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 الشعـب بإسـم
 الجمهوريـة رئاسـة

(61ًالبندً)أوال (ًمنًالمادةً)ًأحكامًإلىًواستناداً ًالجمهوريةًرئيسًعليهًوصادقًالنوابًمجلسًاقرهًماًعلىًبناءً 
 .ًالدستورًمن(73ًً)ًًالمادةً(ًمنثالثاً والبنـد)
 : اآلتـي القانـون  صـدر

 
 

 2021قانون رقم )       ( لسنة 
 2021قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

 

 لفصـل األول((ا))
 االيــرادات

 

الفً(101320141984ً،ًبمبلغً)2021تقدرًإيراداتًالموازنةًالعامةًاالتحاديةًللسنةًالمالية/ً-أ-أوالً -1-المادةً
ً ًوواحد)دينار ًًوًمائة ًثالثترليون ًًًنًووعشًرمائة ًواربعمليار ًوواحد ًًًنًوومائة ئةًعماوتسمليون

وفقًاإلعداد(ًالملحقًعلىًمبينًفيً)الجدول/أـًاإليراداتًًالفًدينار(ًًحسبماًًنًوواربعةًوثمان
ًبهذاًالقانون.

ً)–ب ًسعر ًمعدل ًأساس ًعلى ًالخام ًالنفط ًتصدير ًمن ًالمخمنة ًاإليرادات دوالرًً(45احتساب
ًدوالرًخمسة) ًواربعون ًقدره ًتصدير ًومعدل ًالواحد ًللبرميل ًيومياً 3250000)( ًبرميل )ً
(ً ًالف ًوخمسون ًومئتان ًماليين ً)ثالثة ًبضمنها ً ًيوميا ( ًيوميا 250000ًبرميل ًبرميل ً )

ئتانًوخمسونًألفًبرميلًيوميا (ًعنًكمياتًالنفطًالخامًالمنتجًفيًاقليمًكردستانًعلىًا)م
ًأ ًصرف ًسعر ًفعالً 1450)ساس ًالمتحققة ًاإليرادات ًدوالرًوتقيدًجميع ًلكل ًدينار ًإيراداً ً(

ًنهائيا ًلحسابًالخزينةًالعامةًللدولة.
ًوالمحافظات –ًثانياً  ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات ًالوزارات ًكردستانًتلتزم ًاقليم ًجميعًًوحكومة بقيد

جنبيةًأمبالغًالمنحًالنقديةًالتيًتحصلًعليهاًبموجبًمذكراتًالتفاهمًمعًحكوماتًأوًمؤسساتً
عادةًتخصيصهاًلألغراضًًإايرادا ًنهائيا ًللخزينةًالعامةًاالتحاديةًوعلىًوزارةًالماليةًاالتحاديةً

 وزارةًالتخطيطًاالتحادية.ًوًبينهاالتيًُمنحتًألجلهاًوذلكًبالتنسيقً
تقيدًمبالغًالتبرعاتًالممنوحةًللوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًوالمحافظاتًبعدًقبولهاًمنً –ًثالثاً 

ً ًعلى ًاالتحادية، ًالعامة ًللخزينة ًنهائيا  ًايرادا  ًاالتحادي ًالمالية ًالماليةًأوزير ًوزير ًيقوم ن
ًللصًر ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًالجهة ًأو ًالوزارة ًاعتمادات ًإلى ًبتخصيصها ًوفقا ًاالتحادي ف

 لألغراضًالتيًمنحتًألجلها.
جنبيةًالىًالوزاراتًوالجهاتًأتقيدًمبالغًًالمنحًًأوًالتبرعاتًالمقدمةًمنًحكوماتًومؤسساتً–ًرابعاً 

ًالمقدمةً ًأو ًالتفاهم ًمذكرات ًبموجب ًالمحافظات ًومجالس ًالمحافظات ًأو ًالمرتبطةًبوزارة غير
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نهائيا ًللخزينةًسواءًأكانتًهذهًالمنحًوالتبرعاتًعلىًشكلًمساعداتًًمنًالقطاعًالخاصًايراداً 
قيامهاًالتخمينيةًفيًسجالتًأنًيتمًقيدًأ،ًعلىً)عداًالدوراتًالتدريبية(ًًمًتنفيذًمشاريعأًفنية

الوزارةًأوًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًأوًاالقاليمًوالمحافظاتًذواتًالعالقةًويكونًقبولًالمنحً
عادةًتخصيصهاًبالتنسيقًبينًالجهاتًالمستفيدةًوكلًمنًوزارتيًالتخطيطًًإعينيةًًوالنقديةًأوًال

 والماليةًاالتحاديتين.
ًالدولةًً–ًخامساً  ًلدوائر ًالمخصصة ًالمبالغ ًمن ًالمستخدمة ًغير ًواالعانات ًالمنح ًمبالغ ًاحتساب يتم

ًالمالية ًالسنة ًبانتهاء ًالعام ًالقطاع ًالمستخدمة2020ًًًوشركات ًالمحاسبية ًللمعايير وفقا 
ً ًالنهائي ًالصرف ًًوتعدً الحتساب ًاالمبالغ ًزائدة ًبصورة ًالمدفوعة ًأو ًلفائضة ًهذهًعلى وفق

ًاأل ًالسنة ًفي ًالوحدة ًأو ًللدائرة ًالمخصصة ًالمنحة ًحساب ًعلى ًمقدمة ًدفعة الماليةًسس
2021.ً

 لفصل الثاني ((ا)) 
 النفقات والعجز

ً ًمقداره-ًالنفقاتً-أوالً -2-المادة ًمبلغ ً)129993009291)ُيخصص ًدينار ًالف ًًو( وعشرونًًتسعةمائة
للسنةًً(دينارًومائتانًوواحدًوتسعونًالفًمليوًنًوتسعةمليارًًتسعوًنوثالثةًًو تسعمائةترليونًًو

ًالمبالغًالتالية:ًمنًضمنها2021ًالماليةً
ًوسبعمائةًواربعةًوثمانوًنترليونًًتسعوًن(ًالفًدينارً)90784147584النفقاتًالتشغيليةً)ً-أ-1

ًمليوًن ًواربعون ًوسبعة ًومائة ًوثمانوًنًمليار ًواربعة ًًالفًوخمسمائة ًوفقًدينار( ًعلى توزع
ً.(ًمنً)الجدولً/ًبًالنفقاتًبحسبًالوزارات(ًالملحقًبهذاًالقانوًن3و2ًو1ً)الحقلً/

ًً ً)ً–ب ًوالخارجي ًالداخلي ًالدين ًبأقساط ًالمتمثلة ًدينار9036000000المديونية ًالف ًتسعة)ً(
اجماليًالنفقات(ًمنً)الجدولً/2ًًوفقً)الحقلً/علىًتوزعًًمليارًدينارً(ًوستةًوثالثوًنترليونً

ً ًالنفقات ًالوزارات(بب ًالدوائرً حسب ًو ًاالنشطة ًو ًالقطاعات ًحسب ًالنفقات ً)و( ًالجداول و
 .الملحقًبهذاًالقانوًنًالخدميةًالممولةًالمركزياً

ً ًالخاصةً-ج 564000000ً)ًالبرامج ًالف )(ً ًًودينار ًمليارًاربعةخمسمائة توزعًًدينار(ًوستون
حسبًالوزارات(ًالملحقًبهذاًباجماليًالنفقات(ًمنً)الجدولً/ًبًالنفقات3ًًوفقً)الحقلً/علىً

ً.القانوًن
ًوستمائةًوثمانيةتسعةًوعشرونًترليونً(ًالفًدينارً)29608861707النفقاتًالرأسماليةًبلغتً)ً-2

ً ًوستوًنمليار ًوواحد ًوسبعةًوثمانمائة ًوسبعمائة ًًالفًمليون ًدينار( ًتوزع ً/على ً)الحقل 4ًوفق
ًالملحقًبهذاًالقانوًنًوًالجدولً)هـ(ًًحسبًالوزارات(باجماليًالنفقات(ًمنً)الجدولً/ًبًالنفقاتً

 بضمنهاًالمبالغًالتالية:
 .دينار(ًمليارخمسمائةًوواحدًوثالثونً(ًالفًدينارً)531000000نفقاتًالرأسماليةً/ًالموجوداتًالثابتةًً) -ًأ

وستمائةًوعشرونًترليونًًثالثة(ًالفًدينار)23671061707المشاريعًاالستثماريةًالمحليةً)ً -ًب
 .دينار(ًالفًمليونًوسبعمائةًوسبعةًمليارًوواحدًستوًنًسبعوًنوواحدًًو



age 3 of 31 
 

(ً ًاالجنبية ًالقروض ًمن ًالممولة ًاالستثمارية ًالمشاريع ً)4906800000ج_ ًدينار ًالف اربعةً(
ًً.دينار(ًمليارًوثمانمائةًمليوًنًوستةوتسعمائةًترليونً

ًوالرافدينًًدًًً ًالرشيد ًومصرفي ًللتجارة ًالعراقي ًالمصرف ًقبل ًمن ًالممولة ًاالستثمارية ًالمشاريع ـــ
ً(ًالفًدينارً)ًخمسمائةًمليارًدينار(ً.500000000)

3-ً ً(ً ًمقـداره ًمبلغ ً)150000000ُيخصص ًدينار ًألف ًوخمسوًن( ًًمائة ًاحتياطيًمليار دينار(
ًاصلً ًمن ًاالتحادية ًالمالية ًوزارة ًلموازنة ًاالخرى ًالمصروفات ًاعتمادات ًضمن الطوارئ

ًعاله.ًأ(ًالمشارًاليهاً-أ-التخصيصاتًالواردةًبالبندً)أوالً 
4ًً ًمقداره ًمبلـغ ًيخصص ً)4000000000)ـ ًدينار ًألف ًدينارًاربعةً( ًلترليون ًوتنميةًإً)ًـ( عمار

ً ًمن ًكافة( ًالمحافظات ًفي ً ًالتخصأمشاريع ًصل ًالمشار ً)أوال/إيصات ًبالبند ًمن2ليها ًهذةًً(
ًً-وينفذًعلىًالنحوًاآلتيً:ًً،وخطًالفقرحسبًعددًسكانًكلًمحافظةًبيتمًتوزيعهًً،المادة

علىًالخططًًعتماداً اًًقضيةًوالنواحيًالتابعةًلهاعمارًالمحافظةًواألًإخطةًاعدادًًظــىًالمحافـعلـًأً
ً ًمن ًاالداريةالموضوعة ًالوحدات ًمنًً،رؤساء ًالنيابية ًالمالية ًاللجنة ًقبل ًمن ًتدقق ًان على

ًللمشاريع ًالقطاعي ًالتوزيع ًالتابعةًً،حيث ًاالدارية ًالوحدات ًعلى ًالتخصيصات وتوزيع
ًل ًوأرسالها ًالمعتمدة ًالسكانية ًالنسب ًعلى ًاعتمادا ًاالتحاديةللمحافظة ًالتخطيط لغرضًً،وزارة

