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 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

د (ثال٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   ن ) والبن ًا) م ث

  ) من الدستور.٧٣المادة (

  إصدار القانون اآلتي:
  

  

  ٢٠٢٢) لسنـة ٢رقم (

 قانون

 الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية
  

ة والتحوتتولى وزارة ا –١–المادة  ذائي والتنمي ن الغ م األم ط لمالية إنشاء حساب يسمى (دع

  المالي وتخفيف الفقر)، يطلق عليه ألغراض هذا القانون اسم (الحساب).
 

ادة  ى ( –٢–الم د عل ا ال يزي اب وبم ول الحس ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠٠يم                  ) دين

 (خمسة وعشرين تريليون دينار) من المصادر اآلتية: 

ة  ة الفائض ابات وزارة المالي ي حس ودة ف وال الموج نأوًال: األم الي  م الغ مإجم ب

 ةالتحاديا) من قانون االدارة المالية ١٣النفقات المنصوص عليها في المادة (

ى خمسة ٢٠١٩) لسنة ٦رقم (  (المعدل) على أساس شهري وبما ال يزيد عل

 .٢٠٢٢وعشرين تريليون دينار لسنة 

ة المقثانيًا: الُمنح و ة والعيني ات المالي ات والمساعدات والهب ن ااإلعان ة م دول دم ل

 والمنظمات المحلية والدولية.

  ثالثًا: أية مصادر أخرى.
  

ادة  دره ( –٣–الم غ ق يص مبل تم تخص ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أوًال: ي                  ) دين

وزع  ة وت ل وزارة المالي ن قب ار) م ون دين رون تريلي ة وعش                   (خمس

  وفق الجدولين (أ) و (ب) المرفقين بالقانون.

داره ( غ مق ص مبل ًا: يخص ار ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ثاني                       ) دين

د (اوال)  ي البن ا ف (ثمانية تريليون دينار) من أصل التخصيصات المشار اليه
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ار انون إلعم ة  من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا الق وتنمي

ا بحسب النسب  تم توزيعه مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في اقليم ي

ة  ة المحافظ داد خط افظ اع ى المح ة وعل ل محافظ ر لك ط الفق كانية وخ الس

واألقضية والنواحي وارسالها الى وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراستها 

ر تضررا داخ اطق االكث ى المن ى ان تراع ا عل ة والمصادقة عليه ل المحافظ

  ويتولى المحافظ تنفيذ خطة االعمار المقرة.

ة  ٣٠ثالثًا: تخصص نسبة (          ة من تخصيصات محافظ ن المائ ين م داد ب%) ثالث غ

ات  ن تخصيص ل م ة تموي ل دفع ن ك بة م ذه النس ول ه داد وتم ة بغ ى امان ال

  محافظة بغداد.
 

ام الميجري الصرف من الحساب استثناًء من أ –٤–المادة  انون اإلدارة ١٣ادة (حك ن ق ) م

  (المعدل). ٢٠١٩) لسنة ٦المالية اإلتحادية رقم (
 

داخل او  –٥–المادة  ن ال أوًال: لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء االستمرار باالقتراض م

روض  ن الق ة م تمرة والممول ة المس روعات التنموي ل المش ارج لتموي الخ

دخولعامة االتحادية السابقة دوالمصادق عليها في قوانين الموازنات ال  ن ال

  بتعاقد جديد.

ذه ا             ن ه د (أوًال) م ي البن ذكورة ف ة الم روض كاف ون الق ًا: تك ادة وتثاني دات لم عاق

  المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
 

المنح والتبرعات من مرتبطة بوزارة والمحافظات قبول للوزارات والجهات غير ال –٦–المادة 

دها أو  ري قي ى أن يج اع الخاص عل ة أو القط ات األجنبي ات والمؤسس د قالحكوم ي

را ها لألغ ادة تخصيص ري إع ة ويج ة العام ًا للخزين رادًا نهائي ا إي ي أثمانه ض الت

  منحت من أجلها.
 

ادة  ة والتخطيط –٧–الم ا (المالي ولى وزارت ق تت ا جرى تخصيصه وف ان إدراج م ) االتحاديت

ة أ ة العام انون الموازن روع ق من مش نوي ض اس س ى أس انون عل ذا الق ام ه حك

 االتحادية.
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ة  –٨–المادة  ات اإلرهابي ن العملي اطق المتضررة م ار المن يستمر العمل بصندوق إعادة إعم

  وصندوق إعمار محافظة ذي قار.
  

