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 بأسم  الشعب

 رئاسة الجمهورية

 

من ( ثالثا ) والبند (  16) من المادة ( أوال ) بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند 

.من الدستور  (  37)المادة   

5162/  / قرر رئيس الجمهورية بتاريخ    

:القانون اآلتي  اصدر  

 

5162لسنة )       ( قانون رقم   

5162 قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ـــ   

 

((الفصل األول ))  

 ــ االيرادات ــ

 

ــ 1المادة ــ   

( 94146484049) بمبلغ 5102/تقدر ايرادات الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية  :أوال 
أـ االيرادات وفق / الجدول )حسبما مبين في  (واربع وثمانون ملياراربعة وتسعون الف )دينار الف

.الملحق بهذا القانون (  العداد  
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( 28)ط الخام على أساس معدل سعر قدرهعن تصدير النف احتساب اإليرادات الناجمة -ب  
ثالثة مليون  )برميل يوميا   (  4411111) رة دوالر للبرميل الواحد ومعدل تصدير قد

الف مئتان وخمسون ) برميل يوميا    (521111)بضمنها (  وثالثمائة الف برميل يوميا  
برميل ( 411111)و عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان( برميل يوميا  

يق محافظة كركوك عن كميات النفط الخام المنتج عن طر ( الف برميل يوميا   ةثالثمائ)
.وتقيد جميع االيرادات المتحققة فعال ايرادا  نهائيا  لحساب الخزينة العامة للدولة  

:ثانيا   

المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها  تلتزم الوزارات والجهات غير
مع حكومات او مؤسسات اجنبية مذكرات التفاهمبموجب  للخزينة العامة االتحادية  نهائيا   ايرادا    
وذلك بالتنسيق مع  ألجلهانحت التي م   لألغراضوعلى وزارة المالية االتحادية اعادة تخصيصها 

.يةوزارة التخطيط االتحاد  

:ثالثا   

تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية 
على ان يقوم وزير المالية االتحادي ، نهائيا  للخزينة العامة االتحادية االتحادي ايرادا  
اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا  لألغراض التي إلى بتخصيصها 
.منحت ألجلها  

:رابعا   
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حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات  تقيد مبالغ  المنح  او التبرعات المقدمة من قبل
 ايرادا  بموجب مذكرات التفاهم والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات 

،  تنفيذ مشاريع ما فنية نح والتبرعات على شكل مساعداتكانت هذه المأللخزينة سواء  نهائيا  
ة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او االقاليم على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجالت الوزار 

ات العالقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة و والمحافظات ومجالس المحافظات ذ
.االتحاديتين تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية  

:خامسا   

المستخدمة من المبالغ المخصصة يتم احتساب مبالغ المنح و االعانات غير 
وفقا  للمعايير المحاسبية  5104/لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية

المستخدمة الحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة 
وحدة في السنة وفق هذه االسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او ال

.5102/المالية  

 

(( الفصل الثاني))   

ــ فقات والعجزالن ــ  

ــ 5المادة ــ   

 أوال النفقات

 مائة وتسعة عشر الف) دينارالف ( 009262455964)ه خصص مبلغ مقدار ي  
وخمسمائة وخمسة وثمانون مليار وثالثمائة واثنان وعشرون مليون وسبعمائة وثالثة وثمانون الف 
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 ب /الجدول ) من( اجمالي النفقات  4/الحقل )توزع وفق   5102/السنة المالية  لنفقات( دينار 
. الملحق بهذا القانون( النفقات حسب الوزارات   

 الف وتسعمائةواحد واربعون )الف دينار ( (  40990504191))أ ــ مبلغ وقدره  
لنفقات المشاريع  (    ردينا ومائتان واربعة عشر مليون وسبعون الف  وتسعون مليار واحدى

( النفقات حسب الوزارات  ب/الجدول )من ( نفقات المشاريع االستثمارية 5/الحقل ) يوزع وفق
.القانون  الملحق بهذا  

  

وخمسمائة واربعة  سبعة وسبعون الف) الف دينار( 99294016904) قدرهمبلغ  ب ــ 
وفق  لجاريةللنفقات ا (وتسعون مليار ومائة وثمانية مليون وسبعمائة وثالثة عشر الف دينار 

الملحق بهذا (  تالوزاراالنفقات حسب  ب/ الجدول ) من  جاريةالنفقات ال -0/الحقل ) 
 .القانون

( ليار دينارمائة وخمسة وعشرون م)الف دينار ( 052111111) قدرهخصص مبلغ ي  ج ــ ــ 
عتمادات المصروفات االخرى لموازنة وزارة المالية االتحادية من اصل أضمن  الطوارئاحتياطي 

 .المشار اليها اعاله( - ب  - وال  أ )التخصيصات الواردة بالبند 

) لـ  (ف وخمسمائة مليار دينارثالثة ال)الف دينار( 4211111111) قدرهخصص مبلغ د ــ ي
التخصيصات من اصـــل ( كردستان اعمار وتنمية مشاريع االقاليم والمحافظات بضمنها اقليم 

 كل محافظة عدد سكاناعاله يتم توزيعه حسب (  5)من المادة (  أ/  والأ )المشار اليها بالبند 
 - : تيوينفذ على النحو اآل *
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قضية والنواحي التابعة لها المصادق اال على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة و -0
اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس االقضية عليها من قبل مجلس المحافظة 

الى وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى والنواحي 
لى توزع تخصيصات المحافظة عان  وعلىداخل المحافظة  المناطق االكثر تضررا  

 الستراتيجيةاالقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع 
على ان ال تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية  او قضاء التي تستفيد منها اكثر من ناحية

 .من تخصيصات المحافظة% 51الجديدة عن 

تنفيذ خطة االعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية  يتولى المحافظ حصرا   -5
 .مراقبة التنفيذ

  

دوالر عن ( 5)دوالر عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و( 5)يعادل يعتمد مبلغ  -هـ
 ا  منتج ا  مكعب ا  متر ( 021)دوالر عن كل ( 5)كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و

الف دينار  (0925549820) قدره يخصص مبلغفي المحافظة ، وعلى أن  من الغاز الطبيعي
الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثالثون مليون وستمائة واحدى وخمسون )

من اصل التخصيصات المشار اليها واالقاليم المنتجة كمشاريع الى المحافظات ( الف دينار
الف دينار  (0925549820)والمبلغ المتبقي البالغ اعاله ( 5)من المادة ( -أ –اوال  )  دـبالبن
الف وسبعمائة واثنان وخمسون مليار ومئتان وسبعة وثالثون مليون وستمائة واحدى وخمسون )

عند  الملحق بهذا القانون فيتم صرفه للمحافظة المنتجة( و)والمدرج ضمن الجدول ( الف دينار
حق  وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة  الخام المصدرتحقق الزيادة في ايرادات النفط 



 
 

 
 
   6 
 

من التخصيصات المشار اليها اعاله لغرض استيراد %( 21)يزيد عن  التصرف واستخدام بما ال
والنفقات الجارية وحسب احتياجات الطاقة الكهربائية  او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها 