بعدًاستبعادًكثرًتضررا ًداخلًالمحافظةًنًتراعىًالمناطقًاألأدراستهاًوالمصادقةًعليهاًعلىً
ًتخصيصاتالًتزيدًأعلىًً،أوًقضاءًكثرًمنًناحيةأالمشاريعًالستراتيجيةًالتيًتستفيدًمنهاً

(ً ًعلى ًالجديدة ًالستراتيجية 15ًالمشاريع ًعشر ً)خمسة )%ً ًتخصيصاتًمن ًمن )ً المائة
%(ً)5ًالمناقلةًبنسبةً)وعلىًوزيريًالماليةًوالتخطيطًاالتحاديينًصالحيةًاجراءًً،المحافظة

ًاستراتيجيةً ًتخصيصات ًالى ًاالقاليم ًتنمية ًمشاريع ًتخصيصات ًمن )ً ًالمائة ًمن خمسة
ً.ًنفسهاًالتخفيفًمنًالفقرًفيًالمحافظة

ًً.ًعمارًالمقرةيتولىًالمحافظًحصرا ًتنفيذًخطةًاإلً-بً
ً ً-ج ًً ًالمحافظات ًحسابات ًبتمويل ًوالتخطيط ًالمالية ًوزارتي ًالمدنًًوتلتزم ًاعمار صندوق

ً ًًوالمحررة ًاالرهابية ًالعمليات ًمن ًًاتهالتخصيصالمتضررة ًوتنميةًفي ًاالستثمارية الموازنة
علىًثالثًدفعاتًعلىًانًًالمخصصةًلهاًلهذهًالموازنةًً،االقاليمًوبرامجًاعادةًاالستقرار

ً ًدفعة ًاخر ًتمويل ًتاريخ ًيتجاوز ًانً،30/9/2021ال ًًعلى ًاالنفاق ً ًوحدات بقيدًتقوم
المبالغًالمتبقيةًمنًالمبالغًالممولةًلهذاًالعامًالىًحسابًاالماناتًليتمًاالستمرارًبصرفهً

ً.لسنةًالالحقة
ً ًالمشاريعًً-1ً–د ًعمود ًفي ًالمشاريع ًجميع ًكلفة ًتتجاوز ًال ًبأن ًالتخطيط ًوزارة تلتزم

ًالمحافظات ًفي ًالجديدة ًًوًاألستثمارية ًصندوق ًالمحررة ًالمناطق ً)اعمار ًجدول بًفي
ًً.التخصيصاتًالماليةًالمذكورةًفيًنفسًالجدولًسقف(ًعنًالمعدل
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المدنًالمحررةًوالمتضررةًمنًالعملياتًًيخولًالمحافظينًورئيسًصندوقًاعادةًاالعمارً-2ً
ً ًًاالرهابية ًلغاية ًالمباشر ًالتعاقد ًمن5ًًصالحية ًاستثناء ًالواحد ًللمشروع ًدينار مليار

ً.2014لسنة2ًًتعليماتًتنفيذًالعقودًالحكوميةًرقمًًفياساليبًالتعاقدًالمنصوصًعليهاً
ً ًلقانونًً-هــ ًالماليةًنقلًارصدةًًالدوائرًالتيًانفكًارتباطهاًونقلًصالحياتهاًوفقا علىًوزارة

21ًً ًان2008ًًلسنة ًعلى ًاالرصدة ًلتلك ًالتحليلية ًبالجداول ًالمطالبة ًعدم ًمع المعدل
 يةًواألداريةًأليًبياناتًتقدمها.ًتتحملًتلكًالدوائرًالمسؤوليةًالقانونيةًوالمال

تتحملًالمحافظاتًبتسديدًمبالغًاألماناتًالمتحققةًعنًاكمالًالمشاريعًاالستثماريةًمنًً-وً
ًانً ًعلى ًسابقا ًتسديده ًوعدم ًاالستحقاق ًصحة ًمن ًالتحقق ًبعد ًلديها ًالمتوفرة ًالنقدية السيولة

ً.اليترتبًعلىًذلكًايًاعباءًعلىًالخزينةًالعامة
ًالماليةًانًتلتزمًبسقفًالتخصيصاتًالواردةًفيًالجدولً–زً وإعادةًً(بًالمعدل)ًعلىًوزارة

ًاالقسامً ًمستوى ًاساس ًعلى ًوتبويبها ًوالرأسمالي ًالتشغيلي ًبشقيها ًالتخصيصات ًتلك توزيع
والفصولًوالموادًواالنواعًوتسلسلًالنوعًفيًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًوالمحافظاتً

ً.لًالمرفقةًاالخرًىفيًالجداًو
تخصـــــــــصًااليـــــــــراداتًالمستحصـــــــــلةًمـــــــــنًالجبايـــــــــةًوالرســـــــــومًللـــــــــدوائرًالبلديـــــــــةًودوائـــــــــرًً-حً

2020ًو2019ًالصــــــحةًفــــــيًالمحافظــــــاتًوالموجــــــودًفــــــيًارصــــــدتهمًلــــــنفسًالــــــدوائرًلالعــــــوامً
ً.ويخولًالمحافظًالمصادقةًعلىًخطةًاالنفاق2021ًو

5.ً(ً ًنسبة ًفي5تعتمد ًالمنتج ًالخام ًالنفط ًايرادات ًمن ًالمائة( ًمن ً)خمسة ًوالمحافظاتًً%( االقليم
ً)ً،المنتجة ًمصافي5ًو ًفــي ًالمكــرر ًالخـــام ًالنفط ًايرادات ًمــــن ًالمائة( ًمن ً)خمسة االقليمًً%(

والمحافظاتًًيًاالقليميراداتًالغازًالطبيعيًالمنتجًفإمنًً%(ً)خمسةًمنًالمائة(5ًو)ً،والمحافظات
وعلىًًآنفاً حدىًااليراداتًالمنتجةًإفيًاختيارًاالقليمًأوًالمحافظاتًالمنتجةًًخيرينًأ،ًعلىًالمنتجة

تتوزعًحسبًالكمياتًالمنتجةًً(دينارًترليوًن(ًألفًدينارً)1000000000)ًأنًيخصصًمبلغًمقداره
تجةًمنًأصلًالتخصيصاتًالمحافظاتًالمناالقليمًأوًمشاريعًالىًبصفةً،ًاوًالمكررهًفيًكلًمحافظة

دامًــــــــرفًواالستخــــقًالتصـــــحًآنفا ًولألقليمًأوًالمحافظات(2ً(ًمنًالمادةً)-أ-ليهاًبالبنـدً)أوالإالمشارً
ًيًز ًال ً)بما ًعن ً%50يد )ً ًالمائة( ًمن ً)خمسين ًاليها ًالمشار ًالتخصيصات ًاستيرادًًآنفاً من لغرض

ًالخدمات ًتقديم ًأو ًالكهربائية ًالمحافظةلألقلًالطاقة ًأو ًخارجًًيم ًللمرضى ًالعالج ًنفقات ًأو وتنظيفها
ً ًالجارية ًللنفقات ًأو ًاحتياجاتبالعراق ًًحسب ًالمحافظات ًأو ً،األقليم ًان ًاالنفاقًعلى ًأولوية تكون

وذلكًمنًخاللًاجراءًالمناقلةًكثرًتضررا ًمنًانتاجًوتصفيةًالنفطًولمشاريعًحمايةًالبيئةًللمناطقًاأل
فيًًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحاديقبلًنًيتمًاجراءًالتسوياتًالحسابيةًبعدًتدقيقهاًمنًأالمطلوبة.وعلىً

بماًفيهاًمستحقاتًالمحافظةًللسنواتًالسابقةًالتيًلمًيجِرًتخصيصًمبالغًلهاًًموازنةًالسنةًالالحقة
ًوالمدققةًمنًقبلًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحادية.

الًبعدًموافقةًإاستثماريًضمنًالموازنةًاالستثماريةًوبرنامجًتنميةًاالقاليمًمشروعًأيًــــًأًـــًعدمًادراج6ًً
ً ًالمشاريع ًانجاز ًاستكمال ًلغرض ًالتخطيط ًوزارة ًالجدوىًكافة ًدراسة ًفي ًالمحددة ًالتوقيتات وفق

ًوبالتاليًضمانًدخولهاًالخدمة.
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ً ًجديدة ًمشاريع ًأي ًادراج ًبعدم ًكافة ًوالوزارات ًالتخطيط ًوزارة ًالزام ًــ ًنقلًب ًتم ًالتي للوزارات
(ًمنًقانونًالمحافظاتًغيرًالمنتظمة45ًصالحياتهاًالىًالمحافظاتًبموجبًاحكامًالمادةً)

المعدلًعداًالمشاريعًالستراتيجيةًالتيًتحددًوفقا ًلصالحية2008ًً(ًلسنةً/21فيًإقليمًرقمً)
ًمجلسًالوزراءً.

والمتوقفةًوالمستمرةًوحسبًنسبًعلىًالمحافظينًكافةًالصرفًعلىًالمشاريعًالمنجزةًسابقاًً-ج
ً.األنجازًمنًاألعلىًنزوالً 

تخصيصًالمبالغًالالزمةًألكمالًالمشاريعًالمتلكئةًللبنىًالتحتيةًللمحافظاتًبوزارةًالماليةًًتلتزمً-د
ًوحسبًنسبًاالنجازًاألعلىًفاألدنى.

واالستثماريةًمنًالتخصيصاتًــــًللمحافظةًالصرفًعلىًمشاريعًتنميةًاألقاليمًوالمشاريعًالستراتيجية7ًً
المرصدةًفيًموازنتهاًاالستثماريةًوااليراداتًالمتحققةًمنًالمنافذًالحدوديةًبعدًقيامًوزارتيًالماليةً

ًوالتخطيطًبإضافةًماًيقابلهاًمنًتخصيصاتًوتخصيصاتًالبترودوالر.
ًالمحافظاتً-8 ًجميع ًفي ًصناديق ًالخامًتؤسس ًللنفط ًًالمنتجة ًالمكرراو ًيسمىًًللنفط ًالغاز او

ً ًتمويله ًيتم ًالمعني ًالمحافظ ًقبل ًمن ًيدار ًالبترودوالر( ًالسعرً)صندوق ًفرق ًزيادة ًمن شهريا
ويضافًً/اوال/ب(ًمنًهذاًالقانوًن1)مثبتًعليهًفيًالمادةًًعمابأسعارًبيعًالنفطًالخامًًالحاصل

ًً.وفقاًألحكامًنفسًتلكًالمادةً(5/اوال/2)ألصلًالمبالغًالمثبتةًفيًالمادةً
علىًمحافظةًبغدادًتخصيصًجزءًمنًالمبالغًالمخصصةًللمحافظةًفيًقانونًالموازنةًالعامةًً-أًً–9ً

ًلتقديمًالخدماتًالبلديةًلالحياءًالمحاذيةًللتصميمًاالساسيًلألمانة.2021ًًاألتحاديةًلسنةً
علىًجميعًالمحافظاتًتخصيصًجزءًمنًالمبالغًالمخصصةًللمحافظةًفيًقانونًالموازنةًً-بً

