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من الدستور ولمضً المدة   10حاام البند أووالً  من المادة أأل وطبمابناًء على ما الره مجلس النواب 

 .  من الدستور 37أثالثاً  من المادة أ البنـد المانونٌة المنصوص علٌها فً 

 :صـدر المانـون اآلتـً

 8102( لسنة 9قانون رقم )

 8102قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

 ((الفصـل األول))

 االيــرادات

  60177113871، بمبلغأ 8102تمدر إٌرادات الموازنة العامة االتحادٌة للسنة المالٌة/ -و-ووالً  -0-المادة 

                                                                          الف دٌنار أاحدى وتسعون ترلٌون وستمابة وثالثة واربعون ملٌار وستمابة 

ن ومبتان وستة وثالثون الف دٌنار  ما مبٌن فً أالجدول/وـ اإلٌرادات على وفك وسبعة وستون ملٌو

 .اإلعداد  الملحك بهذا المانون

  دوالر أستة 71احتساب اإلٌرادات المخمنة من تصدٌر النفط الخام على وساس معدل سعر أ –ب 

ً 7222111واربعون دوالر  للبرمٌل الواحد ومعدل تصدٌر لدره أ أثالثة مالٌٌن وثمانمابة    برمٌل ٌومٌا

  برمٌل ٌومٌاً أمابتان وخمسون ولف برمٌل ٌومٌاً  801111وثمانٌة وثمانون ولف برمٌل ٌومٌاً  بضمنها أ

  دٌنار لال 0028عن امٌات النفط الخام المنتج فً محافظات اللٌم اردستان على وساس سعر صرف أ

 .نهابٌاً لحساب الخزٌنة العامة للدولة دوالر وتمٌد جمٌع اإلٌرادات المتحممة فعالً إٌراداً 

 ً تلتزم الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات بمٌد جمٌع مبالغ المنح النمدٌة التً  –ثانٌا

تحصل علٌها بموجب مذارات التفاهم مع حاومات وو مؤسسات وجنبٌة اٌراداً نهابٌاً للخزٌنة العامة االتحادٌة 

االتحادٌة إعادة تخصٌصها لألغراض التً ُمنحت ألجلها وذلن بالتنسٌك بٌنها ووزارة وعلى وزارة المالٌة 

 .التخطٌط االتحادٌة

تمٌد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد لبولها من  –ثالثاً 

ً للخزٌنة العامة االتحاد ٌة، على ون ٌموم وزٌر المالٌة االتحادي وزٌر المالٌة االتحادي اٌراداً نهابٌا



ً لألغراض التً منحت  بتخصٌصها إلى اعتمادات الوزارة وو الجهة غٌر المرتبطة بوزارة للصرف وفما

 .ألجلها

تمٌد مبالغ المنح وو التبرعات الممدمة من حاومات ومؤسسات وجنبٌة الى الوزارات والجهات غٌر  –رابعاً 

ظات ومجالس المحافظات بموجب مذارات التفاهم وو الممدمة من المطاع الخاص المرتبطة بوزارة وو المحاف

ً للخزٌنة سواء واانت هذه المنح والتبرعات على شال مساعدات فنٌة وم تنفٌذ مشارٌع أعدا  اٌراداً نهابٌا

طة بوزارة الدورات التدرٌبٌة  ، على ون ٌتم لٌد ولٌامها التخمٌنٌة فً سجالت الوزارة وو الجهة غٌر المرتب

وو االلالٌم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العاللة وٌاون لبول المنح النمدٌة وو العٌنٌة وإعادة 

 .تخصٌصها بالتنسٌك بٌن الجهات المستفٌدة وال من وزارتً التخطٌط والمالٌة االتحادٌتٌن

لمخصصة لدوابر الدولة وشراات ٌتم احتساب مبالغ المنح واالعانات غٌر المستخدمة من المبالغ ا –خامساً 

وفماً للمعاٌٌر المحاسبٌة المستخدمة الحتساب الصرف النهابً وتعّد  8103المطاع العام بانتهاء السنة المالٌة 

المبالغ الفابضة وو المدفوعة بصورة زابدة على وفك هذه األسس دفعة ممدمة على حساب المنحة المخصصة 

 .8102ٌة للدابرة وو الوحدة فً السنة المال

    الفصل الثانً أأ

 النفمات والعجز

  الف دٌنار أ مابة واربعة ترلٌون 017002027377ٌُخصص مبلغ ممدارهأ -النفمات  -ووالً  -8-المادة 

ومابة وثمانٌة وخمسون ملٌار ومابة وثالثة وثمانون ملٌون وسبعمابة واربعة وثالثون الف دٌنار . للسنة 

دٌنار  ولف  2871266111غ ولساط الدٌن الداخلً والخارجً البالغأمن ضمنها، مبل 8102المالٌة 

أثمانٌة ترلٌون ومبتان وستة واربعون ملٌار وثمنمابة وتسعة وتسعون ملٌون دٌنار ، توزع على وفك 

 . اجمالً النفمات  من أالجدول / ب النفمات حسب الوزارات  الملحك بهذا المانون 7أالحمل /

  ولف دٌنار أاربعة وعشرون ترلٌون وستمابة وخمسون ملٌار ومابة 87101008072أمبلغ ممداره  -0

نفمات  8واثنى عشر ملٌون ومابة وثمانٌة وثالثون الف دٌنار  لنفمات المشارٌع ٌوزع على وفك أالحمل /

 المشارٌع االستثمارٌة  من أالجدول/ب النفمات بحسب الوزارات  الملحك بهذا المانون. بضمنها مبلغ

  ولف دٌنار أخمسة ترلٌون وخمسمابة وستة عشر ملٌار وثلثمابة وثمانٌة عشر ملٌون 0001702701أ

 .وثلثمابة وخمسون الف دٌنار   عن طرٌك المروض االجنبٌة

  ولف دٌنار أتسعة وسبعون ترلٌون وخمسمابة وثمانٌة ملٌار واحدى 36012130061ـ مبلـغ ممـداره أ 8

النفمات الجارٌة -0تة وتسعون الف دٌنار  للنفمات الجارٌــة على وفك أالحمل/وسبعون ملٌون وخمسمابة وس

 .من أالجدول / بالنفمات بحسب الوزارات  الملحك بهذا المانون

  ولف دٌنار أمابة ووثنا وتسعون ملٌار دٌنار  احتٌاطً 068111111ــ وــ ٌُخصص مبلغ ممـداره أ 7

ى لموازنة وزارة المالٌة االتحادٌة من وصل التخصٌصات الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات االخر



  لسنة 701  المشار الٌها وعاله وبضمنها مجلس الدولة ولرار مجلس الوزراء رلم أ-ب-الواردة بالبند أووالً 

8101. 

  ترلٌون دٌنار الى تخصٌصات احتٌاطً الطوارئ على ان 7لمجلس الوزراء اضافة تخصٌصات أ -ب

الذي ٌشمل الحشد الشعبً وموظفً الدولة نمص فً حساب تعوٌضات الموظفٌن ٌاون الصرف لسد ال

والمشارٌع االستثمارٌة وشباةالحماٌة االجتماعٌة وهٌأة رعاٌة ذوي االتحادٌة وموظفً اللٌم اردستان 

االعالة واالحتٌاجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان ٌتم الصرف منه فً الربع االخٌر من السنة المالٌة 

ً ا  .لحالٌة عند تحمك زٌادة فً اٌرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمٌا

  ولف دٌنار أاربعمابة ملٌار دٌنار  لـ أإعمار وتنمٌة مشارٌع فً 711111111ـ ٌخصص مبلـغ ممداره أ 7

ً ٌتم توزٌعه بحسب 8المحافظات اافة  من وصل التخصٌصات المشار إلٌها بالبند أووال  من المادة أ   آنفا

 - -: عدد ساان ال محافظة وٌنفذ على النحو اآلتً

ٌم خطة إعمار المحافظة واأللضٌة والنواحً التابعة لها المصادق علٌها من مجلس و ـ علـى المحافــظ تمد

المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس األلضٌة والنواحً الى وزارة التخطٌط االتحادٌة 

لغرض دراستها والمصادلة علٌها على ون تراعى المناطك األاثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ون توزع 

تخصٌصات المحافظة على االلضٌة والنواحً المرتبطة بها بحسب النسب الساانٌة بعد استبعاد المشارٌع 

الستراتٌجٌة التً تستفٌد منها واثر من ناحٌة وو لضاء على وال تزٌد الفة المشارٌع الستراتٌجٌة الجدٌدة على 

المابة  لمشارٌع ستراتٌجٌة %  أخمسة من 0%  أخمسة عشر بالمابة   من تخصٌصات المحافظة و أ00أ

 .التخفٌف من الفمر

 .ة وٌتولى مجلس المحافظة مسؤولٌة مرالبة التنفٌذرٌتولى المحافظ حصراً تنفٌذ خطة اإلعمار الممر -ب 

%  أخمسة  0%  أخمسة من المابة  من اٌرادات النفط الخام المنتج فً المحافظـة و أ0تعتمد نسبة أ .0

%  أخمسة من المابة  من  0ت النفط الخـــام الماــرر فــً مصافً المحافظة وأمن المابة  مــــن اٌرادا

إٌرادات الغاز الطبٌعً المنتج فً المحافظة، على ون تخٌر المحافظة فً اختٌار إحدى االٌرادات المنتجة آنفاً 

 وعلى ون ٌخصص مبلغ ممداره

ارٌع الى المحافظات المنتجة من وصل ولف دٌنار أوربعمابة ملٌار دٌنار ، بصفة مش( 711.111.111 )

  آنفاً وللمحافظ بعد مصادلة مجلس المحافظة حك 8  من المادة أ-و-التخصٌصات المشار إلٌها بالبنـد أووال

من المابة  من التخصٌصات المشار الٌها آنفاً  %  أخمسٌن01التصرف واالستخدام بما ال ٌزٌد عن أ

مدٌم الخدمات للمحافظة وتنظٌفها وو نفمات العالج للمرضى داخل لغرض استٌراد الطالة الاهربابٌة وو ت

وخارج العراق وو للنفمات الجارٌة بحسب احتٌاجات المحافظة، وتاون وولوٌة االنفاق للمناطك األاثر 

تضرراً من انتاج وتصفٌة النفط ولمشارٌع حماٌة البٌبة وذلن من خالل اجراء المناللة المطلوبة. وعلى ون 

بما فٌها مستحمات المحافظة  ء التسوٌات الحسابٌة بعد تدلٌمها من دٌوان الرلابة المالٌة االتحاديٌتم اجرا

%  أعشرٌن من المابة  من 81للسنوات السابمة التً لم ٌجري تخصٌص مبالغ لها وتخصٌص نسبة أ

فً لانون الموازنة  المبالغ المالٌة المتحممة من زٌادة االٌرادات الفعلٌة عن االٌرادات المخططة الواردة



على ان ٌتم منحها ال ستة اشهر شرٌطة ان ٌتم انفالها فً المشارٌع  8102العامة االتحادٌة لسنة 

 .الستراتٌجٌة والخدمٌة ضمن المناطك االاثر ضررا

 ً  العجــز -ثانٌا

الف   08007001762أ 8102بلغ اجمالً العجز المخطط للموازنة العامة االتحادٌة للسنة المالٌة/ .0

دٌنار أاثنى عشر ترلٌون وخمسمابة واربعة عشر ملٌار وخمسمابة وستة عشر ملٌون واربعمابة وثمانٌة 

ثم االلتراض الداخلً والخارجً باستثناء  ،وتسعون الف دٌنار ، وٌغطى هذا العجز من الوفرة المتحممة

د بتموٌل العجز ومن مبالغ المروض الممولة من جهات اجنبٌة للمشارٌع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوار

النمد المدورة فً حساب وزارة المالٌة االتحادٌة من زٌادة وسعار بٌع النفط الخام المصدر وو زٌادة صادرات 

 : النفط الخام بحسب التفاصٌل المبٌنة فً ودناه

  المبلغ أ ولف دٌنار المفـــــــــــــــــــردات ت

 60117711131871 اجمالً االٌرادات أو+ب  -0

 33101117681171 االٌرادات النفطٌة و

 07172718371061 االٌرادات غٌر النفطٌة ب
 

 017100210271377 اجمالـــــــً النفمـــــــــــات =أو+ب 8

 36101211301061 النفمات الجارٌة و

 87110110081072 اجمالً النفمات االستثمارٌة ب

 06107713671322 االنفاق االستثماري من الخزٌنة -

االنفاق االستثماري عن طرٌك  -
 المروض االجنبٌة

0100117021701 

 08100710011762 اجمالً العجــــز المخطط 7

   

   

   تموٌـــــل ولفجــــوة المالٌـــة أ العجـــــــز                        
 

ورصدة حسابات الوزارات والجهات غٌر  و
 المصارف الحاومٌةالمرتبطة بوزارة لدى 

80111111111 

 37812701780 الرصٌد المدور فً حساب وزارة المالٌة ب

لرض البنن الدولً وبنون وشراات عالمٌة  ج
 وخرى

0171118111111 

 0126018111111 لرض صندوق النمد الدولً لدعم الموازنة د

 JICA لرض الواالة الٌابانٌة للتعاون الدولً ه
 لدعم الموازنة

87117111111 

 7017111111 لروض الصندوق السعودي للتنمٌة و



 0102811111111 سندات خارجٌة ز

 0107711611380 حواالت عن طرٌك المصارف ح

 6710111111 (JBIC)لرض ط
 

 86116021711 لرض البنن الدولً / مشارٌع ي
 

 27716171211 المرض االمرٌاً لغرض التسلٌح ن

 0110110811111 ألرض الصادرات المرض البرٌطانً  ل

لروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات  م
 الدولٌة

0113017171211 

 03611171111 (KFW) المرض االلمانً ن

 07012711111 المرض السوٌدي س

 6816101811 المرض االٌطالً ع

 168017008 مشارٌع / JICA لروض الواالة الٌابانٌة ف

شراة سٌمنسالمرض االلمانً مشارٌع  ص  82711211111 

لروض مشارٌع الصٌانة لوزارة الاهرباء من  ق
 GE مؤسسة ضمان الصادرات

70713111111 
 

 6710111111 الصندوق الاوٌتً للتنمٌة ر
 

االمرٌاٌة او مؤسسات  OPIC لروض من ش
 ضمان الصادرات العالمٌة

87117111111 

 011371111 الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة ت

 2312311111 الواالة الفرنسٌة للتنمٌة ث

 

 ــ ٌخول وزٌر المالٌة االتحادي وو من ٌخوله بعد مصادلة مجلس الوزراء سد العجز الفعل8ً

 :فً الموازنة الوارد بالفمرة أو  آنفاً من المصادر المذاورة فً ودناه

 . اصدار حواالت خزٌنة و. 