ولمشاريع  من انتاج وتصفية النفط ق االكثر تضررا  وتكون اولوية االنفاق للمناطالمحافظة ، 
ة وذلك من خالل  اجراء المناقلة المطلوبة  بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليحماية البيئة 

وعلى ان يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة ، والتخطيط االتحاديتين 
دوالر المتبقية عن حصة كل ( 4)لغرض تامين فرق الالحقة  المالية االتحادي في موازنة السنة

                               . محافظة منتجة

 العجز:  ثانيا 

 

 5102/بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة االتحادية للسنة المالية -أ 
ومئتان خمسة وعشرون الف واربعمائة وواحد مليار )الـف دينـــار ( 52410542964)

ويغطى هذا العجز من (  وخمسة وثالثون مليون وسبعمائة وثالثة وثمانون الف دينار
المدورة في حساب وزارة المالية االتحادية  ومن المبالغ النقد االقتراض الداخلي والخارجي

صادرات النفط او زيادة الخام المصدر ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط 
 -:حسب التفاصيل المبينة في ما يأتيو الخام 

 

(الف دينار)المبلغ  المفردات ت   

6 

 94146484049 اجمالي االيرادات

 30123175111 االيرادات النفطية

 62733775673 االيرادات غير النفطية

 663202755307 اجمالي النفقات 5
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سد العجز المتوقع في الموازنة  ب ــ يخول وزير المالية االتحادي االستمرار باالقتراض لغرض
 -:العامة االتحادية من

اربعة مليارات وخمسمائة مليون ) مليار دوالر ( 4،2)صندوق النقد الدولي بما يكمل مبلغ  -0
 (.دوالر

 33232610367 النفقات الجارية

 26336562131 النفقات االستثمارية

 52216572307 اجمالي العجز المخطط 7

 511111111 يطرح مبلغ االدخار الوطني لموظفي الدولة 2

 5721657307 العجز المتبقي 5

  تمويل الفجوة المالية 6

5162/ من االرصدة المدورة لعام     7111111111 

 5130011111 حقوق السحب الخاصة 

 3111111111 اصدار سندات خارجية  

اصدارات سندات الدين العام عن طريق االحتياطي  

 القانوني للمصارف

1111111111 

قروض وحواالت خزينة من المصرف العراقي  

   للتجارة

7111111111 

 5111111111 اصدار حواالت خزينة من المصارف الحكومية 
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 5102/خالل سنة ( ملياري دوالر) مليار دوالر ( 5)البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ  -5
دوالر لوزارة االعمار واالسكان لغرض تمويل اعمال مليون ( 422)يخصص منها مبلغ 
 .طريق المرور السريع

واحد مليار ) مليار دوالر ( 0.6)بحدود   SDRبـ استخدام حقوق السحب الخاص   -4
 (.مليون دوالر ةوثمانمائ

                    .االقتراض الداخلي بما فيه اصدار الحواالت وسندات الحزينة -4

خمسمائة مليون دوالر ) دوالر( 211 111 111)المالية االقتراض بمبلغ  تخويل وزارة . - ج
) دوالر( 552 111111)من البنك االسالمي للتنمية وعلى ان يخصـص مبلغ قدره ( 

الى وزارة االعمار واالسكان لغرض تمويل اعمال ( مئتان وخمسه وعشرون مليون دوالر 
تخدم المبلغ المتبقي لمشاريع الوزارات وعلى ان يس 0/تأهيل طريق المرور السريع رقم 

 .االخرى باالتفاق مع البنك االسالمي للتنمية 
يتم تمويل التخصيصات المتبقية من النفقات الجارية بما فيها النفقات الحاكمة والسيادية ــ  : ثالثا 

للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتخصيصات احتياطي الطوارئ البالغة  
ثمانية عشر الف ومائة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة ) الف دينار ( 06021682155)

الملحق بهذا القانون عند ( و)والموزعة وفق الجدول ( وستون مليون واثنان وعشرون الف دينار
تحقق سيولة نقدية اضافية عن زيادة كميات صادرات النفط الخام المصدر او الزيادة في اسعار 

.الخام المصدربيع النفط   
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((الفصل الثالث ))   

 ـ احكام عامـة وختامية ـ

  3ــ :   المادة

تعويضات الموظفين )يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات 

،المستلزمات الخدمية ، المستلزمات السلعية ، صيانة الموجودات ، النفقات 

والفوائد والمصروفات االخرى ، الرأسمالية ، المنح واالعانات وخدمة الدين 

االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ، البرامج الخاصة ، الرعاية 

ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة االتحادية لجمهورية ( االجتماعية 

وللوزير المختص او رئيس الجهة غير . العراق من قبل وزير المالية االتحادية

وزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صالحية الصرف مباشرة  المرتبطة ب

في ضوء االعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية ولألغراض المحدد لها 

بموجب خطة االنفاق التي يصادق عليها وزير المالية االتحادية وال يجوز الدخول في 

. مة االتحاديةااللتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العا  

 

4: المادة  

:على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم  ألجراء المناقالت وكاالتي (  المناقالت)     

.يتم مناقلة المبالغ من الجدول ادناه  :اوال   

 الجهة المناقل المالحظات

 منها

 المبلغ

 مليار دينار
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اللجنة االولمبية/ المنح    3 

منح / المصروفات االخرى  

/ الهالل االحمر العراقي جمعية 

 التشغيلية

4 

منح / المصروفات االخرى  

 االندية للمؤسسات الحكومية

5 

تسوية / المصروفات االخرى  

مستحقات القطاع الخاص قبل 

9/4/3003  

300 

حذف/ درجة وظيفية  00000   الدفاع 

حذف/ درجة وظيفية  00000   الداخلية 

 4344 الدفاع االستثمارية

 0000 الداخلية االستثمارية

 450 الكهرباء االستثمارية

و اغاثة من باب الرعاية االجتماعية

  النازحين  تخصيصات لجنة اغاثة

 1000 وزارة الهجرة والمهجرين

   

 434  من تعويضات الضحايا 

 300 تخفيض النفقات الراسمالية  

 35 دائرة نزع السالح 

 2018 المجموع يناقل المبلغ للفقرة ثانيا
              

:ثانيا   

ويدخل ايرادا الى خزينة  اضافة االيراد المتحقق من بيع النفط الخام الى المصافي الحكومية 

  مليار دينار  0043بمقدر  الدولة
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 :ثالثا 

 : تناقل المبالغ الواردة في البند اوال حسب الجدول االتي     

 

 المبلغ

 مليار دينار

 الجهة المناقل

 اليها

 المالحظات

خصيص مبلغ شهريا و لكل عائلة ي اللجنة العليا الغاثة النازحين 3400
البطاقة الذكية وفق ويسلم نازحة 
 (سيادية )تشغيلية 

 

 سيادية -استثمارية  الحشد الشعبي 0000

/   استثمارية 40/  300تشغيلية   مؤسسة الشهداء 350

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  500

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

 3000لسنة  00تنفيذا لقانون   تعويض متضرري النظام البائد 300

 العمار البصرة               البصرة 530

 العتبة الحسينية 040 والكاظميةونجف  كربالء 330

 العتبة العباسية 00

 العتبة العلوية 00

 العتبة الكاظمية 30

درجة وظيفية  050/  تنظيف االلغام وزارة البيئة 05

من الدرجات  0/3/3005بعد 

 المستحدثة لوزارة الدفاع

 تعويضات وزارة الثقافة 05350

صندوق االعمار المناطق التي دمرها  صندوق االعمار 500

 سيادية –االرهاب 

بناء المساجد المدمرة للمناطق  الوقف السني 40

 (استثمارية) المحررة والتكايا
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 0/3/3005درجة وظيفية بعد  500 الوقف السني 