ل وحدات االتلتزم وزارت -٩-المادة  إطالق الصرف وتموي ةا (المالية والتخطيط) ب اق، لكاف  نف

ى ان ت ة) عل داول المرفق انون (وحسب الج ذا الق ي ه وم التخصيصات المذكورة ف ق

رف او ا ولم تصوزارة المالية ووحدات االنفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويله

ت ات لي اب االمان ى حس انون ال ذا الق ي ه دة ف ات المرص ن التخصيص ول م م تم م ل

  ة.االستمرار بالصرف للسنة الالحق
  

ا عن  تلتزم وزارة -١٠-المادة  يتم ادراجه ي س ع المشاريع الت التخطيط عدم تجاوز كلف جمي

  نون.سقف التخصيصات المالية لكل وحدة إنفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القا
 

ادة  بة ( -١١-الم ص نس ى %٥٠تخص ة ال ذ الحدودي رادات المناف ن اي ة م ن المائ ين م ) خمس

ك المنا ى االمحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تل ذ عل ن ف

تثماري اريع اس از مش ة او انج دمات للمحافظ ديم الخ الغ لتق ك المب ص تل ة او تخص

ي لحدودية ففي المحافظة او اعمار المنافذ اتشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة 

  .١/١/٢٠٢٢كل محافظة اعتبارا من 
  

ادة  تمرار ب -١٢-الم زة او االس ل المنج ات العم ى ذرع تنادا ال تمرة اس اريع المس ل المش تموي

تثناًء ة اس وفر السيولة النقدي ن ت د م ن احكالتجهيز الفعلي للمشروع بعد التأك ام  م

  (المعدل). ٢٠١٩) لسنة ٦( قانون االدارة المالية رقم
 

ادة  ل -١٣-الم ين أوًال: يؤج ة الفالح ة بذم ة المترتب ديون الحكومي تيفاء ال نتين اس دة س  لم

ه د قروض ذين ال تزي روض وال ديد الق ل تس راغبين بتأجي زارعين ال م والم

ى ( رف ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عل روض المص ن ق ار م ون دين ة ملي ) اربعمائ

هذه  وم محافظات العراق وعدم تحميلفي عم الزراعي والمبادرة الزراعية

  الديون اي فوائد خالل مدة التأجيل.       

ة المسثانيًا: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة ب              ن ذم تفيدين م

 قروض الحماية االجتماعية.



  مرا
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ادة  وي -١٤-الم لي ح ر فص ديم تقري ادي تق ة االتح ة المالي وان الرقاب ولى دي اقت                    ل االنف

  لهذا القانون الى مجلس النواب.
  

ل ملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة االختصاصات للعمحالتعاقد مع  -١٥ -المادة 

ي اقل ة ف ر المنتظم ة للمحافظات غي ا المحلي ة واداراته عفي دوائر المحافظ  يم بواق

هري ق١٠٠٠( ب ش ة وبرات ل محافظ د لك ف ٣٠٠٫٠٠٠دره () متعاق ة أل ) ثالثمائ

  وير.دينار شهريًا للمتعاقد الواحد لمدة ثالث سنوات ألغراض التدريب والتط
  

ل حسبتتولى وزارت -١٦-المادة  انون ك ذا الق ذ ه ات تنفي ة والتخطيط) اصدار تعليم  ا (المالي

  االختصاص.
  

ذا  يجوز اجراء المناقالت بين االبواب والفقرات والتخصيال –١٧-المادة  ي ه صات المدرجة ف

  القانون كما ال يجوز اجراء المناقالت بين تخصيصات المحافظات.
  

ادة  ز -١٨-الم دول (أ) أوًال: تلت ي ج واردة ف ات ال ة التخصيص ل كاف ة بتموي م وزارة المالي

رين  اء والمحاض ذاء والكهرب ات الغ أمين قطاع انون لت ق بالق المرف

ه ة الش راء وحمل ود واألج ين والعق ريجينواالداري ا والخ ن  ادات العلي م

  والمفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية والعسكرية.  األوائل

ة من التخصيصات %) خمسين من المائ ٥٠ثانيًا: تلتزم وزارة المالية بتمويل (              

  الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.

