذ  ن  الل ذذذ  ال ذذذذال  

911  
ا
حقذول  اق  دم دق يم دقذارير مطملذلة  إنتذال الذنطا مذه. الم  رمين يوميا

 قلذذذذذذيم ادملذذذذذذ ير  ا يعذذذذذذل اكلذذذذذذم  نتذذذذذذال ال  ذذذذذذ يلية االرأسذذذذذذمالية ادطاصذذذذذذين 

النطقذذذات اقراصذذذة  العمليذذذات النطييذذذة الذذذ  ازار  الذذذنطا  دياديذذذة ا ذذذ  دقذذذارير 

العامليذذذة اكانذذذ   ذذذك  التقذذذارير ميذذذن الق ذذذول ( ديلويذذذ )م ققذذذة مذذذه ق ذذذن يذذذر ة 

قلذيم مذه ق ذن يذر ة د رت جميذا دقذارير مراجعذة ادذ قي  قيذاع الذنطا اذ   )

ديلويذذذذذذذ  العامليذذذذذذذة امتاحذذذذذذذة للذذذذذذذرأي العذذذذذذذا  اذذذذذذذ  املوقذذذذذذذا الرسذذذذذذذر  قل ومذذذذذذذة إقلذذذذذذذيم 

 (. www.gov.krd: كوردستان

حسذث  ر النطيية  ديادية ال  ازار  املالية  دياديذةذيرادات غيديوين    ( ت

 .9162لسنة ( 1)أح ا  قانون  دار  املالية  ديادي رقم 

مليذذذون  77مليذذذار ا 277درليذذون ا 69 م لذذذ  قلذذذيم حملذذة  دذذذم دي يذذذ  اذذ  مقا ذذذن  لذذ  

  (مليذذذذون داالر 727 معذذذذ ل يذذذذذهري ي لذذذذذ  )الذذذذم دينذذذذذار ا 99ا
ا
ليذذذذل كلطذذذذذة نقذذذذذن إم ذذذذذا ا

  92الذذنطا مذذه حقذذول  قلذذيم ال ال ذذة 
ا
مجمذذوع  ا لذذ    ذذ  اسذذال مليذذون داالر يذذهريا

سذذذذذذ  عاد إ عذذذذذذ  ( سذذذذذذ ثماريةالنطقذذذذذذات اقجاريذذذذذذة انطقذذذذذذات امل ذذذذذذار ا   )نطذذذذذذاق الطع ذذذذذذ    

جذذذذ ال مسذذذذتيقات إقلذذذذيم كوردسذذذذتان حسذذذذث (: 2) املر ذذذذ  رقذذذذم )النطقذذذذات السذذذذيادية 

ا ذذذاع السياسذذذية اذذذ  حي  ذذذا ن ل أال إ (.9191م ذذذراع قذذذانون املوازنذذذة  دياديذذذة لعذذذا  
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سذتقالة ح ومذذة السذذي  الذذ  تور  ذذادل    املهذ ي حالذذ  دان دقذذ يم  ذذكا امل ذذراع إا 

 .املتط   ليل ال  مجلس النوالا  9191للموازنة  ديادية لعا   امل    
 

 

دولكككة رئكككير الكككوزرا  الحكومكككة ال ديكككدس برئاسكككة  مكككع 0202آب  11 تفكككاع  (3

 :ال يد مصطفى الكاظمي

  ذذذذذذ  . السذذذذذذي  دديذذذذذادي رسذذذذذذالة معذذذذذال  ازيذذذذذذر املاليذذذذذذة    ذذذذذذ  ح ومذذذذذذة  قلذذذذذيم  اا قذذذذذ 

 تذال ا لذ   موجذث ( 0املر ذ  رقذم ) 62/2/9191اذ   (719)املرقم    لمل   ناي 

 (2 املر ذ  رقذذم) 62/2/9191 تذذاري   (916)قتملذاد اذذ   قلذيم املذرقم ازار  املاليذة ا 

ا موج ذذذذل دذذذذم الذذذذ اول  إجتما ذذذذات مبثطذذذذة  ذذذذلن ممث ذذذذ  اقل ومذذذذة  دياديذذذذة اممث ذذذذ  

   ذذذذذذ  قذذذذذذانون  دار  املاليذذذذذذة  ديذذذذذذادي 
ا
كأسذذذذذذال اذذذذذذ  دي يذذذذذذ  ميذذذذذذاار  قلذذذذذذيم إ تمذذذذذذادا

 .دطاقإ  جتما ات ااملنيل  للوصول ال  

 نذذذاءا   ذذذ   ذذذك  امل ذذذادر    قذذذ ت  ذذذذ   إجتما ذذذات مبثطذذذة مذذذا اقل ومذذذة  دياديذذذة اذذذذ  

   اد مه ق ن ا   ح ومة إقليم كوردستان  رلاسة السي  نالث رل س مجلذس ازراء 

ل سذذذوية لمذذذور املاليذذذة  ةدذذذم  دطذذذاق   ذذذ   نذذذود ااصذذذح ومذذذة  قلذذذيم  ان يجذذذة لذذذكل  

ديذذذذادي  بتاا ذذذذا املذذذذرقم نذذذذة العامذذذذة لجلذذذذس الذذذذوزراء  مال  ليذذذذل  ذذذذ ت العالقذذذذة االتذذذذ  أ

مذذذذذذور العالقذذذذذذذة ااقرذذذذذذام   سذذذذذذوية ل ( 1 املر ذذذذذذ  رقذذذذذذم) 62/7/9191 تذذذذذذاري   (62992)

ن يقذو   الطريذ  املطذاا  أ يذ    ذ  أتالمذا ا  ااملر    ل دسرة مه ال نود املتط   ل  

ليم ل ر  دنطيك جتما ات النزمة ما ممث    قديادي  تبثيم اقجهود ا ق     

مذذذذذ   ذذذذمه م ذذذذذراع قذذذذانون املوازنذذذذذة العامذذذذذة دطذذذذذاق مويذذذذن ل لسذذذذس دطذذذذاق اا ذذذذذا ل  

 . ديادية

ع كككككش وزارس املاليكككككة إلاتحاديكككككة )نذذذذذل أ ( 1املر ذذذذذ  رقذذذذذم )ليذذذذذل إدطذذذذذاق امل ذذذذذار اقذذذذذ  نذذذذذ   

 لب ككديد تعككل نفقككات إلاقلككيم 302تمويككل إلاقلككيم بمبلكك  
ي
وقككد  ،مليككار دينككار اككهريا
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سككام معادلككة ح ككابية مبىيككة ع ككش تقككديرات الحكومككة أاملبلكك  ع ككش  تككم تحديككد  ككذا

خككر ، نتككاإلا إلاقلككيم النفطككد وواردات إلاقلككيم ألا  إلاتحاديككة للككواردات النفطيككة مككن 