 .اصدار سندات وطنٌة للجمهور ب. 

 .تخصم لدى البنن المرازي العرالًواصدار سندات وحواالت للمصارف الحاومٌة  ج. 

 .لروض من المصارف التجارٌة د. 

 االلتراض من البنن الدولً وصندوق النمد الدولً والواالة الٌابانٌة للتعاون الدولً لدعم الموازنة ه. 

 .اصدار سندات ولروض خارجٌة تاون معفاة من الضرابب و. 



وزٌر المالٌة االتحادي وو من ٌخوله االلتراض من الخارج لتموٌل المشارٌع التنموٌة بعد ٌخول   .0

مصادلة مجلس الوزراء من المصادر المذاورة فً ودناه، واالستمرار بالمروض المصادق علٌها فً 

 . السنوات السابمة

  011مبلغ المرض أ من وصل (JBIC) االستمرار بااللتراض من البنن الٌابانً للتعاون الدولً و. 

  ملٌون دوالر أثمانون 21ملٌون دوالر أخمسمابة ملٌون دوالر  لتموٌل مشارٌع وزارة الاهرباء. بمبلغ أ

 .8102ملٌون دوالر  منه عام 

  ملٌون دوالر أثمانمابة ملٌون دوالر  وعلى وزٌري 211ب. لرض البنن االسالمً للتنمٌة بمبلغ ممدارهأ 

حادٌٌن ادراج التخصٌصات السنوٌة من وصل المرض لتموٌل مشارٌع لصالح وزارات المالٌة والتخطٌط االت

أالاهرباء، اإلعمار واالساان والبلدٌات واالشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون االجتماعٌة، التعلٌم 

 . 8102العالً والبحث العلمً، الزراعة، التجارة، التربٌة، الهجرة والمهجرٌن، وومانة بغداد فً عام 

  ملٌون دوالر 0011بمبلغ ممداره أ (JICA) ج. االستمرار بااللتراض من الواالة الٌابانٌة للتعاون الدولً 

  ملٌون دوالر أخمسمابة وخمسة  0201071أولف وخمسمابة ملٌون دوالر  لغرض تموٌل مشارٌع بمبلغ أ 

 :ة على النحو اآلتً، موزع8102وثمانون ملٌون وخمسمابة وستة وثالثون ولف دوالر  لعام 

 ملٌون دوالر 082مشارٌع وزارة اإلعمار واالساان والبلدٌات واالشغال العامة  ▬

 ملٌون دوالر 831.0مشارٌع وزارة الاهرباء  ▬

 ملٌون دوالر 8.7مشارٌع وزارة الموارد المابٌة  ▬

 ملٌون دوالر 70.730مشارٌع وزارة النفط  ▬

 ملٌون دوالر 07.7مشارٌع وزارة الصناعة والمعادن  ▬

 ملٌون دوالر 7.1مشارٌع وزارة الصحة والبٌبة  -

 ملٌون دوالر 13.710مشارٌع وزارة النمل  ▬

 ملٌون دوالر 2مشارٌع وزارة االتصاالت  ▬

 ملٌون دوالر 82.2مشارٌع الاهرباء لمحافظات اللٌم اردستان     ▬

 ملٌون دوالر 01مشارٌع البلدٌات لمحافظات اللٌم اردستان  ▬

  ملٌون ٌورو 011من وصل مبلغ المرض أ (KFW) . االستمرار بااللتراض من بنن التنمٌة االلمانً د

  ملٌون 008أخمسمابة ملٌون ٌورو ، لتموٌل مشارٌع إعمار المناطك المحررة من االرهاب وبمبلغ ٌعادل أ

 .8102دوالر أمابة واثنان وخمسون ملٌون دوالر  لعام 



  ملٌون ٌوروأمابتان وستون ملٌون ٌورو ،وسٌتم تموٌل مبلغ 811غ ممداره أ. المرض االٌطالً بمبل ه

موزعة على النحو  8102  ملٌون دوالر أثمانٌة وسبعون ملٌون وستمابة ولف دوالر  عام 32.1ٌعادلأ

 :اآلتً

 ملٌون دوالر 71.111مشارٌع لوزارة الموارد المابٌة  ▬

 ملٌون دوالر 01مشارٌع لوزارة الزراعة  ▬

 ملٌون دوالر 01مشارٌع لوزارة التجارة  ▬

  ملٌون 7001و. االستمرار بااللتراض من واالة التعاون األمنً للدفاع االمرٌاٌة من وصل مبلغ المرض أ

دوالر أوربعة ملٌار وخمسمابة وخمسٌن ملٌون دوالر  لتموٌل احتٌاجات وزارة الدفاع وسٌتم تموٌل مبلغ 

 .8102ستة ملٌون ووربعمابة ولف دوالر  منه لعام   ملٌون دوالر أسبعمابة و311.7أ

  ملٌون دوالر أخمسمابة ملٌون دوالر  011. االستمرار بااللتراض من وصل مبلغ لرض البنن الدولً أ ز

  ملٌون دوالر أمابتان وإحدى وخمسون ملٌون ومابتان ولف 800.8لتموٌل مشارٌع الوزارات بمبلغ أ

 :وبحسب اآلتً 8102دوالر  لعام 

 ملٌون دوالر 030.8وزارة اإلعمار واالساان والبلدٌات العامة  ▬

 ملٌون دوالر 08وزارة الاهرباء  ▬

 ملٌون دوالر 71ومانة بغداد  ▬

 ملٌون دوالر 07.7وزارة الصحة والبٌبة  ▬

 ملٌون دوالر 1.7وزارة المالٌة  ▬

 ملٌون دوالر 0.1وزارة التخطٌط  ▬

 ون دوالرملٌ 0.1محافظات اللٌم اردستان  ▬

لتموٌل مشارٌع البنى التحتٌة بمبلغ  (UKEF) . االستمرار بااللتراض من بنن الصادرات البرٌطانً ح

 وتوزع 8102  ملٌون دوالر أمابة و ستون ملٌون دوالر   خالل عام 011أ

 :على النحو اآلتً

 :وزارة االعمار واالساان والبلدٌات واالشغال العامة لتموٌل ال من ▬

 ملٌون دوالر 21حلٌة المٌاه لمحافظة البصرة مشروع ت -

 ملٌون دوالر 21مشروع مجاري الحلة  -



  ملٌون دوالر 011السوٌدٌة بمبلغ أ EKN . االستمرار بااللتراض من البنون األجنبٌة بضمانة ط

   ملٌون081بمبلغ أ (ABB) أخمسمابة ملٌون دوالر  لتموٌل مشارٌع وزارة الاهرباء التً ستنفذها شراة

 .8102دوالر أمبة وعشرون ملٌون دوالر  لمشارٌع الوزارة المذاورة لعام 

  011. االستمرار بااللتراض من مؤسسة ضمان الصادرات االلمانٌة وبنن ستاندر وجارترد بمبلغ أ ي

ملٌون دوالر أ فمط خمسمابة ملٌون دوالر امرٌاً   لغرض تنفٌذ شراة سٌمنس االلمانٌة مشارٌع وزارة 

 .8102  ملٌون دوالر أ مابة وستون ملٌون دوالر  خالل عام 011ء وسٌتم تموٌل مبلغ أالاهربا

  ملٌون دوالر أاثنان و عشرون ملٌون 88ٌخول وزٌر المالٌة االتحادي االلتراض بمبلغ أ .8

دوالر الى مشارٌع تجهٌز المٌاه فً محافظات اللٌم اردستان بما فٌها مشروع ماء حلبجة و من 

 . (JICA) لة الٌابانٌةضمن لرض الواا

استمرار تخوٌل وزٌر المالٌة االتحادي وو من ٌخوله بعد موافمة مجلس الوزراء بالتراض مبلغ   .7

  ملٌون دوالر أملٌاران وخمسمابة ملٌون دوالر  بضمانة مؤسسات الصادرات الدولٌة 8011أ

الدفاع وهٌبة الحشد لغرض شراء االسلحة واالعتدة والدعم اللوجستً لال من وزارتً الداخلٌة و

  ملٌون دوالر أتسعمابة وستة ملٌون 611.7الشعبً وجهاز ماافحة االرهاب وسٌتم تموٌل مبلغ أ

 :توزع على النحو اآلتً 8102ووربعمابة ولف دوالر  منه عام 

 ملٌون دوالر 111وزارة الدفاع  و. 

 ملٌون دوالر 071.7وزارة الداخلٌة  ب. 

 لٌون دوالرم 21هٌبة الحشد الشعبً  ج. 

 ملٌون دوالر 21جهاز ماافحة االرهاب  د. 

االستمرار بااللتراض لمشارٌع الصٌانة السنوٌة المتعددة لوزارة الاهرباء بضمانة مؤسسات ضمان . 1

  ملٌون دوالر أ ثالثمابة 701االمرٌاٌة وسٌتم تموٌل مبلغ ممداره أ (GE) الصادرات الدولٌة لصالح شراة

 . 8102خالل عام  وخمسون ملٌون دوالر 

  ملٌون دوالر أوربعمابة ووربعون 771االلتراض من الصندوق الاوٌتً للتنمٌة العربٌة مبلغ لدره أ. 3

  ملٌون دوالر أثمانون ملٌون دوالر  خالل 21ملٌون دوالر  لتموٌل مشارٌع لصالح وزارة التربٌة بمبلغ أ

 . 8102عام 

  ملٌون دوالر أخمسمابة ملٌون دوالر  لتموٌل 011بلغ لدرة أااللتراض من الصندوق السعودي للتنمٌة م.2

لصالح الوزارات وتوزع على  8102  ملٌون دوالر أثالثون ملٌون دوالر  خالل عام 71مشارٌع بمبلغ أ

 :اآلتً

 ملٌون دوالر 01وزارة الصحة  و. 

 ملٌون دوالر 1وزارة الموارد المابٌة  ب. 



 ملٌون دوالر 2وزارة الزراعة  ج. 

