بسم اهلل الرمحن الرحيم
برملان كوردستان ــ العراق
باسم الشعب

إضتٓاداً ذتهِ ايفكس َٔ )5( ٚ )1( ٠املاد َٔ )56( ٠ايكاْ ٕٛزقِ ( )1يظــــــ ْ 1992 ١املعدٍ ٚبٓاً ٤ا
عًَ ٢ا عسض٘ زتًظ ٚشزا ٤اقً ِٝـ نٛزدضتإ  ،قسز بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام ظًطت٘ املسقُٚ )19( ١املٓعكد٠
بتازٜخ  2009/6/16تػسٜع ايكاْ ٕٛاآلت:ٞ
قانون رقم (  )8لسنة 2009
قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق
لسنة 2009

املادة االوىل:
ٜسصد يٓفكات ايطٓ ١املايَ 2009 / / ١ٝبًؼ قدز )8,857,263( ٙفكط (مثاْ ١ٝتسيٚ ٕٛٝمثإ َاٚ ١٥ضبع
ٚخطٌَُٜ ٕٛاز َٚا٥تإ ٚثالثٚ ١ضت ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓاز ) ٜٛٚشع ناالت:ٞ
اٚالََ :بًؼ قدز )2,303,338( ٙفكط (اثٓإ تسيٚ ٕٛٝثالمثاٚ ١٥ثالثًَٝ ١از ٚثالمثاٚ ١٥مثاْٚ ١ٝثالثًَٕٛٝ ٕٛ
دٜٓاز) يٓفكات املػازٜع ايسأمساي.١ٝ
ثاْٝاًًَ :بؼ قدز )6,553,925( ٙفكط (ضت ١تسيٚ ٕٛٝمخطُاٚ ١٥ثالث ١مخطًَٝ ٕٛاز ٚتطعُاٚ ١٥مخطٚ ١عػسٕٚ
ًَ ٕٛٝدٜٓاز) يًٓفكات ايتػػ. ١ًٝٝ
املادة الثانية:
تكدز اٜسادات املٛاشْ ١يًطٓ ١املاي َٔ 2009 /١ٝامجايْ ٞفكات املٛاشْ ١ايفدزاي )8,857,263( ١ٝفكط (مثاْ١ٝ
تسيٚ ٕٛٝمثامناٚ ١٥ضبع ٚمخطًَٝ ٕٛاز َٚا٥تإ ٚثالثٚ ١ضت ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓاز ).
املادة الثالثة:
يف حاي ١حص ٍٛعجص يف َٛاشْ ١حه ١َٛاقً ِٝنٛزدضتإ خيٚ ٍٛشٜس املاي ١ٝبتخفٝض املبًؼ االمجاي ٞيًُٛاشْ١
بٓفظ ايٓطب ١اييت حصٌ فٗٝا ايعجص.
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املادة الرابعة:
حيصس ايصسف َٔ اعتُادات اذتطابات ايسٝ٥ط( ١ٝاملٓح ،االعاْاتْ ،فكات املػازٜع ايسأمساي َٔ )١ٝاملٛاشْ ١ايعاَ١
ذته ١َٛاقً ِٝنٛزدضتإ بٛشاز ٠املايٚ ١ٝيٛشٜس املاي ١ٝخت ٌٜٛايٛشازاٚ ٤زؤضا ٤ادتٗات