سكككتقطعم عميكككع واردات إلاقلكككيم النفطيكككة  ن الحكومكككة إلاتحاديكككة أو كككذا يعبكككي بككك

ا بذذكا   (تحاديككةسككتحقاقاتا الفعليككة مككن املوازنككة العامككة إلا النفطيككة مككن  ركوغيكك

ن  ذذذذكا امل لذذذذ  ميسذذذذول   ذذذذ  مسذذذذتيقات  قلذذذذيم  موجذذذذث قذذذذانون املوازنذذذذة العامذذذذة  ذذذذإ

سذذذذذذذ ثمارية  البذذذذذذذه   مذذذذذذذه مجمذذذذذذذوع النطقذذذذذذذات اقجاريذذذذذذذة ا % 69,17 دياديذذذذذذة ال ال ذذذذذذذة 

سذذتقيع  الذذواردات إن اقل ومذذة  دياديذة ل ا لذذ   ار دينذارمليذذ 291 قلذيم سسذذتلم 

ا ذكل  ال   ه منا ذك  اقل اديذةاملتأدية مقليم  رادات يدمل ير النطا اإدية مه أاملت

 يذرادات النطييذة اغلذ  النطييذةزا    سليم   ذلتت ا   قليم  ع    لرر ذي م أي قى 

 .ال  اقل ومة  ديادية

آيذذار  حزيذذران  )البذذه رغذذم  ذذكا  دطذذاق  إال أن  قلذذيم لذذم سسذذتلم أي م لذذ  اذذ  أيذذهر 

دان مسذذذذذذون قذذذذذذانودا  إ ذذذذذذا ة الذذذذذذ   ذذذذذذ   صذذذذذذرت  9191ا  لعذذذذذذ( دمذذذذذذوز  ال ذذذذذذريه لال 

مستيقات اراادث ال   مر ة رغم إدراجها  مه د مليملات ازار  ال  اع اذ  إمذار 

 .ج اال النطقات السيادية املر قة  قوانلن املوازنة السنوية

  أنذذذل دذذذم  دطذذذاق   ذذذ  امل ذذذراع الثذذذادا لقذذذانون املوازنذذذة العامذذذة  دياديذذذة للسذذذنة 
ا
 لمذذذا

ادذذم إحالتذذل الذذ  مجلذذس النذذوال  موجذذث قذذرار مجلذذس الذذوزراء  ديذذادي  9191ة املاليذذ

البذذذه دذذذم اذذذلث  ذذذكا امل ذذذراع املتطذذذ  . ( 7 املر ذذذ  رقذذذم) 60/2/9191اذذذ  ( 696)رقذذذم 

 99/2/9191اذذذ  ( 61910) ليذذذل  موجذذذث  تذذذال لمانذذذة العامذذذة لجلذذذس الذذذوزراء رقذذذم 

 .( 7 املر   رقم)
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مككككن قبككككل مالككككر النككككواب 0202الي لعككككا  تمريككككر قككككانون تمويككككل ال  كككك  املكككك  (4

 :بخالف مبادي  الدستور 

دمريذذر قذذانون الاجذذز املذذذال   يطيذذة اقج يذذذة حذذول  مذذا التأ يذذ    ذذ  إ   ا ذذات  قلذذيم 

اإقذذذذذذذرار  مذذذذذذذه ق ذذذذذذذن مجلذذذذذذذس النذذذذذذذوال دان م ذذذذذذذار ة النذذذذذذذوال مذذذذذذذه البتذذذذذذذن  9191لعذذذذذذذا  

 مل ذذذذاديء التذذذذوازن اال ذذذذرا ة االتوا ذذذذ  ا  إ ت ذذذذار ال وردسذذذذتانية 
ا
لتذذذذ  ر ذذذذز  ل  ذذذذا ارقذذذذا

منل     دي يذ  حملذة إقلذيم كوردسذتان مذه مجمذوع ( 7)ال ستور   ق  نمل  املاد  

 عذذذذذذ  إسذذذذذذ  عاد ( النطقذذذذذذات اقجاريذذذذذذة انطقذذذذذذات امل ذذذذذذار ا  سذذذذذذ ثمارية) نطذذذذذذاق الطع ذذذذذذ  

النطقات السيادية   ما أاردت املذاد  يذرات لسذ ي   ذك  النطقذات الذ   قلذيم االتذذا 

لس ي   قليم لقيا  الذنطا ا ( دات غل  النطيية  ديادية يرا)ديوين دتلر  ا  

ا ذذذذذ  يذذذذذر ة دجاريذذذذذة ) (سذذذذذومو)اململذذذذذ ر مذذذذذه حقولذذذذذل حسذذذذذث البميذذذذذات التذذذذذ  ديذذذذذ د ا 

ا ذذذذ   6227لسذذذذنة ( 99)مر زيذذذة دذذذذم دأس سذذذها  موجذذذذث قذذذذانون ال ذذذركات العامذذذذة رقذذذم 

 ذذذكا ال دا عذذذة لذذذوزار  الذذذنطا دان أن ي ذذذون ل قلذذذيم االلا  ذذذات املنتجذذذة ممثذذذن    ذذذا ا 

 .(ي سجم ما لح ا  الت  جاء ا ا ال ستور   ملوم إدار  النطا اال از

ذذان اق ذذذن دمريذذذر  ذذذكا القذذذانون نذذذرا  ذذذأن     االيذذذزال   ذذذ  إسذذذتع اد دذذذا  للو ذذذاء قلذذذيم كذ

 إل زامادذذل النطييذذذة ااملاليذذذة   ذذذ  أن دلتذذذذز  اقل ومذذة  دياديذذذة   سذذذ ي  كامذذذن حقذذذوق 

  جذذذذذذذ ال النطقذذذذذذذات اقجاريذذذذذذذة انطقذذذذذذذات امل ذذذذذذذار ا إقلذذذذذذذيم كوردسذذذذذذذتان املاليذذذذذذذة املثقتذذذذذذذة اذذذذذذذ

 إن اقل ومذذذذذذة  دياديذذذذذذة 
ا
 سذذذذذذ ثمارية  إ ذذذذذذا ة الذذذذذذ  راادذذذذذذث قذذذذذذوات ال   ذذذذذذمر ة  لمذذذذذذا

إسذذتقيع  إيذذرادات  قلذذيم املتأديذذة مذذه دملذذ ير الذذنطا اإيذذرادات املنا ذذك اقل اديذذة 

اري  ل قلذذيم مذذه حملذذة  قلذذيم مذذه املوازنذذة  دياديذذة حسذذ ما ارد اذذ   نذذود إدطاقيذذة دذذ

 .العراق- لن اقل ومة  ديادية اح ومة إقليم كوردستان 62/7/9191
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 :موقف حكومة إلاقليم (1