  011االلتراض من البنون التجارٌة الدولٌة و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات االلمانٌة مبلغ لدره أ. 6

ملٌون دوالر أخمسمابة ملٌون دوالر   لتموٌل مشارٌع وزارة الاهرباء التً ستنفذها شراة سٌمنس االلمانٌة 

 . 8102  ملٌون دوالر أثمانون ملٌون دوالر  خالل عام 21بمبلغ أ

  ملٌون دوالر أخمسة عشر 00.371االلتراض من الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة مبلغ لدرة أ .01

 ملٌون وسبعمابة وثالثون ولف دوالر  لصالح مشارٌع وزارة الزراعة وسٌتم تموٌل مبلغ

 .8102مالٌٌن دوالر أوربعة ملٌون وثمانمابة ولف دوالر  منه خالل عام (7.2)

  ملٌون دوالر أ ولف ومابة ووربعون ملٌون دوالر   لتموٌل 0071لدولً مبلغ أااللتراض من البنن ا.00

 -: المشارٌع المدرجة فً ادناه

 ملٌون دوالر 711مشروع إعادة إعمار المناطك المحررة / المرحلة الثانٌة  ▬

ن المشروع الطارئ لتحمٌك االستمرار االجتماعً والصمود / وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة ع ▬

 ملٌون دوالر 811ـدخل لغٌرة والمدرة لالصطرٌك منح لروض المشـارٌع 

 ملٌون دوالر 711تموٌل مشارٌع التنمٌة االجتماعً فً وزارة التخطٌط  ▬

 ملٌون دوالر 811مشروع تطوٌر توزٌع ونمل الاهرباء فً محافظة البصرة  ▬

 71مل والشؤون االجتماعٌة مشروع خارطة طرٌك ستراتٌجٌة الحماٌة االجتماعٌة/ وزارة الع ▬

 ملٌون دوالر

من  8102وعلى وزٌري المالٌة والتخطٌط االتحادٌٌن إضافة التخصٌصات السنوٌة لتموٌل الجهات آنفاً لعام 

 .وصل مبلغ المرض

او مؤسسات ضمان  (OPIC) االلتراض من مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار االمرٌاٌة .08

 و ثمانون ملٌون دوالر  لتموٌل ة  ملٌون دوالر أثالثمابة و ست721ه أالصادرات العالمٌة مبلغ لدر

 مشروع محطتً اهرباء السماوة

  ملٌون دوالر أمابتان 811االمرٌاٌة. وسٌتم تموٌل أ ((GE وذي لار/ وزارة الاهرباء لصالح شراة

 .8102ملٌون دوالر  خالل عام 

  ملٌون دوالر أولف وثالثمابة 0707مبلغ أ (JICA) الدولًااللتراض من الواالة الٌابانٌة للتعاون  .07

 :ووربعة عشر ملٌون دوالر  لتموٌل المشارٌع وتتوزع على النحو اآلتً

  ملٌون دوالر أمابة ووربعة وسبعون ملٌون 037مشروع االنابٌب الناللة لماء البصرة بمٌمة أ و. 

 . ر أوربعة وخمسون ملٌون دوالر  ملٌون دوال07دوالر  بضمنها مبلغ الزٌادة البالغة أ



  ملٌون دوالر أولف 0111مشروع وحدة التارٌر بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ أ ب. 

 . ملٌون دوالر

  ملٌون دوالر أمابة واربعون 071مشروع لطاع الري الثانً لصالح وزارة الموارد المابٌة بمبلغ أ ج. 

 . ملٌون دوالر

ً ضمن موازنة عام  وعلى وزٌري المالٌة والتخطٌط االتحادٌٌن إضافة التخصٌصات السنوٌة للمشارٌع آنفا

8102. 

  ملٌون دوالر أخمسمابة 011االلتراض بضمانة مؤسسة تأمٌن الصادرات الصٌنٌة مبلغ ممداره أ .07

لتخصٌصات ملٌون دوالر  لتموٌل مشارٌع البنى التحتٌة وعلى وزٌري المالٌة والتخطٌط االتحادٌٌن إضافة ا

 .8102السنوٌة للمشارٌع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العاللة لعام 

  ملٌون دوالر أملٌار و عشرون ملٌون دوالر  0181االلتراض من بنن الصادرات البرٌطانً بمبلغ أ .00

ٌوزع  8102 ملٌون دوالرأسبعمابه ملٌون دوالر خالل عام /311لتموٌل وزارة الاهرباء منها مبلغ أ

 : التًاا

 : وزارة الاهرباء لتموٌل ال من -

 ملٌون دوالر 011مشروع محطتً اهرباء الناصرٌة و السماوه  -

 ملٌون دوالرGE  811 مشروع نمل الطالة مع شراة -

استمرار تخوٌل وزٌر المالٌة وبموافمة مجلس الوزراء تمدٌم ضمانات سٌادٌة لمشارٌع االستثمار فً  .01

 -: تًلطاع الاهرباء واما ٌأ

 .   ملٌار دوالر مع الفوابد0.8ضمان َدٌن بسمف أ - و

   ملٌار دوالر ولمدة ثالث سنوات تبدو0ضمان مدفوعات الخدمات بما ال ٌزٌد على أ - ب

 . 8181عام / 

 -: لوزٌر المالٌة االتحادي وو من ٌخوله بموافمة ربٌس الوزراء االتحادي اصدار ضمانات الى .03

  ملٌون دوالر أ ثالثة وستون ملٌون دوالر   لتموٌل وصٌانة  17الاترٌن بمبلغ أ شراة جنرال  - و

 .محطات المٌارة التابعة لوزارة الاهرباء

  ملٌون دوالر أ مابة وخمسة وعشرون ملٌون دوالر   080الاورٌة الجنوبٌة بمبلغ أ  ( STX) شراة - ب

 . هرباءلتموٌل وتأهٌل وصٌانة وتشغٌل محطات تابعة لوزارة الا

  7،  8لمجلس الوزراء االتحادي إجراء المناللة بٌن تخصٌصات المروض المحددة فً الفمرتٌن أ .02

 . من البند أثانٌاً  من هذه المادة وتغٌٌر اسم الجهة المستفٌدة



تاون جمٌع الضمانات السٌادٌة عن المشارٌع االستثمارٌة بموافمة مجلس الوزراء ومصادلة مجلس  .06

 .النواب

الٌجوز ابرام اتفالٌة التراض مع الحاومات االجنبٌة مشروطة برهن النفط ومشتماتة من دون  .81

 .مصادلة مجلس النواب

تلتزم الحاومة االتحادٌة ووزارة النفط بمراجعة عمود جوالت التراخٌص النفطٌة لتعدٌل بنود العمود  .80

النفطً وتخفٌض النفمات واٌجاد الٌة ألسترداد  بما ٌحفظ مصلحة العراق االلتصادٌة وٌدفع بزٌادة االنتاج

التاالٌف بحٌث تتالءم مع اسعار النفط وعلى اافة الجهات الرلابٌة تمدٌم تمرٌر الى مجلس النواب حول 

 .اجراءات تنفٌذ هذة المادة خالل السنة الحالٌة

 8107لسنة  076 الزام وزارة النفط بتنفٌذ لرار لجنة شؤون الطالة فً مجلس الوزراء المرلم .88

بأنشاء الجانب الثانً لطرٌك البتٌرة أالممر الثانً  والرابط بٌن محافظة مٌسان مع محافظة الدٌوانٌة وفك 

 .لعمود جوالت التراخٌص بتمدٌم الخدمة االجتماعٌة

 ((الفصل الثالث))

 أحكام عامـة وختامية 

أتعوٌضات الموظفٌن، المستلزمات  ٌحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الربٌسة للنفمات -7-المادة

الخدمٌة، المستلزمات السلعٌة، صٌانة الموجودات، النفمات الروسمالٌة، المنح واالعانات وخدمة الدٌن 

والفوابد والمصروفات األخرى، االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجٌة، البرامج الخاصة، الرعاٌة 

ة ضمن الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق من وزٌر المالٌة ونفمات المشارٌع المعتمد ،االجتماعٌة 

االتحادي. وللوزٌر المختص وو ربٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة وو المحافظ وو ربٌس مجلس المحافظة 

صالحٌة الصرف مباشرة فً ضوء االعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوٌة ولألغراض المحدد لها 

فاق التً ٌصادق علٌها وزٌر المالٌة االتحادي وال ٌجوز الدخول فً االلتزام بالصرف بما بموجب خطة االن

 .ٌزٌد عما هو مخصص فً الموازنة العامة االتحادٌة

لوزٌر المالٌة االتحادي صالحٌة إجراء المناللة بٌن اعتمادات الموازنة العامة االتحادٌة  -ووالً - 7-المادة 

لٌها فً الموازنة العامة االتحادٌة السنوٌة على مستوى األبواب واأللسام لجمهورٌة العراق المصادق ع

 .والفصول والمواد واألنواع وتسلسل النوع ولال حالة على حدة

ٌخول الوزراء ورؤساء الجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إللٌم  –ثانٌاً 

عتمادات وحدات االنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوٌة بنسبة ال اردستان صالحٌة إجراء المناللة بٌن ا

%  أخمسة من المابة  من وحدة صرف لوحدة الصرف األخرى التً ٌتم تخفٌض اعتماداتها 0تتجاوزأ

  من لانون 6  من المسم أ2باستثناء المناللة من اعتمادات المشارٌع الروسمالٌة مع مراعاة وحاام البند أ

على وال تتم المناللة من تخصٌصات نفمات المشارٌع الروسمالٌة الى  8117  لسنة/60ٌة رلم أاإلدارة المال

 . النفمات الجارٌة وعلى ون ٌتم إشعار وزارة المالٌة /دابرة الموازنة بالمناللة لغرض التأشٌر



 ً افظات غٌر ٌخول الوزراء ورؤساء الجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المح -ثالثا

المرتبطة بوزارة صالحٌة إجراء المناللة بٌن اعتمادات فصول النفمات الجارٌة أالخدمٌة / السلعٌة / صٌانة 

الموجودات  المصادق علٌها لوحدات االنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوٌة المصادق علٌها فً الموازنة 

 .دابرة الموازنة بالمناللة لغرض التأشٌراالتحادٌة السنوٌة وعلى ان ٌتم اشعار وزارة المالٌة /

ً استخدام المبالــــغ  -0-المادة  لربٌس مجلس الوزراء االتحادي ووزٌــــــر المالٌة االتحادي مشتراا

  من هذا المانون لتسدٌد 8لــ أاحتٌاطً الطوارئ  المنصوص علٌها فً البند أووالً  من المادة أ المعتمــــدة

نفاد هذا المانون اذا اانت هنان حاجة ملحة لإلنفاق المحلً وعدم وجود تخصٌص  النفمات الطاربة بعد

  ملٌار دٌنار أثالثة ملٌارات دٌنار  لال حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذاور 7لتغطٌة هذه الحاجة لحد أ

لٌة االتحادي تستحصل موافمة مجلس الوزراء االتحادي بالتراح من وزٌر المالٌة االتحادي وعلى وزٌر الما

إعداد ضوابط الستخدام تخصٌصات احتٌاطً الطوارئ ضمن تعلٌمات تنفٌذ الموازنة العامة االتحادٌة 

السنوٌة وعلى ان ٌموم دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي بتمدٌم تمرٌر فصلً الى مجلس النواب ٌتضمن اوجه 

 . عدت انفالا طاربا ام خالف ذلناالنفاق من احتٌاطً الطوارىء مع بٌان الروي الفنً فٌما اذا 

 / اانون األول من السنة 70تستخدم االعتمادات المصادق علٌها فً هذا المانون لغاٌة  -ووالً  - 1-المادة 

 .8102المالٌة 

 ً إٌراداً للموازنة العامة االتحادٌة ولغاٌة  8102تمٌد االٌرادات المتحممة خالل السنة المالٌة /  -ثانٌا

فتمٌد اٌراداً للموازنة العامة  8102ا االٌرادات الممبوضة بعد نهاٌة السنة المالٌة /، وم70/08/8102

 .8106االتحادٌة للسنة المالٌة 

ال ٌجوز إجراء وي مناللة ضمن تخصٌصات أإعمار وتنمٌة المشارٌع فً المحافظات  بٌن  -3-المادة 

 .المحافظات

ت واالشغال العامة االتحادي وو المحافظ عند فن ارتباط ٌخول وزٌر اإلعمار واإلساان والبلدٌا -2-المادة 

المؤسسات البلدٌة فً المحافظة صالحٌة المناللة بٌن الموارد الذاتٌة لموازنة المؤسسات البلدٌة ضمن 

 . المحافظة الواحدة وزٌادة االعتماد لتنفٌذ الخدمات المطلوبة

النفمات الفعلٌة المبٌنة فً الجدول / د أ النفمات تُحدد حصة إللٌم اردستان من اجمالً  -ووالً  -6المادة 

الحاامة  الملحك بهذا المانون بحسب نفوس ال محافظة وتدفع من وزارة المالٌة االتحادٌة وبموافمة ربٌس 

 . مجلس الوزراء

 ً ٌة  تحدد حصة اللٌم اردستان من مجموع االنفاق الفعلً أالنفمات الجارٌة ونفمات المشارٌع االستثمار -ثانٌا

بحسب نفوس ال محافظة بعد استبعاد النفمات السٌادٌة المتمثلة بـ أأمجلس النواب ، رباسة الجمهورٌة، 

األمانة العامة مجلس الوزراء ، رباسة الوزراء، وزارة الخارجٌة، جهاز ماافحة االرهاب، وزارة الدفاع، 

بما فٌها نفمات االنتخابات، هٌبة المساءلة المحامة االتحادٌة العلٌا، المفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات 

والعدالة، هٌبة دعأوى الملاٌة عدا التعوٌضات، ماتب المفتش العام لهٌبة دعاوى الملاٌة، الهٌبة العرالٌة 



للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطنً العرالً، ماتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطنً 

الرلابة المالٌة االتحادي، المفوضٌة العلٌا لحموق اإلنسان، وجور المفاوضات  العرالً، هٌبة النزاهة، دٌوان

والمطالبات المانونٌة واالدارٌة والمالٌة ونفمات طبع السندات والتصنٌف االبتمانً للدٌن الخارجً ، وجور 

در، مبالغ شراة التدلٌك الدولٌة ولجنة الخبراء المالٌٌن، المساهمة فً الفة انتاج النفط الخام المص