وزارة الدفاع لمن الدرجات المستحدثة 

 300درجة ادارية و  300منها )

 (درجة دينية

والدراسات  دائرة التعليم الدينيالى   50

 االسالمية في الوقف الشيعي 
درجة وظيفية بعد   500 /  تشغيلية 

من الدرجات المستحدثة  0/3/3005

 الدفاعوزارة ل

 0/3/3005درجة وظيفية  بعد 0000 وزارة العدل 

 وزارة الدفاع لمن الدرجات المستحدثة 

 (القضايا ) توكيل محامين خارجية  وزارة العدل 00

 0/9/3005درجة وظيفية بعد  4000 وزارة التربية 

 وزارة الدفاع من الدرجات المستحدثة ل

 تشغيلية مجلس النواب 039

درجة  50من ضمنها  / تشغيلية  االنسان مفوضية حقوق 3

من الدرجات  0/4/3005وظيفية بعد 

 المستحدثة لوزارة الدفاع 

 استثمارية المخابرات 34

 تشغيلية مجلس القضاء االعلى 43

 األراضيلتسيج  محافظة بغداد 5

 صندوق االسكانتمويل  وزارة االعمار 50

 استثمارية وزارة العلوم والتكنولوجيا 3

من  0/3/3005درجة وظيفية بعد 000 مجلس النواب  

من  الدرجات المستحدثة من وزارة الدفاع

واالولوية للعقود من بكلوريوس فما فوق 

 شهادة البكلوريوس فما فوقحملة 

 ،ديالى  ،مثنى  ،محافظة بابل  300

 ، كربالءديوانية

 استثمارية/ مليار لكل محافظة  50
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بناء الكنائس والمعابد  والدير  إلعادة وااليزيديالوقف المسيحي  03

 التي دمرها االرهاب

تطلق بعد اقرار اتفاق على الية   35

للمصالحة الوطنية بين الرئاسات 

 الثالث 

 /تشغيلية  مؤسسة السجناء  300

 0/3/3005درجة وظيفية بعد 350 

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

امرلي  العادة اعمار مناطق  30

 وبشير  وطوزخرماتو

 زراعية المبادرة لل  40

 لشؤون الطاقة  رئاسة مجلس الوزراء       0

 0/3/3005درجة وظيفية بعد 300 وزارة التخطيط  

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

( / ع)كلية االمام موسى الكاظم  

 الوقف الشيعي 

 0/3/3005درجة وظيفية بعد 000

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

الوقف ( ع)كلية االمام االعظم  

 السني 

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  000

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  350 وزارة التجارة  

من الدرجات المستحدثة لوزارة 

 الداخلية 

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  350 وزارة الزراعة  

 داخلية من الدرجات المستحدثة لوزارة 

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  050 المخابرات  

من الدرجات المستحدثة لوزارة 

 الداخلية 

فنيين ومهندسين درجة وظيفية  0000 وزارة الكهرباء  

من الدرجات  0/4/3005بعد 

 المستحدثة لوزارة الداخلية

  نقابة المحامين  3
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 العمار منطقة حلبجة  حلبجة  3

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  050 وزارة االتصاالت  

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  300 وزارة الموارد المائية  

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

 0/3/3005 درجة وظيفية بعد050 وزارة البلديات   

 من الدرجات المستحدثة لوزارة الدفاع

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  300 الشباب والرياضة  

  من الدرجات المستحدثة لوزارة 

 الداخلية  

درجة وظيفية لالقليم  3900تخصيص   

الوظيفية االتحادية  الدرجاتمن 

 وحسب النسب السكانية

وزارة العمل والشؤون                4

 االجتماعية

 لرعاية االيتام  

 0/3/3005درجة وظيفية بعد  300 وزارة السياحة واالثار  

من الدرجات المستحدثة لوزارة 

 الداخلية 

كافة الوزارات والموسسات  

 الحكومية 

المتبقي من الدرجات التي حذفت من 

وزارة الدفاع والداخلية يثبت بها 

 المتعاقدين  

5161516 

 
  المجموع

 

 (تخفيض الموازنة ) الباقي   3590545=  0053535 – 4003+0043

مليار  (3590545)بمبلغ   3005زنة العامة لعام النفقات االجمالية في الموايتم تخفيض : ثالثا 

                                    دينار 

  

  5ــ  : المادة 
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االتحادي صالحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة  ةلوزير المالي: اوال  
االتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة االتحادية السنوية على مستوى 

تخويل  حق وله. ولكل حالة على حدة  والفصول والمواد واالنواع وتسلسل النوع االبواب واالقسام
الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير 

صالحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة االتحادية لجمهورية العراق  بإقليمالمرتبطة 
المصادق عليها في الموازنة العامة االتحادية السنوية بنسبة ال تتجاوز )2%( )خمسة من المائة( 

من وحدة صرف لوحدة الصرف االخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات 
من قانون االدارة المالية رقم ( 9)من القسم ( 6)المشاريع االستثمارية مع مراعاة احكام البند 

ال تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى  على ان 5114/لسنة( 92)
  .الجارية النفقات 

يلتزم وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط  بوضع ضوابط مشددة للحد  من : ثانيا 
هدر االموال عن طريق المناقلة بين ابواب واقسام وفصول  الموازنة و اوامر الغيار لعقود 

 .المقاوالت

 

 

  0ـ : المادة 

 دةاستخدام المبالغ المعتم مشتركا   لرئيس الوزراء االتحادي ووزير المالية االتحادي -أ 
من هذا ( 5)من المادة ( ج/اوال  )المنصوص عليها في البند ( الطوارئاحتياطي )لــ 

هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة  دبعد نفا  الضروريةنفقات الالقانون لتسديد 
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وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( باألنفاق المحلي) لإلنفاق دون التقيد 
ذا تجاوز المبلغ الحد المذكور ( دينار اتثالثة مليار )مليار دينار ( 4) لكل حالة وا 

ادي وعلى تستحصل موافقة مجلس الوزراء االتحادي باقتراح من وزير المالية االتح
 ضمن الطوارئتخصيصات احتياطي  الستخداموزير المالية االتحادي اعداد ضوابط 

 .تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية السنوية

فصلي بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس  على وزارة المالية تقديم تقرير -ب 
 النواب 

  7 :المادة 

 كانون االول/  40تستخدم االعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية  : اوال
 5102/من السنة المالية 

          : ثانيا

ايرادا  للموازنة العامة االتحادية  5102تقيد االيرادات المتحققة خالل السنة المالية 
 5102/ية اما االيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المال.  40/05/5102ولغاية 

 5108/  فتقيد ايرادا  للموازنة العامة االتحادية للسنة المالية 

 