غري املستبط ١بٛشاز٠

صالح ١ٝايصسف َباغس ٠عً ٢بعض َطتٜٛات اذتطابات ايسٝ٥ط.١ٝ
املادة اخلامسة:
- 1تتٛىل ٚشاز ٠املاي ١ٝذته ١َٛاقً ِٝنٛزدضتإ ـ ايعسام مت ٌٜٛحطابات ايٛشازات  ٚاالدازات ٚفل
املٛازد املاي ١ٝاملتاح.١
- 2تطاف اٜسادات ايبًدٜات اىل َٝصاْٝاتٗا ارتاصٚ ١تكٚ ّٛشاز ٠املاي ١ٝمبساقبٖ ١ر ٙاالٜسادات ٚنٝف١ٝ
صسفٗا.
املادة السادسة:
يسٝ٥ظ بسملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام اجسا ٤املٓاقً ١ضُٔ املٝصاْ ١ٝارتاص ١بايربملإ.
املادة السابعة:
يسٞ٥ع زتًظ ايكطا ٤اجسا ٤املٓاقً ١ضُٔ املٝصاْ ١ٝارتاص ١مبجًظ ايكطا. ٤
املادة الثامنة:
ال :خيٚ ٍٛشٜس املاي ١ٝصالح ١ٝاملٓاقً ١بني اعتُادات ايباب ايٛاحد باضتجٓا ٤فصٌ ايسٚاتب حٝح جيٛش ايٓكٌ
اً ٚ
ايٚ ٘ٝالجيٛش ايٓكٌ َٓ٘.
ثاْٝاً :يٛشٜس املاي ١ٝاجسا ٤املٓاقً ١بني اعتُادات ابٛاب املٝصاْ ١ٝالغساض تٛفري اَهاْٝات ايصسف يالدازات اييت
ٟتقسز فو ازتباطٗا َٔ ٚشازٚ ٠اذتاقٗا بٛشاز ٠اخسٚ ٣يًٛشٜس املختص اجسا ٤املٓاقً ١ضُٔ ايفصٌ ايٛاحد
ٚ ٚحد ٠ايصسف ايٛاحد.٠
ثايجاً :الجيٛش اجسا ٤املٓاقً ١بني ختصٝصات ايتُٓ ١ٝبني احملافظات.
املادة التاسعة:
تكدّ ٚشازات  ٚدٚا٥س ايدٚي ١ناف ١حطاباتٗا ايػٗسَٛ( ١ٜاش ٜٔاملساجع )١يف َٛعد التتجاٚش َدت٘ ( 10اٜاّ) بعد
ْٗا ١ٜنٌ غٗس اىل ٚشاز ٠املاي ١ٝـ َدٜس ١ٜاحملاضب.١
املادة العا شرة:
خيٚ ٍٛشٜس املاي ١ٝاضافَ ١بايؼ عً ٢االعتُادات االمجاي ١ٝاملصدق ١يًُٝصاْ ١ٝيًطٓ ١املاي ،2009 ٠ ٞبٓطب)%1( ١
َٔ امجاي ٞاالعتُادات املصدق ١يًُٝصاْ ١ٝيالغساض ايتاي:١ٝ
ال :اعتُاد املبايؼ ايالشَ ١ملٝصاْٝات االدازت املطتخدث ١خالٍ ايطٓ ١املاي.2009 ١ٝ
اً ٚ
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ثاْٝاً :اضاف ١اعتُادات جدٜد ٠يف َٝصاْٝات ايٛشازات  ٚاالدازات يًخاالت ايطازٚ ١٥اييت