المساهمات العربٌة والدولٌة عدا المساهمات المدرجة ضمن ال من أوزارة الدفاع، مجلس النواب، دٌوان 

الرلابة المالٌة االتحادي، وزارة الخارجٌة  ، نفمات مدٌرٌة األحوال المدنٌة والجوازات واإللامة ولٌادة لوات 

فذ الحدودٌة ومدٌرٌة األحوال المدنٌة واإللامة ولٌادة الحدود والشرطة االتحادٌة ومشارٌع ال من هٌبة المنا

لوات الحدود والبطالة الموحدة، مجلس األمن الوطنً، التموٌل المشترن، مشارٌع الموانا، مشارٌع السان 

الحدٌدٌة، مشارٌع السدود والنفع العام، مشارٌع إدارة األجواء،مشارٌع عمود التراخٌص بما فٌها عمود 

ظات الشمالٌة، نفمات اللجنة العلٌا إلغاثة واٌواء النازحٌن، فوابد على لروض البنن التراخٌص للمحاف

، فوابد على المرض االٌطالً، JICA الدولً، فوابد على لروض صندوق النمد الدولً، فوابد على لروض

، فوابد على JBIC فوابد على لرض البنن االسالمً للتنمٌة، فوابد على لروض بنن الٌابان للتعاون الدولً

المرض االلمانً، فوابد على المرض االمرٌاً، فوابد على المرض البرٌطانً ، فوابد على المرض السوٌدي 

، فوابد على المرض الصٌنً ، فوابد على لرض سٌمنس االلمانً ، فوابد ضمان الصادرات، فوابد 

ول نادي بارٌس، الفوابد على اعادة الضمانات السٌادٌة ، الفوابد على إعادة هٌالة الدٌون الخارجٌة على د

هٌالة الدٌون الخارجٌة على دول خارج نادي بارٌس، فوابد السندات على اطفاء دٌون المطاع الخاص فً 

الخارج، الفوابد على مستحمات صندوق النمد العربً، الفوابد على سندات الدٌن الخارجٌة أ الٌوربوند  ، 

نماء االلتصادي ، الفوابد على حواالت الخزٌنة أالمزادات ، فوابد فوابد على مستحمات الصندوق العربً لإل

على حواالت الخزٌنة المدٌمة، فوابد حواالت الخزٌنة بموجب االحتٌاطً المانونً من ال من مصرفً 

، فوابد حواالت الخزٌنة 8100الرافدٌن والرشٌد والمصرف العرالً للتجارة حسب لانون موازنة عام /

، فوابد حواالت الخزٌنة 8100رف العرالً للتجارة بموجب لانون الموازنة لعام /حسب حوالة المص

من ال  8100  من لانون موازنة عام /77بموجب حوالة التموٌل لشراات النفط األجنبٌة بموجب المادة أ

من مصرفً الرشٌد والرافدٌن والمصرف العرالً للتجارة، فوابد حواالت الخزٌنة المخصومة لدى البنن 

، فوابد حواالت الخزٌنة عن طرٌك صندوق التماعد 8101المرازي العرالً بموجب لانون موازنــة عام /

 8107  لسنة 707، فوابد المروض بموجب لرار مجلس الوزراء رلم أ8100بموجب لانون موازنة عام 

العرالً  من المصرف العرالً للتجارة لصالح وزارة الاهرباء، فوابد المروض الممنوحة من المصرف

، فوابد السندات الوطنٌة بالدنانٌر العرالٌة بموجب لانون 8101و8100للتجارة بموجب لانون موازنتً عام

  لسنة 711  وأ63، فوابد حواالت الخزٌنة بموجب لراري مجلس الوزراء المرلمٌن بالعددٌن أ8101عام 

  لسنة 01س الوزراء رلم أمن المصارف الحاومٌة، فوابد حواالت الخزٌنة بموجب لرار مجل 8107

  31لتموٌل عجز الموازنة، فوابد حواالت الخزٌنة بموجب لراري مجلس الوزراء المرلمٌن أ 8107

، فوابد حواالت الخزٌنة الممنوحة للشراات العامة من المصارف الحاومٌة لتسدٌد 8100  لسنة 37وأ

لروض بسماٌة السانٌة والمروض  رواتبها ، فوابد عن المروض الممنوحة من المصارف الحاومٌة عن

المٌسرة ولروض االساان، تسدٌد ولساط إصدارات حواالت الخزٌنة المدٌمة، تسدٌد ولساط حواالت الخزٌنة 

، تعوٌضات حرب 8100أالمزادات ، تسدٌد الساط السندات بالدنانٌر العرالٌة بموجب لانون موازنة عام 

ف العرالً للتجارة لتموٌل الموازنة، ولساط على حواالت الاوٌت، الساط على حواالت الخزٌنة من المصر



الخزٌنة بموجب حوالة التموٌل لشراات النفط األجنبٌة من ال من مصرفً الرشٌد والرافدٌن والمصرف 

، ولساط حواالت الخزٌنة المخصومة 8100  من لانون الموازنة لعام 77العرالً للتجارة بموجب المادة أ

، ولساط حواالت الخزٌنة الممنوحة من  8101رالً بموجب لانون الموازنة لعام لدى البنن المرازي الع

، ولساط حواالت الخزٌنة بموجب لراري مجلس  8100لبل صندوق التماعد بحسب لانون الموازنة لعام 

من المصارف الحاومٌة ، ولساط حواالت الخزٌنة بموجب  8107  لسنة 711  ورلم أ63الوزراء رلم أ

لتموٌل عجز الموازنة، ولساط حواالت الخزٌنة بموجب  8107  لسنة  01الوزراء رلم أ لرار مجلس 

، الساط المروض بموجب لرار مجلس الوزراء 8100  لسنة 37  ورلم أ31لراري مجلس الوزراء رلم أ

من لبل المصرف العرالً للتجارة لصالح وزارة الاهرباء، ولساط المروض  8107  لسنة 707رلم أ

، تسدٌد ولساط 8101و  8100من المصرف العرالً للتجارة بموجب لانون موازنتً عام  الممنوحة

المروض الممنوحة للشراات العامة عن رواتب منسوبٌها من المصارف الحاومٌة، تسدٌد ولساط حواالت 

ٌة الخزٌنة بموجب االحتٌاطً المانونً من المصارف الحاومٌة ،تسدٌد ولساط إعادة هٌالة الدٌون الخارج

لدول نادي بارٌس، تسدٌد ولساط إعادة هٌالة الدٌون الخارجٌة لدول خارج نادي بارٌس، تسوٌة الدٌون فً 

الخارج، التسوٌة النمدٌة للدٌون الصغٌرة للمطاع الخاص فً الخارج، تسدٌد مستحمات صندوق النمد العربً 

لعربً لإلنماء االلتصادي، تسدٌد ولساط عن اتفالٌة اعادة هٌالة مدٌونٌة العراق، ولساط مستحمات الصندوق ا

، تسدٌد ولساط JICA لروض البنن الدولً، تسدٌد ولساط المرض االمرٌاً، تسدٌد ولساط لروض

 .   الضمانات السٌادٌة، نفمات احتٌاطً الطوارئ ،الساط ضمان الصادرات

ولغاٌة  8117دٌة للسنوات تتم تسوٌة المستحمات بٌن اللٌم اردستان والحاومة االتحا -اوالً  -01-المادة

بعد تدلٌمها من دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي وذلن باحتساب حصة محافظات إللٌم ُاردستان فً  8103

ضوء المصارٌف الفعلٌة للسنوات السابمة التً تظهرها الحسابات الختامٌة المصادق علٌها من دٌوان الرلابة 

 . المالٌة االتحادي

 ً   برمٌل أمابتٌن وخمسٌن ولف برمٌل 801111اللٌم اردستان بتصدٌر ما ال ٌمل عن أ تلتزم حاومة-و-ثانٌـا

ً من النفط الخام المنتج من حمولها لتسوٌمها عن طرٌك شراة أسومو   حصراً وتسلم  نفط  خام ٌومٌا

 . االٌرادات الى الخزٌنة العامة االتحادٌة

جٌش العرالً إلى لوات البٌشمراة حسب تخصص نسبة من تخصٌصات الموات البرٌة االتحادٌة لل -ب

 . النسب الساانٌة للموات المذاورة بوصفها جزء من المنظومة األمنٌة العرالٌة

عند عدم لٌام إللٌم اردستان بتسدٌد اإلٌرادات االتحادٌة المستحصلة الى الخزٌنة العامة االتحادٌة او عدم  -ج

موم وزارة المالٌة االتحادٌة باستمطاع الحصة المحددة بموجب تنفٌذها لحام الفمرتٌن أو ، ب   من هذا البند ت

 ً  .البندٌن أووالً ، ثانٌاً/ و ، ب  من هذه المادة وتجري التسوٌة الحسابٌة الحما

على وزارتً المالٌة والنفط االتحادٌتٌن حساب امٌة النفط المصدرة من حمول اراون خارج إطار -د 

اجراء مماصة مع المبالغ المسلمة لحاومة اراون والحاومة و 8103الى  8107شراة سومو للفترة من 

بعد تدلٌك دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي ولٌد المبالغ غٌر المسلمة من االتحادٌة للفترة اعاله بعد تدلٌك 

 من الحساب االتحادي. 8102 سنةالبترو دوالر دٌن على حاومة اردستان تستمطع من تخصٌصات االللٌم ل



 الحاومة االتحادٌة واللٌم اردستان عند حصول زٌادة فً الامٌات المصدرة المذاورة فً المادة تلتزم -ه

 .ب   من لانون الموازنة بتسلٌم االٌرادات المتحممة فعالً لحساب الخزٌنة العامة للدولة -ووالً  /0أ

والر والمودعة فً تلتزم حاومة اللٌم اردستان باعادة مبالغ محافظة اراون المتحممة من البترو د -و

 .مصارف اللٌم اردستان الى حساب المحافظة فً اراون

تلتزم الوزارات االتحادٌة والجهات غٌر المرتبطة بوزارة بـأالجدول/ ج  عدد الموى  -ووالً -00–المادة 

 .الملحك بهذا المانون 8102العاملة للوزارات والدوابر الممولة مرازٌاً لسنة/

 ً تحادٌة اٌماف التعٌٌنات ضمن التشاٌالت التابعة لها من الشراات العامة والهٌبات على الوزارات اال-ثانٌا

ً التً تتلمى منحة من الخزٌنة العامة االتحادٌة للدولة وو المروض من المصارف  والمدٌرٌات الممولة ذاتٌا

ا الحاومٌة على ون تحذف الدرجات الوظٌفٌة ضمن مفردات مالن الجهات موضوع البحث عند شغوره

 .بسبب النمل وو اإلحالة الى التماعد وو االستمالة وو الوفاة

لوزٌر المالٌة االتحادي استحداث الدرجات الوظٌفٌة لمنسوبً الشراات العامة والهٌبات والمدٌرٌات  -و-ثالثاً 

ً والتً تتلمى منحة من الخزٌنة العامة للدولة نتٌجة لنمل خدماتهم الى مالن ال دوابر العامة الممولة ذاتٌا

ً وذاتٌا فمط دوابر أالماء والبلدٌات والمجاري  لتغطٌة احتٌاجاتها من الموظفٌن على وال  الممولة مرازٌا

 .ٌترتب على ذلن وي تبعات مالٌة

 لوزٌر المالٌة االتحادي نمل الموظفٌن الفابضٌن من الوزارات المدمجة والملغٌة الى الوزارات –ب 

 .ن الموظفٌنوالجهات االخرى لسد احتٌاجاتها م

تحتفظ الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظٌفٌة الناتجة عن حراة  -ج

وللوزٌر المختص وو المحافظ صالحٌة اصدار ومر التعٌٌن بتلن  70/08/8101المالن المصادق علٌه لغاٌة 

لٌمات لهذا الموضوع تراز على على ان ٌصدر مجلس الوزراء تعالدرجات لسد الشواغر فً المحافظات 

الحاجة الفعلٌة واالختصاص وعلى ان تاون االولوٌة للمتعالدٌن وحسب المدم اذا اانوا ضمن االختصاص 

 المطلوب.