  8: المادة   

اعمار وتنمية مشاريع االقاليم )يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات  ال
 تبين المحافظا( والمحافظات
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 9: المادة 

الموارد  وزير البلديات واالشغال العامة االتحادي صالحية اجراء مناقلة بينيخول 
الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن 

 . حساب السلعية والخدمية لكل مؤسسة بلدية

  

 ـ01المادة ـ

من المائة من اجمالي  سبعة عشر%( 09)ردستان بنسبة كتحدد حصة اقليم  : اوال
من  وتدفع الملحق بهذا القانون( الحاكمةهـ ـ النفقات /الجدول )النفقات المبينة في 

 قبل وزارة المالية االتحادية

االنفاق من مجموع إلقليم كردستان سبعة عشر  من المائة  %(09)تحدد نسبة  :ثانيا
 الفعلي 

للموازنة العامة االتحادية لجمهورية  (ونفقات المشاريع االستثمارية الجاريةالنفقات )
مجلس النواب ، ) بـ  ستبعاد النفقات السيادية المتمثلة العراق المصادق عليها بعد ا

المحكمة االتحادية . رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء  ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع 
مكتب . هيئة دعاوي الملكية . المفوضية العليا لالنتخابات هيئة المساءلة والعدالة . 

المفوضية العليا . ديوان الرقابة المالية . هة وهيئة النزا. المفتش العام لدعاوي الملكية 
، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق شركة لحقوق االنسان 

 التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر
فوائد على القروض .دولي فوائد قروض صندوق النقد ال.فوائد قروض البنك الدولي .



 
 

 
 
   18 
 

العامة ، فوائد السندات على  االجنبية االخرى، فوائد على سندات حواالت الخزينة
، نفقات  مبالغ المساهمات العربية والدوليةاطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،

مجلس االمن .  ومشاريع المنافذ الحدوديةمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود 
 ، ، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركياوطنيال

اقساط االتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد 
دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس،  المترتبة عن اقساط االتفاقيات الثنائية مع

تسديد قيمة اصدارات حواالت الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع 
مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، . المشتركالتمويل  .الخاص في الخارج 

اقساط .الدولي قروض صندوق النقد  طمشاريع السدود ، مشاريع ادارة االجواء ، أقسا
عن اتفاقية اعادة هيكلية  .قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي

 ( مديونية العراق

 

قليم  بنسبة عدد سكانها من في احصص المحافظات غير المنتظمة  تراعى:   ثالثا
تبعاد الملحق بهذا القانون بعد اس( النفقات الحاكمة د/الجدول )اجمالي النفقات المبينة في  
%(.09)حصة اقليم كردستان البالغة   

 

عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة االتحادية تضاف : رابعا 
 ينالنقصان  مع مراعاة احكام البند وأمع هذه الزيادة " او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا

( وثالثا   ثانيا  )  
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والحاكمة من مناقلة  فيها التعديالت التي تجري على النفقات السيادية  من هذه المادة بما
وعلى وزارة المالية االتحادية اجراء  الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعالهتخصيصاتها 

التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي 
.ة المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية االتحاديتظهرها الحسابات الختامي  

تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية االتحادية للجيش العراقي الى ــ : خامسا 
. قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزء  من المنظومة االمنية العراقية    

 

  00:  المادة 

 إلقليممع ديوان الرقابة المالية  بالتنسيقيقوم ديوان الرقابة المالية االتحادي  -أ :أوال 
ستان باحتساب وتحديد االيرادات االتحادية المستحصلة في االقليم لهذه السنة وتقوم وزارة دكر 

ى وزارة المالية االتحادية شهرياالمالية في االقليم بتحويلها ال    

 5104ولغاية 5114االقليم والحكومة االتحادية للسنوات  ب ــ تتم تسوية المستحقات بين
والسنوات الالحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي باالتفاق مع ديوان 

. ة المالية لإلقليمالرقاب  

المستحصلة الى الخزينة العامة عند عدم قيام اإلقليم بتسديد اإليرادات االتحادية :ثانيا
 من هذه"( اوال)البند بموجب دية تقوم وزارة المالية االتحادية باستقطاع الحصة المحددة االتحا

.ا  المادة بما يعادل االيرادات المخطط لها في الموازنة االتحادية وتجري التسوية الحسابية الحق  
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( الحكومة االتحادية ، حكومة اقليم كوردستان)في حالة عدم ايفاء اي طرف  :ثالثا
النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف االخر غير ملزم باإليفاء  هبالتزامات

. ايضا  بالتزاماته نفطية كانت او مالية  

08 ــ: المادة   

في الموازنة  في إقليميعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة 
بعدها في ضوء نتائج االحصاء والتعداد السكاني  وما 5102/العامة االتحادية لسنة 

وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة االقليم او المحافظة غير  5102/لسنة
وعرض الفرق على مجلس الوزراء  5108/ في الموازنة العامة االتحادية لسنة في إقليمالمنتظمة 

. االتحادي لتسويته  

 

01 -المادة   

 عدد القوى ( ج/ الجدول)تلتزم الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ : أوال
الملحق بهذا القانون ولوزير المالية  5102/لسنة العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا  

على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صالحية استحداث الدرجات  االتحادي بناء  
-:ما يأتي عوتعديل المالك الناتج   

استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين  -أ 
 . المعدل 5112لسنة  54السياسيين رقم 

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استحداث الدرجات للتشكيالت المستحدثة  في  -ب 
والمشرعة قانونا  بعد مصادقة االمانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين 
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كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة 
 .بوزارة

على المالك الوظيفي الدائم  دينلغرض تثبيت المتعاقالوظيفية الدرجات  استحداث -جـ 
تزيد خدماتهم و  تعاقد ضمن الموازنة التشغيلية حصرا  ممن استثناء من شرط العمر

على ان ال يترتب  0/9/5102ابتدا من سنوات وتروج معامالتهم ثالثة التعاقدية على 
على ذلك اية تبعات مالية باثر رجعي مع شمولهم باالدخار الوطني حال تثبيتهم بنسبة 

وتكون االولوية للمتعاقدين من الذين تم تدقيق اضابيرهم من اللجان لزيادة في رواتبهم ا
الصادر من االمانة  5104لسنة  24وفق االمر الديواني رقم  المشكلة لهذا الغرض

 . العامة لمجلس الوزراء 
تحتسب الخدمة التعاقدية خدمة الغراض التقاعد والعالوة والترفيع لكل المثبتين بعد  -د  
على ان اليترتب على  . مبها قبل تثبيته واالتي عملفي كافة دوائر الدولة  5114/ 9/4

 . ثر رجعيتبعات مالية بأذلك اي 

 

من درجة وظيفة  5000 تخصصوعادة المفصولين على خلفية االحداث االمنية ا -هـ

  .المخصصة لوزارة الداخلية والدرجات الموجودة اصال 

يثبت المتعاقدين مع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات في مراكز التسجيل  -و