سذذذ ن  الذذذ  أح ذذذا  سدطذذذاق إارؤي  ذذذا للوصذذذول الذذذ  الثا ذذذ   طهذذذاموقح ومذذذة  قلذذذيم    ذذذ د

  ال ستور ا 
ا
املر ذ  ) 2/61/9191اذ   (6722)املرقمذة  نذاموجذث  تقالكي   ّنذا  سذا قا

ارسذذذذذالة السذذذذذي  رلذذذذذ س ازراء   (61 املر ذذذذذ  رقذذذذذم) 67/61/9191 اذذذذذ  (272)ا  (2 رقذذذذذم

 املر ذذذ  رقذذذم) 9191يذذذار آديذذذادي اذذذ  يذذذهر ح ومذذذة  قلذذذيم الذذذ  دالذذذة رلذذذ س الذذذوزراء  

اذذذ   ذذذك  الواذذذال   دذذذم التأ يذذذ حيذذذ   ذذذا ة الذذذ  مقذذذررات مجلذذذس الذذذوزراء ل قلذذذيم إ  (66

  :    ماي  

 يذذذذذرادات املاليذذذذذة املتيققذذذذذة مذذذذذه  يذذذذذا نطذذذذذا لسذذذذذليم    ( أ
ا
 إقلذذذذذيم كوردسذذذذذتان ا قذذذذذا

 إجتما ذذذات السذذذا قة  ا لذذذ  ليذذذات املتطذذذ   ل  ذذذا اذذذ    آلل
ا
لح ذذذا  قذذذانون  سذذذ نادا

ااذذ  غيذال قذانون املوازنذة العامذذة  9162لسذنة  (1)دار  املاليذة  دياديذة رقذم   

 .9191 ديادية لسنة 

النطا اال از  ديادي  دوز ذا الذواردات  دياديذة  يذر ة )ل ر ا قوانلن  ( ل

املر ذ  رقذم )اذ   ذوء ال سذتور العرا ذ  ( النطا الومنية  يذر ة لسذوي  الذنطا

69.) 

 .يرادات املنا ك اقل ادية  ال س ة املقرر  ا  القانون إلسليم  ( ت

  ( ث
ا
دذذذذرا ح ومذذذذة إقلذذذذيم كوردسذذذذتان  ذذذذرار  دذذذذ قي    مل ذذذذ أ ال ذذذذطا ية درسذذذذي ا

ديذذذذوان نطذذذذاق اال يذذذذان اقرتذذذذاما ل قلذذذذيم مذذذذه ق ذذذذن ال يانذذذذات املاليذذذذة لوحذذذذ ات   

 إرقا ذذذة  دياديذذذة ا لذذذ  ال قلذذذيم  الت سذذذي  مذذذا ديذذذوان لالرقا ذذذة املاليذذذة 
ا
 سذذذ نادا

 /   الطقذذذذذذذذذر (20)لح ذذذذذذذذذا  املذذذذذذذذذاد   
ا
دار  املاليذذذذذذذذذة ل مذذذذذذذذذه قذذذذذذذذذانون   /   ال نذذذذذذذذذ اانيذذذذذذذذذا

 .9162لسنة  (1) ديادية رقم 
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 دار  البمذار  ا قذإدمذادا  ح ومة إقلذيم كوردسذتان ال ( ل
ا
ملذا منملذوم  ليذل اذ   ا

 أ /  الطقر (660)اد  أح ا  امل
ا
 .مه ال ستور  اال

درا ح ومة إقليم كوردستان أن لمذوال التذ  دق   ذها اقل ومذة  دياديذة    ( ح

ا ذذذذكا مذذذذا أ ذذذذ   ال سذذذذتور اذذذذ     ملذذذذ  دسذذذذ ة  ادلذذذذة م  ذذذذا ل قلذذذيمدر  أن ذيطتذذذ

 هذذذذذذذك  الذذذذذذذ يون سذذذذذذذ تم لسذذذذذذذ ي  ا مذذذذذذذه النطقذذذذذذذات  .منذذذذذذذل  ملذذذذذذذراحة( 611)املذذذذذذذاد  

يذرادات السذتقيا دسذ ة   امة االتذ  ل ذار   قلذيم اذ  السيادية ا  املوازنة الع

 . مه د مليملادل لملاقم النطقات السيادية ل س ي   ك  ال يون 

جراءات دت ك ا اقل ومة  ديادية إادا أية دم ح ومة إقليم كوردستان ال   ( خ

صذنحات اذ  يرادات   مذا    ذا   ر النطيية لتنو ا مملادر   ذيرادات غيلزياد    

 
ا
 . لح ا  ال ستور  املنا ك اقل ادية ا قا

سذذتع اد ا ملسذذا    اقل ومذذة  دياديذذة إح ومذذة إقلذذيم كوردسذذتان د ذذ ي    ( د

 اذذذذ  مجذذذذذال الياقذذذذة  مذذذذذا    ذذذذذا ملطذذذذا البهر ذذذذذ
ا
للسذذذذذياقات القانونيذذذذذة  اء اال ذذذذذاز ا قذذذذا

 .دطاق   أن ا  لن اقجهات الرتملة ا  اقل ومتلناالطنية الت  يتم  

 

فكككككي ( 122)مكتكككككس رئكككككير الككككوزرا  رقكككككم /  تككككاب حكومكككككة  قلكككككيم  وردسككككتان (6

06/11/0202: 

اذذذذذذذذذ  ( 02) نذذذذذذذذذاءا   ذذذذذذذذذ  قذذذذذذذذذرار مجلذذذذذذذذذس ازراء إقلذذذذذذذذذيم كوردسذذذذذذذذذتان اذذذذذذذذذ  إجتما ذذذذذذذذذل املذذذذذذذذذرقم 

لذذذذة رلذذذذ س ازراء ح ومذذذذة إقلذذذذيم كوردسذذذذتان رسذذذذالة الذذذذ  دالذذذذذة   اجذذذذل دا 92/66/9191

االتذ  دذذم التأ يذ     ذذا   ذ  موقذذم    (62 املر ذ  رقذذم)رلذ س ازراء اقل ومذة  دياديذذة 

ح ومة إقليم كوردستان الثا ذ  ارؤي  ذا للوصذول الذ   دطذاق مذا اقل ومذة  دياديذة 

اا ذ  امل ذذاديء  9196سذذنة قذانون املوازنذذة  دياديذة ل عا ذ  ال سذتور اذذ  إمذار م ذذرا 
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مذذا  ذذرار  إلتذذذزا   9191املتطذذ   ل  ذذا  ذذمه م ذذراع قذذانون املوازنذذة  دياديذذة لسذذنة 

