باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

اااا
بناااال ماااق هاااا اااااب هجماااح الناااوا
وال ن ( ثالثا ) هل الما ( ) 37هل ال ستور .

اااا ال نااا ( وال ) هااال الماااا ( ) 16

اار رئيح الجمهورية بتاريخ 1061 / /
اص ار ال انون اآلتي :
اانون رام (

) لسنة 1061

اانون الموازنة العاهة االتحا ية لجمهورية العااق لمسنة المالية ـــ 1061

((الفصـــــل ا ول ))
ــ االيـــــــــاا ات ــ
الما ــ  6ــ
وال :
 ت ااااا ر إيااااااا ات الموازناااااة العاهاااااة االتحا ياااااة لمسااااانة المالياااااة  1061/بم مااااا( )86300807678لاااااا ينااااااار(وا اااااا وثمااااااانون تاليااااااون وساااااا عمائة هميااااااار
وثمنمائاااة وث ثاااة همياااون وهائاااة وثمانياااة وث ثاااون لااا يناااار) سااا ما ه ااايل اااي
(الج ول  /ـ اإلياا ات و ق اإل ا ) الممحق بهذا ال انون .
 ا تساااا اإليااااا ات ال ُمتح اااة هااال تصااا يا الااانفم الىاااا ماااق ساااا هعااا لسااااعا ه اااا ارب ( )54$خمسااااة واربعااااون والر لم اهياااال الوا اااا وهعاااا ل تصاااا يا
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اااا ر ( ) 7100000باهيااال يوهياااا ( ث ثاااة همياااون وساااتمائة لااا باهيااال يوهياااا)
بضاااامتها ( )140000باهياااال يوهيااااا(هئتااااان وخمسااااون لاااا باهياااال يوهيااااا) اااال
كميااااات الاااانفم الىااااا المناااات ااااي إاماااايم كا سااااتان و( )700000باهياااال (ث ثمائااااة
الاا باهيااال يوهياااا) اال كمياااات الااانفم الىااا المنااات ااال ايااق هحا اااة كاكاااو
وت ياااا مياااا اإلياااااا ات المتح ااااة عاااا إياااااا ا نهائيااااا لحسااااا الىاينااااة العاهااااة
لم ولة.
ثانيا :
تمتاااا الاااوزارات والجهاااات طياالمات اااة باااوزار ب يااا ميااا ه اااال المااانح الن ياااة
وهاااات او ه سساااات ا ن ياااة
التاااي تحصااال ميهاااا بمو اااف هاااذكاات التفااااسم هااا
اياااااا ا نهائيااااا لمىاينااااة العاهااااة االتحا يااااة و مااااق وزار الماليااااة االتحا يااااة ا ااااا
مهاوذلاااال بالتنساااايق هاااا وزار التى اااايم
تىصيصااااها لضطااااااُ التااااي ُهنحاااا
االتحا ية.
ثالثا :
ت يااا ه اااال الت ا اااات الممنو اااة لماااوزارات والجهاااات طياااا المات اااة باااوزار بعااا
ا ولهاااا هااال وزياااا المالياااة االتحاااا ا ايااااا ا نهائياااا لمىايناااة العاهاااة االتحا ياااة ماااق
ان ي اااو وزياااا المالياااة االتحاااا ا بتىصيصااااها إلاااق ا تماااا ات الاااوزار او الجهااااة
مها.
طيا المات ة بوزار لمصاف و ا لضطااُ التي هنح
رابعا :
ت يااا ه اااال المااانح او الت ا اااات الم هاااة هااال ا ااال وهاااات وه سساااات ا ن ياااة
الاااااق الاااااوزارات والجهاااااات طياااااا المات اااااة باااااوزار او المحا اااااات وهجاااااالح
المحا ااااات بمو ااااف هااااذكاات التفاااااسم اياااااا ا نهائيااااا لمىاينااااة سااااوال كاناااا سااااذب
ماااق ان ياااتم ايااا
المااانح والت ا اااات ماااق اااا ل هساااا ات نياااة ا تنفياااذ هيااااري
ااياههااااا التىمينيااااة ااااي سااااج ت الااااوزار او الجهااااة طيااااا المات ااااة بااااوزار او
االااااااليم والمحا ااااات وهجااااالح المحا ااااات ذوات الع اااااة وي ااااون ا ااااول الماااانح
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الن ياااة او العينياااة وا اااا تىصيصاااها بالتنسااايق بااايل الجهاااات المساااتفي وكااال هااال
وزارتي التى يم والمالية االتحا يتيل.
خاهسا :
ياااتم ا تساااا ه اااال المااانح و اال اناااات طياااا المساااتى هة هااال الم اااال المىصصاااة
لااا وائا ل ولاااة واااااكات ال ااااه العاااا بانتهاااال السااانة المالياااة 1064/و اااا لممعااااييا
المحاساااا ية المسااااتى هة ال تسااااا الصاااااف النهااااائي وتعت ااااا الم ااااال الفائضااااة او
الم و ااااة بصااااور زائاااا و ااااق سااااذب االسااااح عااااة ه هااااة مااااق سااااا المنحااااة
ي السنة المالية.1061/
المىصصة لم ائا او الو
(( الفصل الثاني ))
ــ النف ات والعجا ــ
الما ــ  1ــ
وال:
النف ـــــــات
يُىصاااب ه مااا ه ااا ارب ( )604814311161الااا يناااار(هائاااة وخمساااة تالياااون
و ثمنمائاااة وخمساااة وتساااعون همياااار وسااا عمائة واثناااان و يااااون همياااون وساااتمائة
وتساااعة ياااا لااا يناااار) لنف اااات السااانة المالياااة  1061/تاااوزه و اااق (الح ااال 7/
ا مااااالي النف ااااات ) هاااال (الجاااا ول  /النف ااااات سااااف الااااوزارات ) الممحااااق بهااااذا
ال انون .
ـااااـ ه ماااا ه اااا ارب ( )14351766478الاااا ينااااار ( خمسااااة و ياااااون تاليااااون
وسااا عمائة وساااتة واربعاااون همياااار وثمثمائاااة وا ااا ياااا همياااون وخمسااامائة وثمانياااة
وث ثاااون لااا يناااار) لنف اااات الميااااري ياااوزه و اااق( الح ااال  1/نف اااات الميااااري
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االساااتثمارية) هااال (الجااا ول/
.