تزيد عن ستة اشهر على ان اليتجاوز  0/3/3000ممن لديهم خدمة تعاقدية لغاية حصرا

قد تعيين على مالك احد دوائر الدولة او على شرط ان ال يكون متعاقد 0300عددهم 

من ضمن التخصيصات المدرجة ضمن باب تعويضات , مفصوال بقرار لجنة تحقيقية 

لمشروع  دينار مليار 04،340الموظفين في جدول هـ ومناقلة المتبقي من المبلغ 

 .على ان يثبت المتعاقدين الباقين منهم عند توفر الوفرة المالية , البارومتري 

 

  

و       استحداث الدرجات واضافة التخصيصات المالية عند اقرار قانون الحرس الوطني  _و       

 .ثانيا من القانون/57استثناء من المادة , يكون الحشد الشعبي نواة  لتشكيله 

  

 :ثالثا 
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تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باإلعالن عن الدرجات الوظيفية المستحدثة 
مع االلتزام بنسب السكان في كل في الصحف المحلية *  5102/ ضمن مالك سنة 

لغرض  5102/من الدرجات المستحدثة لعام %( 01)محافظة مع مراعاة تحديد نسبة 
تعيين ذوي الشهداء والسجناء والمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم 

من الدرجات % 5وبما ال يقل عن ,  وذوي ضحايا االرهاب 5104/لسنة  42/المعدل 

 .( الدكتوراه والماجستير )الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا 

 

 : رابعا

يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية  تجديد العقود السابقة 

 .في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود

 

اعاله التعاقد مع العاملين في المشاريع االستثمارية ( أ)ب ـ يستثنى من احكام الفقرة 

 الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية 

وفي حالة التعاقد مع  , باإلضافة الى التعاقد مع الخبراء و اصحاب الكفاءات 3005/لسنة 

تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم ال تتجاوز المليون دينار اضافة الى  المتقاعدين

 . التقاعديالراتب 

 

 

04 -المادة   

لى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند ع : اوال  
اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع  وتعلم 

 باستثناءالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع ب ويلتزم المحافظات بها 
المدرجة يجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المشاريع السترات

واالحالة  باإلعالنخطة تنمية االقاليم وتخول صالحيات الوزير الى المحافظ المعني  ضمن
التجارة ، األعمار واألسكان ،  ،العامة واألشغال الصحة ،  البلديات) والتنفيذ للمشاريع الوزارية  
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مليار دينار ( 01)دون مبلـــــــغ (  الثقافة والشباب والرياضة.لعمل والشؤون األجتماعية الزراعة، ا
باستثناء  بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة (دينار اتمليار عشرة )

والمتعلقة بتحديث التصاميم االساسية والتفصيلية لمراكز المدن  5102/المشاريع المقترحة لعام 
والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية 

والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية 
ن احاديالمالية والتخطيط االت اويخول وزير االتحاديتان جدوال  بالمشاريع المعنية لكل محافظة 

.اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ ذلك  

 

للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات االتحادية و حسب االختصاص لتنفيذ  :نيا  ثا
( اعمار وتنمية االقاليم والمحافظات)على حساب تخصيصات المشاريع  في تلك المحافظة 

.المخصصة لها  

 

  02 ــ : المادة 

االتحادي صالحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من لوزير المالية 
وبعد ان يتم تدقيقها من  ن نافذة والتي صرفت نتيجة لقواني 40/05/5105لغاية  0/0/5116

.قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي ومصادقة مجلس الوزراء االتحادي عليها  

 

  06ــ : المادة 
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الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات التوسع في فتح باب االستثمار 
والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا 

.على ان يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بها واالستثناءات من القوانين ذات العالقة  

 

  07ــ : المادة 

االعتمادات المصدقة والالزمة لتغطية كلف االعمال التي  لوزير المالية االتحادي زيادة
التابع لوزارة  الهندسية لالستشاراتوالمركز الوطني  يقوم بها المركز الوطني للمختبرات االنشائية

استثناء  من القسم من االيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك االعمال % 21االعمار واالسكان بحدود 
، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين 5114لسنة  92المالية رقم واحد من قانون االدارة 

ضمن تصنيف حسابات المنح واالعانات وخدمة الدين والمصاريف  ودعم كوادرها الفنية واالدارية
.االخرى   

 

 02ــ :  المادة

يكون االقتراض من المصرف الزراعي والمصرف العقاري والمصرف : اوالا 

 %(5) بفائدة قدرها الصناعي

 

 والمصرف الصناعي  الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري :ثانيا 

كل  عدد سكانوصندوق االسكان توزيع القروض التي سيتم منحها للمواطنين حسب 

 .محافظة وفقاا لمعايير دستور جمهورية العراق
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من اجمالي ( اربعة من المائة%( )2)تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة   :ثالثاا 

 .القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني

 
 19ـ :  المادة

اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية 

ولغاية  6/6/5113للمدة من  5110لسنة من قانون الموازنة ( 51)بتطبيق المادة 

من القسم الرابع من قانون االدارة المالية  رقم ( 66)استنادا الى احكام الفقرة  76/65/5166

 .المعدل 5112لسنة ( 32)

 

 12ــ :  المادة

مالم يوجد لها درجة في قانون ( مدير عام فما فوق)عدم التعيين في اية وظائف قيادية  -أ

 . الهيكل التنظيمي الصادر استناداا إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارةالوزارة او 

 .نص قانوني  يرد فيها الغاء كافة الوظائف القيادية التي لم  -ب 

 

  56ــ :  المادة

تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة باسمها  :اوال 

 .والستخدامها

  :ثانيا

يشمل االعفاء اعاله البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او 

  .مؤسسات مانحة

 

  -88: المادة 
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يتم احتساب مستحقات الشركات االجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من 

 .ويستمر العمل بذلك%( 63)ضمن حصة االقليم البالغة 

 

  -83 -:المادة 

الى حساب 5162و عام 5167تحول جميع ايرادات هيئة االتصاالت واالعالم  لعام : اوال

من  عليها بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق الخزينة العامـــــة االتحادية للدولة

  .مجلس االمناء ووزارة المالية االتحادية قبل 

على هيئة االتصاالت واالعالم الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ : ثانيا 

  .م 5162وغرامات والتزامات مالية خالل النصف االول من عام 

 

  -34:المادة 

اعباء مالية  تتحمل الخزينة العامة االتحادية اي ال يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون وال 

  .القانوناضافية خارج هذا 

 

   -52المادة  

يفك ارتباط كل من النافذة االسالمية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها 

بمصرف النهرين االسالمي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين 

 .المذكورين اعاله الى مصرف النهرين االسالمي

 

  -30:المادة 

يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات 

خمسة مليارات دوالر وتنفذ على اساس الدفع االجل ( 2)والمحافظات لها بما ال يزيد على 
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ثالث سنوات من تاريخ انجازها مع االخذ ( 7)وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة ال تقل عن 

 .ه من اصل المبلغ اعال%( 63)ليم كردستان البالغة بنظر االعتبار حصة اق

 

  12ـ :  المادة

 .اشهر ثالثةبقانون خالل لمجلس الوزراء انشاء المجلس االعلى لالعمار وعلى ان ينظم ذلك 

 

  82ـ :  المادة

يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها االرهاب ويمول من المنح والمساعدات 