مليذذذذذار  971درليذذذذون ا  6ازار  املاليذذذذة  دياديذذذذة لملذذذذذرت مسذذذذتيقات  قلذذذذيم ال ال ذذذذذة 

االتذذذذذ  لذذذذذم دملذذذذذرت  9191لعذذذذذا  ( آيذذذذذار  حزيذذذذذران  دمذذذذذوز  ل ذذذذذريه لال )دينذذذذذار ل يذذذذذهر 

سذذذذتقياع إيذذذذرادات  قلذذذذيم النطييذذذذة اغيذذذذذر النطييذذذذة مذذذذه حملذذذذتل مذذذذه ل قلذذذذيم رغذذذذم إ

 إن مسذذتيقات  ذذذك  ليذذهر ااج ذذذة الذذ  ا ق ذذذن 
ا
املوازنذذة العامذذذة  دياديذذة ااملوصذذذا

ز التنطيذذذذذذك  تذذذذذذاري  ذاالذذذذذذكي داذذذذذذن حيذذذذذذ 9191نطذذذذذذا  قذذذذذذانون دمويذذذذذذن الاجذذذذذذز املذذذذذذال  لعذذذذذذا  

69/66/9191. 
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 (1)املرفق رقم 

 ورقة عمل

العراع بصدد املشاكل -توعهات حكومة  قليم  وردستان

 ألاساسية مع الحكومة إلاتحادية

للمناق ة ا   جتماع لال للجنة العليا امل    ة للل ومتلن ا  أر ين   ك  الورقة أ  ت

 :العناايه آلادية   ادت مه الورقة9162دموز  92 تاري  

 
ي
 .ناقق املتنازل علهااامل: أول

 
ي
 .النفط والغاز: ثانيا

 
ي
 .امل ائل املالية واملوازنة العامة إلاتحادية: ثالثا

 

 
ي
 ناقق املتنازل علهااامل: أول

 

 إ
ا
ة  املنذذذام  يذذ التات املتعلقذذذا اقل ومذذذة  دياديذذة قلذذذن  ا ذذذة     قلذذذيممذذذه حذذذرم ح ومذذة  نينقذذا

يذذ التات دلذذ  املنذذام  إن حذذن إا . مذذه ال سذذتور الذذ الم 601املتنذازع  ل  ذذا ااملنملذذوم  ل  ذذا اذذ  املذذاد  

 :ن ی ون حلها  ا  مرحلتلنألست ع  

 ند والحالي للمناقق املتنازل علهااآلاالتطبيع : ولیألا املرحلة   
مذذذم املتيذذذ   مذذذا  ذذذلن م ونذذذات دلذذذ  ل جذذذرت  ر ایذذذة   سذذذتلمال املطاا ذذذات التذذذإسذذذتلز  التي تذذذا آلادذذذا س

ان ذذذلن  يمذذذذا ي ذذذذ   .ااملطاا ذذذات الثناليذذذذة  مذذذا  ذذذذلن اقل ذذذذومتلن  ( ا  اذذذ   ركذذذذو  ايذذذذن الل  ذذذذا)املنذذذام  

- :لاآلامق  حادنا  يما ي    ك  املرحلة ا قا للتقسيم 



 إلاتحادية حقائق عن مفاوضات الحكومة إلاتحادية وحكومة إلاقليم  حول النفط وإيرادات املنافذ الحدودية وإستحقاقات إلاقليم من املوازنة

16  

 

6.  
ا
 )ا نذذذذذذامج الذذذذذذوزاري للل ومذذذذذذة  دياديذذذذذذة لل دنطتذذذذذذكا

ا
یسذذذذذذلم امللذذذذذذم لمملذذذذذذ  الذذذذذذ اا    ملر ذذذذذذز   (ل/ اانتذذذذذذا

ميا  ذذذة  ر ذذذو  ا قيذذذة املنذذذام  املتنذذذازع  ل  ذذذا الذذذ  ال ذذذرمة اللليذذذة اذذذ  دلذذذ  املنذذذام  ال ذذذلتن  رقذذذة 

 .ق ذية االنذذوا  لمذرات امل ينذة مذه أمذه أ نذاء ميا  ذة  ر ذذوم قلمايذة أ سذلرةة مذه اقجذمن مذه 

 تمذذذذاد إتذذذذتم  دارةذذذذة للا  ذذذذة  ر ذذذذوم   اذذذذارل اقلذذذذ اد  ي االعسذذذذلر  لمملذذذذ مذذذذا  تمذذذذا ی ذذذذت   ذذذذامللم أ

 ذلن اللجنذة العسذلرةة املت انتذذة امل ذ   ة مذه اقل ذومتلن  مذا    ذا م ذ  الطراغذذات  دذم مذا يدطذاق الذك 

 .منتة ال لتن القوات امل    ة ا  دل  املنام  اغرت الت ست  امل    ةل 

ة للميا  ذذذة اديذذن ميلهذذذا داريذذاذذلث  ا ذذذة ال  ذذلتنت العسذذذلرةة اقلالتذذة الذذذ  اذذارل  اقلذذذ اد    .9

الطقذذر  دطذذاق ا  مذذا ی ذذمه ديقتذذ   ة  موجذذث  ذذكا لقذذوات ال ذذرمة الللتذذة االقذذو  امل ذذ   ة امل ذذ 

 . اللا  ة  مملانل  الو ا ل  ن  دان   أ (6)

للقال  العا  للقوات املسللة القتا   تق یر املوقم قلمایة املوامنلن   اير يحال ح اث أ  ا .2

ا سمح  ت ان القوات . قتملادیة  ال  اار ما اقجهات  ات المللةدارةة ا  ة ا  ت النطيتآاامل  

 . ع  معاقجة املوقم ك  القوات مه اد سلث ديادية اقوات ال   مر ة ل  ا ل  

لتذذذذات ملزمذذذذة لتي تذذذذ   ذذذذك  ال نذذذذود ا ذذذذ  السذذذذتاقات آیقذذذذو  القالذذذذ  العذذذذا  للقذذذذوات املسذذذذللة  و ذذذذا  .0

 .امر دیوادأص ار إه انل القانونتة اال ستورةة ا ل  م

يذذذتم معاقج  ذذذا ا ذذذ    ا  منيقذذذة يذذذن ال اداز ل اذذذرا ا ذذذا   يمذذذا ي ذذذ  املنذذذام  املتنذذذازع  ل  ذذذا  ال .2

 .املطاا ات السا قة  لن الير لن

اذذذذر  اذذذذ  املنذذذذذام  حذذذذزال الستاسذذذذذتة ل ل اذذذذنء مقذذذذرات اقلذذذذزل الذذذذذ یمقراما ال وردسذذذذتادا  ا قتذذذذة إ. 1