 ً مع مراعاة البند أثانٌاً  من هذه المادة تستمر الوزارات االتحادٌة اافة والجهات غٌر المرتبطة  -و-رابعا

 0تعٌٌنات على حراة المالن ضمن التشاٌالت الممولة مرازٌاً بدًءا من تأرٌخ بوزارة والمحافظات بإٌماف ال

 . وحتى نهاٌة السنة المالٌة الحالٌة 8102/  0/ 

ً من التشاٌالت المنصوص علٌها  .ب لمجلس الوزراء وبناًء على ممتضٌات المصلحة العامة استثناء وٌا

 .بالفمرة أو  من هذا البند من التمٌٌد

منع التعٌٌن فً دوابر الدولة اافة بأسلوب التعالد مع اماانٌة تجدٌد العمود السابمة فً حالة وجود ٌ-و-خامساً 

خدمة فعلٌة ألغراض  6/7/8117ضرورة لذلن وتحتسب مدة التعالد للمثبتٌن على المالن الدابم بعد تأرٌخ 

ن تستوفى التولٌفات التماعدٌة عن العالوة والترفٌع والتماعد بما الٌترتب وي تبعات مالٌة بأثر رجعً وعلى ا



مدة التعالد المحتسبة، وٌمسط مبلغ التولٌفات التماعدٌة المترتبة على الموظفٌن المثبتٌن على المالن الدابم 

 .بتعلٌمات تصدرها هٌأة التماعد الوطنٌة

مع الذٌن جرى انهاء للمفوضٌة العلٌا المستملة لالنتخابات استثناء من الفمرة أو  اعاله التعالد من جدٌد  –ب 

 .عمودهم بأنتهاء االنتخابات السابمة على ان التزٌد مدة العمد عن سنة واحدة

لمجلس المضاء االعلى والهٌأة العامة لألثار والتراث ودوابر الماء والمجاري والمؤسسات البلدٌة  –ج 

ل عمود جدٌدة بدال من العمود التابعة لال من وزارة االعمار واالساان والبلدٌات العامة وامانة بغداد احال

التً ٌتم الغابها لغرض سد النمص الحاصل فً هذة التشاٌالت ومن ضمن التخصٌصات المالٌة الواردة فً 

 .هذة الموازنة

تلتزم الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة أالممولة ذاتٌا ومرازٌا  باعادة تعٌٌن اعضاء المجالس -د

ظات والنواب  وبنفس الدرجة والعنوان الوظٌفً الذي اان ٌشغلة فً دابرته او فً أالمحلٌة والبلدٌة والمحاف

دابرة اخرى بعد استحداثها فً حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التً لضاها خدمة ألغراض العالوة 

 .والترفٌع والتماعد فً حالة رغبة الموما الٌه بذلن

وامل المدة األصغرٌة للترفٌع المنصوص علٌها بالمانون رلم ٌستحك الموظف المحال الى التماعد الذي -هـ 

المعدل الترفٌع الى الدرجة التالٌة لدرجتة الحالٌة واعتبارا من تارٌخ األستحماق على ان  8112  لسنة 88أ

الٌترتب على ذلن صرف اي فرولات مالٌة على الترفٌع وتعتمد هٌأة التماعد الوطنٌة الدرجة الوظٌفٌة 

جدٌد بعد تسدٌد فرولات التولٌفات التماعدٌة ااملة حسب النصوص المعمول بها بمانون التماعد والراتب ال

 .شرط موافمة دابرة الموظف على الترفٌع 8107  لسنة 6الموحد رلم أ

على وزارة المالٌة نمل الدرجات الوظٌفٌة والتخصٌص المالً للراغبٌن من حملة الشهادات الجامعٌة فً -و

بً وزارتً الدفاع والداخلٌة أالمراتب  الى الوزارات والدوابر االخرى عدا الرباسات الثالث االلل من منتس

والجهات المرتبطة بها وبعد موافمة الجهة المنمول الٌها شرط ان الٌترتب على ذلن اي تبعات مالٌة او 

 .تعوٌض للدرجات الوظٌفٌة للذٌن ٌتم نملهم خارج الوزارتٌن اعاله

على الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة التنسٌك المسبك بٌنها وبٌن وزارة التخطٌط -ووالً -08–المادة 

و المحافظات عند اختٌار المشارٌع وتصدر ال وزارة وو جهة غٌر المرتبطة بوزارة خطة توزٌع المشارٌع 

ع باستثناء المشارٌع وتعلم المحافظات بها وٌلتزم بالنسب الساانٌة الممررة لال محافظة لضمان عدالة التوزٌ

الستراتٌجٌة التً تستفٌد منها واثر من محافظة وعدم التداخل مع المشارٌع المدرجة ضمن خطة تنمٌة 

االلالٌم وتخول صالحٌات الوزٌر الى المحافظ المعنً باإلعالن واإلحالة والتنفٌذ للمشارٌع الوزارٌة 

ال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون االجتماعٌة ، أالصحة ، التربٌة ،االعمار واالساان والبلدٌات واالشغ

الشباب والرٌاضة  بعد مناللة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشارٌع الممترحة 

المتعلمة بتحدٌث التصامٌم االساسٌة والتفصٌلٌة لمرااز المدن والدراسات الهٌالٌة للمحافظات  8102لعام /

المناطك المتضررة والحفاظ على المناطك التارٌخٌة والمناطك ذات الطبٌعة التراثٌة ودراسة تنمٌة 



والمحمٌات الطبٌعٌة وعلى ون تصدر وزارتا التخطٌط والمالٌة االتحادٌتٌن جدوالً بالمشارٌع المعنٌة لال 

 .ذ ذلنمحافظة وٌخول وزٌرا المالٌة والتخطٌط االتحادٌان اصدار التعلٌمات الالزمة لتسهٌل تنفٌ

 ً للمحافظة تالٌف وي وزارة من الوزارات االتحادٌة بحسب االختصاص لتنفٌذ المشارٌع فً تلن  -ثانٌا

 .المحافظة على حساب تخصٌصات أإعمار وتنمٌة المشارٌع فً المحافظات  المخصصة لها

ها درجة فً لانون عدم التعٌٌن فً وي وظابف لٌادٌة أمدٌر عام فما فوق  ما لم ٌوجد ل -اوالً: -07-المادة 

 .الوزارة وو الجهة غٌر المرتبطة بوزارة وو تعلٌمات اشغال المنصب

ٌحال الموظف بدرجة أمدٌر عام فما فوق  الذي ال ٌدٌر تشاٌل إداري بمستوى مدٌرٌة عامة فما فوق ثانٌاً: 

اغر الذي ٌتناسب مع الى التماعد وفما ألحاام لانون التماعد الموحد وو ٌنمل الى دابرة وخرى عند توفر الش

عنوانه الوظٌفً ودرجته وبموافمة الجهة المنمول إلٌها وٌسري ذلن على موظفً اللٌم اردستان وفما لمانون 

التماعد النافذ فً االللٌم، على ان ٌمدم دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي الى مجلس النواب تمرٌرا باسماء 

 . ٌدٌر تشاٌل إداري بمستوى مدٌرٌة عامةالموظفٌن بدرجة أمدٌر عام فما فوق  الذي ال

اٌماف التعٌٌنات فً الرباسات الثالث أمجلس النواب، رباسة الجمهورٌة، األمانة العامة لمجلس الوزراء ثالثاً:

وماتب ربٌس الوزراء  والجهات والدوابر التابعة لـ أرباسة الجمهورٌة، مجلس النـواب، مجلس الوزراء  

و التنسٌب او األنتداب العساري إلٌها من الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والٌجوز نمل الخدمات و

وٌجوز عند الضرورة التنسٌب الى أأجهاز المخابرات الوطنً العرالً   على ان الٌترتب اي زٌادة فً 

 .التخصٌصات المالٌة للدابرة المعنٌة

رات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة اٌماف صرف الماافآت فً أالرباسات الثالث والوزا -رابعاً:

 .والمحافظات  بأستثناء الماافبات التً تصرف ارواتب

الى حساب الخزٌنة  8103تحول جمٌع اٌرادات هٌبة اإلعالم واالتصاالت لعام  -ووالً  -07-المادة 

األمناء ووزارة  العامـــــة االتحادٌة للدولة بعد استمطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق علٌها من مجلس

 .المالٌة االتحادٌة

 ً على هٌبة اإلعالم واالتصاالت إلزام شراات الهاتف النمال بتسدٌد ماعلٌها من مبالغ وغرامات  –ثانٌا

 .وتسجل إٌراداً للدولة 8102والتزامات مالٌة خالل النصف األول من عام /

ان والبلدٌات واالشغال العامة ، وومانة على وزارات أالاهرباء، االتصاالت، اإلعمار واإلسا -00-المادة

بغداد تفعٌل جباٌة وجور الاهرباء والهاتف والماء والمجاري وجمٌع الرسوم االخرى المنصوص علٌها 

ضمن لوانٌنها الخاصة عن الخدمات الممدمة للمواطنٌن ووصحاب األعمال والمصانع والجهات الحاومٌة 

ا الذاتٌة على ان الٌؤثر ذلن على رواتب وتخصٌصات والمطاع العام وغٌرها لغرض زٌادة موارده

 .موظفٌها



للوزٌر المختص وو ربٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة وو المحافظ إعارة الموظف للعمل  -01-المادة

بالمطاع الخاص على وفك ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحك الموظف المعارة خدماته 

 . األحاام العامة لإلعارة

استمرار فرض ضرٌبة المبٌعات على خدمة تعببة الهاتف النمال وشباات االنترنت  -و –ووالً  -03–المادة 

%  أ عشرٌن من المبة   وتمٌد اٌراداتها اٌراداً نهابٌاً للخزٌنة العامة وٌخضع المخالف لألحاام 81بنسبة أ

 . 0628  لسنة 007الواردة فً لانون ضرٌبة الدخل رلم أ

  لسنة 71حاام ضرٌبة المبٌعات المنصوص علٌها بمرار مجلس لٌادة الثورة المنحل رلم أتسري و –ب 

 . على الخدمة الممدمة فً المطاعم والفنادق اافة 0663

 . لوزٌر المالٌة االتحادي اصدار الضوابط لتسهٌل تنفٌذ وحاام البند أووالً  من هذه المادة -ثانٌاً 

 ً من المابة  على اافة السلع المباعة عدا مفردات  خمسة%  أ0نسبة أتفرض ضرٌبة مبٌعات ب -و –ثالثا

البطالة التموٌنٌة فً أالموالت ومرااز التسوق  و الخدمات الممدمة فً صالونات الحاللة الرجالٌة و 

 .النسابٌة و على جمٌع الجهات المشار الٌها التناء جهاز الااشٌر االلاترونً

مجباة وغٌر المحولة ومبالغ ضرٌبة المبٌعات غٌر المجباةأ الفابدة ب. ٌستوفى عن ضرٌبة المبٌعات ال

المصرفٌة  وتاون ادارة الجهات المشار الٌها اعاله أبالبند اوالً  من هذه المادة مسؤولة عن تحمل ودفع هذه 

 الفابدة وتورٌدها الى الهٌبة العامة للضرابب.

 ٌذ احاام الفمرة أ ثالثاً  اعاله.ج. لوزٌر المالٌة اصدار الضوابط الالزمة لتسهٌل تنف

 ً   دٌنار أخمسة وعشرون ولف دٌنار  للتذارة 80111ٌفرض رسم مطار بمبلغ ممطوع ممداره أ  -رابعا

  دٌنار أ عشرة االف دٌنار   عن أ السفر الداخلً  01111الواحدة عن أالسفر الخارجً   ومبلغ ممداره أ 

 .للخزٌنة العامة فً جمٌع المطارات العرالٌة وتُمٌد إٌراداً 

%  أمابتان بالمابة ، من لٌمة 811خامسا: تفرض غرامة على المشروبات الاحولٌة المستوردة بنسبة أ

 .البضاعة المستوردة على ان تستوفى فً المنفذ الحدودي

سادسا: تفرض ضرٌبة على الحلوٌات والمثلجات ومنتوجات االلبان والعصابر والمشروبات الغازٌة 

%  أخمسة وعشرٌن بالمابة  من لٌمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى فً المنفذ 80نسبة أالمستوردة ب

 .الحدودي

للوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات اافة صالحٌة فرض رسوم وو  -ووالً  -02-المادة 

ادٌة أ الممرة بموجب وجور خدمات جدٌدة وتعدٌل الرسوم ووجور الخدمات الحالٌة باستثناء الرسوم السٌ

لوانٌن االتحادٌة النافذة   على وفك ضوابط ٌصدرها الوزٌر المختص وو ربٌس الجهة غٌر المرتبطة 

 . بوزارة وو المحافظ

 ً تؤول المبالغ الناجمة عن تنفٌذ البند أووالً  من هذه المادة إلى الجهة المستفٌدة لغرض تغطٌة نفماتها  -ثانٌا

، وفً حال  8102ومستحمات السنوات السابمة المدرجة تخصٌصاتها ضمن الموازنة العامة االتحادٌة لعام 



مات السنوات السابمة فتخصص نسبة زٌادة اإلٌرادات الناجمة عن تطبٌك هذه المادة عن نفمات ومستح

%  منها للجهة المستفٌدة لغرض إضافة ما ٌعادلها إلى موازنتها على وفك ضوابط ٌصدرها وزٌر 71أ

%  المتبمٌة إلى الخزٌنة العامة على ون ٌتم إشعار وزارة المالٌة ووالً بأول بذلن 31المالٌة وتؤول نسبة أ

وو وي لانون آخر ٌحل محله ولٌتسنى ،  8117  لسنة 60دٌن العام رلم أاستثناًء من لانون اإلدارة المالٌة وال

 .لوزارة المالٌة وخذ ما ٌلزم فً ضوء ذلن

%  أخمسٌن من المابة  من اٌرادات المنافذ الحدودٌة الى المحافظات الموجود فٌها 01ثالثا: تخصص نسبة أ

للمنفذ وممترباته والمشارٌع الخدمٌة فً تلن المنافذ على ان تخصص تلن المبالغ لتأهٌل البنى التحتٌة 