النف اااات ساااف الاااوزارات) الممحاااق بهاااذا ال اااانون

ـاااااـ ه مااااا ه ااااا ارب ( )80651566086الااااا يناااااار(ثماااااانون تالياااااون وهائاااااة
تساااعة واربعاااون همياااار واربعمائاااة و ااا ياااا همياااون ووا ااا وثماااانون الااا يناااار
) لمنف ااااات الجاريـااااـة و ـــــااااـق (الح اااال  -6/النف ااااات الجاريااااة هاااال ( الجاااا ول /
النف ات سف الوزارات) الممحق بهذا ال انون.
ج ـااااااـ يُىصااااااب ه ماااااا ه اااااا ارب ( )658100000الاااااا ينااااااار (هائااااااة وثمانيااااااة
واربعاااااون همياااااار وهئتاااااا همياااااون يناااااار) ا تياااااا ي ال اااااوار ضااااامل ا تماااااا ات
المصااااو ات االخااااز لموازناااة وزار المالياااة االتحا ياااة هااال اصااال التىصيصاااات
الوار بال ن ( وال )- -الميار اليها ا ب.
ـاااااـ يىصاااااب ه مااااا ه ااااا ارب ( )6155535110الااااا يناااااار(تالياااااون وهئتاااااان
واربعااااااة واربعااااااون هميااااااار واربعمائااااااة واربعااااااة وساااااا عون هميااااااون وتسااااااعمائة
و يااااون الااا يناااار) لاااـ ( ا ماااار وتنمياااة هيااااري االاااااليم والمحا اااات بضااامنها
ااماااايم كا سااااتان) هاااال اصــااااـل التىصيصااااات الميااااار اليهااااا بال ناااا ( وال ) /هاااال
المااا ( )1ا اا ب يااتم توزيعااع سااف اا ساا ان كاال هحا ااة*وينفااذ مااق النحااو
اآلتي-:
 -6ماااق المحاااا م ت ااا يم خ اااة ا ماااار المحا اااة واالاضاااية والناااوا ي التابعاااة لهاااا
المصااا ق ميهااا هااال ا اال هجمااح المحا اااة ا تمااا ا مااق الى ااام الموضااو ة هااال
ا ااال هجاااالح االاضاااية والناااوا ي الاااق وزار التى ااايم االتحا ياااة ل ااااُ راساااتها
والمصااااا اة ميهااااا مااااق ان تاا ااااق المنااااا ق االكثااااا تضااااارا اخاااال المحا ااااة
و ماااق ان تاااوزه تىصيصاااات المحا اااة ماااق االاضاااية والناااوا ي المات اااة بهاااا
سااااف النسااااف الساااا انية بعاااا اساااات عا المياااااري السااااتااتيجية التااااي تسااااتفي هنهااااا
اكثاااا هااال نا ياااة او اضاااال ماااق ان ال تايااا كمفاااة الميااااري الساااتااتيجية الج يااا
مق  %10هل تىصيصات المحا ة.
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 -1يتاااااولق المحاااااا م صااااااا تنفياااااذ خ اااااة اال ماااااار الم اااااا ويتاااااولق هجماااااح
المحا ة هس ولية هااا ة التنفيذ.
ساااـ -تعتمااا نسااا ة (  4والر) خمساااة والر هااال كااال باهيااال ايااااا ات الااانفم الىاااا
المنااااات اااااي المحا اااااة و( 4والر) خمساااااة والر هااااال ايااااااا ات الااااانفم الىاااااا
الم ااااار ااااي هصااااا ي المحا ااااة و( 4والر) خمسااااة والر هاااال اياااااا ات ال اااااز
ال يعااااي المناااات ااااي المحا ااااة مااااق ان تىيااااا المحا ااااة ااااي اختيااااار ا اااا ز
االياااااا ات المنتجااااة ا اااا ب و مااااق ن يىصااااب ه ماااا ه اااا ارب ()6081800000
الااا يناااار (تالياااون وساااتة وثماااانون همياااار وثمنمائاااة همياااون يناااار) كميااااري الاااق
المحا اااات واالاااااليم المنتجاااة هااال اصااال التىصيصاااات المياااار اليهاااا بال ناااـ ( اوال
–  )-هااال الماااا ( )1ثانياااا ا ااا ب .ولممحاااا م بعااا هصاااا اة هجماااح المحا اااة اااق
التصاااااااف واإلسااااااتى ا بمااااااا الياياااااا اااااال ( )%40خمساااااايل هاااااال المئااااااة هاااااال
التىصيصاااات المياااار اليهاااا ا ااا ب ل ااااُ اساااتياا ال اااااة ال هابائياااة او ت ااا يم
الىاااا هات لممحا ااااة وتن يفهااااا والنف ااااات الجاريااااة و سااااف ا تيا ااااات المحا ااااة
وت اااااون اولوياااااة االنفااااااق لممناااااا ق االكثاااااا تضاااااارا هااااال انتااااااج وتصااااافية الااااانفم
ولمياري ماية ال يئة وذلل هل خ ل ا اال المناامة الم موبة.
و -ياااتم ا ااااال التساااويات الحساااابية بعااا تااا اي ها هااال ا ااال ياااوان الاااباااة الماليااااة
االتحا ا ي هوازنة السنة ال ة .
ثانيا :
العجــــــــا
 بمااا ا ماااالي العجاااا المى ااام لمموازناااة العاهاااة االتحا ياااة لمسااانة المالياااة1061/( )15615161586الاااااـ ينــاااااـار (اربعاااااة و يااااااون تالياااااون وهائاااااة واربعاااااة
وتساااعون همياااار وتساااعمائة وتساااعة ياااا همياااون واربعمائاااة ووا ااا وثماااانون الااا
يناااار) وي اااق ساااذا العجاااا هااال االاتاااااُ الااا اخمي والىاااار ي وهااال ه اااال الن ااا
المااا ور اااي ساااا وزار المالياااة االتحا ياااة ونسااا ة هااال الاااو ا المتواااا هااال زياااا
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اسااااعار بياااا الاااانفم الىااااا المصاااا ر او زيااااا صااااا رات الاااانفم الىااااا و سااااف
التفاصيل الم ينة ي ها يأتي-:
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ت

المبلغ ( الف دينار )

المفـــــــــــــــــــردات

 (= 1أ +
ب)
االيرادات النفطية
أ

احمالــــــــي االيـــــــرادات

81,700,803,138
69,773,400,000

االيرادات غير النفطية

ب
 (= 2أ +
اجمالـــــــي النفقـــــــــــات
ب)
النفقات الجارية
أ
ب

11,927,403,138
117,217,522,511
21,1,1,,11,121
27,5,5,511,752

النفقات االستثمارية

اجمالي العجــــز المخطط
3
تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز )
أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة
أ
بوزارة لدى المصارف الحكومية
قرض البنك االسالمي للتنمية
ب
ج

اصدار سندات خارجية

د

قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

هـ

إصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور
اصدار سندات وحواالت الخزينة الى المصارف
الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي
قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA
إصدارات حواالت خزينة وقروض من المصارف
التجارية
قرض من البنك الدولي

و
ز
ح
ط

2,,11,,111,,21
5,122,712,52,
590,000,000
2,360,000,000
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592,000,000
5,000,000,000
7,000,000,000
284,000,000
7,121,,11,275
71,111,111

 يىاااااول وزياااااا المالياااااة االتحاااااا ا االساااااتماار بااااااالاتااُ ن ااااا ا او بأصااااا ارسااان ات او اااواالت بعااا هصاااا اة هجماااح الاااوزرال ل ااااُ سااا العجاااا الفعماااي
ي الموازنة العاهة االتحا ية او ا طاُ اخا ور ي سذا ال انون هل-:
 -1اااااااُ ال نااااال االسااااا هي لمتنمياااااة بم مااااا ( )400همياااااون والر ( خمسااااامائة
هميون والر).
 -2اااااااُ هااااال الوكالاااااة اليابانياااااة لمتعااااااون الااااا ولي  JICAبم مااااا ()742.373
هميااااون والر (ساااا عمائة واثنااااان واربعااااون هميااااون وثمثمائااااة وث ثااااة وساااا عون
ال والر ).
 -3اص ار سن ات اخمية لمجمهور .
 -4اص ار سن ات خار ية .
 -5ااوُ هل المصارف التجارية .
 -6اص ار واالت هل المصارف الح وهية.
 -7ااُ هل ال نل ال ولي ( )40هميون والر ( خمسون هميون والر ).
ج .لاااااااااائيح الاااااااااوزرال ووزياااااااااا المالياااااااااة اضاااااااااا ة تىصيصاااااااااات بحااااااااا و
( )1700000000الااااا يناااااار (اثناااااان تالياااااون وثمثمائاااااة همياااااار يناااااار) الاااااق
وزارتاااي الااا اه وال اخمياااة والحيااا الياااع ي ورواتاااف هاااوظفي التمويااال الاااذاتي هااا
هاا اااا الماااا  / 61رابعاااا ل ااااُ إسااات مال بناااال ال ااا رات والتساااميح وتماااول ااال
ايق إص ار واالت الىاينة هل صن وق ت ا هوظفي ال ولة.
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 تمتاااا الح وهاااة بأيجاااا وساااائل لااا هساااتح ات المااااار ييل ل اااوا 1065 1064و 1061و سااااف هااااا هسااااوق و ااااق الى ااااة الارا يااااة الم ااااا ااااي وزار
الارا ة لممحا ات ويمن هناامة اا ه م بيل هحا ة واخاز .

(( الفصل الثالث ))
ـا ا

اهـة وختاهية ـ

الما  7 -ــ
يحصااا الصااااف هااال ا تماااا ات الحساااابات الائيساااة لمنف اااات (تعويضاااات الماااوظفيل
المستماهات الى هية المستماهات السمعية صيانة المو و ات النف اات الا سامالية
المااانح واال اناااات وخ هاااة الااا يل والفوائااا والمصااااو ات االخااااز االلتااهاااات
والمساسمات والمسا ات الىار ية ال ااه الىاصة الا اية اال تما ية ) ونف اات
المياري المعتم ضمل الموازناة العاهاة االتحا ياة لجمهورياة العاااق هال ا ال وزياا
المالية االتحا ية .ولموزيا المىتب او رئيح الجهة طيا المات ة بوزار او المحاا م
او رئيح هجمح المحا ة ص ية الصاف ه ااا ي ضاول اال تماا ات الماصا
ضاامل هوازنتااع الساانوية ولضطااااُ المحا لهااا بمو ااف خ ااة االنفاااق التااي يص اا ق
ميها وزيا المالية االتحا ا وال يجوز ال خول ي االلتاا بالصاف بما ياي ماق هاا
سو هىصب ي الموازنة العاهة االتحا ية .