 .االنزمة له ملن اقلماياتأاملتنازع  ل  ا اد

املنام  املتنازع  ل  ا   تة االنوا   ا قدطعتن  من مجلس ميا  ة  ركو  اقلال  امجالس ل. 7 

 
ا
للقذانون   ما ی مه القتا   واج ادل دجا  مواممل  ميا  ة  ر ذوم ا ذا   املنذام  املتنذازع  ل  ذا ا قذا

 .اال ستور 

نت ا ذذات مجذذالس إجذذراء إ ال الذذ  حذذلن نت ذذال ميذذا ی ج یذذ  للا  ذذة  ر ذذو  اقالمقذذا  اذذ  يذذنإ. 7 

 الن ي ذذون اللذذا ی  ا أ  ذذ    اللا  ذذات
ا
لذذ   م ونذذات دلذذ  املنذذام   ا عمذذن  قالمقذذا  اقج یذذ  مق ذذوال

 
ا
 .قانون اال ستور لل     القتا   واج ادل ا قا
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 ذلتذذذذذذ . 2
ا
 / 92)للمذذذذذذاد   زا  ال امذذذذذذن  ي ذذذذذذر التملذذذذذذ  لغذذذذذذرا  الت تلذذذذذذ  الذذذذذذ یم راا  ا قذذذذذذا

ا
مذذذذذذه ( ل/ االثذذذذذذا

 .ي الل ستور العرا   ال الم دي  أ  ي ن مه ل ا

ل ذذذاء قذذذرارات مجلذذذس قتذذذاد  الثذذذور  املنيذذذن إيقذذذو  مجلذذذس النذذذوال  اململذذذادقة   ذذذ  م ذذذراع قذذذانون  .61

مذذر ل ذاء ل إل ذزا   معاقجذذة جميذا املسذالن املتعلقذذة  ذالعقود الزرا يذذة ا الزرا تذذة ا   اقرذام  الرا ذ 

 .9117لسنة  (0)رقم  ال يوادا

مذذنق إ مذذار  قيذذة املنذذام  املتنذذازع  ل  ذذا ا إ ذذاد  ل مذذوال النزمذذة د ملذذ  اقل ومذذة  دياديذذة ل  .66

 .موال النزمة لكل ل 

 من الدستور العراقي ( 142)تطبيق املادس  -:املرحلة الثانية
التي يذذذذذا )ا ذذذذ  ( 601)راحذذذذن اقراصذذذذة  تي يذذذذ  املذذذذاد  املسذذذذذتبمال إسذذذذراع اذذذذ  سذذذذتلز   ذذذذك  املرحلذذذذة   ل

اذذرا اذذنل مذذ   زمنيذذة يتطذذ   ل  ذذا ل اذذ   ركذذو  ا قيذذة املنذذام  املتنذذازع  ل  ذذا ( سذذتطتاء  حملذذاء ا   ا 

 . ال  دل  املنام أدار  إح  ا  إالير ان ا 

 

 
ي
 النفط والغاز: ثانيا

 

(1) 

عتمدت إلعداد الورقة
ُ
 املبادي  ألاساسية التي ا

لية ح ومذذذذذذذذذة إقلذذذذذذذذذيم كوردسذذذذذذذذذتان لتي يذذذذذذذذذ  سذذذذذذذذذ 9112إ تمذذذذذذذذذاد ال سذذذذذذذذذتور العرا ذذذذذذذذذ  لسذذذذذذذذذنة  :املبكككككككككدأ ألاول 

 .االسليات  ديادية   ملوم النطا اال از

 .إ تماد م اديء التوا   اال را ة اقلقيقية االتوازن  :املبدأ الثاند

 النطقذذات الرمنذذة وازنذذة  دياديذة السذذنوية اجذ اال إ تمذذاد امل ذال  املثقتذذة اذذ  قذوانلن امل :املبكدأ الثالكك 

 9167الذذ  ن ايذذة السذذنة املاليذذة  9160دسذذتان منذذك السذذنة املاليذذة لتي يذذ  حملذذة امسذذتيقات إقلذذيم كور 

انطقذذذذات مذذذذا لاذذذذك  ن ذذذذر   ت ذذذذار الذذذذواردات املتيققذذذذة مذذذذه دملذذذذ ير الذذذذنطا املنذذذذتج مذذذذه حقذذذذول  قلذذذذيم 

منذذك  ذذ ء  قلذذيم  تملذذ ير الذذنطا اقرذذا   ذذه مسذذتيقات ال ذذركات النطييذذة اكلذذم النقذذن االتملذذ ير  

 .ل ر  ال سوية 9160ان ا  يهر آيار ج  -مري  أن ول إقليم كوردستان
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 ذذذمان إسذذذتيقاق  قلذذذيم للمذذذنح ااملسذذذا  ات االقذذذرا  التذذذ  حملذذذل   ل  ذذذا اقل ومذذذة  :راتكككعاملبكككدأ ال

 الذذذذذ  الطقذذذذذر   9112 دياديذذذذذة منذذذذذك سذذذذذنة 
ا
 )إسذذذذذ نادا

ا
مذذذذذه ال سذذذذذتور االتذذذذذ  ديملذذذذذ  ( 611)مذذذذذه املذذذذذاد  ( أاال

ل النطقذذات السذذيادية حسذذث حملذذة  قلذذيم ح ومذذة  قلذذيم  والذذ   ذذك  الذذ يون ااذذ م  ا  ذذمه جذذ اا 

امرا ا  ال يون ا ل زامات املالية ل قليم ا  دل  الط    االتذ  ديققذ  ن يجذة  ذ   صذرت  مه املوازنة

 .9160مستيقات  قليم منك ي ات 

(0) 

افقية وعادلة  إلاقليمتوعهات حكومة   إلعتماد حلول تو
 

 
ي
 0218 الش نااية 0214للفياس ما بان آيار  :أول

 تق يم جميا املعلومات الرقا  االواال  اقراصة  إجمال  النطا اقرا    قليمدقو  ح ومة  .6

  ن يطا ية ا راحية الت امن   دياديةال  اقل ومة  (9167 سنةن اية  ال  9160سنة  كمن)املنتج 

 .امل    

  ا   اللا  ات  املم  مية النطا الت  كان يي  ل قليم دبرير ا ل س  ن  الل   أسو  .9

٪ مه اجمال  البميات املبرر  مه ق ن اقل ومة 67العراقية غل  املنت مة ا  إقليم  ما ال يقن  ه 

 . قليممه إجمال   ميات النطا املنتجة ا  ( ا  كن سنة مه دل  السنوات  ديادية

 لمل كإيراداتل  ميات النطا املنتجة السنوية اح سإ .2
ا
   قليماقم مالية سنوية ميققة  عليا