 .المحافظة

رابعا: تؤول جمٌع االٌرادات المحلٌة التً تجبى بموجب تشرٌعات لانونٌة من لبل مجالس المحافظات 

المعدل الى المحافظة المعنٌة استثناءا من  8112  لسنة 80والمخولة لهم ضمن لانون المحافظات رلم أ

 .ة المادةالفمرة أثانٌا  اعاله من هذ

لوزٌر المالٌة االتحادي زٌادة االعتمادات المصدلة والالزمة لتغطٌة ُالف األعمال التً ٌموم بها  -06-المادة 

المراز الوطنً للمختبرات اإلنشابٌة والمراز الوطنً لالستشارات الهندسٌة التابع لوزارة اإلعمار 

ن من المابة  من اإلٌرادات المتأتٌة عن تنفٌذ %  أخمس01ٌواإلساان والبلدٌات واالشغال العامة بحدود أ

وو وي  8117  لسنة 60  من لانون اإلدارة المالٌة والدٌن العام رلم أ0تلن األعمال استثناًء من المسم أ

لانون آخر ٌحل محله وعلى ون تصرف المبالغ لتطوٌر المرازٌن ودعم اوادرهما الفنٌة واإلدارٌة ضمن 

 . انات وخدمة الدٌن والمصارٌف األخرىتصنٌف حسابات المنح واإلع

ٌعاد تخصٌص المبالغ المستردة من المزارعٌن عن لروض مشارٌع المبادرة الزراعٌة  اوالً: -81-المادة 

 . أالمعدل 8116  لسنة 82المستلمة من الفالحٌن لصندوق االلراض الزراعً المٌسر رلم أ

  801ذمة الفالحٌن والمزارعٌن الذٌن التزٌد لروضهم عن أٌؤجل استٌفاء الدٌون الحاومٌة المترتبة بثانٌاً: 

مع عدم تحمٌل هذه الدٌون وي فوابد خالل فترة  العراقات ظعموم محاففً أمابتان وخمسون ملٌون دٌنار  

 .التأجٌل

لوزٌر المالٌة بناًء على طلب من وزٌر النفط وبموافمة ربٌس مجلس الوزراء اصدار حواالت  -80-المادة

و سندات خزٌنة عند الحاجة لتغطٌة مستحمات الشراات النفطٌة الوطنٌة وو العالمٌة العاملة فً البالد خزٌنة و

   ملٌار دوالر أوثنى عشر ملٌار دوالر ، بإصدار واحد وو بإصدارات متعددة08على وال ٌتجاوز مجموعها أ

 . 8102خالل عام / 

لمرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتٌاجاتها من تلتزم الوزارات االتحادٌة والجهات غٌر ا -88-المادة

منتجات الوزارات االتحادٌة على وال تمل نسبة المٌمة المضافة إلى لٌمة اإلنتاج لهذه المنتجات المصنعة على 

%  مع 01%  وعلى وال تزٌد وسعار منتجات الوزارات عن مثٌالتها المستوردة بنسبة تزٌد عن أ81أ



والجودة وتتولى وزارة التخطٌط تحدٌد المٌمة المضافة ومواصفات الجودة  مراعاة مواصفات النوعٌة

 والنوعٌة بشال سنوي

ال ٌجوز لمجلس الوزراء اصدار وي لرارات تتضمن منح سلفة ألي وزارة وو جهة غٌر  -87-المادة 

الٌة / المرتبطة بوزارة دون وجود تخصٌصات لها فً الموازنة العامة المصادق علٌها خالل السنة الم

8102 . 

التخصٌصات المالٌة للدوابر التً سٌتم فن ارتباطها مع المالاات تلتزم الحاومة االتحادٌة نمل  -87-المادة

الى محافظات العراق اافة عدا اللٌم اوردستان وعلى ، وتعدٌالته 8112  لسنة 80الواردة فً لانون رلمأ

 .المادةوزارة المالٌة اتخاذ االجراءات الالزمة لتطبٌك هذه 

ثانٌاً: على وزٌر المالٌة االتحادي نمل التخصٌصات المالٌة للدوابر التً سٌتم فن ارتباطها من الوزارات 

 والحالها بالمحافظة المعنٌة خالل السنة المالٌة.

ً التابعة الى وزارة وو جهة غٌر المرتبطة بوزارة اافة  -80–المادة  على التشاٌالت اافة الممولة مرازٌا

اٌراداتها المستحصلة بموجب لوانٌنها وونظمتها النافذة إٌراداً نهابٌاً الى الخزٌنة العامة للدولة لغرض تحوٌل 

  من هذا 02أ ةتماٌن دابرة المحاسبة من تموٌل تمدٌرات الموازنة االتحادٌة مع مراعاة ما ورد فً الماد

 . المانون والموانٌن واألنظمة المعمول بها فً مؤسسات الدولة

على وزارة المالٌة ضغط النفمات وتخفٌض المبالغ المخصصة للولود وصٌانة السٌارات -ووالً -81–ادة الم

 :المستخدمة وعلى النحو اآلتً

خمس سٌارات لال من رؤساء الهٌبات الرباسٌة الثالث ووربع سٌارات الى ناببً ربٌس مجلس  و. 

 .النواب

 .ثالث سٌارات للوزٌر وو من بدرجته ب. 

سٌارتان لال من واالء الوزارة ومن بدرجتهم أالمدنٌٌن والعسارٌٌن  والمدٌرٌن العامٌن ومن  ج. 

 . بدرجتهم أالمدنٌٌن والعسارٌٌن

الٌجوز استخدام السٌارة التً فً ذمة الموظف فً موااب المسؤولٌن او لخدماتهم عدا ما محدد فً  -د

 .  ج ،ب  ،الفمرات أ و 

ٌتم بٌعها وفك لانون بٌع وج  -ب-تعاد اافة السٌارات التً ٌزٌد عددها عن العدد المحدد فً الفمرة أو -هـ 

 .المعدل وٌسجل اٌرادا للخزٌنة العامة االتحادٌة 8107  لسنة 80واٌجار اموال الدولة رلم أ

 ً ٌانة بشال اامل باستثناء ٌتحمل الموظف الذي ٌستخدم سٌارة من سٌارات الدولة نفمات الولود والص-ثانٌا

السٌارات االنتاجٌة وسٌارات الحمل الابٌرة واألنشابٌة وسٌارات االسعاف وسٌارات نمل الموظفٌن 

 .أالباصات احدى عشر رااب فما فوق  واألجهزة األمنٌة



 ً  عدم صرف الرواتب التماعدٌة ألي موظف من موظفً الدولة والمطاع العام بمن فٌهم ابار مسؤولً –ثالثا

الرباسات الثالث إال بعد إبراء الذمة من ممتلاات الدولة المنمولة وغٌر المنمولة وبأثر رجعً على ون ٌمدم 

دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي تمرٌراً بذلن الى مجلس النواب فً موعد ولصاه نهاٌة الفصل األول من سنة / 

8102. 

 ً ووعداد الموفدٌن المحدد فً لانون الموازنة العامة  اإلبماء على تخفٌض نفمات االٌفاد الخارجً –رابعا

وحصرها لألغراض الضرورٌة جداً مع تحدٌد مدة االٌفاد بالمدة األلل وعدم  8103االتحادٌة للسنة المالٌة 

 .تنظٌم وي مؤتمر خارج العراق

 ً التً لٌس لها  على وزارة الخارجٌة غلك السفارات والبعثات الدبلوماسٌة العرالٌة فً الدول –و –خامسا

ً لمبدو المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العرالٌة فً سفارة  تمثٌل دبلوماسً فً العراق وفما

 . واحدة اللٌمٌة تشمل عدداً من الدول

االبماء على التخفٌض فً وعداد العاملٌن من موظفً الخدمة الخارجٌة فً البعثات الدبلوماسٌة الذي تم  –ب 

وعلى وزارات أ الثمافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبٌبة، والتعلٌم  8103الموازنة لعام  بموجب لانون

العالً والبحث العلمً  غلك الملحمٌات وو نملها الى ممر السفارات واالبماء على التخفٌض الذي حصل لعدد 

 . 8103موظفٌها لعام 

اسٌٌن العاملٌن فً البعثات العرالٌة فً الخارج ال تتحمل وزارة الخارجٌة نفمات الدراسة ألبناء الدبلوم -ج

 . والمشمولٌن بمانون الخدمة الخارجٌة بعد الدراسة الثانوٌة

على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثلٌات والبعثات العرالٌة الدبلوماسٌة من العاملٌن فً المنظمات -د

ان ٌبمى التخفٌض لموظفً المالن الدابم العربٌة واالللٌمٌة والدولٌة الى مراز الوزارة المعنٌة على 

، وٌتولى سفٌر العراق فً تلن 8103والمستخدمٌن المحلٌٌن على حاله والتً تم الراره فً موازنة عام 

الدولة ادارة شؤون الممثلٌة المالٌة على ان ٌتولى موظفو الممثلٌة او البعثة تسٌٌر االمور االدارٌة، وٌستثنى 

 .ٌوٌورن والمنظمة الدولٌة فً جنٌفمن ذلن بعثة العراق فً ن

لوزارة الخارجٌة اعادة تأهٌل المبانً والدور التابعة لها فً الدول التً توجد فٌها سفارات ولنصلٌات -ه 

ألستخدامها امبانً للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة أبدل االٌجار  عن طرٌك المناللة من 

 .تخصٌصات اٌجار المبانً لهذة الوزارة

 ً ٌمنع استبجار الطابرات الخاصة من خزٌنة الدولة على ون تستخدم الطابرة الرباسٌة فً مجلس  –سادسا

 :.الوزراء من الرباسات الثالث وتتحمل ال رباسة الالف المترتبة على ذلن

%  من مجموع الرواتب والمخصصات من جمٌع موظفً الدولة 7.2تلغى نسبة األستمطاع أ –83 –المادة 

العام والمتماعدٌن اافة، وٌعوض المبلغ الالً المتحمك من هذة النسبة من الزٌادة المتحممة فً سعر  والمطاع

 . برمٌل النفط الخام المصدر لشهر اانون الثانً وشهر شباط و االشهر الالحمة



ٌة على وزارة المالٌة فتح حساب جاري باسم هٌبة الحشد الشعبً تودع فٌه التبرعات النمد –82 –المادة 

الممدمة للهٌبة وعلى ان ٌتم تخصٌص ما ٌمابلها ضمن موازنة هٌبة الحشد الشعبً وللمابد العام للموات 

 .المسلحة تحرٌن هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورٌة

للوزٌر المختص وو ربٌس الجهة غٌر المرتبطة بوزارة وو المحافظ وو من ٌخوله وٌاً  –ووالً –86–المادة 

على طلب الموظف منح من اامل مدة وربع سنوات فعلٌة بالوظٌفة من الموظفٌن اجازة براتب منهم وبناًء 

اسمً لمدة خمس سنوات وتاون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب الغراض التماعد على ون 

تمتعه  تدفع التولٌفات التماعدٌة ااملة واالستمطاعات اافة خالل مدة تمتعه باإلجازة وٌحك للموظف خالل

المعدل  0660  لسنة 07باالجازة العمل فً المطاع الخاص استثناًء من لانون انضباط موظفً الدولة رلم أ 

ً لضوابط تصدرها األمانة العامة لمجلس الوزراء وال تحتسب الشهادة الدراسٌة للموظف وثناء مدة  وفما

 . اإلجازة ألغراض العالوة والترفٌع والتماعد

 ً بأجر مع الوزارات وو الجهات غٌر المرتبطة بوزارة وو المحافظات بناًء على طلبه إنهاء  للمتعالد –ثانٌا

عمده اصولٌاً بموافمة ربٌس جهة التعالد وو من ٌخوله لماء ماافأة نمدٌة تعادل وجر ثالثة وشهر عن ال سنة 

العساري ورجل تعالد على وال تزٌد عن وربعة وعشرٌن شهراً، وٌستثنى من ذلن الخبٌر والمستشار و

 . الشرطة.والمتماعدٌن المتعالدٌن وفماً لضوابط تصدرها االمانة العامة لمجلس الوزراء

لوزارة الموارد المابٌة بٌع واستثمار ناتج اري االنهر ولٌد اٌرادها الى الخزٌنة العامة للدولة،  –71–المادة 

ات للوزارة المذاورة لتغطٌة نفماتها بما %  أثالثٌن من المابة  من االٌراد71على ون ٌعاد تخصٌص نسبة أ

 . فٌها نفمات اري األنهر وتؤول النسبة المتبمٌة إلى الخزٌنة العامة

تتحمل ال وزارة وو جهة غٌر المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوابدها الممنوحة لال من  –70–المادة 

بعد تأرٌخ  ن المابة  % ،أخمسون م01والمفمودٌن والجرحى الذٌن تزٌد نسبة العجزأ استشهد

منسوبً الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات من   جراء العملٌات االرهابٌة 6/7/8117أ