الما ــ - 5
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 لااااوزيا الماليااااة االتحااااا ا صاااا ية ا اااااال المناامااااة باااايل ا تمااااا ات الموازنااااةالعاهاااااة االتحا ياااااة لجمهورياااااة العاااااااق المصاااااا ق ميهاااااا اااااي الموازناااااة العاهاااااة
االتحا ياااة الساااانوية ماااق هسااااتوز االاساااا والفصااااول والماااوا واالنااااواه وتسمساااال
.
النوه ول ل الة مق
–يىاااااول الاااااوزرال ور ساااااال الجهاااااات طياااااا المات اااااة باااااوزار والمحاااااا ون
لممحا اااااات طياااااا المات اااااة باااااماميم صااااا ية ا ااااااال المنااماااااة بااااايل ا تماااااا ات
و ااااا ات االنفااااااق الم ر اااااة ضااااامل هاااااوازنتهم السااااانوية بنسااااا ة التتجااااااوز()%4
(خمسااة هاال المائااة) هاال و ا صاااف لو ا الصاااف االخاااز التااي يااتم تىفااي
ا تما اتهااااا باسااااتثنال المناامااااة هاااال ا تمااااا ات المياااااري الا ساااامالية هاااا هاا ااااا
ا اااااااا ال نااااااا ( )8هااااااال ال سااااااام ( )1هااااااال ااااااااانون اال ار المالياااااااة راااااااام ()14
لساااااانة 1005/مااااااق ان ال تااااااتم المناامااااااة هاااااال تىصيصااااااات نف ااااااات المياااااااري
الا ساااامالية الااااق النف ااااات الجاريااااة و مااااق ان يااااتم ااااااعار وزار الماليااااة  /ائااااا
الموازنة بالمناامع ل اُ التاايا .
ج -يىاااااول الاااااوزرال ور ساااااال الجهاااااات طياااااا المات اااااة باااااوزار والمحاااااا ون
ور سااااال هجااااالح المحا ااااات طيااااا المات ااااة بااااوزار صاااا ية ا اااااال المناامااااة
بااااااايل ا تماااااااا ات صاااااااول النف اااااااات الجارياااااااة ( الى هياااااااة  /السااااااامعية  /صااااااايانة
المو اااااو ات ) المصاااااا ق ميهاااااا لو ااااا ات االنفااااااق الم ر اااااة ضااااامل هاااااوازنتهم
السااانوية المصاااا ق ميهاااا اااي الموازناااة االتحا ياااة السااانوية بأساااتثنال المنااماااة الاااق
صااال تعويضاااات الماااوظفيل و ماااق ان ياااتم اااااعار وزار المالياااة  /ائاااا الموازناااة
بالمناامع ل اُ التاايا .

الما – -4
لااائيح الااوزرال االتحااا ا ووزيـــــااـا الماليااة االتحااا ا هيااتاكا اسااتى ا الم الـــااـ
المعتمــــ لــ (ا تيا ي ال وار ) المنصوص ميها ي ال ن (اوال/ج) هل الما ()1
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هل سذا ال انون لتس ي النف ات ال ارئة بع نفا سذا ال انون اذا كان سنا ا ة همحة
لإلنفاق المحمي و و و تىصيب لت ية سذب الحا ة لح ( )7همياار يناار (ث ثاة
همياارات ينااار) ل اال الاة وإذا تجاااوز الم ما الحا الماذكور تستحصاال هوا ااة هجمااح
الوزرال االتحا ا باااتاا هال وزياا المالياة االتحاا ا و ماق وزياا المالياة االتحاا ا
ا ا ضوابم الستى ا تىصيصات ا تيا ي ال وار ضمل تعميمات تنفياذ الموازناة
العاهااة االتحا يااة الساانوية مااق ان ت ا وزار الماليااة ت اياااا صااميا بنف ااات ا تيااا ي
ال وار الق هجمح النوا .
الما  :ـ 1
اوال :
تستى اال تما ات المصا ق ميها ي سذا ال انون ل اية  / 76كانون االول هال السانة
المالية .1061/
ثانيا :
ت يا االياااا ات المتح ااة خا ل الساانة الماليااة  1061اياااا ا لمموازنااة العاهااة االتحا يااة
ول اية  1061/61/76اها االياا ات الم وضة بع نهاية السنة المالية  1061/ت يا
اياا ا لمموازنة العاهة االتحا ية لمسنة المالية .1063/
الما  :ـ3
اليجااااوز ا اااااال اا هناامااااة ضاااامل تىصيصااااات (ا مااااار وتنميااااة هياااااري االااااااليم
والمحا ات) بيل المحا ات.
الما  :ـ8
يىول وزيا اال مار واالس ان وال م يات العاهة االتحاا ا صا ية ا ااال هنااماة بايل
الموار الذاتية لموازنات الم سسات ال م ياة ضامل المحا اة الوا ا وزياا اال تماا
لتنفيذ الى هات الم موبة.
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الما ـ 1
اوال :
تح صاة اامايم كا ساتان بنسا ة ( )%63سا عة يااهل المائاة هال ا ماالي النف اات
الفعمية الم ينة ي (الجا ول  /ـ النف اات الحاكماة) الممحاق بهاذا ال اانون وتا هال ا ال
وزار المالية االتحا ية وبموا ة رئيح الوزرال.
ثانيا:
تحاااا نساااا ة ( )%63ساااا عة يااااا هاااال المائااااة إلاماااايم كا سااااتان هاااال هجمااااوه
االنفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق الفعمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
(النف ااااات الجاريااااة ونف ااااات المياااااري االسااااتثمارية) لمموازنااااة العاهااااة االتحا يااااة
لجمهورياااة العاااااق المصاااا ق ميهاااا بعااا اسااات عا النف اااات السااايا ية المتمثماااة باااـ (
رئاسااااااة الجمهوريااااااة هجمااااااح الااااااوزرال وزار الىار يااااااة
هجمااااااح النااااااوا
وزار الاااا اه المح مااااة االتحا يااااة المفوضااااية العميااااا المساااات مة ل نتىابااااات بمااااا
يهااااا نف ااااات انتىاباااااات هجااااالح المحا ااااات سيئاااااة المساااااللة والع الااااة سيئاااااة
ااااااوا المم ياااااة ه تاااااف المفاااااتع العاااااا لااااا اوا المم ياااااة الهيئاااااة العاااياااااة
لممصااااا ر الميااااعة هاااااز المىاااااباات الااااو ني العاااااااي ه تااااف المفااااتع العااااا
لجهاااااز المىاااااباات الااااو ني العاااااااي وسيئااااة النااسااااة يااااوان الااابااااة الماليااااة
المفوضاااااية العمياااااا لح اااااوق االنساااااان ا اااااور المفاوضاااااات والم ال اااااات ال انونياااااة
لمااااا يون ا اااااور تااااا ايق اااااااكة التااااا ايق ال ولياااااة ولجناااااة الى ااااااال الماااااالييل
المسااااسمة اااي كمفاااة انتااااج الااانفم الىاااا المصااا ر وائااا اااااوُ ال نااال الااا ولي
وائاا اااااوُ صاان وق الن ااا الاا ولي وائااا مااق ال ااااوُ اال ن يااة االخااااز بماااا
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يهااااا ال اااااُ الياباااااني وائاااا مااااق ااااواالت الىاينااااة العاهااااة ال يمااااة وائاااا
الساااان ات مااااق ا فاااااال الاااا يون الىار يااااة لم ااااااه الىاااااص ه ااااال المسااااااسمات
العابياااااة وال ولياااااة نف اااااات ه ياياااااة السااااافا والجنساااااية واياااااا ااااااوات الحااااا و
وهيااااري المنا اااذ الح و ياااة وه ياياااة الجنساااية والحااا و هجماااح االهااال الاااو ني
تسااوية الاا يون ااي الىااارج ا ااور ن اال الاانفم الىااا المص ا ر ااا تاكيااا ااسااا
االتفاايااااات الثنائيااااة هاااا ول نااااا ا باااااريح و ول خااااارج نااااا ا باااااريح الفوائاااا
المتات اااة ااال ااساااا االتفااياااات الثنائياااة هااا ول ناااا ا بااااريح و ول خاااارج ناااا ا
بااااااريح تسااااا ي ايماااااة اصااااا ارات اااااواالت الىايناااااة ال يماااااة التساااااوية الن ياااااة
لماااا يون الصاااا يا لم اااااه الىاااااص ااااي الىااااارج التموياااال الميااااتا هياااااري
الماااوان هيااااري السااا ل الح ي ياااة هيااااري السااا و هيااااري ا ار اال اااوال
الفوائااا ماااق هساااتح ات صااان وق الن ااا العاباااي ااال اتفااياااة ا اااا سي مياااة ه يونياااة
العااااااااق الفوائاااااا مااااااق ااااااواالت الىاينااااااة وال اااااااوُ الممنو ااااااة هاااااال ا اااااال
المصااااااااارف الح وهيااااااااة لتنفيااااااااذ ااااااااااار هجمااااااااح الااااااااوزرال رااااااااام  765و 40
لسااااانة 1065/الفوائااااا ماااااق اااااواالت خصااااام اال تياااااا ال اااااانوني لممصاااااارف
الح وهيااااااة لتموياااااال جااااااا هوازنااااااة ااااااا  1064/الفوائاااااا مااااااق ال ااااااااوُ
والحاااااواالت الممنو اااااة هااااال ا ااااال المصااااااف العااااااااي لمتجاااااار لتمويااااال جاااااا
الموازنااااة لعااااا  1064/والفوائاااا مااااق ااااواالت الىاينااااة الممنو ااااة هاااال ا اااال
المصاااااارف الح وهياااااة لتمويااااال جاااااا الموازناااااة لعاااااا  1064/الفوائااااا ماااااق
اااااواالت الىايناااااة ل ااااااُ تمويااااال اااااااكات الااااانفم اال ن ياااااة هااااال المصاااااارف
الح وهيااااة الفوائاااا مااااق ااااواالت الىاينااااة لمماااااا ات الفوائاااا مااااق ااااااوُ
المصاااارف لتمويااال اااااكات التمويااال الاااذاتي هساااتح ات لجناااة االطاثاااة والمعوناااة
لمنااااااااز يل تسااااااا ي اصااااااا ارات اااااااواالت اال تيــــاااااااـا ال اااااااانوني وتسااااااا ي
اصاااا ارات ااااواالت الماااااا ات و وائاااا مااااق الساااان ات الو نيااااة لمجمهااااور و وائاااا
مااااااق الساااااان ات الىار ية ااســــااااااـا  (JPICوتس يــااااااـ ااســااااااـا ال ـااااااـاوُ
اال ن يــاااـة ( االي الـــااااـي /ال نــااااـل االس هــااااـي اااااوُ صاااان وق الن اااا الاااا ولي
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ااسااااا ااااااوُ ال ناااال الاااا ولي وهسااااتح ات صاااان وق الن اااا العابااااي اااال اتفاايااااة
ا ا سي مية ه يونية العااق.
ثالثا :ـ
تاا اااق صاااب المحا اااات طياااا المنت ماااة اااي اامااايم بنسااا ة ااا سااا انها هااال
ا ماااالي النف اااات الفعمياااة الم يناااة اااي (الجااا ول  /النف اااات الحاكماااة) الممحاااق بهاااذا
ال انون بع است عا صة ااميم كا ستان ال ال ة (.)%63
رابعا  :ــ
نااا صاااول زياااا او انىفااااُ اااي ا ماااالي نف اااات الموازناااة العاهاااة االتحا ياااة
صاااة اامااايم كا ساااتان تناسااا يا" هااا ساااذب الاياااا والن صاااان
تضااااف او تىفااا
هااا هاا اااا ا اااا ال نااا يل (ثانياااا وثالثاااا) هااال ساااذب الماااا بما يهاااا التعااا ي ت التاااي
تجاااااا مااااق النف ااااات الساااايا ية والحاكمااااة هاااال هناامااااة تىصيصاااااتها الااااق نف ااااات
اهاااااة بااااانفح النسااااا ة الماااااذكور ا ااااا ب و ماااااق وزار المالياااااة االتحا ياااااة ا ااااااال
التساااااوية با تساااااا صاااااة اامااااايم كور ساااااتان اااااي ضاااااول المصااااااري الفعمياااااة
لمساااانوات الساااااب ة التااااي ت هاسااااا الحسااااابات الىتاهيااااة المصااااا ق ميهااااا هاااال ا اااال
يوان الااابة المالية االتحا ا.
خاهسا  :ــ
تىصااايب نسااا ة هااال تىصيصاااات ال اااوات ال اياااة االتحا ياااة لمجااايع العااااااي الاااق
ااااوات ال يياااماكة ساااف النساااف السااا انية با ت ارساااا اااال هااال المن وهاااة االهنياااة
العاااية .