كلم النقن ا ال  ال ركات النطيية   قليم ع  مرح امل ال  امل  و ة مه ق ن ح ومة ا ل  

 .االتمل ير

ا  قوانلن املوازنة العامة للنطقات الرمنة حسث امل ال  املثقتة   قليمدي ي  حملة امستيقات  .0

يتم دي ي  امل ال  غل  ا قة ا ا  ااقج اال املر  9167ال  ن اية سنة  9160للسنة املالية   ديادية

 .املس د  املستيقة ل قليم ل ن سنة مه دل  السنوات

أ ن   (2)ح سال م ل  الاجز النادج  ه املم امل ال  الل س ة حسث آلالية امل  نة ا  ال ن  إ .2

ية ال يون ا ل زامات املالام املم م ال   .أ ن  (0)جمال  م ل  مستيقات  قليم ا   ال ن  إمه 

 .املستيقة      قليم انل دل  الط   
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 نيثا
ي
 0219اهر املتبقية لل نة املالية ألا : ا

ا    9167ال  ن اية سنة  9160    إجراء لسوية اقلسا ات للط    ما  لن سنة ا  حالة  دطاق 

 )آلالية امل ار إل  ا ا  الطقر  
ا
طات العالقة أ ن   ي تقن الير ان ال  التطاا    أن حسم املل( أاال

 .ا دطاق  مل د ليهر املت قية مه  ك  السنة 9162اقراصة  السنة املالية 

 

 
ي
 امل ائل املالية واملوازنة العامة إلاتحادية: ثالثا

 

 ذذ   إح سذذذال إجمذذذال  كلذذم انطقذذذات إنتذذذال ادملذذ ير انقذذذن الذذذنطا اقرذذا  اذذذ   قلذذذيم  اذذ  حذذذلن دذذذم  (1)

النطا  ديادية  مه املوازنة العامة  ديادية  حي  د ملي  م ال  لجمال   ك  النطقات لوزار  

درليذذذذذذون دينذذذذذذار للنطقذذذذذذات اقجاريذذذذذذة ( 26)م ذذذذذذال  دجذذذذذذاازت  9162اململذذذذذذ  اذذذذذذ  املوازنذذذذذذة  دياديذذذذذذة لسذذذذذذنة 

اامل ذذذار ا  سذذذ ثمارية لذذذوزار  الذذذنطا  دياديذذذة ام ذذذار ا  قذذذود ال ذذذ ااي  ااملسذذذا مة اذذذ  كلطذذذة إنتذذذال 

 .يةالنطا اقرا   مه النطقات السياد

ال  دس ة  9160-9112مه النطقات الرمنة ا  سنوات %( 67)د طين حملة  قليم مه دس ة  (0)

 .9162مه إجمال   نطاق الطع   ال س النطقات الرمنة منك سنة %( 69.17)

الذذذ يون ا ل زامذذذات املاليذذذة املسذذذذتيقة   ذذذ   قلذذذيم  سذذذقث  ذذذذ   صذذذرت د مليملذذذات  قلذذذيم مذذذذه  (3)

  إ ا ة ال  كلطة اقلرل ما دا ن  ادأملن مستلزمات أ ث  9110هر ي ات املوازنة  ديادية منك ي

الذذذذم نذذذذازح مذذذذه سذذذذوريا االلا  ذذذات العراقيذذذذة  احرمذذذذان  قلذذذذيم مذذذذه إسذذذذتيقاقادل  711مليذذذذون ا  6مذذذه 

 ال  املاد  
ا
مه ال ستور رغم ديمذن ( 611)ال ستورية مه املنح ااملسا  ات االقرا  ال الية إس نادا

ا مة ا والذ  القذرا  التذ  أ رم  ذا اقل ومذة  دياديذة  ذمه النطقذات السذيادية منذك  قليم نطقات 

 . 9112سنة 

-9112موظذذذذم منذذذذك سذذذذنة  96الذذذذم ا  179دي يذذذذ   ذذذذ د من سذذذذا   قلذذذذيم اذذذذ  املوازنذذذذة  دياديذذذذة  ذذذذذ  (4)

اد مليملات م املالية   نت حقيقة لرقا  ام ال  د مليملات م حسذث ال يانذات املوجذود  اذ   9162

قليم االت  دم د قي  نما ل مه قوالم راادث ازارات الصلة اال   ية ااملاليذة ا قتملذاد اذ   قلذيم  

ا ذذذذذكل  اقلذذذذذال  ال سذذذذذ ة الذذذذذ  د مليملذذذذذات  قلذذذذذيم للر ايذذذذذة . 9167مذذذذذه ق ذذذذذن اقجهذذذذذات  دياديذذذذذة سذذذذذنة 

 . جتما ية ا  املوازنة  ديادية
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عذذذذ ل الرادذذذذذث ال ذذذذهري ملذذذذذوظطا اقل ومذذذذذة  نذذذذا   ذذذذذرق   يذذذذذر اذذذذذ  د مليملذذذذات لعوي ذذذذذات املذذذذوظطلن اذذذذذ  م

درليذذذون ملذذوظطا اقل ومذذذة  دياديذذة االذذذكيه ي لذذذ   00 دياديذذة اح ومذذذة  قلذذيم حيذذذ  املذذ  م لذذذ  

الذذذم دينذذذار  اذذذ  حذذذلن املذذذ   921مليذذذون ا ( 6)منيذذذلن  معذذذ ل يذذذهري للموظذذذم الواحذذذ   ذذذذ 2 ذذذ د م 

 معذذ ل يذذهري للموظذم الواحذذ   ذذذ  مليذذار دينذار  أي 007درليذذون ا  2لتعوي ذات مذذوظطا  قلذذيم م لذ  

 .الم دينار 112

دجذذذذااز دسذذذذ ة النطقذذذذذات السذذذذيادية قلذذذذ  ا الي يوذذذذذ  مذذذذه إجمذذذذذال  النطقذذذذات ادذذذذأال   لذذذذذ    ذذذذ  حملذذذذذة  (1)

ل ذذمولها موا ذذيا ال  نقذذة لهذذا  الملذذنحيات اقلملذذرية للسذذليات  دياديذذة  9112 قلذذيم منذذك سذذنة 

  م  ذذذا الذذذوزارات ااقجهذذذات غلذذذ  املرد يذذذة  ذذذوزار  اذذذ  مذذذه ال سذذذتور دان أن لسذذذتطي( 661)امل  نذذذة اذذذ  املذذذاد  

 . قليم أسو   أقران ا ا  اقل ومة  ديادية

 ذذذذذذ   صذذذذذذذرت مسذذذذذذذتيقات ال   ذذذذذذذمر ل رغذذذذذذم اجذذذذذذذود نملذذذذذذذوم صذذذذذذذريية اذذذذذذ  قذذذذذذذوانلن املوازنذذذذذذذة العامذذذذذذذة  (6)