الملحق بهذا ( و)مليار دينار المدرج ضمن جدول ( 211)مبلغ اولي قدره الدولية ويخصص له 

  .القانون

 

  39ـ :  المادة

على وزير المالية االتحادي اصدار طابع باسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها 

لدوائر ااالرهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي 

 .وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها االرهاب  الحكومية

 

 30ــ :  المادة

تلتزززززم وزارات الكهربززززاء ت االتصززززاالت ت البلززززديات واالشززززغال العامززززة االتحاديززززة 

ت وامانززززة بغزززززداد بتفعيزززززل جبايزززززة اجزززززور الكهربزززززاء والهزززززاتف والمزززززاء والمجزززززاري 

المنصزززززوص عليهزززززا ضزززززمن قوانينهزززززا الخاصزززززة عزززززن وجميزززززع الرسزززززوم االخزززززر  

الخزززززززدمات المقدمزززززززة للمزززززززواطنين واصزززززززحاب االعمزززززززال والمصزززززززانع والجهزززززززات 

الحكوميزززة والقطزززاع العزززام وغيرهزززا لغزززرض زيزززادة مواردهزززا الذاتيزززة وذلزززك لتقليزززل 

 ةاالعتماد على الموازنة العامة االتحادي
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  30ـ :  المادة

  ولزززة الممولزززة مركزيزززاا او ذاتيزززاا الزززى القطزززاع عنزززد نقزززل الموظزززف مزززن دائزززرة مزززن دوائزززر الد  

 الخززززاص تتحمززززل الززززوزارة او الجهززززة غيززززر المرتبطززززة بززززوزارة نصززززف راتبززززه الززززذي يتقاضززززاه 

مزززن الزززدائرة المنقزززول منهزززا لمزززدة سزززنتين أعتبزززاراا مزززن تزززاريخ نقلزززه علزززى ان تقطزززع عالقتزززه مزززن 

 .دائرته نهائياا 

 

  33ــ :  المادة

ابزززززرام عقزززززود نيابزززززة عزززززن جمهوريزززززة العزززززراق يخزززززول وزيزززززر الماليزززززة صزززززالحية 

إلصزززدار كفزززاالت مقابلزززة الزززى بنزززك الصزززادرات والزززواردات فزززي الواليزززات المتحزززدة 

سسززززززات الماليززززززة عززززززن ؤاالمريكيززززززة عززززززن الكفززززززاالت التززززززي يصززززززدرها الززززززى الم

االلتزامزززات الماليززززة سززززواءا كانززززت مباشززززرة او غيزززر مباشززززرة لتمويززززل عقززززد شززززركة 

الخطزززوط الجويزززة العراقيزززة مزززن خزززالل قيامهزززا شزززراء عزززدد مزززن الطزززائرات المدنيزززة 

الجديزززدة مزززن شزززركة بوينزززك وبحزززدود اقيزززام هزززذه الطزززائرات بالزززدوالر خزززالل السزززنة 

 .5162/ المالية

 

 33 –المادة 

بة المبيعزززززات علزززززى كارتزززززات تعبئزززززة الهزززززاتف النقزززززال وشزززززبكات فزززززرض ضزززززري -ا

علزززززى شزززززراء %( 62)مزززززن قيمزززززة الكزززززارت وبنسزززززبة %( 51)االنترنيزززززت بنسزززززبة 

علززززى السزززكائر والمشززززروبات % 711و السزززيارات بكافززززة انواعهزززا وتززززذاكر السزززفر

احكزززام هزززذه لتطبيزززق تعليمزززات الالزمزززة الوعلزززى وزارة الماليزززة اصزززدار  الكحوليزززة 

 .عموم العراقفي الفقرة 

 

وقزززززانون المعزززززدل  5161لسزززززنة 55رقزززززم تفعيزززززل قزززززانون التعرفزززززة الكمركيزززززة  -ب 

رقززززم  وقززززانون حمايززززة المنتجززززات العراقيززززة 5161لسززززنة  6رقززززم حمايززززة المسززززتهلك 

 .5161لسنة  66



 
 

 
 
   29 
 

 

  33ــ :  المادة

 

ماليزززة اصزززدار  حزززواالت رئزززيس الزززوزراء ووزيزززر ال وزير الزززنفط الطلزززب مزززنلززز   

او سززززندات خزينززززة عنززززد الحاجززززة ولتغطيززززة مسززززتحقات الشززززركات النفطيززززة  خزينززززة

) مليززززار دوالر (  65)العاملززززة فززززي الززززبالد علززززى ان ال يتجززززاوز مجموعهززززا علززززى 

    / ت بإصزززدار واحزززد او بإصزززدارات متعزززددة خزززالل عزززام (أثنزززى عشزززر مليزززار دوالر

5162 . 

 

  33ــ :  المادة

كزززري االنهزززر وقيزززد ايرادهزززا الزززى الخزينزززة العامزززة علزززى وزارة المزززوارد المائيزززة بيزززع نتزززائ  

  .للدولة

   

  33ــ :  المادة

تلتزززززم الززززوزارات االتحاديززززة والمحافظززززات والجهززززات غيززززر المرتبطززززة بززززوزارة فززززي شززززراء 

احتياجاتهززززا مززززن منتجززززات الزززززوزارات االتحاديززززة علززززى ان ال تقزززززل القيمززززة المضززززافة  لهزززززذه 

الكلفزززة االسزززتيرادية للقيمزززة المضزززافة لهزززا  مزززن%( 52)المنتجزززات المجمعزززة والمصزززنعة علزززى 

وعلزززى ان ال تكزززون اسزززعار المنتجزززات المحليزززة اعلزززى مزززن مثيالتهزززا المسزززتوردة بنسزززبة تزيزززد 

       .مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة%( 61)على 

                                                                                                                         

 37ــ : المادة 

لغزززرض مسزززاهمة مزززوظفي الدولزززة والقطزززاع العزززام فزززي مواجهزززة التحزززديات االقتصزززادية ودعزززم 

قواتنززززا االمنيززززة فززززي تززززامين متطلبززززات الحززززرب ضززززد االرهززززاب يززززتم اعتمززززاد نظززززام االدخززززار 
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وتلتزززززم ,  الززززوطني لمززززوظفي الدولززززة والقطززززاع العززززام يصززززدره مجلززززس الززززوزراء االتحززززادي

  .وزارة المالية بأعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين حال تحقق الوفر المالية

 

   33ــ:  المادة

يسززززتمر كززززل مززززن مصززززرف الرشززززيد ومصززززرف الرافززززدين بززززإقراض الشززززركات العامزززززة  -أ 

والهيئزززات والمزززديريات الممولزززة ذاتيزززاا التزززي تعزززاني نقصزززاا فزززي مواردهزززا الذاتيزززة لغزززرض تزززأمين 

رواتزززب ومخصصزززات منتسزززبيها وبعزززد قيزززام الجهزززات اعزززاله بتقزززديم الجزززدو  االقتصزززادية لهمزززا 

ين بجدولززززة تسززززديد القززززروض الممنوحززززة عنززززد طلززززب االقتززززراض وعلززززى ان يقززززوم المصززززرف

ولنهايززززة عززززام  5161/للجهززززات اعززززاله وللغززززرض ذاتززززه والممنوحززززة لهمززززا اعززززاله منززززذ عززززام 