الما -60- :
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وال:
 ي ااو يااوان الااابااة الماليااة االتحااا ا بالتنسااايق هاا يااوان الااابااة الماليااة إلامااايمكا سااتان با تسااا وتح ي ا االياااا ات االتحا يااة المستحصاامة ااي االاماايم لهااذب الساانة
وت و وزار المالية ي االاميم بتحويمها الق وزار المالية االتحا ية اهايا.
ـااـ تااتم تسااوية المسااتح ات باايل االاماايم والح وهااة االتحا يااة لمساانوات  1005ول ايااة
 1064والساانوات ال ااة لهااا بع ا ت ا اي ها هاال ا اال يااوان الااابااة الماليااة االتحااا ا
باالتفاق ه يوان الااابة المالية لإلاميم (و تما ت ايا يوان الااابة المالية االتحا ا
الماام  4554ي . ) 1065/7/11
ايا اإلاميم بتس ي اإلياا ات االتحا ياة المستحصامة الاق الىايناة العاهاة
ثانيا  :ن
االتحا ية ت و وزار المالية االتحا ية باست اه الحصة المح بمو ف ال نا (اوال")
هل سذب الما بما يعا ل االياا ات المى م لها ي الموازنة االتحا ية وتجاا التساوية
الحسابية ال ا.
وهااة ااماايم كور سااتان)
ثالثااا  :ااي الااة ا ايفااال اا اااف (الح وهااة االتحا يااة
بالتااهاتع النف ية او المالية المتفق ميها اي ساذب الموازناة ي اون ال ااف االخاا طياا
هما باإليفال ايضا بالتااهاتع نف ية كان او هالية .