ًلتقديمًالخدماتًالبلديةًلالحياءًالمحاذيةًللتصميمًاالساسيً.2021ًًالعامةًاألتحاديةًلسنةً
%ًمنًالمبالغًالمخصصةًلمحافظةًبغدادًضمن30ًمناقلةًمانسبتةًًوالتخطيطًالماليةًعلىًوزارتي10ً

صاتًتنميةًاالقاليمًالىًحسابًامانةًبغدادًبعدًاقرارًقانونًالموازنةًالعامةًاالتحاديةًلعامًتخصي
ًً.علىًانًتلتزمًوزارةًالماليةًبتمويلًالنسبةًاعالهًعندًتمويلًمحافظةًبغداد2021ً

علــــــىًوزارةًالماليــــــةًتــــــوفيرًالتخصيصــــــاتًًالماليــــــةًالالزمــــــةًلتطــــــويرًواعمــــــارًمدينــــــةًالصــــــدرًً-11ً
العمرانيـــــــةًوالخدميـــــــةًكافـــــــةًبالوســـــــائلًالمناســـــــبةًوعلـــــــىًوزارةًالتخطـــــــيطًادراجًالمشـــــــروعًًمـــــــنًالنـــــــواحي

ًوتلتزمًالمؤسساتًوالدوائرًبتوفيرًالدعم.57ًوحسبًتوصياتًلجنةًاالمرًالديوانيً
 

 العجــز -ثانيا  
ًالمالية/ً-1ً ًللسنة ًاالتحادية ًالعامة ًللموازنة ًالمخطط ًالعجز ًاجمالي ًالف28672867307ً)2021ًبلغ )

ًوثالثمائةًوسبعةمليونًوثمانمائةًوسبعةًوستونًمليارًًسبعوًنوستمائةًواثنانًًوترليونًًثمانيةًوعشروًن)دينارً
ًً،(دينارًالف ًالعجز ًهذا ًويغطى ًمن ًالمتحققة ًالوفرة ًمن ًزيادةًأزيادة ًأو ًالمصدر ًالخام ًالنفط ًبيع سعار

لداخليًوالخارجيًومنًمبالغًالنقدًالمدورةًفيًحسابًوزارةًالماليةًاالتحاديةًاًاالقتراضًأوًصادراتًالنفطًالخام
 دناهً:فيًأحسبًالتفاصيلًالمبينةًب

ً
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ً

 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات ت

=) أ +  1
 320141984101   اجمالــــــــي االيـــــــرادات ب (

 81,171,112,500 االيراداتًالنفطية أ

 20.149.029.484 االيراداتًغيرًالنفطية ب

=) أ +  2
 129,993,009,291 اجمالـــــــي النفقـــــــــــات ب (

 100,384,147,584 النفقاتًالجاريةً=)ًتشغيليةً،ًبرامجًخاصةً،ًمديونية( أ

 ب
اجماليًالنفقاتًالرأسماليةً=ً)رأسماليةًموجوداتً+ًاستثماريةًمحليةً

 29,608,861,707 +استثماريةًقروض(

 531,000,000 نفقاتًرأسمالية -

 23,671,061,707 العامةًاالنفاقًاالستثماريًمنًالخزينة -

 4,906,800,000 االنفاقًاالستثماريًعنًطريقًالقروضًاالجنبيةً -

- 
االنفاقًاالستثماريًعنًطريقًالمصرفًالعراقيًللتجارةًومصرفً

 500,000,000 الرشيدًوالرافدين

 28,672,867,307 اجمالي العجــــز المخطط 3

   تمويـــــــــل الفجــــــــوة الماليـــــــة ) العجــــــــــز(

 5,750,909,860 خصمًحواالتًالخزينةًلدىًالبنكًالمركزيًالعراقيً أ

 1,000,000,000 الرصيدًالمدورًفيًحسابًوزارةًالمالية ب

 ج
الرافدينً،ًالمصرفًالعراقيًً،ًقرضًالمصارفًالحكوميةً)ًالرشيد

 500,000,000 للتجارة(

 8,500,000,000 سنداتًوطنية د
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 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات ت

 1,750,000,000 قرضًالبنكًالدوليًلتمويلًالعجز ه

 5,950,000,000 قرضًصندوقًالنقدًالدوليًلتمويلًالعجز و

 26,100,000 قرض الصندوق السعودي للتنمية ح

 ط
البريطانيةًلتمويلًمشاريعUKEFًًًقرضًمؤسسةًضمانًالصادراتً

 217,500,000 البنىًالتحتية

 750,157,447 قرضًالوكالةًاليابانيةًللتعاونًالدوليًلتمويلًالعجز ي

 58,000,000 اليابانيJBICًقرضً ك

 600,300,000 قرضًالبنكًالدوليً/ًمشاريع ل

 72,500,000 قرضًوكالةًالتعاونًاالمنيًوالدفاعًاالمريكية م

 ن
بضمانةًمؤسساتًضمانًالصادراتًالدوليةًلشراءًاالسلحةًقروضً
 واالعتدة

145,000,000 

 101,500,000 االلمانيKFWًقرضًبنكً س

 87,000,000 السويديةEKNًًاالقتراضًمنًالبنوكًاالجنبيةًبضمانةً ع

 964,250,000 مشاريعJICAًقروضًالوكالةًاليابانيةً ص

 145,000,000 االلمانيةاالقتراضًمنًمؤسسةًالصادراتً ق

 ر
قروضًمشاريعًالصيانةًلوزارةًالكهرباءًبضمانةًمؤسسةًالصادراتً

 145,000,000 الدوليةً

 87,000,000 االقتراضًمنًالصندوقًالكويتيًللتنميةًاالقتصادية ش

 ت
لتمويل وزارة  UKEFاالقتراض من وكالة  الصادرات البريطاني 

 الكهرباء
174,000,000 

 7,250,000 الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةقرض  ث
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 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات ت

 IDB 31,900,000قرض البنك االسالمي للتنمية  غ

 غ
 SINO-SURE 1,015,000,000القرض الصيني 

 ي
قرضًالمصرفًالعراقيًللتجارةًلتمويلًمشاريعًوزارةًالكهرباءً

 290,000,000 والمواردًالمائية

ً
فيًالموازنةًوحسبًالمبالغًالمبينةًفيًجدولًًلفعليايخولًوزيرًالماليةًاالتحاديًأوًمنًيخولهًسدًالعجزًً-أً-2

ًتمويلًالعجزًاعالهًومنًالمصادرًالمذكورةًادناه
 .اصدارًحواالتًخزينةً -1
 .اصدارًسنداتًوطنيةًللجمهور -2
 .للمصارفًالحكوميةًتخصمًلدىًالبنكًالمركزيًالعراقيًخزينةًًاصدارًسنداتًوحواالت-3
 .قروضًمنًالمصارفًالتجارية -4
 اصدارًسنداتًخارجية -5
 االقتراضًمنًالمؤسساتًالماليةًالدولية -6
 االقتراضًبضمانةًمؤسساتًضمانًالصادراتًالدولية -7

معفاةًمنًالضرائبًتكونًكافةًالقروضًوالسنداتًوالحواالتًوتعاقداتًالمشاريعًالممولةًبالقروضًً-1-بًًًً
ًلوزارةً ًالدولي ًالبنك ًمن ًالممنوح ًالقرض ًفيها ًبما ًوالجديدة ًالمستمرة ًللمشاريع ًالكمركية والرسوم

 2019و2016ً،2017ًً،2018ًًالماليةًلمشروعًعقدًنظامًاالدارةًالماليةًالعامةًللسنواتًً
لخارجًلتمويلًالمشاريعًالتنمويةًـــًيخولًوزيرًالماليةًاالتحاديًأوًمنًيخولهًاالستمرارًباألقتراضًمنًا2

ًبعدًمصادقةًمجلسًالوزراءًللقروضًالمبينةًتفاصيلهاًادناه
(500ًصلًمبلغًالقرضً)أ(ًمنJBICًونًالدوليً)ااالستمرارًباالقتراضًمنًبنكًاليابانًللتعً-أ

روعًبناءًمحطاتًمتنقلةًلصالحًوزارةًالكهرباءً(ًلتمويلًمشخمسمائةًمليونًدوالرًمليونًدوالرً)
 .2021ًعامخاللً(ًمنهًاربعونًمليونًدوالرًً(ًمليونًدوالرً)40مبلغً)وسيتمًتمويلً

الوزاراتًًلغرضًتمويلًمشاريعً(JICAونًالدوليً)ااالستمرارًباالقتراضًمنًالوكالةًاليابانيةًللتعً-بًًًًًًً
(ًمليونًدوالرخمسونًسبعمائةًوخمسةًًومليونًدوالرً)ً(755مبلغً)واقليمًكردستانًوسيتمًتمويلً

ًتي:ًآلعلىًالنحوًاً،ًموزعة2021لعامً
 

 ونًدوالريمل70ًًًًًًالعامةًًًًًًًواالشغالًعمارًواالسكانًوالبلدياتمشاريعًوزارةًاإلـــــً
 والرمليونًد  100ًًًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالكهرباءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًـــــً

 مليونًدوالر5ًًًًًًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالمواردًالمائيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًــــــــً
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 مليونًدوالر200ًًًًً  ًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالنفطًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًـــــً
 مليونًدوالر  2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالصناعةًوالمعادنًًًًًًًًًًًًًًًًًـــــً

 مليونًدوالر12ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالصحةًوالبيئةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًــــــًًًًًًًًًًًًًًً
 مليونًدوالر20ًًًًًً  ًًًًًًًًًًًًًًًمشاريعًوزارةًالنقلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًـــــً

 مليونًدوالر17ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعًالكهرباءًًاقليمًكردستانًًًًًًًًمشاريـــــًًًًًًًًًًًًًًًً
ًمليونًدوالر9ًًًًًًً دستانًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالماءًوالمجاري/ًاقليمًكًرمشاريعًــــــً
 مليونًدوالر300ًًًًًًًًًًرًبالعاملًالمساعدًًًًًًًًًًًًمشاريعًًتمويلًوحدةًالتكسي -

 القرضًالثالثً–ىًالبصرةًفيًمصفfccًال
ً/ًمحافظةًصالحًالدينًالجديدمشـــــــــــــــــــــــــــروعًماءًسامراءً -

ًمليونًدوالر20ًالساعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً/3ًم6000ًبطاقةًً
 روعًماءًقضاءًالخالصًًـــــــــــــــــــــــــــــــــمش -

ًمليونًدوالر20ًًًًًًًًًًًًًًًًًً/ًالساعة3ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًم6000بطاقةً
ً

(ًمليونًيورو500ً)البالغصلًمبلغًالقرضًأمنًً(KFWاالستمرارًباالقتراضًمنًبنكًالتنميةًااللمانيً)-جً
ًيورو) ًمليون ًلصالحًً(،خمسمائة ًاالرهابية ًالعمليات ًمن ًالمتضررة ًالمناطق ًاعمار ًاعادة ًمشاريع لتمويل

40ًموزعةًبمبلغً)2021ًمليونًدوالرً(ًمنهًفيًعام/70ًالوزاراتًالمذكورةًوًسيتمًتمويلًمبلغًماًيعادلً)
عمارًواالسكانًمليونًدوالر(ًلوزارةًاال20ًمليونًدوالر(ًلوزارةًالصحةًوً)10ًمليونًدوالرًلوزارةًالكهرباءًوً)