والتزززززي لزززززم يجزززززر تسزززززديدها لحزززززد اآلن وفزززززق جزززززدول زمنزززززي اعتبزززززاراا مزززززن تزززززأريخ  5162/

فززززي اعززززوام صززززعوداا مززززع جدولززززة تسززززديد حززززواالت الخزينززززة التززززي تززززم منحهززززا  6/6/5161

الزززى كزززل مزززن هيئزززة دعزززاوي الملكيزززة العقاريزززة ومؤسسزززتي السزززجناء  5162و 5167و5165

 . والشهداء

 

   33ــ: المادة 

ضزززززمان ودائزززززع المزززززواطنين فزززززي المصزززززارف مؤسسزززززة بتأسزززززيس  خزززززول مجلزززززس الزززززوزراءي 

 .هليه على ان ينظم ذلك بقانون ألا الحكومية و

 

   31ــ: المادة  

مزززن المبلزززغ المخصزززص الماليزززة صزززرف مسزززتحقات التعويضزززات بدفعزززة واحزززدة  يزززروز علزززى 

ت المصزززززادق عليهزززززا والتزززززي اكتسزززززبت الدرجزززززة للقزززززراراو 5162بالموازنزززززة العامزززززة لعزززززام 

لسزززنة ( 61)القطعيزززة  وفزززق قزززانون تعزززويض ممتلكزززات المتضزززررين مزززن النظزززام السزززابق رقزززم 

تتجزززززاوز وزارة  ان الوذلزززززك لجميزززززع المحافظزززززات بضزززززمنها اقلزززززيم كردسزززززتان علزززززى  5161

الماليززززة مززززدة الصززززرف المنصززززوص عليهززززا فززززي القززززانون وان يززززتم الصززززرف وفززززق األولويززززة 

 .للتسلسالت الزمنية لتاريخ المصادقة
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    30ــ: المادة 

مزززن عززدد سزززكان كزززل % 1.2تحتسززب تخصيصزززات هيئزززة الحشززد الشزززعبي بمزززا يضززمن اشزززراك 

اقضززززية )ناحيززززة ومززززن ضززززمنها محافظززززة عراقيززززة وعلززززى مسززززتو  الوحززززدة االداريززززة قضززززاء و

 الحويجززززة و)حزززززام بغززززدادت شززززمال بابززززلت االنبززززارت صززززالح الززززدينت ديززززالىت نينززززو  كركززززوك 

عززدا محافظززات اقلززيم كردسززتان مززع (( المنززاطق المسززيطرة عليهززا مززن قبززل االرهززابالبشززير و

لتكزززون  5162-1-61بعزززد  واالتحقززز ناالخزززذ بنظزززر االعتبزززار االعزززداد المتواجزززدة حاليزززا والزززذي

ويكزززون عمزززل الحشزززد . مزززن ضزززمن حصزززة محافظزززاتهم مزززع مراعزززاة التزززوازن لكافزززة المحافظزززات

الشزززززعبي بالتنسزززززيق مزززززع االجهززززززة االمنيزززززة والعسزززززكرية وقزززززوات البيشزززززمركة فزززززي المنزززززاطق 

المتنزززززازع عليهزززززات علزززززى ان تناقزززززل تخصيصزززززات الحشزززززد الشزززززعبي الزززززى منظومزززززة الحزززززرس 

شزززاركة جميزززع المحافظزززات واالقزززاليم فزززي حالزززة بمزززا يضزززمن م) الزززوطني حزززال اقزززرار قانونزززه 

ت وعلزززززى ان ال يكزززززون اي تغييزززززر بأعزززززداد الحشزززززد الشزززززعبي اال بعزززززد اقزززززرار قزززززانون (اقزززززراره

 . الحرس الوطني

 

   38 ــ: المادة 

تتززززولى وزارة التخطززززيط تزويززززد مجلززززس النززززواب بكشززززف شززززهري عززززن العقززززود التززززي تزيززززد 

 . دينار  اراقيامها عن عشرة ملي

 

   33 ــ :المادة 

 .العالمة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي العمل بمنح  اعادة

 

   33 ــ: المادة 

علزززى وزارة الماليزززة والبنزززك المركززززي وضزززع الخطزززط الالزمزززة لزززدعم المصزززارف الحكوميزززة 

 . واالهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها
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   33 ــ: المادة 

قززززرارات تتضززززمن مززززنح سززززلفة ألي وزارة أو جهززززة ر أي اال يجززززوز لمجلززززس الززززوزراء اصززززد

غيززززر مرتبطززززة بززززوزارة دون وجززززود تخصيصززززات فززززي الموازنززززة العامززززة المصززززادق عليهززززا  

 .خالل السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة الالحقة 

 

   33 ــ: المادة 

الخاصززززة  اسززززتثناء تأسززززيس المصززززارف االسززززالمية مززززن تعليمززززات البنززززك المركزززززي العراقززززي 

وال  بزيززززادة رؤوس امززززوال المصززززارف لتشززززجيع التعامززززل بالخززززدمات المصززززرفية االسززززالمية 

 .تسري باثر رجعي 

 

   37 ــ: المادة 

اعطززززاء االولويززززة للناقززززل البحززززري الززززوطني لنقززززل البضززززائع المسززززتوردة لحسززززاب الززززوزارات  

 . والقطاع العام العراقي 

 

   32 ــ: المادة 

السززززززيارات للرئاسززززززات الززززززثالث والززززززوزارات والمؤسسززززززات تخفززززززض المبززززززالغ المخصصززززززة 

نفقززززات الصززززيانة  لدولززززة العراقيززززة مززززع تخفززززيضفززززي اوالجهززززات غيززززر المرتبطززززة بززززوزارة 

 : كاالتي اعدادها والوقود للسيارات المخصصة وتحدد 

لكزززل واحزززد  ئزززيس مجلزززس النزززوابرئزززيس الجمهوريزززة ورئزززيس مجلزززس الزززوزراء ور -6: اوال

 .خمسة سيارات  منهم 

لكزززل مجلزززس النزززواب نزززواب رئزززيس الزززوزراء ونزززواب رئزززيس الجمهوريزززة ورئزززيس  نزززواب -5

 . اربعة سياراتواحد منهم  
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 . ثالث سيارات لكل واحد منهم  –ومن بدرجتهم  الوزراء  -7

 .سيارتين -لكل واحد منهم الوكالء ومن بدرجتهم  -2

 . سيارة واحدة -لكل واحد منهم المدراء العامون ومن بدرجتهم  -2

تزززروي  اي معاملزززة تقاعديزززة االبعزززد ابزززراء الذمزززة مزززن ممتلكزززات الدولزززة المنقولزززة  عزززدم:ثالثزززا 

وعلزززى مجلزززس الزززوزراء االيعزززاز الزززى   3/2/5117وغيزززر المنقولزززة وبزززاثر رجعزززي مزززن تزززاريخ

لبنزززد اوال ممزززن ورد ذكزززرهم باللمتقاعزززدين  يالتقاعزززد بإيقزززاف الراتزززبهيئزززة التقاعزززد الوطنيزززة 