الما  :ــ-66
يعا الن ا ي صة ااميم كا ستان والمحا ات طيا المنت مة اي إامايم اي الموازناة
العاهاة االتحا ياة لساانة  1061/وهابعا سا ااي ضاول نتاائ اال صااال والتعا ا السا اني
لسنة 1061/و مق ان يتم ي ضوئع تح ي الم م الح ي اي لحصاة االامايم او المحا اة
طيا المنت مة ي إاميم ي الموازنة العاهة االتحا ية لسنة 1063 /و اُ الفاق مق
هجمح الوزرال االتحا ا لتسويتع .
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الما – -61
وال :تمتاااا الاااوزارات االتحا ياااة والجهاااات طياااا المات اااة باااوزار باااـ(الجااا ول /ج
) ااا ال اااوز العاهماااة لماااوزارات والااا وائا الممولاااة هاكاياااا لسااانة 1061/الممحاااق
بهاااذا ال اااانون ولاااوزيا المالياااة االتحاااا ا بناااال ماااق ماااف الاااوزار او الجهاااة طياااا
المات ااااة بااااوزار صاااا ية اسااااتح ات الاااا ر ات وتعاااا يل الماااا النااااات مااااا
يأتي -:
 اسااااتح ات الاااا ر ات الوظيفيااااة لمميااااموليل بالفصاااال السياسااااي سااااف اااااانونا ا المفصوليل السياسييل رام  15لسنة  1004المع ل .
تمتاااا الاااوزارات والجهاااات ال ياااا هات اااة باااوزار (الممولاااة ذاتياااا او هاكاياااا) بأ ااااا تعياااايل ا ضااااال المجااااالح (المحميااااة وال م يااااة والمحا ااااات والنااااوا )
الاااذيل تاكاااوا وظاااائفهم نتيجاااة انتىاااابهم وهااال الااا ر ات اليااااطا نتيجاااة اكاااة
المااا خااا ل سااانة  1061وتحتساااف الفتاااا التاااي اضااااسا العضاااو اااي المجاااالح
ا ب خ هة طااُ الع و والتا ي والت ا .
ثانيا
– ماااق الاااوزارات االتحا ياااة اي ااااف التعييناااات ضااامل التيااا ي ت التابعاااة لهاااا هااال
الياااااكات العاهااااة والهيئااااات والماااا يايات الممولااااة ذاتيااااا التااااي تتم ااااق هنحااااة هاااال
الىايناااة العاهاااة االتحا ياااة لم ولاااة او ال ااااوُ هااال المصاااارف الح وهياااة ماااق ان
تحااااذف الاااا ر ات الوظيفيااااة ضاااامل هفااااا ات هاااا الجهااااات هاااا ار ال حااااث ناااا
ااااا ورسا بساااا ف الن اااال او اال الااااة الااااق الت ا اااا او االساااات الة او الو ااااا بأسااااتثنال
وائااااا المااااال والمجااااارا وه سسااااات ال م يااااة التابعااااة لااااوزار االساااا ان واال مااااار
وال م يات واهانة ب ا .
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– مااااق الااااوزارات المياااامولة بالتاااااايق (الم هجااااة والمم ااااا ) اي اااااف التعيينااااات
نااااا اااااا ورسا بسااااا ف الن ااااال او ا الاااااة ماااااق الت ا ااااا او ا سااااات الة او الو اااااا
وتحذف ال ر ع الوظيفية ضمل هفا ات الوزارات الميمولة .
ثالثاااا  :لاااوزيا المالياااة االتحاااا ا اساااتح ات الااا ر ات الوظيفياااة لمنتسااا ي اليااااكات
العاهااة والهيئااات والماا يايات العاهااة الممولااة ذاتيااا والتااي تتم ااق هنحااة هاال الىاينااة
العاهاااة لم ولاااة نتيجاااة لن ااال خااا هاتهم الاااق هااا الااا وائا الممولاااة هاكاياااا لت ياااة
ا تيا اتها هل الموظفيل.
رابعا:
تمتااااا الاااااوزارات والجهاااااات طياااااا المات ااااة باااااوزار بااااااإل ن ااااال الااااا ر ات
الوظيفياااااة المساااااتح ثة ضااااامل هااااا سااااانة  1061 /اااااي الصاااااح المحمياااااة هااااا
االلتااااا بنساااف السااا ان اااي كااال هحا اااة هااا هاا اااا تح يااا نسااا ة( )%60هااال
الااااا ر ات المساااااتح ثة لعاااااا  1061/ل ااااااُ تعيااااايل ذوا الياااااه ال  /والساااااجنال
المياااموليل ب اااانون ه سساااة الساااجنال السياساااييل وذويهااام المعااا ل راااام  74/لسااانة
وبماااا ال ي ااال ااال  %4هااال الااا ر ات الوظيفياااة
1067/وذوا ضاااحايا االرساااا
المسااااتح ثة ل اااااُ تعياااايل صااااحا اليااااها ات العميااااا (الاااا كتوراب والما سااااتيا)
وت ااااون اولويااااع التعياااايل لممتعاااااا يل و سااااف ا ساااا ية وتحتسااااف تااااا تعاااااا سم
خ هة طااُ الت ا .
خاهسا:
 يمناااا تعياااايل العاااااهميل ااااي وائااااا ال ولااااة كا ااااة بأساااامو التعاااااا هاااا اه انيااااةتج يااا الع اااو السااااب ة اااي الاااة و اااو ضااااور لتج يااا ساااذب الع اااو بعااا تااا اي ها
هل ا ل ه تف المفتع العا لموزارات والجهات طيا المات ع بالوزار .
ـ يسااااتثنق هاااال ا ااااا الف ااااا ( ) ا اااا ب التعاااااا هاااا العاااااهميل ااااي المياااااري
االساااااتثمارية الج يااااا وهجماااااح ال ضاااااال ا ماااااق وهح اااااات الماااااال والمجاااااارا
وال هابال و سف تعميمات تنفيذ الموازنة االتحا ية لسنة . 1061/
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الما – -67
اوال :
مااااااق الااااااوزارات والجهااااااات طيااااااا المات ااااااة بااااااوزار التنساااااايق المساااااا ق هاااااا
المحا ااااات ناااا اختيااااار المياااااري وتصاااا ر كاااال وزار او هااااة طيااااا هات ااااة
باااوزار خ اااة توزيااا الميااااري وتعمااام المحا اااات بهاااا ويمتاااا بالنساااف السااا انية
الم ااااار ل اااال هحا ااااة لضاااامان الااااة التوزياااا باسااااتثنال المياااااري السااااتااتيجية
التااااي تسااااتفي هنهااااا اكثااااا هاااال هحا ااااة و اااا التاااا اخل باااايل المياااااري الم ر ااااة
ضاااامل خ ااااة تنميااااة االااااااليم وتىااااول صاااا يات الااااوزيا الااااق المحااااا م المعنااااي
باااااإل ن واال الااااة والتنفيااااذ لممياااااري الوزاريااااة ( الصااااحة اال مااااار واالساااا ان
التجااااار الارا ااااة العماااال والياااا ون اال تما ية الث ا ااااة والياااا ا والاياضااااة)
ون ه مــــــااـ ( )60همياااار يناااار ( ياااا همياااارات ينااار) بعااا هنااماااة الم اااال هااال
ساااااا الاااااوزار الاااااق ساااااا المحا اااااة باساااااتثنال الميااااااري الم تا اااااة لعاااااا
 1061/والمتعم ااااااة بتحاااااا يث التصاااااااهيم االساسااااااية والتفصاااااايمية لمااكااااااا الماااااا ن
وال راسااااات الهي ميااااة لممحا ااااات و راسااااة تنميااااة المنااااا ق المتضااااار والحفاااااظ
مااااق المنااااا ق التاريىيااااة والمنااااا ق ذات ال يعااااة التااثيااااة والمحميااااات ال يعيااااة
و ماااااق ان تصااااا ر وزارتاااااا التى ااااايم والمالياااااة االتحا يتاااااان ااااا وال بالميااااااري
المعنياااااة ل ااااال هحا اااااة ويىاااااول وزيااااااا المالياااااة والتى ااااايم االتحا ياااااان اصااااا ار
التعميمات ال زهة لتسهيل تنفيذ ذلل.
ثانيا :
لممحا اااااة ت ميااااا اا وزار هااااال الاااااوزارات االتحا ياااااة و ساااااف االختصااااااص
لتنفيااااذ المياااااري ااااي تماااال المحا ااااة مق سااااا تىصيصااااات (ا مااااار وتنميااااة
االااليم والمحا ات) المىصصة لها.
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الما -65 - :
لااااوزيا الماليااااة االتحااااا ا صاااا ية اضااااا ة تىصيصااااات ل اااااُ ا فااااال الساااام
المث تاااااة هااااال  1008/6/6ل اياااااة 1064/61/76والتاااااي صاااااا نتيجاااااة ل اااااوانيل
نا اااذ وبعااا ان ياااتم تااا اي ها هااال ا ااال ياااوان الاااباااة المالياااة االتحاااا ا وهصاااا اة
هجمح الوزرال االتحا ا ميها.
الما  :ــ -64
التوساا ااي ااتح بااا االسااتثمار الىاااص والمياااركة هاا ال اااه الىاااص هاال ا اال
الااااوزارات والجهااااات طيااااا المات ااااة بااااوزار والمحا ااااات بحاااا و اختصاصاااااتها
وتيااا ل لهاااذا ال ااااُ لجناااة مياااا هااال ا ااال هجماااح الاااوزرال ل ااااُ تم نهاااا هااال
ر توصيات الق هجمح الوزرال ل اُ اص ار تعميمات خاصة بها.
الما  :ــ -61
لااااوزيا الماليااااة االتحااااا ا زيااااا اال تمااااا ات المصاااا اة وال زهااااة لت يااااة كماااا
اال ماااال التاااي ي اااو بهاااا الماكاااا الاااو ني لممىت ااااات االنياااائية والماكاااا الاااو ني
ل ستياااارات الهن ساااية التااااب لاااوزار اال ماااار واالسااا ان بحااا و ( %40خمسااايل
هاال المئااة) هاال االياااا ات المتأتيااة اال تنفيااذ تماال اال مااال اسااتثنال هاال ال ساام وا ا
هااااال ااااااانون اال ار المالياااااة راااااام  14لسااااانة  1005و ماااااق ان تصااااااف الم اااااال
سااااابات
لت ااااويا الماكااااايل و اااام كوا رسااااا الفنيااااة واال اريااااة ضاااامل تصااااني
المنح واال انات وخ هة ال يل والمصاري االخاز .
الما  :ــ -63
تتحمااال وزار المالياااة ه مااا نسااا ة الفائااا ال ال اااة (( )%5اربعاااة هااال المائاااة) هااال
ا مالي ال اوُ الممنو ة لمياوه بسماية الس ني.
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الما  :ـ -68
ا فاااال الااا يون المساااتح ة لمح وهاااة بذهاااة الم مفااايل بااا الضااااي ة ااااال اساااتماار
الجهاااات الاسااامية بت ياااق الماااا ( )10هااال ااااانون الموازناااة لسااانة  1008لممااا
هاااال  1001/6/6ول ايااااة  1066/61/76اسااااتنا ا الااااق ا ااااا الف ااااا ( )66هاااال
ال سم الااب هل اانون اال ار المالية رام ( )14لسنة  1005المع ل .
الما