ًوالبلدياتًالعامةًً.
ً(690ً)ًالبالغًصلًمبلغًالقرضأدفاعًاالمريكيةًمنًوالمنيًونًاألااالستمرارًباالقتراضًمنًوكالةًالتعًـً.د

ً(ًمليون50ً(ًلتمويلًاحتياجاتًوزارةًالدفاعًوسيتمًتمويلًمبلغً)ستمائةًوتسعونًمليونًدوالرمليونًدوالرً)
ً.2021عامًل(ًمنهًًخمسونًمليونًدوالرًدوالرً)

لغرضًتمويلًمشاريعًالوزاراتًوالمحافظاتًوسيتمًتمويلًمبلغًوقدرهًًالبنكًالدوليًمنًاالستمرارًباالقتراضً.هـ
ً:اآلتيًوتوزعًعلىًالنحو2021ًعامًعشرًمليونًدوالرًً(ًفيًًة(ًمليونًدوالرً)ًاربعمائةًواربع414)

 مليونًدوالر100ًًًًًًًًًًالعامةًًًًًًًًًًواالشغالًعمارًواالسكانًوالبلدياتوزارةًاإل ▬
 مليونًدوالر72ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوزارةًالكهرباءًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر30ًًًًًًًًًًًًًًًًًًمانةًبغدادًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأ ▬
 مليونًدوالر22ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوزارةًالصحةًوالبيئةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر10ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوزارةًالماليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًاقليمًكردستانًًًًًً ▬
 مليونًدوالر50ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوالشؤونًاالجتماعيةًوزارةًالعمل ▬
 مليونًدوالر5ًًًًًًًًوزارةًالتربيةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر10ًًًًًًًوزارةًالزراعةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر20ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوزارةًالمواردًالمائيةًًًًًًًًً ▬
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 مليونًدوالر3ًًًًًًًًًًًوزارةًالنقلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ▬
 مليونًدوالر10ًًًًًًًًاالنبارًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحافظةً ▬
 مليونًدوالر10ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًنينوىًًًًًًًًًًًًمحافظةً ▬
 مليونًدوالر5ًًًًًًًًًصالحًالدينًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحافظةً ▬
 مليونًدوالر5ًًًًًًًًًًديالىًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمحافظةً ▬
 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمليونًدوالر60ًًًًًًًًًًًًًً     نميةًاالجتماعيًو)مشروعيًصندوقًالتًوزارةًالتخطيط ▬

ًالعامةً(ًتادارةًاالستثمارا
ًمشاريعًالبنىًالتحتيةاوًبضمانتهاًل(UKEFً)ًوكالةًتمويلًالصادراتًالبريطانيةًاالستمرارًباالقتراضًمنــًًو

ً/(ًخاللًعاممائةًوًخمسونًمليونًدوالر)ًمليونًدوالر(150ً)وقدرهًمبلغًالمبينةًفيًادناهًوسيتمًتمويلً
 تي:آلعلىًالنحوًاوتوزع2021ًً

ًمليونًدوالرًًً(30)ًًًوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلدياتً/ًمشروعًتحليةًالمياهًلمحافظةًالبصرةــــ 
ًمليونًدوالرً(120)/ًمحافظةًبابلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًمشروعًمجاريًالحلةــــ 

(500ًًمنًاصلًمبلغًالقرضًالبالغً)ًالسويديةEKNًجنبيةًبضمانةًاالستمرارًباالقتراضًمنًالبنوكًاألـــًًز
لتوقيعًاتفاقياتًقروض2021ًً(ًمليونًدوالرًفيًعامً/360مبلغً)ًًًمليونًدوالرً)خمسمائةًمليونًدوالرً(

(ًمليونًدوالرًمنهاًخالل60ًلمشاريعًوزارةًالكهرباءًالتيًستنفذهاًالشركاتًالسويديةًوسيتمًتمويلًمبلغً)
2021ًعامً/

يعًوزارةًلتمويلًمشاًرًمؤسسةًضمانًالصادراتًااللمانيةمنًالبنوكًاالجنبيةًبضمانةًًاالستمرارًباالقتراضً.ح
2021ًًمليونًدوالرً(ًمنهاًخاللًعامً/ًمائة(ًمليونًدوالرً)100ًالكهرباءًًوسيتمًتمويلًًمبلغ)

ً-ط ًالدولية ًالصادرات ًضمان ًمؤسسة ًبضمانة ًباالقتراض ً)بًاالستمرار ً)500مبلغ ًدوالر ًمليون خمسمائةً(
ً:لتغطيةًمستلزماتًالجهاتًالمذكورةًأدناهًوتوزعًعلىًالنحوًالمؤشرًإزاءهاًمليونًدوالر(ً

 مليونًدوالر300ًًوزارةًالدفاعًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً -
 مليونًدوالر100ًًًًًًوزارةًالداخليةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً -
 مليونًدوالر5ًًًًًًًًًًًًًًًًوالسياحةًواالثارًوزارةًالثقافة -
 مليونًدوالر13ًمخابراتًالوطنيًالعراقيًًًًًًًًًًًجهازًال -
 رمليونًدوال35ًًًًًًًًهيئةًالحشدًالشعبيًًًًًًًًًًًًًًًًًً -
 مليونًدوالر30ًًًًجهازًمكافحةًاالرهابً -
 مليونًدوالر17ًًًًًجهازًاالمنًالوطنيً -

(30ًفاعًوً)(ًمليونًدوالرًلوزارةًالد40ً(ًمليونًدوالرًموزعةًبمبلغً)100ًوسيتمًتمويلًمبلغً)
ًالداخليةًً ًالثقافةًوالسياحةًواآلثارًوً)1وً)مليونًدوالرًلوزارة (ًمليون4ً(ًمليونًدوالرًلوزارة

(10ً(ًًمليونًدوالرًلهيئةًالحشدًالشعبيًوً)11ًًوً)ًدوالرًلجهازًالمخابراتًالوطنيًالعراقيً
 الوطنيً.(ًًمليونًدوالرًلجهازًاالمن4ًمليونًدوالرًلجهازًمكافحةًاالرهابًوً)
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لمشاريعًالصيانةًمنًالبنوكًاالجنبيةًبضمانةًمؤسساتًضمانًالصادراتًالدوليةًًاالستمرارًباالقتراضً–ًي
مائةًمليونً(ًمليونًدوالرً)100وسيتمًتمويلًمبلغًمقدارهً)ًلوزارةًالكهرباءًًـــالمرحلةًالرابعةًالسنوية

2021ًخاللًعامًمنهاً(ًدوالر
ًبً-ك ًاالستمرار ًللتنمية ًالكويتي ًالصندوق ًمن ًاالقتراض ًاالقتصادية ًالبالغًًالعربية ًالقرض ًمبلغ ًاصل من

(470(ً ًبمبلغ ًدوالر ًمليون ًالبنى390ً( ًمشاريع ًلتمويل ًقروض ًاتفاقيات ًلتوقيع ًدوالر ًمليون )
ً-وكاآلتيً:2021ًالتحتيةًلصالحًوزارةًالصحةًخاللًعامً/

ً(ًمليونًدوالر130بمبلغً)ًـــــًمشروعًانشاءًمستشفىًالرميثةًًًًًًًً
ً(ًمليونًدوالر260ــــًمشروعًانشاءًالمستشفىًالجمهوريًفيًنينوىًبمبلغً)ًًًًًًًً

(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارة40ًموزعةًبمبلغً)2021ً(ًمليونًدوالرًخاللًعامً/60وسيتمًتمويلًمبلغً)ًًًًًًًًًًً
ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالتربية20الصحةًومبلغً)

(ًمليونًدوالر500ًمنًاصلًمبلغًالقرضًالبالغً)ًالقتراضًمنًالصندوقًالسعوديًللتنميةستمرارًبااال-ل
(ًمليونًدوالرًلصالحًمشاريعًالوزارات55ً)خمسمائةًمليونًدوالرً(ًوسيتمًتوقيعًقروضًًبمبلغًوقدرهً)ً

ًالمبينهًفيًادناهًًً
ً

- ً ًالصحة ً)وزارة ًلمشروع30بمبلغ ًدوالر ًمليون ً)ًي( ًالصقالوية ًمستشفى ًوبناء ًسرير50هدم )ً
 .وتأهيلًمستشفىًبلدًالعام

(ًمليونًدوالرًلمشروعًانشاءًصوامعًغاللًمعدنيةًفيًالديوانيةًًلصالح25ًوزارةًالتجارةًبمبلغً) -
 وزارةًالتجارة

(ًمليونًدوالر10ً(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالتجارةًو)8(ًمليونًدوالرًًمنهاً)18وسيتمًتمويلًمبلغً)
2021ًًلصالحًوزارةًالصحةًخاللًعامً/

ًبًم ًاالستمرار ًــــ ًمن ًًالصندوًقاالقتراض ًالزراعية ًللتنمية ً)الدولي ًالبالغ ًالقرض ًمبلغ ًاصل ً(15,730من
روعًدعمًمشوزارةًالزراعةًوللصالحًًوسبعمائةًوثالثونًالفًدوالر(مليونًدوالرً)خمسةًعشرًمليونً

(ًمليونًدوالرً)خمسةًماليينًدوالر(ًمنهًخاللًعام5ًاصحابًالحيازاتًالصغيرةًوسيتمًتمويلًمبلغً)
2021ً

ًبمبلغً)ًن ًاالستمرارًباالقتراضًمنًوكالةًضمانًالصادراتًالبريطانيةًأوًبضمانتها (ًمليونًدوالر1020ًــــ
مليونًدوالر)ًمائةًوعشرونًمليونًً(120وعشرونًمليونًدوالر(ًوسيتمًتمويلًوزارةًالكهرباءًمنهاًمبلغً)ً)الف

ًيوزعًكاالتيً:2021ًدوالرً(ًخاللًعامً/
 مليونًدوالر20ًًًًًًمشروعًمحطتيًكهرباءًالسماوهًوذيًقارًًًًًًًًًًًًًًًًًً -
 مليونًدوالر100ًًًًًًًًًًًًًًًمشروعًنقلًالطاقةً -

 
ومؤسساتًضمانًالصادراتًًضمانًالصادراتًااللمانيةًالجنبيةًبضمانةًمؤسسةاالقتراضًمنًالبنوكًاًــــًس

(ًلتمويلًخمسمائةًوًخمسونًمليونًيورو)يوروً(ًمليون550ًمبلغً)العالميةًاالخرىًلتمويلًقطاعًالكهرباءًوًب
ً.2021ًلالزمةًخاللًعامًوعلىًوزيريًالماليةًوالتخطيطًوضعًالتخصيصاتًامشاريعًوزارةًالكهرباءً
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ًاالق ًـــ ًع ًللتجارة ًالعراقي ًالمصرف ًمن ً)تراض ًوخمس565مبلغ ًدوالر)خمسمائة ًمليون ًدوالر(ًًة( ًمليون وستون
ً-لتمويلًالمشاريعًالمدرجةًادناهً:

ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالكهرباء230ـــًمشروعًالدورةًالمركبةًلمحطةًكهرباءًالسماوةًبمبلغً)
ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالكهرباء235الدورةًالمركبةًلمحطةًكهرباءًذيًقارًبمبلغً)ـــًمشروعً

ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالمواردًالمائية100ـــًمشروعًماءًالسماوةًالكبيرًبمبلغً)
ةً(ًمليونًدوالرًلصالحًوزاًر100موزعةًبمبلغً)2021ً(ًمليونًدوالرًمنهاًفيًعامً/200وسيتمًتمويلًمبلغً)

ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالمواردًالمائية100الكهرباءًو)
ً
ًً-ف (ً ًمبلغ ًللتنمية ًالفرنسية ًوالوكالة ًالفرنسية ًالحكومة ًمن ًللفترة1000ًاالقتراض ًيورو( ًيورو)مليار ًمليون )
ً-(ًوسيتمًتوقيعًاتفاقياتًقروضًلمشاريعًالبنىًالتحتيةًالمبينةًادناهً:2022ً-2019ً)

ً(ًمليونًيوروًلصالحًسلطةًالطيرانًالمدني300مطارًالموصلًالدوليًبمبلغً)ـــًمشروعًتأهيلً
ًمشروعًمجاريًالخالديةًًًو (ًمليونًيوروًلصالحًوزارةًاالعمارًواالسكان80ًيًمشاريعًمجاريًاخرىًبمبلغً)أـــ

ًوالبلدياتًواالشغالًالعامة
(ًمليونًدوالرًلسلطة50ًةًبمبلغً)موزع2021ً(ًمليونًدوالرًمنهًخاللًعامً/60وسيتمًتمويلًمبلغًيعادلً)

 .(ًمليونًدوالرًلوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلدياتًواالشغالًالعامة10الطيرانًالمدنيًو)
 
عامًً(مليونًدوالرًينثالثةًوتسع(ًمليونًدوالرً)93البنكًاالسالميًللتنميةًبمبلغً)ًـــًاالستمرارًباالقتراضًمنًق
/2021.ً

تنقيةًالبذورًوالمكائنًفيًالمحافظاتً)ًصالحًالدينً،ًنينوىً،ًاالنبارً،ًديالىً(ًبقيمةًــــــًمشروعًتأهيلًمعملً
ً(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالزراعة30)

ً(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالتجارة25)بمبلغًنشاءًصوامعًمعدنيةًفيًميسانًإـــًمشروعً
(ً ًبقيمة ًالكبير ًالفلوجة ًماء ًاعمار ًاعادة ًمشروع ًمليًو21ـــ ًوالبلدياتً( ًواألسكان ًاالعمار ًوزارة ًلصالح ًدوالر ن

ًواالشغالًالعامة
(ً ًبقيمة ًكركوك ًمحافظة ًفي ًالحويجة ًفي ًالتقني ًالمعهد ًاعمار ًاعادة ًمشروع ًوزارة17ًـــ ًلصالح ًدوالر ًمليون )

ًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميً
ًموزعًعلىًالنحوًاالتي:2021ً(ًمليونًدوالرًفيًعامً/22مشاريعًالبنىًالتحتيةًوسيتمًتمويلًالمبلغً)

ً(ًمليونًدوالرًوزارةًالزراعة7ـــــً)
ً(ًمليونًدوالرًوزارةًالتجارة8ـــــً)
ًواالشغالًالعامة.ً(ًمليونًدوالرًوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلديات7ــــً)

ًالماليةًاالتحاديةًومؤسسةًًر ًالموقعةًبينًوزارة ًتمويلًمشاريعًالبنىًالتحتيةًبموجبًآليةًاالتفاقيةًاالطارية ــــ
نمائةًًوًثالثةًمليونًدوالرًً(ًا(ًمليونًدوالر)الفًوًًثم1803ضمانًالصادراتًالصينيةً)ًسينوشور(ًًبمبلغً)

ً-للجهاتًالمذكورةًفيًادناهً:
ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالكهرباء452رباءًصالحًالدينًالحراريةًبمبلغً)ـــًمشروعًاكمالًمحطةًكه
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ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالنفط349ـــًمشروعًاكمالًمستودعًالناصريةًالجديدًبمبلغً)
ًبناءًمدارسًبمبلغً) مدرسة1000ًً(ًمليونًدوالرًلصالحًاالمانةًالعامةًلمجلسًالوزراء/ًمشروعًانشاء199ًـــ

ًنموذجيةً.ً
(ً ًبمبلغ )ً ًالبور ًسبع ًــــ ًغريب ًأبو ًــــ ًالوحدة ًحي ًـــــ ًالنهروان (ً ًمجاري ًمشروع ًلصالح199ًـــ ًدوالر ًمليون )

ًمحافظةًبغداد
ً.والرًلصالحًوزارةًالصحة(ًمليونًد100(ًسريرًبمبلغً)100ـــًمشروعًانشاءًمستشفياتً)

 ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالكهرباء199مشروعًاكمالًمحطةًكهرباءًاالنبارً/ًالدورةًالمركبةًبمبلغً) -
 .(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالكهرباء100)مشروعًتأهيلًمحطةًكهرباءًواسطًالحراريةًبمبلغً -
(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارة200ًالدورةًالمركبةًبمبلغً)مشروعًتحويلًًالمحطاتًالغازيةًالدورةًالبسيطةًالىً -

ًً.الكهرباء
مشروعًمطارًالناصريةًلصالحًسلطةًالطيرانًالمدنيًًوًعلىًوزيريًًالماليةًوًالتخطيطًاالتحاديينًادرجً -

ً.2021ًزمةًخاللًعامً/الالتخصيصاتًال
 (ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالمواردًالمائيةً.5ً)بمبلغًًمشروعًماءًالبصرةًاالنبوبيًــــــًقناةًالبدعةـــــً

(ًمليونًدوالرًلصالحًمشاريعًوزارةًالكهرباء498ًً(ًمليونًدوالرًموزعةًبمبلغً)700ًًوسيتمًتمويلًمبلغً)ً
(49ً(ًمليونًدوالرًلصالحًاالمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءًوً)49(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالنفطًوً)49و)

(ًمليونًدوالرًلصالح5ًو)(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالصحة50ًًمليونًدوالرًلصالحًمحافظةًبغدادًوً)ً
ً.وزارةًالمواردًالمائية

ً)ًش ًبمبلغ ًبضمانته ًأو ًالتركي ًوالتصدير ًاالستيراد ًبنك ًمن ًاالقتراض ًالمشاريع400ًـــ ًلتمويل ًدوالر ًمليون )
ًً:االتية

 مليونًدوالر142ًًمشروعًًخطوطًنقلًالطاقةًلصالحًوزارةًالكهرباءًبمبلغً -
 مليونًدوالرً.258ًعًمستشفىًابنًسيناً/ًالموصلًلصالحًوزارةًالصحةًبمبلغًًومشًرً -
ًالعامًً ًخالل ً ًاعاله ًالمشاريع ًلتمويل ًالالزمة ًالتخصيصات ًادراج ًاالتحاديين ًالتخطيط ًو ًالمالية ًوزيري وعلى
/2021. 

ًاالًخ 2021ً(ًمليونًدوالرًخاللًالعامً/500قتراضًمنًبنكًاالستيرادًوالتصديرًالكوريًأوًبضمانتهًبمبلغً)ـــ
(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالدفاع100ً(ًمليونًدوالرًلمشروعًميناءًالفاوًالكبيرًلصالحًوزارةًالنقلًوً)400منهاً)

(ًمليون50ًًونًدوالرًلصالحًوزارةًالنقلًوً)ً(ًملي50ً(ًمليونًدوالرًموزعةًبمبلغً)100ًًوسيتمًتمويلًمبلغً)ً
ًدوالرًلوزارةًالدفاعً.ً

ً-ذ ًً ًبنك ًبتمويل ًاو ًبضمان ً) EXIMًاالقتراض ًبمبلغ ًلتمويل1000ًاالمريكي ًدوالر( ً)مليار ًدوالر ًمليون )
ً.مشاريعًالبنىًالتحتيةًفيًالعراقًكماًوردًفيًمذكرةًالتفاهمًالموقعةًبينًوزارةًالماليةًوًالبنكًالمذكور

ً-(ًمليونًدوالرًللمشاريعًالمذكورةًادناه:533(ًمبلغً) JICAـــــًاالقتراضًمنًالوكالةًاليابانيةًللتعاونًالدوليً)ًظ
ً.(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلمي83ـــًمشروعًاعادةًتأهيلًقطاعًالتعليمًالعاليًبمبلغً)

ً.مليونًدوالرًلصالحًوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلدياتًواالشغالًالعامة(450ًـــًمشروعًماءًالسماوةًبمبلغً)
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(ً ًمبلغ ًتمويل ً/10وسيتم ًعام ًخالل ًدوالر ًمليون )2021ً(ً ًبمبلغ ًالتعليم5ًموزعة ًوزارة ًلصالح ًدوالر ًمليون )
 .العامة(ًمليونًدوالرًلصالحًوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلدياتًواالشغال5ًالعاليًوالبحثًالعلميًومبلغً)

ًمليارًدينارً)500مبلغً)ًوتمويلًقتراضصالحيةًاتخويلًوزيرًالماليةًً-3 ً منًًمليارًدينارً(ًًخمسمائة(
ً ًو ًالرشيد ًو ً)الرافدين ًالحكومية TBIًالمصارف ًاإلعمارً( ًبوزارة ًالخاصة ًاالسكانية ًالمشاريع ًإكمال لغرض

ًواإلسكانًوالبلدياتًواالشغالًالعامةً.
ًاالتفاقًالعراقيًالمصريًضمنًعلىًوزيريًالماليةًًً-4 ًالتخصيصاتًالسنويةًعنًتنفيذ وًالتخطيطًاضافة

(ًمليونًدوالرً)مائةًمليونًدوالر(100ًوًبمبلغً)2021ًموازنةًالجهاتًالمستفيدةًمنًالتمويلًفيًموازنةًعامً/
ًالجديدة ًالمشاريع ًانشاء ًاو ًالمتلكئة ًالمشاريع ًألعمال ًالمالية ًوزارة ًموازنة ًضمن ًحاليا ًمعًًتوضع بالشراكة

 ًً.القطاعًالخاصًالعراقي
ًللمشاريعًً– 5 ًسيادية ًضمانة ًاصدار ًاالتحادي ًالوزراء ًرئيس ًبموافقة ًيخوله ًمن ًأو ًاالتحادي ًالمالية لوزير

 المدرجةًأدناه:
(ًمليونًدوالرًبشرطًقيامًوزارةًالكهرباء125ًلوزارةًالكهرباءًبمبلغً)تأهيلًوصيانةًوتشغيلًمحطاتًتابعةً -ًأ

 تًالسابقة.المتأخراتًالىًالمصرفًالعراقيًللتجارةًعنًالضمانابتسديدً
 (ًمليونًدوالر.301الصيانةًوالتشغيلًلمحطةًالدورةًالحراريةًبمبلغً)تمويلًاعمالً -ًب
قطاعًالكهرباءًوضمانةًدفعًللخدماتًحسبًالتعرفةًالمتفقً / الفاوًوالحبانيةًةاستثمارًفيًمدينًيمشروع-ت