 دياديذذة  اذذ  حذذلن سذذا م  قلذذيم حسذذث حملذذتل مذذه املوازنذذة  دياديذذة اذذ  د مليملذذات ازار  الذذ  اع 

 .9112ية  مه النطقات السيادية منك سنة  دياد

 / 669)حرمذذذذذذذذان  قلذذذذذذذذيم مذذذذذذذذه حملذذذذذذذذتل   ذذذذذذذذا ية حسذذذذذذذذث أح ذذذذذذذذا  املذذذذذذذذاددلن  (7)
ا
 / 629)ا ( أاال

ا
مذذذذذذذذه ( أاال

ال سذذذتور  تعذذذوين ل ذذذرار  مذذذا  ادذذذل مذذذه منذذذا ا امذذذا قلقذذذل مذذذه اسذذذالر   ذذذرية اماديذذذة ا ي يذذذة اأ ذذذرار 

سذذذتيقاقادل  ن يجذذذة ملمارسذذذات م لطذذذة مذذذه   مذذذال املتعمذذذ  لل  يذذذة التيتيذذذة ل قلذذذيم  احرمانذذذل مذذذه إ

  ا ذذ  التطاصذذين امل  نذذة اذذ  اقجذذ اال املر قذذذة 9112الذذ   6212ق ذذن لن مذذة السذذا قة اذذنل السذذنوات 

ااملرسذذذذذذذذن الذذذذذذذذ   1/7/9162اذذذذذذذذ  ( 271) بتذذذذذذذذال رلاسذذذذذذذذة مجلذذذذذذذذس ازراء ح ومذذذذذذذذة إقلذذذذذذذذيم كوردسذذذذذذذذتان املذذذذذذذذرقم 

 .اقل ومة  ديادية دان جوال

يم  ذذذذذذذمه النطقذذذذذذات اقلا مذذذذذذة اذذذذذذ  قذذذذذذذوانلن املوازنذذذذذذة العامذذذذذذة  دياديذذذذذذذة إن امل ذذذذذذال  الرململذذذذذذة ل قلذذذذذذ (8)

السنوية االت  د   ال ياقة التموي ية الداية ايراء الياقة االوقود لليات البهر اء اد م يراء 

إن حملذذذذذذة  قلذذذذذذيم مذذذذذذه  ذذذذذذك  . ميملذذذذذذول اقلنيذذذذذذة اد ذذذذذذم املذذذذذذزار لن انطقذذذذذذات د ذذذذذذااي ال زا ذذذذذذات امللبيذذذذذذة

اجات الطعلية لقليم كوردستان  إ ا ة ال      صرت امل ال  الرململة النطقات    أقن مه  حتي

 .  ل قليم  ال امن
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 (0)املرفق رقم 
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 (3)املرفق رقم 

 البيان
نوع 

 اإلستمارة
نوع 

 النفقات
  الفصل

 0306890632 1 1 2 تعويضات املوظفني

 1609918666 2 1 2 املستلزمات اخلدمية

 1306386326 3 1 2 ةاملستلزمات السلعي

 308886226 0 1 2 صيانة املوجودات

  0 1 2 النفقات الرأمسالية

 806188006 0 1 2 واإلعانات ومصروفات أخرى.... 

     واملساهمات اخلارجية...... 

 2603860666 8 1 2 (الرواتب واملكافآت التقاعدية....... )

     (الديون املستحقة على وزارة املالية)

     لربامج اخلاصةا
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 0227منذ سنة  امللف النفطد في إلاقليم تعل الحقائق عن

 

 اذذذ  املذذاد   9112إن ال سذذتور العرا ذذذ   ديذذادي لسذذذنة  .6
ا
 /669)قذذذ  ردذذث إل زامذذذا

ا
منذذذل ( اانيذذذا

 )  ذذذ  اقل ومذذذة  دياديذذذة اح ومذذذات لقذذذاليم االلا  ذذذات املنتجذذذة 
ا
 رسذذذم السياسذذذات ( معذذذا

القذذذ  دوا ذذ  الير ذذذان .  سذذ  اديجية للذذنطا اال ذذذاز  مذذا ييقذذذ  أ  ذذ  منطعذذة لل ذذذعث العرا ذذ 

 قلبذم املذذاد  املذككور    ذ  إ ذذ اد  9117سذنة ( اقل ومذة  دياديذة اح ومذة  قلذذيم)
ا
دنطيذكا

ز ال ذذذذر ا القذذذذذوانلن امل  نذذذذة أدنذذذذذا   إ ت ذذذذار ل ذذذذذ ن إمذذذذار ام ذذذذذمون إسذذذذ  اديجية الذذذذذنطا اال ذذذذذا

 :اكاآللا

 .إ  اد م راع قانون النطا اال از ( أ

 .م راع قانون دوز ا املوارد للنطا اال از ( ل

إحيذذذاء يذذذر ة الذذذنطا الومنيذذذة اإ ذذذ اد ال  ذذذر ا اقرذذذام ا ذذذا  مذذذا ي سذذذجم مذذذا أح ذذذا   ( ل

 .ال ستور اييق  ل قليم امل ار ة الطعلية ا  العمليات الت  س نات ا ا

راءات لتعذذذ ين قذذذانون الذذذوزار   مذذذا ي سذذذجم مذذذا دتذذذول  ازار  الذذذنطا العراقيذذذة إد ذذذا   جذذذ ( د

ر  ذذذذذه  لسذذذذذطة ن ذذذذذا  اقلبذذذذذم املر ذذذذذذزي ذأح ذذذذذا  ال سذذذذذتور  إ ت ذذذذذار أن قانون ذذذذذا السذذذذذاري سع ذذذذذ

السذذذا    مذذذذا ي سذذذذجم الح ذذذا  اقراصذذذذة  توز ذذذذا  اتملاصذذذات  ذذذذلن السذذذذليات  دياديذذذذة 

 . القاليم االلا  ات املنتجة غل  املنت مة ا  إقليم

 نجذذذز أيذذذددياديذذذة لذذذم إال أن اقل ومذذذة   .9
ا
مذذذه املوا ذذذيا املتطذذذ   ل  ذذذا اسذذذارت لمذذذور  مذذذا  ا

 :موضم ا  الطقر  التالية

 ملا دم دو ييل أ ن    لقذ  يذ ن السذي  رلذ س مجلذس الذوزراءإ
ا
  اذ  حينذل  ديذادي س نادا

راء الذذذذذذنطا اال ذذذذذذاز ا قتملذذذذذذاد ااملذذذذذذال ذقجنذذذذذذة إدياديذذذذذذة م تملذذذذذذة مذذذذذذه ا ذذذذذذ  9117سذذذذذذنة  أي اذذذذذذ 