-61 -

اوال - :اا التعياايل ااي ايااة وظيفااة ايا يااة (هاا يا ااا مااا ااوق) هااالم يو اا لهااا
ر اااة اااي ااااانون الاااوزار و الجهاااة طياااا المات اااة باااوزار او تعميماااات ااااا ال
المنصف .
 يحاااال الموظااا ب ر اااة (هااا يا اااا ماااا اااوق ) والاااذا اليااا يا تيااا يل ا ارابمسااااتوز ه يايااااة اهااااة مااااا ااااوق مااااق الت ا اااا و ااااا ل ااااانون الت ا اااا المو اااا
ه ااااا بعاا نفاااذ سااذا ال ااانون او ين اال الااق ائااا اخاااز ناا تااو ا الياااطا الااذا
يتناسف ه نوانع الوظيفي وبموا ة الجهة المن ول اليها.
ثانيا:
تحاااذف الااا ر ات الوظيفياااة العمياااا ( و ) هااال ااا ول (ج) ال اااوز العاهماااة الاااوار
ي الموازنة العاهة االتحا ية لعا  1061الما ق يا وكما يمي :
ت الوزار او الجهة

ال ر ع العميا

ال ر ع

 6رئاسة الجمهورية
اهانة هجمح الوزرال
 1ه تف رئيح الوزرال
 7الجهات االخاز التابعة لائاسة الوزرال
 5وزار الىار ية
 4وزار ال اخمية

71
1
1
4
13
1

1
61
6
8

20

العميا

 1وزار ال اه

76

ثالثا :
يااا يا ه اتاااف ر ساااال ( هجماااح الناااوا والجمهورياااة والاااوزرال ) هوظااا
وكيل وزار .

ب ر اااة

الما -10- :
ياااتم ا تساااا هساااتح ات اليااااكات اال ن ياااة العاهماااة اااي اامااايم كا ساااتان ل ااااُ
استىااج النفم هل ضمل صة االاميم ال ال ة ( )%63ويستما العمل بذلل.

اوال :
تحااااول مياااا اياااااا ات سيئااااة االتصاااااالت واال اااا لعااااا 1064الااااق سااااا
الىاينااااة العاهــــااااـة االتحا يااااة لم ولااااة وكااااذلل الم ااااال طيااااا المصاااااو ع لمساااانوات
السااااب ة بعااا اسااات اه ه مااا الموازناااة الىااااص بهاااا والمصاااا ق ميهاااا هااال ا ااال
هجمح االهنال و وزار المالية االتحا ية .
ثانيا :
ماااق سيئاااة االتصااااالت واال ااا لااااا اااااكات الهاااات الن اااال بتسااا ي هاااا ميهاااا
هاااال ه ااااال وطااهااااات والتااهااااات هاليااااة خاااا ل النصاااا االول هاااال ااااا 1061
وتسجل اياا ا لم ولة .
الما -11-:
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مااااق وزارات ال هابااااال االتصاااااالت اال مااااار واالساااا ان وال ماااا يات العاهااااة
واهاناااة ب ااا ا بتفعيااال اياااة ا اااور ال هاباااال والهاااات والماااال والمجاااارا و ميااا
الاسااااو االخاااااز المنصااااوص ميهااااا ضاااامل اوانينهااااا الىاصااااة اااال الىاااا هات
الم هاااة لمماااوا نيل واصاااحا اال ماااال والمصاااان والجهاااات الح وهياااة وال ااااه
العااااا وطياساااااا ل اااااُ زياااااا هوار سااااا الذاتياااااة وذلاااال لت ميااااال اال تمااااا ماااااق
الموازناااة العاهاااة االتحا ياااة و اااي الاااة ااا ال ياااا تمااال الجهاااات بالج اياااة عماااق
وزار المالية است اه ه ال ها هل الموازنة الجاريع لمجهات ا ب.
الما  :ـ - 17
نااا ن ااال الموظااا هااال ائاااا هااال وائاااا ال ولاااة الممولاااة هاكاياااا او ذاتياااا الاااق
ال ااااه الىااااص تتحمااال الاااوزار او الجهاااة طياااا المات اااة باااوزار نصااا رات اااع
الااذا يت اضاااب هاال ال ا ائا المن ااول هنهااا لم ا ساانتيل ت ااارا هاال تاااريخ ن مااع مااق
اتع هل ائاتع نهائيا.
ان ت
الما – -15
اساااتماار ااااُ ضااااي ة الم يعاااات ماااق كارتاااات تع ئاااة الهاااات الن اااال واااا اتاالنتانياااا بنساااا ة ( )%10هاااال ايمااااة ال ااااارت و اااااُ ضاااااي ة الم ااااار بم ماااا
ه ااااوه ه اااا ارب  ( 14000خمسااااة و ياااااون الاااا ينااااار) لمتااااذكا الوا اااا ااااي
ميااااا الم اااااارات العاااياااااة (السااااافا الىاااااار ي) وت ُ يااااا إيااااااا ا لمىايناااااة العاهاااااة
و مق ن يتم العمل ي ضول التعميمات النا ذ .
 تفاااااُ ضاااااي ة الم يعااااات مااااق ال ضااااائ المسااااتور و ااااق الجاااا ول االتااااي(ويعمل بها لحيل تفعيل اانون التعا ة ال ماكية )-:
ت الما
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ج -تفعيااال ااااانون التعا اااة ال ماكياااة راااام 11لسااانة  1060المعااا ل وااااانون ماياااة
المساااتهمل راااام  6لسااانة  1060وااااانون ماياااة المنتجاااات العاااياااة راااام  66لسااانة
 1060مق ان يتم ت ي ع مق مي المنا ذ الح و ية لتح يق الع الة.
الما -14 -:
لمااااااوزارات كا ااااااة والجهااااااات طيااااااا المات ااااااة بااااااوزار والمحا ااااااات
صاااا ية اااااُ رسااااو و ا ااااور خاااا هات ياااا وتعاااا يل الاسااااو
وإ ااااور الىاااا هات الحاليااااة باسااااتثنال الاسااااو الساااايا ية و ااااق تعميمااااات
يصااا رسا الاااوزيا المىاااتب او رئااايح الجهاااة طياااا المات اااة باااوزار او
المحا اااة ل ااااُ ت ياااة النف اااات وهساااتح ات السااانوات السااااب ة لااانفح
الاااااوزار او الجهاااااة طياااااا المات اااااة باااااوزار او المحا اااااة والم ر اااااة
تىصيصاااااتها ضاااامل الموازنااااة العاهااااة االتحا يااااة لعااااا  1061/و مااااق
ان يااااتم ااااااعار وزار الماليااااة ول بااااأول ااااي ضااااول ذلاااال اسااااتثنالا هاااال
ااااانون اال ار المالياااة راااام  14/لسااانة  1005/وليتسااانق لاااوزار المالياااة
اتىاذ ها يما ي ضول ذلل.
الما  :ــ - 11
لااااوزار المااااوار المائيااااة بياااا واسااااتثمار نااااات كاااااا االنهااااا واياااا اياا سااااا الااااق
الىايناااة العاهاااة لم ولاااة ماااق ن تىصاااب نسااا ة  %40هااال اإليااااا ات لماااوزار
ب.
المذكور لت ية نف اتها بمو ف الضوابم الوار ي الما 11
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الما -13-:
لااااوزياا الماليااااة والتى اااايم االتحااااا ييل ا ااااا تىصاااايب الم ااااال المسااااتا هاااال
المااااار يل ااال اااااوُ هيااااري الم اااا ر الارا ياااة المساااتممة هااال ا ااال الف ااايل
لض اااوا السااااب ة الاااق هوازناااة اااا  1061/و ماااق ان تىصاااب صااااا لميااااري
الم اااا ر الارا ياااة لممصااااف الارا اااي اساااتثنالا هااال الف اااا ( )6ال سااام ( )5هااال
اانون اإل ار المالية رام  /14لسنة .1005/