تسزززليم مزززا بزززذمتهم مزززن ممتلكزززات اال بعزززد قاعزززدي توال يطلزززق الراتزززب ال اعزززاله)  ( مزززادة ال مزززن 

 .الدولة

 

   33 ــ: المادة 

 : التالية  والتدابير مجلس الوزراء االتحادي اتخاذ االجراءاتعلى 

لمعالجزززززة الفزززززائض والعجزززززز القطزززززاع العززززام مناقلززززة المزززززوظفين بزززززين  الززززوزارات وشزززززركات 

 . بالمالك بين  تلك المؤسسات

ى التقاعززززد اسززززتثناءا مززززن القطززززاع العززززام علززززكافززززة شززززركات فززززي  الفائضززززين نمززززوظفيالاحالززززة 

بمزززن فزززيهم اعضزززاء المجزززالس البلديزززة  النافزززذ الموحزززد  الزززوارد فزززي قزززانون التقاعزززد شزززرط العمزززر

 . الذين كانوا موظفين على مالك الشركات ( القواطع واالحياء ) 

داخزززل الزززوزارة الواحزززدة اسزززتثناءا مزززن  عاملزززة القطزززاع العزززام الشزززركات  مناقلزززة المبزززالغ بزززين 

 .  6333 لسنة 55قانون الشركات رقم 

 .واالثاث عدا الدوائر المستحدثة منع شراء السيارات  

وحصززززرها بززززالمهم جززززدا والززززذي % 21ضززززغط االيفززززادات والمشززززاركات الخارجيززززة بنسززززبة 

 . يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة 

كزززززوادر الملحقيزززززات العسزززززكرية والثقافيزززززة والصزززززحية والتجاريزززززة او اي ملحقيزززززات تقلزززززيص 

 .وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزارتهم , اخر  ودمجها في مقر السفارة 
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, االعمززززززززال االضززززززززافية , الضززززززززيافة )% 75ض التخصيصززززززززات التاليززززززززة وبنسززززززززبة تخفززززززززي

وبطاقزززززات تعبئزززززة الهزززززاتف , واالحتفزززززاالت المزززززؤتمرات والنزززززدوات , المخصصزززززات الليليزززززة 

نفقزززززات وسزززززائط , واجورالمكالمزززززات الهاتفيزززززة المخصصزززززة للمزززززوظفين والمسزززززؤولين  النقزززززال 

 (. والنفقات االخر   , والمكافئات ,النقل 

 

 

   31 ــ: المادة 

فززززي المزززززاد ( الززززدوالر ) يلتزززززم البنززززك المركزززززي بتحديززززد مبيعاتززززه مززززن العملززززة الصززززعبة   

, مليزززون  دوالر يوميزززا مزززع تزززوخي العدالزززة فزززي عمليزززة البيزززع   32اليزززومي بسزززقف ال يتجزززاوز  

و ٌيطالزززززب المصزززززرف المشزززززارك فزززززي المززززززاد تقزززززديم مسزززززتندات ادخزززززال البضزززززائع وبيانزززززات 

يومزززززا مزززززن تزززززاريخ شزززززراءه للمبلزززززغ  71ي خزززززالل التحاسزززززب الضزززززريبي واالدخزززززار الكمركززززز

وبخالفزززه تطبزززق علزززى المصزززرف العقوبزززات المنصزززوص عليهزززا فزززي قزززانون البنزززك المركززززي 

علززززى قززززوة حفززززاظ للواسززززتخدام االدوات المصززززرفية االخززززر  ,او التعليمززززات الصززززادرة منززززه 

 .   الدينار مقابل الدوالر 

 

   30 ــ: المادة 

اقلزززيم كردسزززتان بتخصزززيص موازنزززة الزززى محافظزززة حلبجزززة مزززن حصزززة اقلزززيم كردسزززتان  ميلتزززز 

 .حسب النسبة السكانية 

 

   38 ــ: المادة 

ولمشزززاريع  مزززن انتزززاج وتصزززفية الزززنفط االكثزززر تضزززرراا االقلزززيم تكزززون اولويزززة االنفزززاق لمنزززاطق 

حمايزززة البيئزززة  واالعمزززار و يلتززززم االقلزززيم بتخصزززيص مبزززالغ البتزززرودوالر للمنزززاطق المنتجزززة 

 .  للنفط والغاز ضمن محافظات االقليم من حصة االقليم
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   33 ــ: المادة 

تخصصزززات المزززرأة الريفيزززة مزززن االمانزززة العامزززة لمجلزززس الزززوزراء الزززى تخصيصزززات  مناقلزززة 

مززززع موازنززززة وزارة العمززززل والشززززؤون االجتماعيززززة  ـززززـ دائززززرة الرعايززززة االجتماعيززززة للمززززرأة 

 . الحفاظ على برامجها واهدافها 

 

   33 ــ: المادة 

مقدمززززة مززززن تززززودع فيهززززا التبرعززززات  ال( امانززززات ) لوحززززدات االنفززززاق فززززتح حسززززاب جززززاري  

الززززدوائر الحكوميززززة وغيززززر الحكوميززززة واالفززززراد ويززززتم تحويلهززززا الززززى حسززززاب الحشززززد الشززززعبي 

 . المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب 

 

   33 ــ: المادة 

 ةدافتسززززالاب(نينززززو  , صززززالح الززززدين , االنبززززار ) علززززى الحكومززززات المحليززززة فززززي محافظززززات  

مززززن كافززززة صززززرف مبززززالغ المحافظززززة اللجنززززة العليززززا للنززززازحين  يفزززز ةدوجززززوملا تانززززايبلا نمزززز

فزززززي برنزززززام  اغاثزززززة النزززززازحين والبتزززززرودوالر تخصيصزززززات تنميزززززة االقزززززاليم والمحافظزززززات 

 32اسزززتثناءا مزززن قزززانون االدارة الماليزززة والزززدين العزززام رقزززم والمحاصزززرين داخزززل المحافظزززة 

المحافظزززة ومتابعزززة مجلزززس النزززواب وتكزززون باشزززراف مباشزززر مزززن قبزززل مجلزززس  5112لسزززنة 

 . من اعضاء تلك المحافظة

 

   33 ــ: المادة 

وزارة التجزززززارة صزززززرف مفزززززردات البطاقزززززة التمونيزززززة علزززززى شزززززكل مبزززززالغ نقديزززززة علزززززى لززززز 

 .المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة 
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   37 ــ: المادة 

علززززززى وزارة الماليززززززة والززززززوزارات كافززززززة صززززززرف رواتززززززب ومسززززززتحقات المززززززوظفين فززززززي 

 .المحافظات في المناطق الساخنة 

 

  32ــ : المادة     

اعزززداد  علزززى وزيزززر الماليزززة االتحزززادي بالتنسزززيق مزززع وزيزززر التخطزززيط االتحزززادي 

 .حال اقرارهلتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون  الالزمةالتعليمات 

 

 33ــ  :المادة 

                 كزززززانون / 6مزززززن  " ينشزززززر هزززززذا القزززززانون فزززززي الجريزززززدة الرسزززززمية وينفزززززذ اعتبزززززارا

 5162/الثاني

  

 

 االسباب الموجبة

 8103من اجل اقرار الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

 شرع هذا القانون