ٜكسزٖا زتًظ

اٍٚشزا.٤
املادة احلادية عصر:
تتٛىل ٚشاز ٠املاي ١ٝبايتٓطٝل َع ايٛشازات االخس ٣اعداد َفسدات َالنات مجٝع ايٛشازات القً ِٝنٛزدضتإ
ايعسام يًطٓ ١املاي ٚ ،2009 ١ٝاملصادق ١عًٗٝا ٚعً ٢ض ٤ٛنًف ايسٚاتب املصدق ١يف املٝصاْٚ ١ٝعًٚ ٢شاز٠
املايٚ ١ٝبايتٓطٝل َع ٚشاز ٠ايتخطٝط تكد ِٜتكسٜس تفص ًٞٝح ٍٛذيو قبٌ ْٗا ١ٜايطٓ ١املاي ،2009 ١ٝاىل ايربملإ
املادة الثانية عصر:
الجيٛش ال ١ٜجٗ ١حه ٟ٠ ّٛبطُٓٗا ز٥اض ١زتًظ ايٛشزا ٤تٓفٝر َػازٜع خاص ١ضُٔ َٛاشْتٗا.
املادة الثالثة عصر:
أٚالً  :يًٛشٜس املختص صالح ١ٝايصسف مبا الٜصٜد عًَ ٢ا٥تإ ٚمخط ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓاز عٔ نٌ حايٚ ١ي٘ ختٌٜٛ
زؤضا ٤ايدٚا٥س ايتابع ١يٛشازت٘ بصسف َاال ٜصٜد عًَ )100( ٢ا ًَٕٛٝ ١٥دٜٓاز.
ثاْٝاً :يسؤضا ٤ايدٚا٥س غري املستبط ١بٛشا ز ٠صالح ١ٝايصسف مبا الٜصٜد عًَ )150( ٢اٚ ١٥مخط ًَٕٛٝ ٕٛدٜٓاز
يهٌ حايَ ١ع َساعاَ ٠ا:٢ًٜ
- 1إ ٜتِ ايصسف ٚفكا ً يالعتُادات املصادم عًٗٝا يف املٛاشْ ١ايطٓٚ ١ٜٛيالغساض احملدد ٠هلا.
- 2ايتكٝد باالعتُادات املخصص ١يف املٛاشْٚ ١الجيٛش ايدخ ٍٛيف االيتصاّ بايصسف مبا ٜصٜد عُا ٖ ٛخمصص يف
املٛاشْ.١
املادة الرابعة عصر:
يٛشٜس املاي ١ٝاضاف ١ختصٝصات َبايؼ االٜسادات ايػٗس ١ٜاييت حتككٗا ٚشاز ٠ايصخ ١يهاف ١دٚا٥سٖا اىل َٛاشْ١
ٚشاز ٠ايصخ ١الغساض غسا ٤االدٚ ١ٜٚتدازى ْفكات ايصٝاْ ١باْٛاع٘ ا ٚحطب طًب ٚشاز ٠ايصخَ ١ػفٛعا
ظدا ٍٚاالٜسادات املحتكك ١فع ال .
املادة اخلامسة عصر:
تكٝد َبايؼ ايتربعات املُٓٛح ١يًٛشازات ٚادتٗات غري َستبط ١بٛشاز ٠بعد قبٛهلا َٔ قبٌ ٚشٜس املاي ،١ٝاٜساداً
ْٗاٝ٥ا يًخص ١ٜٓعً ٢إ ٜكٚ ّٛشٜس املاي ١ٝبتخصٝصٗا َٔ اعتُادات ايٛشاز ٠ا ٚادتٗات غري املستبط ١بٛشاز٠
يصسفٗا عً ٢االغساض اييت َٓخت َٔ اجًٗا.
املادة السادسة عصر :
اٍعكٛد ناف ١اال بعد َٛافكٚ ١شاز ٠املاي.١ٝ
اٜكاف ايتعٓٝات ب
املادة السابعة عصر:
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التصٜد املهافأت يًُٛظفني عً ٢ثالثَ ١ال ٜٟٔدٜٓاز ضٜٓٛاً يًػخص ايٛاحد ٚضُٔ ايتخصٝصات املكسز ٠باملٛاشْ١
املختصٚ ١مبٛجب تعًُٝات تصدزٖا ٚشاز ٠املاي.١ٝ
املادة الثامنة عصر:
حياٍ زٝ٥ظ ايدا٥س ٠يٛحد ٠االْفام ايرٜ ٟتخًف عٔ تكد ِٜاذتطابات ارتتاَ ١ٝيطٓ ،2009 ١يدا٥ست٘ بعد ْفاذ
ٖرا ايكاْ ٕٛاىل ايتخكٝل ٚفل االجسا٤ات ايكاْ ٚ ١ْٝٛايتعًُٝات ايٓافر.ٙ
املادة التاسعة عصر:
اعفا ٤ايػسنات املتعاقدَ ٠ع حه ١َٛاالميَ ٚ ِٝؤضطاتٗا عًَ ٢ػازٜع املٓٗا ج االضتجُاز َٔ ٟمجٝع ايطسا٥ب
 ٚايسض ّٛبطُٓٗا زضِ ايطابع املرتتب ١عًٗٝا يف االقًْ ِٝتٝج ١اعُاهلا املرنٛزٚ ٠يف اطاز ايعكد.
املادة العصرون:
إْكاص ختصٝصات املٓافع االجتُاع ١ٝيس٥اض ١االقًٚ ِٝبسملإ نٛزدضتإ ٚزتًظ ايٛشزا ٤بٓطب.)%20( ١
املادة احلادية والعصرون:
تطتُس ٚشاز ٠املاي ١ٝبتأَني ضًف ١ايعكاز يًُٛاطٓني حطب ايظٛابط ٚايتعًُٝات .
املادة الثانية والعصرون:
الٜعٌُ بأ ٟقساز خمايف هلرا ايكاْٚ ٕٛالتتخٌُ ارتص ١ٜٓا ٣اعباَ ٤اي ١ٝهلرا ايكساز َامل ٜهتطب ايػسع ١ٝايكاْ١ْٝٛ
ٜٚصادم عً َٔ ٘ٝقبٌ ايربملإ.
املادة الثالثة والعصرون:
عًٚ ٢شاز ٠املاي ١ٝتكد ِٜتكسٜس دٚز ٟنٌ ضت ١اغٗس عٔ ايٛضع املاي ٞيالقً ِٝيربملإ نٛزدضتإ ـ ايعسام.
املادة الرابعة والعصرون:
عًٚ ٢شٜس املاي ١ٝاصداز ايتعًُٝات ايالشَ ١يتطٗ ٌٝتٓفٝر احهاّ ٖرا ايكاْ. ٕٛ
املادة اخلامسة والعصرون:
عً ٢زتًظ ايٛشزاٚ ٤ادتٗات ذات ايعالق ١تٓفٝر احهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املادة السادسة والعصرون:
ٜٓػس ٖرا ايكاْ ٕٛيف ادتسٜد ٠ايسمسٚ( ١ٝقا٥ع نٛزدضتإ) ٜٚعترب ْافراً اعتبازًا َٔ .2009/1/1

عدنان املفيت
رئيس برملان كوردستان ـ العراق
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