الما -18-:
لااااوزيا الاااانفم ال مااااف هاااال رئاااايح الااااوزرال ووزيااااا الماليااااة اصاااا ار ااااواالت
خاينااااة او ساااان ات خاينااااة ناااا الحا ااااة ولت يااااة هسااااتح ات الياااااكات النف يااااة
ماااق ان ال يتجااااوز هجمو هاااا ماااق( )61همياااار والر ( ثناااق
العاهماااة اااي الااا
ياااا همياااار والر) بمصااا ار وا ااا او بمصااا ارات هتعااا خااا ل اااا 1061 /
بمصا اة هجمح النوا .
الما  :ــ - 11
تمتااااا الااااوزارات االتحا يااااة والمحا ااااات والجهااااات طيااااا المات ااااة بااااوزار ااااي
اااااااال ا تيا اتهاااااا هااااال هنتجاااااات الاااااوزارات االتحا ياااااة ماااااق ان ال ت ااااال ال يماااااة
المضااااااا ة لهااااااذب المنتجااااااات المجمعااااااة والمصاااااانعة اااااال ( )%14هاااااال ال مفااااااة
االسااااتياا ية لم يمااااة المضااااا ة لهااااا و مااااق ان ال ت ااااون اسااااعار المنتجااااات المحميااااة
ا ماااق هااال هثي تهاااا المساااتور بنسااا ة تايااا ماااق ( )%60ياااا هااال المائاااة هااا
هاا ا هواصفات النو ية والجو .
الما -70-
ال يجااااوز لمجمااااح الااااوزرال اصاااا ار ا ااااااارات تتضاااامل هاااانح ساااامفة ا وزار
و هااااة طيااااا هات ااااة بااااوزار ون و ااااو تىصيصااااات ااااي الموازنااااة العاهااااة
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المصاااا ق ميهاااا خااا ل السااانة المالياااة ماااق ن يجااااا تساااويتها اااي هوازناااة السااانة
ال ة.
الما -76-
يىاااااول وزياااااا المالياااااة االتحاااااا ا بموا اااااة رئااااايح هجماااااح الاااااوزرال االتحاااااا ا
اصاااا اركفاالت الااااق ااااااكة ناااااال ال تاياااال وااااااكة بويناااال لتموياااال الع ااااو هاااا
الح وهاااة العاااياااة واصااا ار ضااامانات ه ابماااع الاااق بنااال الصاااا رات والاااوار ات اااي
الواليات المتح االهاي ية ل ال فاالت التي يص رسا.
الما -71 -
تمتااااا الح وهااااة االتحا يااااة و وهااااة اماااايم كا سااااتان ناااا صااااول زيااااا ااااي
ال مياااااات المصااااا ر الماااااذكور اااااي الماااااا  – 6اوال – هااااال ااااااانون الموازناااااة
بتسميم ا ياا ات المتح ة ع لحسا الىاينة العاهة لم ولة.

الما -77 -:
لاااوزيا المالياااة ا تحاااا ا صااا ية ن ااال التىصيصاااات المالياااة لمااا وائا التاااي سااايتم
ل ارت ا ها هل الوزارات والحااها بالمحا ة المعنية خ ل السنة المالية.

الما -75-:
اوال – تعفااااق هاااال الاسااااو كا ااااة ال ضااااائ والساااام المسااااتور هاااال ا اااال
وائا ال ولة التي تا بأسمها و ستى اهاتها صاا .
ثانياااااا – ييااااامل اال فاااااال ا ااااا ب ال ضاااااائ والسااااام المساااااتور لااااا وائا ال ولاااااة
وال اه العا هل وهات او ه سسات هانحة.
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الما -74 -:
يااااتم زيااااا ه ماااا السااااما ات الضاااااي ية (لمم ماااا ) ضاااامل ال ناااا ( )6هاااال المااااا
( )61هااال ااااانون ضااااي ة الااا خل راااام  667لسااانة  6181المعااا ل بمو اااف ال سااام
( )1هااااال هاااااا سااااام ة اإلتااااا ف الم اتاااااة (ال ُمنحماااااة) راااااام ( )51لسااااانة1005 /
بنس ة(  ) %14خمح و يايل هل المائة.

الما - 71 -:
ماااق كا اااة التيااا ي ت الممولاااة هاكاياااا التابعاااة الاااق وزار او هاااة طياااا هات اااة
باااااوزار تحويااااال اياا اتهاااااا المستحصااااامة بمو اااااف اوانينهاااااا او ا ن ماااااة النا اااااذ
اياااااا ا نهائيااااا الااااق خاينااااة العاهااااة لم ولااااة ل اااااُ تم اااايل ائااااا المحاساااا ة هاااال
تمويل ت ياات الموازنة االتحا ية.
الما - 73-:
اوال
ماااااق وزار المالياااااة ضااااا م النف اااااات وتىفااااا
وصيانة السيارات المستى هع وكما يمي:

والم اااااال المىصصاااااع لموااااااو

 خمسااااة ساااايارات ل اااال وا اااا هاااال ر سااااال الهيئااااات الائاسااااية الااااث ت ونااااائ يرئيح المجمح ارب سيارات.
 ث ثاااة سااايارات لماااوزيا او هااال بااا ر تهم ماااق ان ال ييااامل ا ضاااال هجماااحالنوا .
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ج -سااايارتان ل ااال هااال وكااا ل الاااوزار وهااال بااا ر تهم (المااا نييل والعسااا اييل )
والم رال العاهون وهل ب ر تهم (الم نييل والعس اييل).
ثانيا:
يتحماااال الموظاااا الااااذا يسااااتى ساااايار هاااال ساااايارات ال ولااااة نف ااااات الواااااو
والصااااايانة بيااااا ل كاهااااال بأساااااتثنال السااااايارات التيااااا يميع والح مياااااة وا نتا ياااااة
وسيارات االسعاف وسيارات ن ل الموظفيل واال ها االهنية.
ثالثا:
ااا تااااوي اا هعاهماااع ت ا ياااع ل ا اااة هاااوظفييل ال ولاااة وال ااااه العاااا بماااا ااايهم
ك ااااار هساااا وليل الائاسااااات الااااث ت اال بعاااا اباااااال الذهااااع هاااال همتم ااااات ال ولااااة
المن ولااااع وطيااااا المن ولااااع وبااااأثا ر عااااي مااااق ان ي اااا يااااوان الااابااااة الماليااااة
االتحاااا ا ت اياااا الاااق هجماااح الناااوا اااي هو ااا ااصااااب نهاياااة الفصااال االول هااال
سنع.1061
رابعا:
تىفاااااي نف اااااات االيفاااااا الىاااااار ي و صااااااسا لضطاااااااُ الضااااااورية ااااا ا
وت مااايب ا ااا ا المو ااا يل الاااق  %40خمسااايل هااال المئاااة هااا تح يااا تاااا االيفاااا
بالم االال و تن يم اا ه تما خارج العااق .
خاهسا:
ماااق وزار الىار ياااة تىفاااي كوا رساااا العاهماااة اااي ال عثاااات بنسااا ةالت ل ااال
( %14خمساااة و يااااون هااال المئاااة) هااال ه كهاااا الحاااالي و ماااق وزارات الث ا اااة
والتجاااار والااا اه والصاااحة والتعمااايم العاااالي طماااق الممح ياااات اون مهاااا الاااق ه اااا
السفارات .
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سا ساااا :يمنااا اساااتئجار ال اااائاات الىاصاااع باااأا اااال هااال اال اااوال هااال خايناااة
ال ولاااااة ماااااق ان تساااااتى ال اااااائا الائاساااااية اااااي هجماااااح الاااااوزرال هااااال ا ااااال
الائاسات الث ت .