ارثالثًا: ينشر هذا القانون في                ن ت ذ م ه الجريدة الرسمية وينف يخ التصويت علي

اريخ  ة الحالي ٨/٦/٢٠٢٢وإقراره في مجلس النواب بت وم الحكوم ة وتق

ن  ًا) م دين (أوًال وثاني ذ البن ة لتنفي راءات الالزم اذ االج ادهباتخ        ة ذه الم

ة االتحادي رار المحكم ع ق م بما ال يتعارض مع الدستور وانسجامًا م ة رق

راءات تنف ٢٠٢٢ادية لسنة ) اتح١٢١( ذ وتستكمل الحكومة القادمة اج ي

   (أ، ب). فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات في القانون والجـــــدولين
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  األسباب الموجبة
  

طورات ي ظل التفبغية تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق االستقرار المالي       

لهم بعد  المعيشي ار بتقديم الخدمات للمواطنين واالرتقاء بالمستوىالعالمية الطارئة واالستمر

ن م راقيين م يم استفادة الع ل وتعظ رص العم ة وارد الدانتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق ف ول

دم بب ع ة بس ة والمتلكئ روعات المتوقف ل بالمش تئناف العم ة واس ة التنمي ع عجل ل ودف  التموي

 األهمية،والسير بالمشروعات الجديدة ذات 
  

  

  ُشرع هــذا القانــون.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )٦( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  جدول (أ)

  المبلغ كتابة  المبلغ رقماً   الجهة  ت

1  

 وزارة التجارة (تحسين وشراء مفردات البطاقة التموينية 

وشراء محصول الحنطة المحلية اوال ثم المستوردة والشلب 

  بقة)والخزين الستراتيجي  واستحقاقات الفالحين للسنوات السا

5,000,000,000,000 

  

 خمسة تريليون دينار

  

2  
اد الكهرباء (تسديد المديونية الخارجية وديون استير وزارة

  وشراء الغاز و الطاقة )

4,000,000,000,000 

  

 اربعة تريليون دينار

  

3  

زمة على مجلس الوزراء ووزارة المالية اتخاذ األجراءات الال

ء لغرض تحويل المحاضرين واالداريين والعقود كافة واألجرا

ة فة والجهات غير المرتبطوقّراء المقاييس في الوزارات كا

 ٢٠١٩لسنة  ٣١٥بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 

وتلتزم وزارة المالية  ٢٠١٩لسنة  ٣٣٧المعدل بقرار رقم 

  بتعيين االوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجين

1,000,000,000,000 

  

 تريليون  دينار

  

4  
 كريةاعادة المفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية والعس

  

300,000,000,000 

 

 ثالثمائة مليار دينار

  



  مرا
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 )٧( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  جدول (ب) 

  ت
  

  المبلغ الجهة
  

1 
 

نسب تنمية األقاليم للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزع حسب ال

من تخصيصات  %٣٠السكانية والفقر لكل محافظة على ان تخصص 

 محافظة بغداد الى امانة بغداد

 دينارثمانية تريليون   8,000,000,000,000

2  
 

ي وزارة العمل والشؤون االجتماعية (شمول الحماية االجتماعية وذو

ومن  )االحتياجات الخاصة على ان توزع وفق النسب السكانية للمحافظات 

يار ضمنها تمويل قانون الناجيات األيزيديات بمبلغ (خمسة وعشرين مل

 دينار عراقي)

 دينار ستمائة وثمانية وسبعون  مليار  678,000,000,000

3  
 

ت ختصاصاالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ) ولكافة اال

ي فنتظمة للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير الم

ائة ) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ثالثم١٠٠٠اقليم بواقع (

دريب ت ألغراض التالف دينار شهريًا للمتعاقد الواحد لمدة ثالث سنوا

 والتطوير.