ًالتشغيلًالتجاري.عليهاًبموجبًالعقدًعندً

إصدارًبعدًانًيتمًتدقيقًمراحلًاإلحالةًعلىًالمشاريعًالتاليةًمنًقبلًديوانًالرقابةًالماليةًلوزيرًالماليةًً-6
ً-:ومتخصصةًعلىًانًتحالًتلكًالمشاريعًعلىًشركاتًرصينةًتاليةالضماناتًال

(ًميكاًواطًلكلًمرحلةًلصالح350ًً×4ضمانةًدفعًخاصةًبمشروعًًمحطةًالخيراتًالبخاريةًبطاقةً) -ًأ
 المستثمرًعنًمستحقاتًالطاقةًالمجهزةً.ً

اواطًلصالحًالمستثمرًعنًمستحقاتًك(ًمي1820ضمانةًدفعًخاصةًبمشروعًاليوسفيةًالحراريًبطاقةً)ً -ًب
 تجهيزًالطاقةً.ً

دفعًألنشاءًمحطاتًتوليدًالطاقةًالكهربائيةًبأستخدامًالطاقةالشمسيةًلوزيرًالماليةًاصدارًضمانةًً-جً
 .ميكاًواطًصعوداً(500والطاقةًالمتجددةًبماًاليقلًعنً)

 
 لفصل الثالث((ا)) 

 حكام عامـة وختامية ـأ
ًالمستلزماتًالخدمية،ً -3-المادة ًللنفقاتً)تعويضاتًالموظفين، يحصرًالصرفًمنًاعتماداتًالحساباتًالرئيسة

ًًو ًالدين ًوخدمة ًواالعانات ًالمنح ًالرأسمالية، ًالنفقات ًالموجودات، ًصيانة ًالسلعية، ًالفوائدالمستلزمات
ًاأل ًالرعايةًوالمصروفات ًالخاصة، ًالبرامج ًالخارجية، ًوالمساعدات ًوالمساهمات ًااللتزامات خرى،

العراقًمنًوزيرًالماليةًاالجتماعية(ًونفقاتًالمشاريعًالمعتمدةًضمنًالموازنةًالعامةًاالتحاديةًلجمهوريةً
االتحادي.ًوللوزيرًالمختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًأوًالمحافظًصالحيةًالصرفًمباشرةً
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لهاًبموجبًخطةًاالنفاقًالتيًًةدةًضمنًموازنتهًالسنويةًولألغراضًالمحددًوفيًضوءًاالعتماداتًالمرص
يصادقًعليهاًوزيرًالماليةًاالتحاديًوالًيجوزًالدخولًفيًااللتزامًبالصرفًبماًيزيدًعماًهوًمخصصً

 .فيًالموازنةًالعامةًاالتحادية
ً ً-أوالً -4-المادة ًصالحية ًاالتحادي ًالمالية ًاالتحاديةًإلوزير ًالعامة ًالموازنة ًاعتمادات ًبين ًالمناقلة جراء

ًبوابًالعراقًالمصادقًعليهاًفيًالموازنةًالعامةًاالتحاديةًالسنويةًعلىًمستوىًاألًلجمهورية
ًوالمحافظً–ًثانياً  ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًالجهات ًورؤساء ًالوزراء ًًويخول ًًون ًرئيس ًاالقليممجلس ًوزراء

تزيدًًجراءًالمناقلةًبينًاعتماداتًوحداتًاالنفاقًالمدرجةًضمنًموازنتهمًالسنويةًبنسبةًالإصالحيةً
منًالمائة(ًمنًوحدةًصرفًلوحدةًصرفًاخرىًالتيًيتمًتخفيضًاعتماداتهاًًعشرة%(ً)10)علىً

يتمًاشعارًًاليةًالىًالنفقاتًالجاريةًوعلىًاالًتتمًالمناقلةًمنًتخصيصاتًنفقاتًالمشاريعًالرأسم
ً.دائرةًالموازنةًبالمناقلةًلغرضًالتأشيرً/االتحاديةًوزارةًالماليةً

المختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًاجراءًالتعديالتًالالزمةًعلىًموازنةًاالداراتًللوزيرًً-ثالثا
ًالعامًفيًحالةًعدمًوجودً ًأوًمنًمديرها ًالتابعةًلكلًمنهمًبمقترحًمنًمجلسًادارتها الممولةًذاتيا 
ًالمالي ًالمركز ًوتحسين ًاالنتاجية ًفي ًزيادة ًالى ًالتعديالت ًهذه ًتؤدي ًأن ًعلى ًادارة ًمجلس

واالقتصاديًلنهايةًالسنةًالماليةًبأستثناءًاالداراتًالممولةًذاتيا ًالتيًتتلقىًمنحةًمنًالخزينةًالعامةً
ً.للدولةًفيتطلبًاستحصالًموافقةًوزيرًالماليةًاالتحاديةًبشأنهاًلحينًطلبًاجراءًالتعديالت

ًوالماءً-رابعا ًالبلديات ًدوائر ًموازنة ًعلى ًالالزمة ًالتعديالت ًاجراء ًمديرهاًًللمحافظ ًمن ًبمقترح والمجاري
 .علىًانًتؤديًهذةًالتعديالتًالىًزيادةًفيًاالنتاجيةًوتحسينًكفاءةًعملًالدائرة

      ً

ًالمادةلــً)احتياطيًالطوارئ(ًالمنصوصًعليهاًفيًًلمجلسًالوزراءًاالتحاديًاستخدامًالمبالــــغًالمعتمــــدةً-5-المادةً
عاجلةًغيرًهذاًالقانونًاذاًكانتًهناكًحاجةًًذالنفقاتًالطارئةًبعدًنفا(ًمنًهذاًالقانونًلتسديد3ً/أوال /2)

ًالحاجةًلحدً)ًمتوقعةًوطارئة (ًمليارًدينارً)ثالثةًملياراتًدينار(3ًوعدمًوجودًتخصيصًلتغطيةًهذه
ً ًاالتحادي ًالمالية ًوزير ًوعلى ًحالة ًضمنًًإلكل ًالطوارئ ًاحتياطي ًتخصيصات ًالستخدام ًضوابط عداد

ً.لموازنةًالعامةًاالتحاديةًالسنويةتعليماتًتنفيذًا
ًً-أ - 6-المادة  ًلغاية ًالقانون ًهذا ًفي ًعليها ًالمصادق ًاالعتمادات ًالسنة31ًتستخدم ًمن ًاألول ًكانون /ً

 .2021الماليةًً
ً -ب /ً ًالمالية ًالسنة ًخالل ًالمتحققة ًااليرادات ًولغايةًإي2021ًتقيد ًاالتحادية ًالعامة ًللموازنة رادا 

فتقيدًايرادا ًللموازنةًالعامة2021ًًااليراداتًالمقبوضةًبعدًنهايةًالسنةًالماليةً/ماًأ،31/12/2021ً
ً.2022االتحاديةًللسنةًالماليةً

 (ًبينًالمحافظات.تنميةًاالقاليميًمناقلةًضمنًتخصيصاتً)أجراءًإالًيجوزً -7-المادةً
صالحيةًالمناقلةًفيماًيخصًالمؤسساتًالبلديةًالتابعةًلمحافظتهًوالتيًألحقتًبالمحافظةًيخولًالمحافظًً-8-المادةً

وزيـادةًاالعتمـادًوبضـمنهاًمحافظـةًكركـوكًبينًالمواردًالذاتيـةًلموازنـةًالمؤسسـاتًالبلديـةًضـمنًالمحافظـةًالواحـدةً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراضًصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانةًاالليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًلتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذًالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماتًالمطلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ً%(ً)ًعشرةًمنًالمائةً(ًمنًقيمةًايراداتًالبلديةًالمناقلًمنهاً.10والتنظيفاتًعلىًانًالًيزيدًعلىً)
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(ًمـنًقـانونًفـرضًرسـومًالمركبـاتًرقـم2ًالمـادةً)تقيـدًكافـةًااليـراداتًالمستحصـلةًعـنًتطبيـقًاحكـامًً-9-المادةً
ًلحسابًالخزينةًالع2015ً(ًلسنةً/40) افةًمـاًيقابلهـاًمـنًتخصيصـاتًامـةًللدولـةًويخـولًوزيـرًالماليـةًاضـايرادا ً 

ًماليةًللجهاتًذاتًالعالقة.
النفقاتًالحاكمة(ً)ًدًلفعليةًالمبينةًفيًالجدولً/اقليمًكردستانًمنًاجماليًالنفقاتًإحددًحصةًُتًً-الً أًوً-10المادةً

وتدفعًمنًوزارةًًاالتحاديةًوحسبًبياناتًوزارةًالتخطيطًبحسبًنفوسًكلًمحافظةًالملحقًبهذاًالقانوًن
ً.بموافقةًوزيرًالماليةًاالتحاديًالماليةًاالتحادية

االنفاقًالفعليً)ًالنفقاتًالجاريةًونفقاتًالمشاريعًاالستثماريةً(ًبحسبًًتحددًحصةًاقليمًكردستانًمنًمجموع -ًثانياً 
ًاالمانةً ،ً ًالجمهورية ًرئاسة ،ً ًالنواب ًمجلس (ً ًبـــ ًالمتمثلة ًالسيادية ًالنفقات ًاستبعاد ًبعد ًمحافظة ًكل نفوس

االرهابً،ًوزارةًالعامةًلمجلسًالوزراءً،ًرئاسةًالوزراءً،ًهيئةًالحشدًالشعبيً،ًوزارةًالخارجيةً،ًجهازًمكافحةً
ً ًالعليا ًالمحكمةًاالتحادية ًالدفاعً، ًالمستقلة ًالعليا ًالمفوضية ًهيئةًًلالنتخابات، ًنفقاتًاالنتخاباتً، ًفيها بما

جهازًالمخابراتًًالمساءلةًوالعدالةً،ًهيئةًدعاويًالملكيةًعداًالتعويضاتً،ًالهيئةًالعراقيةًللمصادرًالمشعةً،
،ًأجورًالمفاوضاتًوالمطالباتًالقانونية،ًالمساهمةًفيًكلفةًانتاجًالنفطًالخامًالمصدرً،ًمبالغًالوطنيًالعراقي

المساهماتًالعربيةًوالدوليةً،ًالنفقاتًالجاريةًلمديريةًاالحوالًالمدنيةًوالجوازاتًواالقامةًوقيادةًقواتًالحدودً
ًاالحوا ًمديرية ًمن ًلكل ًاالستثمارية ًوالمشاريع ًاالتحادية ًالموحدةًوالشرطة ًالبطاقة ًفيها ًبما ًواالقامة ًالمدنية ل

وقيادةًقواتًالحدودً،ًمجلسًاالمنًالوطنيً،ًالتمويلًالمشتركً،ًمشاريعًالموانئ،ًمشاريعًالسككًالحديديةً،ً
ً ًالعام ًوالنفع ًالسدود ًمشاريع ،ً ،ً ًاالجواء ًادارة ًالبنكًمشاريع عقود التراخيصمشاريع ًقروض ًعلى ًفوائد ً ،