الما - 78-:
تمتااااا الح وهااااة االتحا يااااة ووزار الاااانفم بماا عااااة ااااو ااااوالت التااااااخيب
النف يااااة لتعاااا يل بنااااو الع ااااو بمااااا يحفاااام هصاااامحة العااااااق االاتصااااا ية وياااا
باياااا االنتااااج النف اااي وتىفاااي النف اااات وايجاااا الياااة ساااتا ا الت اااالي بحياااث
تت ل ه اسعار النفم .
الما – 71-:
تمتا الح وهة ب م سيئة الحي اليع ـــي والناز ـــيل وكما يمي - :
اوال :
نساااا ع  %7ث ثااااة هاااال المئااااة هاااال هجمااااوه الاواتااااف والمىصصااااات
تساااات
لجمي هوظفي ال ولة والمت ا يل كا ع وتناال كضتي -:
  %10هنها الق سيئة الحي اليع ي  %50هنها الق وزار الهجاب والمهجايل (اطاثة الناز يل ) .ثانيا:
وهااااة اماااايم كا سااااتان بأساااات اه نساااا ة  %7ثاااا ت هاااال المائااااة هاااال
تمتااااا
هجماااااوه الاواتاااااف والمىصصاااااات لجميااااا الماااااوظفيل والمت ا ااااا يل اااااي امااااايم
كا ستان وتناال ل وات ال ييماكة .
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ثالثا:
تنااااال  600همياااار هااال تىصيصاااات ائاااا نااااه السااا
سيئااة الحياا اليااع ي ماااق ان تساات مل ائااا ناااه السااا
خ ل سنة .1061

و هااا الممييااايات الاااق
ا اائاتهااا بحاال نفساااها

رابعا:
هنااماااة  %7هااال هجماااوه ( المساااتماهات الى هياااة والسااامعية وصااايانة المو اااو ات
والنف ااااات الا ساااامالية )الااااق سيئااااة الحياااا اليااااع ي ووزار الهجااااا والمهجااااايل
(اطاثة الناز يل) هناصفة.
الما -50-:
تمتاااا سيئاااة الحيااا الياااع ي بت ويااا ابناااال المناااا ق التاااي تياااه ممياااات سااا اية
لتصل ها نس تع  %70ث ثون هل المئة هل المجموه ال مي لمحي اليع ي.
الما -56-:
ماااق وزار المالياااة اااتح ساااا اااارا بأسااام سيئاااة الحيااا الياااع ي تاااو ه ياااع
الت ا اااات الن ياااة الم هاااة لمهيئاااة ولم ائااا العاااا لم اااوات المسااامحع اااي تحايااال
سذا الحسا لياال المستماهات الضاورية.
الما -51-:
تاااوزه تىصيصاااات اطاثاااة النااااز يل كمنحاااع هالياااة ل ااال ائماااة ناز اااع بواسااا ة
ال ااة الذكية هل خ ل وزار الهجا والمهجايل.
الما -57-:
تناااااااال تىصيصااااااات ال ااااااااة التموينيااااااة لمحااااااا تي (االن ااااااار ونينااااااوز ) هاااااال
تىصيصااااات وزار التجااااار الااااق تىصيصااااات المحااااا تيل ل اااااُ توزيعهااااا
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مااق ااا ل كوبونااات (هااوا طذائيااة ) بنااال تماال المحا ااات( سااوال كااانوا اخاال
المحا ة او خار ها).
الما -55 -:
ت اااو الح وهاااات المحمياااة لممحا اااات الم تصااا ة هااال ا ااال ا اااع بصااااف ه اااال
تنميااااااة ا ااااااااليم والمحا ااااااات وال تاااااااو والر مااااااق اطاثااااااة الناااااااز يل و ااااااا
اسااااات اارسم اااااي المناااااا ق المحاااااار ماااااق ان تساااااتثنق تىصيصاااااات ا اضاااااية
والنوا ي الىاضعة لسي ا الح وهة .
الما -54 -:
تىصاااااب نصااااا ايااااااا ات المنا اااااذ الح و ياااااة الاااااق المحا اااااات هااااال ضااااامنها
هحا ااااات ا اماااايم التااااي لاااا يها هنا ااااذ رساااامية ااااااي ة اطاااا ق المنا ااااذ ال يااااا
رسمية.
الما -51-:
ي اااااا يااااااوان الااابااااااة الماليااااااة االتحااااااا ا والمفوضااااااية المساااااات مة لضنتىابااااااات
ااارسا.
هوازنتهم السنوية الق هجمح النوا
الما -53-:
ماااااق وزار االسااااا ان واال ماااااار وال مااااا يات واهاناااااة ب ااااا ا تىصااااايب ا ااااا
اراضاااي لاااذوا الياااه ال والساااجنال السياساااييل اااي هناااا ق يااا ب ت اااون بااا ال ااال
اااال باااا ل ا عااااع االرُ الميااااار اليهااااا ااااي اااااوانينهم
الم ااااال الوا ااااع الاااا
النا ذ .
الما -58-:
لااااااوزيا الماليااااااة االتحااااااا ا صاااااااف هسااااااتح ات وائاااااال اليااااااه ال والسااااااجنال
وتعاااوي همتم اااات المتضااااريل هااال الن اااا ال ائااا ل اااانون راااام  61لسااانة 1060
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و اااي اااال ااا كفاياااة الم اااال لاااوزيا المالياااة اصااا ار اااواالت او سااان ات لااا
تمل المستح ات.
الما -51-:
تعفااااق ااااااكات ال اااااه العااااا والىاااااص هاااال ال ااهااااات التأخيايااااة اسااااتثنال هاااال
تعميمااااااات تنفيااااااذ الع ااااااو رااااااام  1لساااااانة  1065والناتجااااااة اااااال اااااا صاااااااف
المستح ات لسنة .1064

الما -40-:
مق وزار المالية هناامة الم ال الم ينة ي الج ول ا ناب-:

ت

الم م هميون
راما
5000

1
7
5

500
1000
60000

4
1
3

1000
5856
1000

8

605103

6

اسم الجهة المن ول هنها
الهيئة العاااية العاهة لى هات ال ث
واالرسال (تي يمي)
بي الح مة (تي يمي)
المجنة االولم ية (تي يمي)
هنحة سيئة الح والعما تم تحويمها الق
الحي اليع ي والناز يل
ن ابة الصحفييل(تي يمي)
هنح اخاز-النيا العا
تعويضات االراضي الموز ع ا ل
1007/5/1
وزار الىار ية – المساسمات العابية
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1
60

3561
600000

66
61
67
65
64

40000
84000
35600
6000
8000

رئاسة الجمهورا هل ا مالي النف ات
وزار العمل والي ون ا تما ية –
الا اية ا تما ية
وزار الارا ة  -المنح
وزارب ال اه استثمارية
يون ال اه الىاص ي الىارج
هنح ا ن ية االخاز
وزار ال اخمية – النف ات الا سمالية

وتناال كما يمي-:
الم م هميون ينار
ت
614000
6
80000
1
14000
7
50000
5
70000
4
60000
1
1000
3
8
1
60
66
61
67
65

1000
614000
5400
5400
340
7713
1000

الجهة المناال اليها
وزار الهجا والمهجايل (اطاثة الناز يل)
هجمح النوا  -تي يمية
هفوضية المست مة لضنتىابات  -رواتف
وزار التابية – استثمارية
وزار الصنا ة  -استثمارية
هحا ة ب ا -استثمارية
يوان الوا السني-المجم الف هي العاااي ي اه
االها ابي نيفة النعمان-تي يمي
وزار الصحة –صحة المثنق
هحا ة ال صا
هحا ة كاب ل
هحا ة النج
هحا ة م جة
وزار الصحة – ج الماضق ي الىارج
يوان الوا الييعي –ا هاهيل العس اييل
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64

6140

هحا م ص

ال يل  -وزخاهاتو

الما - 46 -:
ال يعمل بأا ااار هىال لهذا ال انون والتتحمل الىاينة العاهة االتحا ية اا ا ال
هالية اضا ية خارج سذا ال انون.
الما  :ــ - 41
مق وزيا المالية االتحا ا بالتنسيق ه وزيا التى يم االتحا ا ا ا التعميمات
ال زهة لتسهيل تنفيذ ا ا سذا ال انون ال اااارب.
الما  :ــ - 47
ينيا سذا ال انون ي الجاي الاسمية وينفذ ا ت ارا" هل  /6كانون الثاني.1061/
االس ا المو ة
هل ا ل اااار الموازنة العاهة االتحا ية لجمهورية العااق لمسنة المالية 1061
ااه سذا ال انون
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