 .فٌما ٌتعلك بذممهم من دٌون عن طرٌك إجراء مناللة من ضمن نفماتهم التشغٌلٌة

هابٌة بممارسة مهماته على ٌستمر صندوق إعادة إعمار المناطك المتضررة من العملٌات اإلر -78-المادة 

 . وفك نظامه النافذ

لمجلس الوزراء بناًء على التراح ربٌس مجلس الوزراء إعادة هٌالة الوزارات المابمة بدمج  -77–المادة 

تشاٌالتها بضمنها شرااتها العامة مع دوابر لابمة وو تغٌٌر جهة ارتباطها وو نملها وتحدٌد مهامها وو إلغاء 

 . تلن التشاٌالت

%  من حصة الخزٌنة فً ورباح الشراات العامة بضمنها 01تؤول إلى الخزٌنة العامة نسبة أ –77-المادة 

 . ورباح السنوات السابمة غٌر المدفوعة ، لبل إامال تدلٌك حساباتها من دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي



مخلفات الحنطة الى وزارة المالٌة لمٌدها على وزارة التجارة تحوٌل االٌرادات المتأتٌة عن بٌع  -70-المادة 

اٌراد نهابٌاً لحساب الخزٌنة العامة للدولة و لوزٌر المالٌة االتحادي اضافة تخصٌصات الف طحن الحنطة و 

 . نملها ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الالف المترتبة عن ذلن

ولانون  0611  لسنة 87لانون الخدمة المدنٌة المرلم أ تمنح العالوة والترفٌع وفك -اوالً  –71-المادة 

 .8112  لسنة 88ولانون رواتب موظفً الدولة والمطاع العام المرلمأ 0611  لسنة 80المالن المرلم أ

ٌسرع العنوان الوظٌفً للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتً تتالبم مع ثانٌاً: 

مة دابرته على اامال الدراسة ال سنتٌن اعتبارا من تارٌخ حصوله على الشهادة مع طبٌعة عمله وبمواف

احتفاظه بدرجته الوظٌفٌة ومرحلته التً هو علٌها بتارٌخ تمدٌمه الطلب لتغٌٌر عنوانه الوظٌفً استثناءا من 

لبل نفاذ هذا وتسري احاام هذه المادة على الموظفٌن الذٌن تم تنزٌل درجاتهم  8108  لسنة 017لانون أ

على ان ٌدلك ذلن من لبل  8102على ان الٌترتب علٌه اي تبعات مالٌة بأثر رجعً او خالل عام المانون 

 .دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي

ثالثاً: تلتزم الرباسات الثالث والوزارات اافة والجهات غٌر المرتبطة بوزارة بالموانٌن واالنظمة والتعلٌمات 

بمنح االجازات الدراسٌة مع االلتزام بخطة االجازات الدراسٌة الموضوعة من لبل وزارتً  النافذة والخاصة

 التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزارة التخطٌط.

تتولى المؤسسات البلدٌة فً المحافظات اافة الصرف على التنظٌفات من مواردها الذاتٌة  –73-المادة 

 .ا ضمن المنحة التشغٌلٌة للمؤسسات البلدٌة للسنة الحالٌةاضافة الى التخصٌصات التً جرى رصدها له

/ووالً  من 77تدور تخصٌصات البضابع والخدمات الناتجة عن تطبٌك وحاام المادة أ -ووالً  –72-المادة 

 . لبت ولم تستلم إلى السنة المالٌة الحالٌةطُ عن بضابع وخدمات  8103لانون الموازنة العامة االتحادٌة لعام 

 ً   من لانون 76الناجمة عن تطبٌك وحاام المادة أ 8101تدور تخصٌصات هٌبة الحشد الشعبً لعام  -ثانٌا

المحفوظة بصفة ومانات للهٌبة نفسها وتضاف إلى تخصٌصاتها فً  8101الموازنة العامة االتحادٌة لعام 

 . السنة المالٌة الحالٌة

 ً وٌتم تسدٌدها عن  8103تموٌلها فً السنة المالٌة تدور تخصٌصات مستحمات المماولٌن التً لم ٌتم  -ثالثا

 . طرٌك سندات تصدر لهذا الغرض

  من لانون الموازنة 76الناجمة عن تطبٌك احاام المادة أ 8101تدور تخصٌصات النازحٌن لعام  -رابعا 

ة المحفوظة بصٌغة ومانات للنازحٌن وتضاف الى تخصٌصات السنة المالٌ 8101العامة االتحادٌة لعام 

 .بالتساويلغرض اعادة االستمرار على ون توزع  أ االنبار، نٌنوى، صالح الدٌن الحالٌة لمحافظات

  01لوزٌر المالٌة دفع مستحمات التعوٌضات الواردة بموجب لرارات لضابٌة استنادا لمانون رلم أ -خامسا

وازنة هذا العام، حسب المخصص لها فً م، و8101  لسنة 8ولانون مؤسسة الشهداء رلمأو 8101لسنة 

 .وفً حالة عدم افاٌة التخصٌصات اصدار سندات خزٌنة لدفع تلن المستحمات



لمجلس الوزراء اعتماد نظام التموٌل الذاتً بدالً من المرازي فً الجهات التً تعمل بنظام -76-المادة 

على ان الٌؤثر ذلن التموٌل المرازي بناًء على مسوغات فنٌة والتصادٌة وبما ٌضمن ضغط النفمات العامة 

 .على رواتب الموظفٌن والٌمود الى تسرٌح اي موظف من جراء ذلن

على وزارة المالٌة صرف الرواتب االسمٌة المدخرة للموظفٌن المدلمٌن من الناحٌة االمنٌة فً  -71 -المادة 

 .المحافظات والمناطك التً خضعت لسٌطرة عصابات داعش االرهابٌة دفعة واحدة

لوزارة التربٌة دعوة المطاعٌن العام والخاص داخل العراق لتنفٌذ طبع الاتب المدرسٌة لسد  -70-المادة 

اعتماد  أالتعالد بصٌغةو . احتٌاجاتها وفما للمواصفات والمعاٌٌر الفنٌة المحددة من لبل الوزارة

تسدٌد المبلغ معززلتجهٌز الوزارة بالاتب المدرسٌة والمرطاسٌة والدفاتر المدرسٌة واالثاث و مستندي

المتبمً للشراات والمطابع فً المطاع العام والخاص على دفعات وبحسب امٌات التجهٌز ومبالغ التموٌل 

 .التً ترد من وزارة المالٌة وضمن سمف التخصٌصات فً الموازنة

المالٌة  ٌستمر ال من دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي وهٌأة النزاهة بتدلٌك االستحمالات -و  -78 -المادة 

المصروفة للمشمولٌن بمانون مؤسسة السجناء السٌاسٌٌن ومدى مطابمة الوثابك الممدمة للمشمولٌن مع 

 .الشروط المانونٌة على ان ٌمدما تمرٌرا الى مجلس النواب والجهات ذات العاللة

لمصروفة للمشمولٌن ٌموم دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي وهٌأة النزاهة بتدلٌك االستحمالات المالٌة ا –ب 

بهٌأة المساءلة والعدالة ومدى مطابمة الوثابك الممدمة للمشمولٌن مع الشروط المانونٌة على ان ٌمدما تمرٌرا 

 .الى مجلس النواب والجهات ذات العاللة

  ملٌار دٌنار من تخصٌصات وزارة الهجرة المبالغ المخصصة للنازحٌن 781مناللة مبلغ أ -77 -المادة 

ٌصات المحافظات والمناطك التً خضعت لسٌطرة عصابات داعش االرهابٌة للسنة المالٌة الحالٌة الى تخص

 :لغرض دعم اعادة االستمرار ووعمار البنى التحتٌة وتوزع حسب االتً

 .  ملٌار دٌنار021نٌنوى أ .0

 .  ملٌار دٌنار011صالح الدٌن أ .8

 .  ملٌار دٌنار011االنبار أ .7

 .  ملٌار دٌنار02اراون أ .7

 .  ملٌار دٌنار02دٌالى أ .0

   ملٌار دٌنار.7شمال بابلأ .1

 حزام بغداد. .3

  ملٌون دٌنار 011على دٌوان الولف السنً تخصٌص موازنة تشغٌلٌة بما ال ٌمل عن أ - اوالً  -77 -المادة 

 .أخمسمابة ملٌون دٌنار  لسد احتٌاجات وفعالٌات المجمع الفمهً العرالً فً جامع ابً حنٌفة النعمان

 ً   ملٌون دٌنار أخمسمابة 011على دٌوان الولف الشٌعً تخصٌص موازنة تشغٌلٌة بما ال ٌمل عن أ: ثانٌا

ملٌون دٌنار  إضافة للتخصٌصات المحددة لسد احتٌاجات المدارس الدٌنٌة التابعة لدابرة التعلٌم الدٌنً 

 .والدراسات االسالمٌة



نار  من المنح المخصصة من الموازنة الجارٌة للجنة   ملٌار دٌنار أاثنان ملٌار د8ٌمناللة مبلغ أثالثاً: 

 .االولمبٌة الوطنٌة الى الموازنة الجارٌة للجنة البارالمبٌة الوطنٌة العرالٌة

تموم المصارف الحاومٌة بمنح لروض للمواطنٌن الذٌن تعرضت مساانهم للهدم وو االضرار  -70 -المادة 

مهم وو نتٌجة العملٌات العسارٌة وٌاون المرض لمدة جراء سٌطرة عصابات داعش االرهابٌة على مناط

عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالٌة الفوابد للسنوات الخمسة االولى وٌتحمل المستفٌد الفابدة عن المرض فً 

 .حالة عدم التسدٌد بعد السنة الخامسة وفك لتعلٌمات تصدرها وزارة المالٌة

ال ٌجوز استبدال بعملهم فً مسن االرض على ان لصحوات  ٌستمر عناصر وبناء العراق أا -71 -المادة 

 :وو اضافة عناصر جدٌدة وفك ما ٌأتً

 .ٌتم تدلٌك االسماء من لبل دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي والجهات االمنٌة .0

تمتصر االسماء على المسجلٌن فً دابرة نزع االسلحة ودمج الملٌشٌات لغاٌة شهر حزٌران لعام  .8

8107. 

تحوٌل عناصر الصحوات المتبمٌن الذٌن لم ٌتم نمل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع ٌتم  .7

بصفة عمد براتب ال ٌزٌد للعنصر الواحد عن مابتان وخمسون الف دٌنار على ان الٌتضمن وي 

 .زٌادة فً المبلغ المخصص لهم فً موازنة السنة المالٌة الحالٌة

 .شٌات ونمل الموظفٌن والموجودات الى وزارة المالٌةتحل دابرة نزع االسلحة ودمج الملٌ .7

تلتزم الوزرات والهٌبات غٌر المرتبطة بوزارة والمحافظات بمرار مجلس الوزراء رلم  -73 -المادة 

 .والمتعلك بالحدود الدنٌا لالجور 8103  لسنة 707أ

ة االعلى المشمولٌن باحاام المادة اوالً: تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحمً راتب الرتب -72 –المادة 

الى هٌأة التماعد الوطنٌة لغرض صرف  8107  لسنة 6و  من لانون التماعد الموحد رلم أ -عاشراً  -80أ

 مستحماتهم راتب الرتبة االعلى لهم حسب المانون النافذ حٌن احالته الى التماعد. 

أة نهاٌة خدمة واالجازات المتراامة للذٌن لم ثانٌاً: تلتزم الجهات المختصة أوزارة المالٌة  بصرف مااف

 ٌستلموها لحد االن على ان تصرف بالساط سنوٌة او أ دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالٌة .

ثالثاً: تستمر هٌأة التماعد الوطنٌة/ صندوق تماعد موظفً الدولة بصرف الرواتب التماعدٌة لمنتسبً الدوابر 

، واانت لهم خدمة 0/0/8103سرة لثالث سنوات ممن احٌلوا الى التماعد لبل والشراات الممولة ذاتٌاً الخا

   خمسٌن سنة من العمر01  سنة استثناءا من شرط اامال سن الأ00تماعدٌة ال تمل عنأ 

ٌخول محافظ البصرة تحوٌل المعلمٌن والمدرسٌن المتعالدٌن مع المحافظةأعمود  -76 -المادة 

البصرة وتاون االولوٌة فً التعٌنات لهم فً حالة توفر الدرجة الوظٌفٌة  استثمارٌة الى مدٌرٌة تربٌة

 . والتخصٌص المالً وتستمر المحافظة فً دفع اجورهم لحٌن تثبٌتهم

 



على مجلس الوزراء تخصٌص الدرجات الوظٌفٌة العادة منتسبً وضباط وزارتً الدفاع  -01-المادة 

 .ا لتعلٌمات تصدر من مجلس الوزراءوالداخلٌة المفصولٌن والمفسوخة عمودهم وفم

 

ٌنالل مبلغ اافً من تخصٌصات االعمار واالساان والبلدٌات واالشغال العامة  -اوالً  -00-المادة 

أاالستثمارٌة  الى مدٌنة حلبجة لغرض بناء لاعة نموذجٌة للمؤتمرات فً جامعة حلبجة وتالف ببناءها 

 .المتخصصة وباشراف ومتابعة من لبل الهٌبة العامة للمبانًاحدى شراات وزارة االعمار واالساان 

 ً   خمسة ملٌار دٌنار من تخصٌصات وزارة االعمار واالساان والبلدٌات واالشغال 0ٌنالل مبلغ أ  -ثانٌا

العامة االستثماري لغرض البدء فً اعمال جسر البتة فً محافظة بابل وعلى ان تموم بالتنفٌذ احدى شراات 

 .خصصة وباشراف ومتابعة من لبل الهٌبة العامة للمبانًتار واالساان الموزارة االعم

 

عاشرا -80تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحمً راتب الرتبة االعلى المشمولٌن بأحاام المادة أ –و  

الى هٌأة التماعد الوطنٌة لغرض صرف مستحماتهم  8107  لسنة 6و  من لانون التماعد الموحد رلم أ –

 .راتب الرتبة االعلى لهم حسب المانون النافذ حٌن احالته الى التماعد

تلتزم الجهات المختصة أوزارة المالٌة  بصرف ماافأة نهاٌة خدمة واالجازات المتراامة للذٌن لم -ب

 . ٌستلموها لحد االن على ان تصرف بألساط سنوٌة او أدفعة واحدة عند توفر الوفرة المالٌة

لتماعد الوطنٌة / صندوق تماعد موظفً الدولة بصرف الرواتب التماعدٌة لمنتسبً الدوابر تستمر هٌأة ا -ج

واانت لهم خدمة  0/0/8103والشراات الممولة ذاتٌا الخاسرة لثالث سنوات ممن احٌلوا الى التماعد لبل 

 .  خمسٌن سنة من العمر01  سنة استثناءا من شرط اامال سن الـأ00تماعدٌة التمل عن أ

اوالً: على وزٌر المالٌة االتحادي اصدار حواالت او سندات لدفع جزء من مستحمات  -08 -مادة ال

 .8101  لسنة 8المشمولٌن بمانون مؤسسة الشهداء رلم أ

 ثانٌاً: 

على وزارة االساان واالعمار والبلدٌات واالشغال العامة وامانة بغداد تخصٌص لطع اراضً   -07-المادة 

رابح اافة والسجناء السٌاسٌٌن والمصابٌن والجرحى من لواتنا االمنٌة والحشد الشعبً فً لذوي الشهداء للش

 مناطك جٌدة او صرف بدل نمدي عن لٌمة االرض وحسب الموانٌن النافذة.

والسجناء والمفمودٌن الزام وزارة المالٌة والوزارات االخرى بعدم ممانعة نمل ذوي الشهداء  - 07 -المادة 

من لانون مؤسسة الشهداء   03 أدوابر ووزارات الدولة وفك البند رابعا من المادةبٌن اافة  للشرابح بٌن

مع مراعاة نمل منتسبً  8100لسنة   03أمن لانون رلم   08 أوالبند ثانٌا من المادة 8101لسنة    8أرلم 

 .الوزارات والجهات االمنٌة الى الوزارات المدنٌة من دون اعباء مالٌة



 

تلتزم وزارة المالٌة االتحادٌة بتخصٌص الدرجات الوظٌفٌة لمن صدرت بحمهم لرارات  - 07 -المادة 

صحٌحة من لبل لجنة التحمك فً دابرة شؤون المفصولٌن السٌاسٌٌن فً االمانة العامة لمجلس الوزراء 

 8110لسنة    87 أمن لانون التعدٌل الثانً لمانون اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن رلم   1أوحسب المادة 

احتسبت له خدمة لمن سنة و  خمسون  01أالمعدل واحالة غٌر الموظفٌن منهم الى التماعد لمن لدٌه عمر 

سنة او ااثر على ان ٌتم استمطاع اامل التولٌفات التماعدٌة المترتبة على الفترة المحتسبة خمسة عشر   00أ

 .من الراتب المخصص له

 

استثناء شراات المطاع العام االنتاجٌة أ بشال مباشر او من خالل عمود لمجلس الوزراء  -00 -المادة 

المشاراة او التاهٌل او التشغٌل  من دفع الرسوم الامراٌة للمواد االولٌة او الماونات المستوردة التً تساهم 

فً خلك لٌمة مضافة شرٌطة ان ٌاون باسمها والستخدامها حصرا فً عملٌات االنتاج والصناعات 

 .حوٌلٌةالت

الوزارات والجهات اافة باحتساب فترة خدمة لالجراء الٌومٌٌن والمحاضرٌن بأجر تخول  -01 -المادة 

بدون انمطاع الغراض التماعد للمثبتٌن على المالن الدابم   اربعة سنوات 7العاملٌن فٌها والتً ال تمل عن أ

ان الٌترتب على ذلن اي تبعات مالٌة باثر  فات التماعدٌة منه بالتمسٌط شرٌطةٌعلى ان تستوفى اامل التول

 .رجعً

 موازنة مجلس النواب  -03-المادة 

  دٌنار أ مابتان وتسعة وثمانون ملٌار وثالثمابة وتسعة 826،706،838،111اوالً: ٌخصص مبلغ ممدارهأ

 عشر ملٌون ومابتنان واثنان وسبعون الف دٌنار   لنفمات موازنة مجلس النواب توزع ااالتً:

   دٌنارأ ملٌاري دٌنار لنفمات الموازنة االستثمارٌة.8،111،111،111لغ لدرهأمب - و

  دٌنار أ مابتان وسبعة وثمانون ملٌار وثالثمابة وتسعة عشر 823،706،838،111مبلغ لدره أ - ب

 ملٌون ومابتان واثنان وسبعون الف دٌنار  لنفمات الموازنة الجارٌة.

ً  البٌان ت  المبالغ اتابة المبالغ رلما

مابتان وتسعة  886،801،111،111 تعوٌضات الموظفٌن 0
وعشرون ملٌار 
ومابتان وخمسون 

 ملٌون دٌنار

تسعة عشر ملٌار  06،378،111،111 المستلزمات الخدمٌة 8
وسبعمابة واثنان 

 واربعون ملٌون دٌنار

اربعة ملٌارات  7،330،111،111 المستلزمات السلعٌة 7
وسبعمابة وخمسة 



 دٌناروسبعون ملٌون 

خمسة ملٌارات ومابة  0،068،111،111 الصٌانة 7
واثنان وتسعون ملٌون 

 دٌنار 

ثالثة ملٌارات  7،711،111،111 النفمات الراسمالٌة 0
 واربعمابة ملٌون دٌنار

اربعة وعشرون ملٌار  87،711،111،111 منح واعانات ونفمات اخرى  1
 وثالثمابة ملٌون دٌنار

ستمابة وستون ملٌون  111،838،111 والمساهمات الخارجٌةااللتزامات  3
ومابتان واثنان 

 وسبعون الف دٌنار 
مابتان وسبعة وثمانون  823،706،838،111 المجموع 

ملٌار وثالثمابة وتسعة 
عشر ملٌون ومابتان 
واثنان وسبعون الف 

 دٌنار

 

 

مخصصات الراتب وتخفض رواتب %من 01ثانٌاً: تخفض رواتب هٌبة رباسة مجلس النواب بنسبة 

% من مخصصات الراتب، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 70اعضاء مجلس النواب بنسبة 

 .8100لسنة  828% من مخصصات الراتب انسجاما مع لرار مجلس الوزراء المرلم 71

ة مجلس ثالثاً: ٌخصص مبلغ بدل االٌجار لسان اعضاء مجلس النواب المستحمٌن من تخصٌصات موازن

النواب التشغٌلٌة وٌصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفما لتعلٌمات ٌصدرها ربٌس مجلس النواب على 

ان ال ٌتجاوز المبلغ الممرر من مجلس الوزراء شهرٌاً. وٌخصص مبلغ بدل اٌجار للالمٌن العام لمجلس 

 النواب وناببٌه على ان ال ٌتجاوز ملٌونا دٌنار شهرٌا.

  ستة عشر 01نسبٌن فً مجلس النواب من دوابرهم ممن ااملوا سنتان تنسٌب وعددهم أرابعاً: ٌنمل الم

 منسبا وال تتحمل وزارة المالٌة اي تبعات مالٌة لفرق الراتب على ان تنمل الدرجة دون التخصٌص.

 خامساً:على وزارة المالٌة اعتماد المالن الوظٌفً لمجلس النواب والمصادق علٌه من لبل مجلس النواب

 -ووفك الجدول ادناه:

 العدد الدرجات الوظٌفٌة ت

 07 درجة علٌا و 0

 00 درجة علٌا ب 8

 70 0درجة 7

 37 8درجة  7

 30 7درجة  0



 867 7درجة  1

 710    0درجة  3

 717 1درجة  2

 701 3درجة  6

 001 2درجة  01

 21 6درجة  00

 83 01درجة  08

 0667 المجموع 

 

 رباسة مجلس النواب العرالً اصدار التعلٌمات لتنفٌذ احاام هذه المادة.سادساً: لهٌبة 

 موازنة السلطة المضابٌة  -02-المادة 

  دٌنارأاربعمابة وخمسة عشر ملٌار وتسعمابة وستة 700،671،127،111اوال: ٌخصص مبلغ ممدارهأ 

 ابٌة ٌوزع ااالتً:واربعون ملٌون وستمابة واربعة وثمانون الف دٌنار  لموازنة السلطة المض

  دٌنارأخمسة ملٌارات دٌنار  لنفمات الموازنة الجارٌة 0،111،111،111ٌخصص مبلغ ممداره أ . و

 .8102للمحامة االتحادٌة العلٌا لعام 

  دٌنار أ اربعمابة وعشرة االف وتسعمابة وستة 701،671،172،111ٌخصص مبلغ ممداره أ . ب

، موزعة 8102لموازنة مجلس المضاء االعلى لعام  واربعون وستمابة وثمانٌة واربعون الف دٌنار 

 حسب االتً:

  دٌنار أسبعمابة وستة وثمانون ملٌون وتسعمابة وتسعة 321،626،111مبلغ ممداره أ .0

 وثمانون الف دٌنار  لنفمات المشارٌع االستثمارٌة.

   دٌنار أ اربعمابة وعشرة ملٌار ومابة وتسعة وخمسون701،006،106،111مبلغ ممداره أ .8

ملٌون وستمابة وتسعة وخمسون الف دٌنار  لنفمات الموازنة الجارٌة توزع حسب الجدول 

 -ادناه:

 

ً  البٌان  المبلغ اتابة المبلغ رلما

ثالثمابة وخمسة وثالثون  770،217،616،111 تعوٌضات الموظفٌن
ملٌار وثمانمابة وثالثة 
ملٌون وتسعمابة وتسعة الف 

 دٌنار

ثالثون ملٌار ومابة واثنان  71،038،061،111 المستلزمات الخدمٌة 
وسبعون ملٌون وخمسمابة 

 وستة وتسعون الف دٌنار
 

 



 موازنة المفوضٌة العلٌا لحموق االنسان  -06-المادة 

  دٌنار أ خمسة وعشرون ملٌار وستمابة وسبعة وستون 80،113،861،111اوالًٌخصص مبلغ ممداره أ

 فمات موازنة المفوضٌة العلٌا لحموق االنسان توزع ااالتً:ملٌون ومابتان وتسعون الف دٌنار لن

) .أ قذري واحذ000،155،333يخصصمثلغ مليونوخمسمائة وعشرون وستة ثالثمائة ( ديىار )

 عشرالفديىار(لىفقاتالموازوةاالستثمارية.
) .ب قذري وارتعون(01،093،004،333يخصصمثلغ وثالثمائة مليار وعشرون خمسة ( ديىار

 مليونوسثعمائةوتسعةوسثعونالفديىار(لىفقاتالموازوةالجاريةحسةالجذولادواي:

المثالغكتاتةالمثالغرقماالثيانت

مليار05،030،040،333تعويضاتالموظفيه5 وعشرون واحذ

وثماومائةوثالثةمليون

وثماوية وثالثمائة

وتسعونالفديىار

وسثعمائة0،050،499،333المستلسماتالخذمية0 ملياران

مليون عشر وسثعة

وارتعة وتسعمائة

وارتعونالفديىار

وسثعة990،031،333المستلسماتالسلعية0 ارتعمائة

مليون وارتعون

وثالثمائةوخمسةاالف

ديىار

وستة010،000،333الصياوة9 ثالثمائة

مليون وخمسون

واثىان ومائتان

وثماوونالفديىار

مليون51،013،333مىحواعاواتووفقاتاخرى1 عشر خمسة

وخمسون وثماومائة

الفديىار

مليار01،093،004،333المجموع وعشرون خمسة

وارتعون وثالثمائة

وسثعمائة مليون

الف وسثعون وتسعة

ديىار



 .8102الثانً / /اانون0ٌنشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة وٌنفذ بدءا من تارٌخ  -18-المادة 

 االسباب الموجبة

 ، شرع هذا المانون.8102من اجل الرار الموازنة العامة االتحادٌة لجمهورٌة العراق للسنة المالٌة 



  8/7/8102بتارٌخ  7720الولابع بالعدد أ 

 


