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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 سم الشعباب

 العراق –برملان كوردستان 

 
 املعدل وبناًء على ما 1991لسنة ( 1)من القانون رقم ( 65)من املادة ( 1)إستنادًا ألحكام الفقرة 

املرقمة  االعتيادية جبلستهالعراق  –برملان كوردستان ، قرر ربملانالعدد القانونى من أعضاء ال اقرتحه
 :تيتشريع القانون اآل 1412/ 12/7ملنعقدة بتاريخ او ( 19)

 
 

 1024نة ـلس (5)م ـقانون رق
  العراق -قانون متويل األحزاب يف إقليم كوردستان 

 : املادة األوىل
مياانيية سينوية لتموييأل األحياا      ضيمن املياانيية العامية    خيصص جملس وزراء إقلييم كوردسيتان   

 .السياسية اجملازة يف إقليم كوردستان
 :املادة الثانية

مين املياانيية العامية     يف املئية واحيد  %( 1)تكون نسبة املياانية املخصصة لألحاا  السياسية اجملازة 
 :إلقليم كوردستان وتوزع وفقًا للمعايري اآلتية

مين   (%47444076)القيمية الشييرية لكيأل مقعيد هيي      و ،هو املعييار  يقعد الربملانامليكون  :أواًل
 .املياانية العامة

ويضاف مقعد  ،يف الدورتني االنتخابيتني األخريتني مقاعده الربملانيةحيتسب لكأل حا  جمموع  :انيًاث
ن الدورة االنتخابية األوىل شريطة أن اليقأل عيدد مقاعيده يف ايية دورة    مواحد لكأل حا  

 .أربعة مقاعد( 2)انتخابية عن 
مليان كوردسيتان و    ة املستمرة لربدورالن لكأل حا  شارك يف انتخابات يمقعدقيمة تسب حت :ثالثًا

أو أكثير مين    يف املئية أربعيون  %( 24) ةحيصأل عليى أ  مقعيد ولكنيه حصيأل عليى نسيب      
 .األصوات الالزمة للمقعد الواحد

 انتخابات الدورة املستمرة لربملان كوردسيتان مقعد واحد لكأل حا  شارك يف حتتسب قيمة  :رابعًا
مين األصيوات الالزمية    %( 09-%14) ةبو  حيصأل على أ  مقعد ولكنه حصأل على نسي 

 .للمقعد الواحد
كأل حا  شارك باإلسم نفسه يف احلركية التررريية الكوردسيتانية    لمقعدين  حتتسب قيمة :خامسًا

 .الدورة السابقة ه يفوله مقعد واحد يف الدورة احلالية للربملان بعد مجع مقاعد
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مين املياانيية العامية كيأل حيا  شيارك قبيأل        %( 47441,6)ميول مبا التقأل عين نسيبة   : سادسًا
 املسيتمرة يف اليدورة  استرصيأل عليى مقعيد    اإلنتفاضة يف احلركة الترررية الكوردستانية و

  .للربملان
لكأل حا  أو كيان سياسيي  شيريًا تسب حتمن هذه املادة، ( أواًل)استثناء من أحكام الفقرة : سابعًا

 من املياانية العامة عن كأل مقعد حصيأل علييه مين املقاعيد املخصصية     %( 4,4446)نسبة 
 .للربملان املستمرةيف الدورة ( كوتاال)لي
 :املادة الثالثة

حترم األحاا  املشمولة بيذا القانون من التمويأل السنو  يف حال حليا أو خمالفتيا ألحكام القانون 
 .املعدل 1990لسنة ( 17)رقم 

 :املادة الرابعة
وهيي خاضيعة لرقابية دييوان      اإلقلييم يف   تدقق مياانية األحاا  مبوجب نظام احملاسبة املعميول بيه  

 .الرقابة املالية
 :املادة اخلامسة

 .صدار التعليمات الالزمة لتسييأل تنفيذ احكام هذا القانونإعلى وزارة املالية واالقتصاد 
 :املادة السادسة

 .قة تنفيذ أحكام هذا القانونعلى جملس الوزراء واجليات ذات العال

 :املادة السابعة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

 
 األسباب املوجبة

ة واملشاركة يو ترسيخ الدميقراط ، ة والتعددية احلابية يف اإلقليميالعملية السياستطوير حتسني و  بغية
ضيمن  عادلة و بصورة شفافةتنظيم مياانية االحاا  اجملازة يف اإلقليم لاسية، ويف احلياة السيالنشطة 

  . مياانية اإلقليم، فقد شرع هذا القانون

 يوسف حممد صادق
 العراقكوردستان ـ رئيس برملان 

 

 .من قبل رئيس اقليم كوردستان 1024لسنة  22رقم صدر هذا القانون بقرار  /مالحظة
 

 