دمثذذذن    ذذا الير ذذذان اأنجذذزا م ذذذراع قذذذانون الذذنطا اال ذذذاز ام ذذراع دوز ذذذا املذذذوارد االقذذانونيلن 
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املاليذذة  إال أن اقل ومذذة  دياديذذة لذذم دت ذذك  جذذراءات النزمذذة لنجذذاز ل ذذر عل  اكذذان لذذوزار  

 
ا
 ا   ل  ا تعمذ    يذة اقلطذال   ذ  صذنحيات ا املر زيذة امنذا إنتقذال  ع ذا

ا
  عاال

ا
النطا دارا

ال   6271النا ك منك سنة  (616)ا اصنحيات ا الوارد  ا  قانون الوزار  رقم مه إاتملاصات 

 قلذذذذيم االلا  ذذذذات املنتجذذذذة ا ذذذذ  إسذذذذتيقاقات م ال سذذذذتورية  ذذذذ لين أن إ   ا ذذذذات مجلذذذذس 

يورا ال الة     م راع قانون النطا اال از كان   م ار ة ممث   الوزار  دان إسذت  اء 

 ما أن الوزار  لم دت ك أية إجراءات .   اد امل راعإ ار لن ا  راء املذممث    قليم مه اقر 

القذذذ  أاضذذذم السذذذي  رلذذذ س مجلذذذس . لتعذذذ ين قذذذانون الذذذوزار   مذذذا ي سذذذجم مذذذا أح ذذذا  ال سذذذتور 

( 921) ةرقمذذذذاملازراء  قلذذذذيم اذذذذ  رسذذذذالة موجهذذذذة الذذذذ  السذذذذي  رلذذذذ س مجلذذذذس الذذذذوزراء  ديذذذذادي 

ا أدال      امل راع ق  أدت ال  ذالتع ينت الت أن ااملر   ا كا امللم  99/7/9117تاري   

ا ل  ن مالة  ن  ذمه م مونل االت% 21ر أغلث املواد اقجو رية  يل ا ما سعادلذدسخ ال يي

الذذذم يذذذراع مجلذذذس ال ذذذورا حساسذذية املو ذذذوع ااقجوانذذذث السياسذذذية اال سذذذتورية  يذذذل    يذذل

  امالذذذث  قلذذذذيم ونيلن ااملذذذذاليلنراء الطنيذذذذلن االقذذذانذااقجهذذذود امل كالذذذة لنجذذذذاز  مذذذه ق ذذذذن اقر ذذذ

للرسالة أ ن   أن لعمن اقل ومة  ديادية ( 9)مه املر   رقم ( 2)حسث ما جاء ا  الطقر  

ا الت سذذذذذذي  مذذذذذذذا ح ومذذذذذذذة  قلذذذذذذذيم لسذذذذذذذتبمال مسذذذذذذذتلزمات دنطيذذذذذذذك القذذذذذذذانون ادطعيذذذذذذذن الهي ذذذذذذذات 

  حالذة  ذ   دنطيذك ااذ. 9117آيذار  26االهياكن املنملوم  ل  ا ا  القانون ا  م   ال دتجااز 

 ملذذذذذا جذذذذذاء اذذذذذ  ال سذذذذذذتور 
ا
 لذذذذذ   ي ذذذذذون لليذذذذذر لن اقلذذذذذ  اذذذذذذ  إ ذذذذذرا   قذذذذذود التيذذذذذوير ا نتذذذذذال ا قذذذذذذا

 .ام راع قانون النطا اال از اامل اديء العامة ملعايل  نما ل العقود

 مذذا أن ح ومذذذة  قلذذذيم لذذذم دتلذذذ  أي دجذذذاال مذذذه ق ذذذن ازار  الذذذنطا ل ذذذاد  دراسذذذة املق  حذذذات 

 99/7/9117ار ال  ذذا السذذي  رلذذ س مجلذذس ازراء  قلذذيم اذذ  رسذذالتل امل راذذة النحقذة التذذ  أيذذ

 .ليل أ ن إامل ار 

اقل ومة )حي  أن مهمة ال  ر ا للقوانلن  ديادية    مه مها  السليات  ديادية  .2

 / 16املاد  )امس اليات ا ( االا ملان
ا
 / 71)ااملذاد  ( أاال

ا
  اإن ل ذر ا قذانون الذنطا اال ذاز (اانيذا

اقذذذذانون دوز ذذذذا مذذذذوارد  اقذذذذانون يذذذذر ة الذذذذنطا الومنيذذذذة اقذذذذانون ازار  الذذذذنطا جميعهذذذذا ل ذذذذ ن 

اإن غيذال القذوانلن املذككور  ا ذ      مار اامل مون للسياسة  س  اديجية للنطا اال از



 إلاتحادية حقائق عن مفاوضات الحكومة إلاتحادية وحكومة إلاقليم  حول النفط وإيرادات املنافذ الحدودية وإستحقاقات إلاقليم من املوازنة

41  

 

ل ذذذر عها  مذذذذا د سذذذجم مذذذذا أح ذذذا  ال سذذذذتور  ذذذ  التذذذذ  أدت الذذذ  إحذذذذ اث امل ذذذاكن  ذذذذلن اقل ومذذذذة 

 .سنة (62)رغم مض ى     دأس س ال ستور  ديادية ا قليم 

إن دملذذذذذذذذذ ير ح ومذذذذذذذذذة  قلذذذذذذذذذيم للذذذذذذذذذنطا املنذذذذذذذذذتج لذذذذذذذذذم يبذذذذذذذذذه إال  عذذذذذذذذذ  أن جمذذذذذذذذذ ت اقل ومذذذذذذذذذة  .0

دان اي مسذون  9160 ديادية لستيقاقات  قليم مه املوازنة  دياديذة اذ  يذهر يذ ات 

لذذذذ س مذذذذذه الذذذذذواردات % 60قذذذذانودا  امذذذذذه اذذذذم اطذذذذذن  سذذذذذتيقاق رغذذذذم دجميذذذذذ   الذذذذ  أقذذذذذن مذذذذذه 

 .تيققة  ن مه النطقات الطعلية  ع  أن كان مه النطقات الرمنة ا  املوازنةامل

ر    اقل ومة  ديادية دأدية مستيقات يركات النطا ا   قليم  ا  حلن ألزم   .2

نطسذذذذها اذذذذ  املوازنذذذذة العامذذذذة  إسذذذذتيقاقات يذذذذركات الذذذذنطا العاملذذذذة اذذذذ  اللا  ذذذذات لاذذذذرا اذذذذ  

 لح ذذذذذذا  ال سذذذذذذتور ام ذذذذذذاديء العذذذذذذراق اديميذذذذذذن  قلذذذذذذيم   سذذذذذذ ة حملذذذذذذت
ا
ل مذذذذذذه النطقذذذذذذات ان ذذذذذذا

 .الع الة
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