 مائة واثنان وستون مليار دينار  162,000,000,000



ا   مر
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 )٨( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

4  
 

ط تخصيصات البترودوالر وتوزع للمحافظات المنتجة او المكررة للنف

ب إلحتساب النس ٢٠١٩وحسب نسبة االنتاج ويعتمد معدل االنتاج عام 

 بين المحافظات وللمحافظة االختيار بين االنتاج اوالتكرير

 تريليون دينار  1,000,000,000,000

5  
 

 سبعمائة مليار دينار  700,000,000,000 وزارة الزراعة

  
 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000  بذور الحنطة والشعير والشلب والشعير العلفي والذرة الصفراء أ

  
 ثالثمائة مليار دينار  300,000,000,000  دعم االسمدة ب

  
 خمسة وستون مليار دينار  65,000,000,000  فدعم شراء االعال ج

  
 خمسة مليار دينار  5,000,000,000  لمكافحة التصحر د

  
 اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم المبيدات ـه

  
 خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000  دعم االدوية البيطرية و

  
 اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم منظومات الري والطائرات الزراعية ز

  
 ح

 تسديد مستحقات سابقة لبذور الحنطة والشعير العلفي وبذور الشلب

  والذرة الصفراء
 خمسة وسبعون مليار دينار  75,000,000,000

6  
 

 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000 وزارة النفط

  
 ائة مليار ديناراربعم 400,000,000,000  ) كلف انتاج لشركة نفط البصرة تسديد( أ

  
 مائة مليار دينار  100,000,000,000  شركة نفط الشمال ب



ا   مر
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 )٩( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

7  
 

 جديدة وزارة اإلعمار واإلسكان/ الهيأة العامة للطرق والجسور/ مشاريع

 ومستمرة
 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000

8  
 

 مائة مليار دينار  100,000,000,000 وزارة الموارد المائية

9  
 

 مائة وخمسة وعشرون مليار دينار  125,000,000,000 وزارة التربية/ صيانة األبنية المدرسية

10  
 

) من هذا الجدول وتوزع على المحافظات وفق ١تضاف الى الفقرة (

ميسان، %١٥بابل، %١٥مثنى، ال%٢٠، الديوانية%٢٠النسب اآلتية (

 صالح الدين )%١٥ واسط، %١٥

 ليار دينارخمسمائة م  500,000,000,000

11  
 

    صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من االرهاب وصندوق اعمار 

 ذي قار وتوزع كاآلتي:
 سبعمائة وخمسون مليار دينار  750,000,000,000

  
 خمسمائة وخمسون مليار دينار  550,000,000,000  ابلبصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من االرهاب وبضمنها شمال  أ

  
 مائتان مليار دينار  200,000,000,000  صندوق إعمار ذي قار ب

12  
 

ية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكر

 المعدل ٢٠٠٩لسنة  ٢٠والعمليات االرهابية رقم 
 ثالثمائة مليار دينار  300,000,000,000

13  
 

بناء مجمعات مؤسسة الشهداء/ منح وتحويالت مالية/ شراء اراضي ل

 سكنية / تكاليف فتح المقابر الجماعية
 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000

14  
 

 مائة مليار دينار  100,000,000,000 مؤسسة السجناء السياسيين والمفصولين السياسيين



  مرا
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 )١٠( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

15  
 

 خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000 قيادة قوات حرس الحدود

16  
 

ة %) خمسين من المائة من إيرادات المنافذ الحدودي ٥٠تخصص نسبة (

لك تالى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجود فيها 

نجاز االمنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او 

ة لمحافظمشاريع استثمارية او تشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة في ا

 ١/١/٢٠٢٢فذ الحدودية في كل محافظة اعتبارا من او اعمار المنا

   

17 
 

 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000 وزارة الصحة/ شراء ادوية مرضى السرطان ومرضى فقر الدم الوراثي

18  
 

 عشرة مليار دينار  10,000,000,000 رونيديوان الرقابة المالية/ برنامج التحول الرقمي والتدقيق االلكت

19  
 

 اربعمائة مليار دينار  400,000,000,000 االجهزة االمنية والعسكرية وتوزع بقرار من مجلس الوزراء

20  
 

 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000 تنمية االقاليم

  
 مائتان وخمسون مليار دينار  250,000,000,000  محافظة النجف االشرف أ

  
 مائتان مليار دينار  200,000,000,000  محافظة كربالء المقدسة ب

  
 خمسون مليار دينار  50,000,000,000  محافظة صالح الدين/ سامراء ج

21  
 

 خمسون مليار دينار  50,000,000,000 وزارة الهجرة والمهجرين إلغاثة النازحين
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