ًعل ًفوائد ،ً ًالبنكًالدولي ًقرض ًعلى ًفوائد ،ً ًااليطالي ًالقرض ًعلى ًفوائد ،ً ًالدولي ًالنقد ًصندوق ًقروض ى
علىًقرضًفوائدًً(ً،JICAفوائدًعلىًقرضًجايكاً), ( بالدوالرTPIفوائد على قروض )االسالميًًللتنميةً،

اليابانًللتعاونًضًبنكًًوفوائدًعلىًقًرً ,(KFWًفوائدًعلىًالقرضًااللمانيً)ً،الشركةًالعامةًلتجارةًالحبوب
JBICًالدوليً) ًفوائدًعلىًالقرضًاليابانيًً( ًفوائدًعلىًالقرضًالصينيً، ًفوائدًعلىًالقرضًالسويديً، ،

(ً،ًفوائدًعلىًقرضًسيمنسًااللمانيً،ًفوائدًضمانًالصادراتً،ًفوائدًالضماناتًالسياديةUKEFًالبريطانيً)
ًا ًالصندوق ًقرض ًعلى ًفوائد ،ً ًالفرنسي ًالقرض ًعلى ًفوائد ًالقرضً، ًعلى ًالفوائد ،ً ًالزراعية ًللتنمية لدولي

(ً ًااليطالي ًالقرض ًعلى ًالفوائد ،ً ًالقرضً SACEالسعودي ًعلى ًالفوائد ،ً ًالكويتي ًالقرض ًعلى ًالفوائد ،ً )
(ً،ًفوائدًعلىًقرضًاكزمًبنكًالكوريً،ًفوائدًعلىًقرضًاكزمBPIً،ًالفوائدًعلىًالقرضًالفرنسيً)االمريكي

،ًالفوائدًعلىًاعادةًهيكلةًالديونًالخارجيةًعلىًدولًناديًباريسً،ًسنداتًالخارجيةبنكًالهنديً،ًفوائدًعلىًال
ًديونً ًاطفاء ًعلى ًالسندات ًفوائد ،ً ًباريس ًنادي ًخارج ًدول ًعلى ًالخارجية ًالديون ًهيكلة ًاعادة ًعلى الفوائد

يونيةًالعراقً،ًالقطاعًالخاصًفيًالخارجً،ًالفوائدًعلىًمستحقاتًصندوقًالنقدًالعربيًعنًاتفاقيةًهيكليةًمد
ًالقديمة ًالخزينة ًحواالت ًعلى ًفوائد ً ً ًاالقتصادي، ًلألنماء ًالعربي ًالصندوق ًمستحقات ًعلى ًفوائدًًفوائد ،

ًلشحواال ًالتمويل ًحوالة ًبموجب ًالخزينة ًوالرافدينًت ًالرشيد ًمصرف ًمن ًكل ًقبل ًمن ًاالجنبية ًالنفط ركات
ًالموازنة ًقانون ًبموجب ًللتجارة ًالعراقي ًًوالمصرف ًالمركزيًً، ًالبنك ًلدى ًالمخصومة ًالخزينة ًحواالت فوائد

،ًفوائدًحواالتًالخزينةًعنًطريقًصندوقًالتقاعدًبموجبًقانون2016ًًالعراقيًبموجبًقانونًموازنةًعامً/
،ًفوائدًعلىًالقروضًالممنوحةًمنًقبلًالمصرفًالعراقيًللتجارةًبموجبًقانونًموازنتي2015ًًموازنةًعامً/

/ً 2016ًًو2015ًعام ًالخزينةً، ًحواالت ًاصدارات ًاقساط ًتسديد ًالعراقية، ًبالدنانير ًالوطنية ًالسندات فوائد



age 17 of 31 
 

ًالقديمةً،ً ًبموجبًقانونًتعويضاتًحربًالكويت،ً، اقساطًالقروضًالممنوحةًمنًالمصرفًالعراقيًللتجارة
يدًاقساطً،ًتسديدًاقساطًاعادةًهيكلةًالديونًالخارجيةًلدولًناديًباريسً،ًتسد2016ًو2015ًعامًًموازنتيً

ًباريس ًنادي ًخارج ًلدول ًالخارجية ًالديون ًهيكلة ًللديونًًاعادة ًالنقدية ًالتسوية ،ً ًالخارج ًفي ًالديون ًتسوية ،
مستحقاتًصندوقًالنقدًالعربيًعنًاتفاقيةًاعادةًهيكلةًمديونيةًالصغيرةًللقطاعًالخاصًفيًالخارجً،ًتسديدً

ًتسدي ،ً ًالدولي ًالنقد ًصندوق ًقروض ًاقساط ًتسديد ،ً ًاقساطًالعراق ًتسديد ،ً ًالدولي ًالبنك ًقروض ًاقساط د
،ً ًاالمريكي ً)القرض ًقروض ًاقساط ًضمانJICAًتسديد ًاقساط ًتسديد ًالسيادية، ًالضمانات ًاقساط ًتسديد ،ً )

الصادراتً،ًتسديدًاقساطًالقرضًااليطاليً،ًتسديدًاقساطًقرضًسيمنسًااللمانيً،ًقرضًالبنكًاالسالميً
ً ًالقرض ًاقساط ًتسديد ،ً ً)للتنمية ًالسKFWااللماني ًالقرض ًاقساط ًتسديد ،ً ًالقرضًعود( ًاقساط ً،تسديد ي

(ً،ًتسديدًاقساطًالقرضًالصيني،ًتسديدًاقساطًالقرضًالروسيً،ًتسديدًاقساطًالقرضUKEFًالبريطانيً)ً
تسديدًمستحقاتًًتسديدًاقساطًالقرضًالسويدي،ً،ً(ًاليابانيJBIC(ً،ًتسديدًاقساطًقرضً)SACEااليطاليً)

عربيًلألنماءًاالقتصادي،ًتسديدًاقساطًالسنداتًالخارجيةً،ًتسديدًقروضًصندوقًالدوليًللتنميةًالصندوقًال
(ً،ًتسديدًالقرضًالفرنسيً،ًتسديدًاقساطBPIًالزراعيةً،ًتسديدًالقرضًالكويتيً،ًتسديدًالقرضًالفرنسيً)

ًالسندا ًاقساط ًتسديد ،ً ًالهندي ًبنك ًاكزم ًقرض ًاقساط ًتسديد ،ً ًالكوري ًبنك ًاكزم ًألطفاءًقرض ًالخارجية ت
(ً ًقروض ًاقساط ًتسديد ،ً ًالحبوبTPIالديون ًلتجارة ًالعامة ًالشركة ًقرض ًتسديد ،ً ًبالدوالر ًاقساطًً( ،تسديد

ً،ًحواالتًالخزينةًبموجبًاالحتياطيًالقانونيًمنًقبلًالمصارفًالحكوميةً،ًتسديدًاقساطًالسنداتًالمحلية
ً.برنامج دعم جائحة كورونا

 
ًً-11-المادة ًاوال : ًبينستتتم ًالمستحقات ًللسنواتواًاالتحاديةًالحكومةًوية ًكردستان ولغاية2004ًًًمنًقليم

يًبالتنسيقًمعًديوانًالرقابةًالماليةًلألقليمًبتدقيقهاًإلظهارًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحادبعدًقيام2020ًً
راداتًالماليةًالمتحققةًالحساباتًالختاميةًالمصادقًعليهاًمنًقبلًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحاديًمنًاالي

ًوالنفقاتًبعدًاستبعادًالنفقاتًالسياديةًوماًجرىًانفاقهًلإلقليمًضمنًالنفقاتًالحاكمة.ً
الف460ًًتلتزمًحكومةًاقليمًكردستانًبأنتاجًًالنفطًالخامًمنًحقولهاًوبمعدلًكمياتًاليقلًعنًً-أًًثانيا :

وحسبًالبياناتًالمقدمةًتًاالنتاجًوالنقلًوالتشغيلًبرميلًيومياًويتمًاستبعادًالكمياتًالالزمةًلتغطيةًنفقا
والكمياتًالمستهلكةًمحلياًفيًاالقليمًوالكمياتًالتيًتغطيًتخصيصاتًحصةًاالقليمًمنًالبتروًدوالرًبذلكً

الفًبرميلًنفطًخامًيومياًبسعر250ًًعلىًانًالًتقلًاقيامًالكمياتًالمسلمةًعنًالمبالغًالمتحققةًمنًبيعً
ًشركةًسومو.

ًتن ً ًب ًالفقرة ًاقليمًً)أ(فذ ًحكومة ًفي ًالطبيعية ًالثروات ًووزارة ًاالتحادية ًالنفط ًوزارة ًبين ًبالتنسيق اعاله
ًكردستان.

جًتلتزمًحكومةًاقليمًكوردستانًتسليمًااليراداتًغيرًالنفطيةًالىًخزينةًالدولةًوحسبًقانونًاالدارةًالماليةً
بتدقيقً بالتنسيقًمعًديوانًالرقابةًالماليةًفيًاالقليماالتحاديًعلىًانًيقومًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحاديً

ً.البياناتًالمتعلقةًبتلكًااليرادات
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العراقيًللتجارةًلدىًالمصارفًالحكوميةًًًالمصرفتتمًتسويةًمابذمةًحكومةًاقليمًكردستانًمنًارصدةًً–دً
2021ًتخصمًمنًحصةًاالقليمًوتبدأًمنًالسنةًالماليةًًشهريةوالخاصةًوتقومًوزارةًالماليةًبجدولةًاقساطً

ًسنوات.7ًولمدةً
القانونًوالجداولًالمرفقةًبهًًتلتزمًالحكومةًاالتحاديةًبتسديدًمستحقاتًاقليمًكردستانًالواردةًفيًهذاً-هــً
ًً.منًهذةًالمادة(ًًأً،بً،جً،دً)ًالفقراتقيامًاالقليمًبتنفيذًًبعد

تنسيقًالإلزامًأقليمًكردستانًتزويدًوزارةًالماليةًاألتحاديةًبعدًتدقيقًديوانًالرقابةًالماليةًاألتحاديًبً–ثالثاً
عسكري(ًموزعًحسبًً–معًديوانًالرقابةًالماليةًفيًاالقليمًبالمالكًالوظيفيًللتشكيالتًالتابعةًلهً)مدنيً

دًالمحددةًلهًبموجبًجدولًالقوىًالعاملةًًالدرجةًوالعنوانًالوظيفيًالشاغرًوالمشغولًوالجنسًوفقاًلألعدا
ً.30/6/2021ً)ج(ًالمرفقًبهذاًالقانونًفيًموعدًاقصاهً

لهاًتلتزمًحكومةًاقليمًكردستانًبصرفًمستحقاتًرواتبًموظفيًاألقليمًمنًالتخصيصاتًالمقررةًً–رابعاً
ً ًاي ًوقبل ًالموظفين( ً)تعويضات ًاالقليم ًموازنة ًاعتمادات ًاخًرضمن ًنفقة ًألي ًصرف ًموازنتهامر ًمن ًى

 الجارية.

ً(ً-أوالً -12–المادة  ًج ًبـ)الجدول/ ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات ًاالتحادية ًالوزارات ًًتلتزم ًالقوىًالمتضمن عدد
ًالملحقًبهذاًالقانون.2021ًالعاملةًللوزاراتًوالدوائرًالممولةًمركزيا ًلسنة/

ً-ثانياً  ًالوزاراتً-أ ًًعلى ًكافة ًوالمحافظات ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًضمنًًوالجهات ًالتعيينات ايقاف
ًذاتياً ًالشركاتًالعامةًوالهيئاتًوالمديرياتًالممولةالمديرياتًالممولةًمركزياًًوالتشكيالتًالتابعةًلهاًمنً

ً ًأو ًللدولة ًاالتحادية ًالعامة ًالخزينة ًمن ًمنحة ًتتلقى ًقروضالتي ًالحكوميةًاً تلقت ًالمصارف ًسابقاً ًمن
الشاغرهًاوًالتيًسيتمًالبحثًًموضوعنًتحذفًالدرجاتًالوظيفيةًضمنًمفرداتًمالكًالجهاتًأعلىً
الدوائرًالخدميةًامانةًبغدادً)ًبأستثناءًًًحالةًالىًالتقاعدًأوًاالستقالةًأوًالوفاةبسببًالنقلًأوًاإلًهاشغوًر

ابعةًلوزارةًاالعمارًواالسكانًوالبلدياتًومديريةًماءًبغدادًومديريةًمجاريًبغدادًوالمؤسساتًالبلديةًالت
العامةًوالمؤسساتًالبلديةًالتابعةًلكلًمحافظةًودوائرًالمجاريًفيًالمحافظاتًودوائرًالماءًواالشغالً

ًالمالكًللسنواتً) ًبشواغرًحركة ،2019ًً،2020ًًفيًالمحافظاتًكافةًوعلىًانًتحتفظًًكلًمنها
حسبًاالسبقيةًباالضافةًالىًاالحتفاظًبحركةًالمالكًلعامً(ًلغرضًاالستفادةًمنهاًلتثبيتًالعقود2021ً

للمؤسساتًالبلديةًًودوائرًالماءًودوائرًالمجاريًالتيًلمًتستكملًاجراءاتًالتعيين2017ًًو2016ً/ً
ًوالبلديات ًواالسكان ًاالعمار ًوزارة ًقبل ًمن ًعام/ًواالشغالًبشأنهم ًخالل ًألحكام2018ًًالعامة استنادا 

ويستثنىًمنًً(2018ً(ًلسنةً/9منًقانونًالموازنةًالعامةًاالتحاديةًللدولةًرقمً)ًثانيا ً(ً-11المادةً)
ًالصحةًمنًذلكً بقانونًذويًالمهنًالطبيةًوالصحيةً)المشمولينًالذينًسيتمًتعيينهمًعلىًمالكًوزارة
ً 6ًًرقم 2000ًًلسنة ًوقانون ًالمعدل ًالخريجين ًتشغيل 67ًًاألوائل ًحملة2017ًًلسنة ًتشغيل وقانون

ًفيًجميعًالمؤسساتًالحكوميةًعلىًانًينقلًملفًالتعيينات(2017ًًلسنة59ًًالشهاداتًالعلياًرقمً
ً.الىًمجلسًالخدمةًاالتحادي
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مجلسًالوزراءًفكًارتباطًواعادةًهيكلةًالدوائرًواالقسامًفيًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًعلىًً–بً
ًالتيًتمارسًبموجبًقوانينه ًفيًقانونًمجلسًبوزارة ًاوًمماثلةًللمهامًالمنصوصًعليها ًمهامًمناظرة ا

ً.المعدلًلتفعيلًدورًالمجلسًفيًملفًالخدمةًالعامة2009ًلسنة4ًًالخدمةًالعامةًاالتحاديًرقمً
ً ًً-ج ًوالتخطيط ًوالمالية ًاألتصاالت ًوزارات ً على ًاألتحادي ًالخدمة ًالالزمةًومجلس ًالمعايير وضع

ًتقاعديً ًورقم ًوظيفي ًرقم ًمن ًالحكومية ًالمعر فات ًمنح ًفي ًاساسا ًالبايومترية ًالهوية ًألعتماد وتنفيذها
ًالهوياتً ًفي ًالبايومترية ًالبصمات ًبأعتماد ًالدولة ًودوائر ًالمؤسسات ًجميع ًوإلزام ًاجتماعي وضمان

زياًخاللًمدةًالًتتجاوزًستةًاشهرًمنًتأريخًالتعريفيةًلمنتسبيهاًلغرضًتقاطعًالبياناتًوالمعلوماتًمرك
ًاقرارًالموازنةً.ً

ًً-د ًبتعويض ًوالمحافظات ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات ًالوزارات ًالتلتزم ًابناءًالدرجات ً ًمن وظيفية
ًًً.األقلياتًمنًنفسًالمكوناتًوحسبًاألليةًاليًيتمًاعتمادهاًفيًالتعيين

وزارتـــيًالـــدفاعًوالداخليــةًتحويـــلًالمراتـــبًالـــراغبينًمـــنًحملــةًشـــهادةًالبكـــالوريوسًفـــأعلىًالـــىًًتلتـــزم-ًهـــ
ً.المالكًالمدنيًفيًنفسًالوزارة

ً ًالمرتبً–و ًغير ًوالجهات ًالوزارات ًتلتزم ًبوزارة ًًبأعادةطة ًوالنواحيًًم)اعضاء ًاالقضية جالس
الىًوظائفهمًالتيًكانواًيشغلونهاًوالمحافظاتًوالنوابًوالوزراءًوالمحافظينًورؤساءًالوحداتًاالداريةً(ً

وظيفيةًوالتخصيصًالماليًلهمًوتحتسبًالمدةًالتيًالوعلىًوزارةًالماليةًتوفيرًالدرجاتًقبلًانتخابهمً
 .والتقاعدخدمةًالغراضًالعالوةًوالترفيعًفيًتلكًالمجالسًقضاهاًالمذكورونًاعالهً

ً -ثالثاً  ًاالتحادي ًالمالية ًلوزير ًصالحية ًالوظيفية ًالدرجات ًاستحداث ًمركزيا  ًالممولة ًالدوائر ًخدماتًفي لنقل
ً ًالعامةًمنسوبي ًالخزينة ًمن ًمنحة ًتتلقى ًالتي ًذاتيا  ًالممولة ًالعامة ًوالمديريات ًوالهيئات ًالعامة الشركات

يًأيترتبًعلىًذلكًًالنًأللدولةًالىًمالكًالدوائرًالممولةًمركزيا ًلتغطيةًاحتياجاتهاًمنًالموظفينًعلىً
ًتبعاتًمالية.ً

وتحتسبًمدةًالتعاقدًللمثبتينًعلىًالمالكًالدائمًخدمةًفعليةًكافةًفيًدوائرًالدولةًًوًالتعاقدًيمنعًالتعيينأًرابعا ًـــــً
ًالعالأل ًغراض ًبما ًوالتقاعد ًوالترفيع ًالوة ًالتوقيفاتًأيترتب ًتستوفى ًان ًوعلى ًرجعي ًبأثر ًمالية ًتبعات ي

ً.عنًمدةًالتعاقدًالمحتسبة)وبضمنهاًحصةًالدائرة(ًالتقاعدية
ودوائرًالماءًوالمجاريًلسًالقضاءًاالعلىًوالدوائرًالبلديةًبًيستثنىًمنًالتعيينًباسلوبًاعادةًالتعاقدًمج

فيًفصلًتعويضاتًالموظفينًالمقرةًفيًكافةًفيًحالةًوجودًضرورةًلذلكًومنًضمنًتخصيصاتهاًالماليةً
ًالقانوًنًهذا

ًالوزراء -ًت ًالوزاراتًًلمجلس ًبقية ًحاجة ًلتغطية ًالكهرباء ًوزارة ًمتعاقدي ًمن ًوالمالية ًالبشرية ًالموارد مناقلة
ًوالجهاتًغيرًالمربطةًبوزارةًمنًالتعاقداتًالضروريةًالتيًتحتاجهاًمعًتخصيصاتهمًالماليةً.

ـــــعًاجـــــورًللمحاضـــــرينًًو -ًث ـــــةًالصـــــالحياتًالتابعـــــهًلهـــــاًدف ـــــةًوالمـــــديرياتًالمنقول ـــــىًًوزارةًالتربي ـــــينًاألداعل ري
داريـــــةًومباشـــــراتًســـــابقةًًويتـــــولىًالتربيـــــةًًالـــــذينًصـــــدرتًلهـــــمًاوامـــــرًإًالعـــــاملينًالمجـــــانيينًفـــــيًقطـــــاعًو

  .2021مجلسًالوزراءًتحديدًتلكًاالجورًمنًاالموالًالمخصصةًفيًموازنةً
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ًابقةًلغايةــــــــــــــــــــــــطفاءًالسلفًللسنواتًالسإضافةًتخصيصاتًلغرضًإلوزيرًالماليةًاالتحاديًصالحيةًً-13-المادة 
نًيتمًتدقيقهاًمنًديوانًالرقابةًالماليةًأوالتيًصرفتًنتيجةًلقوانينًنافذةًوبعد31/12/2020ًًًتأريخ

ًخيرةًلتسويتهاً.نًتكونًهذهًالسنةًاألأاالتحاديًومصادقةًمجلسًالوزراءًاالتحاديًعليهاًعلىً
قياديةً)مديرًعامًفماًفوق(ًمالمًيوجدًلهاًدرجةًفيًقانونًالوزارةًأوًيًوظائفًأعدمًالتعيينًفيً-اوالً ً-14 -المادة

 أوًتعليماتًاشغالًالمنصب.ًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارة
الموظفًبدرجةً)مديرًعامًفماًفوق(ًللوزيرًالمختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًاحالةً –ًثانياً 

ًإالذيًالًيديرًتشكيلً ًفوقًالىًالتقاعد ًقانونًالتقاعدًداريًبمستوىًمديريةًعامةًفما وفقا ًألحكام
خرىًعندًتوفرًالشاغرًالذيًيتناسبًمعًعنوانهًالوظيفيًوبموافقةًالجهةًأأوًينقلًالىًدائرةًًالموحدً

فينًعلىًانًيقدمًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحاديًالىًمجلسًالنوابًتقريرا ًبأسماءًالموظًليهاإالمنقولً
ً.بدرجةً)ًمديرًعامًفماًفوقً(ًالذيًالًيديرًتشكيلًاداريًبمستوىًمديريةًعامة

ًً-ثالثا ًبينً-أ ًوالتنسيب ًالنقل ًوًايقاف ًحالةًًالرئاسات ًفي ًإال ًكافة ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات الوزارات
ً ًللالضرورة ًاالاو ًالعدالة ًبقوانين ًًنتقاليةمشمولين ًحدود ًفي ًذلك ًيكون ًأن ًالمرصعلى ًالمالية دةًًوالتخصيصات

ًً.ضمنًموازنةًكلًمنهاًدونًمفاتحةًوزارةًالماليةًبطلبًتخصيصاتًماليةًإضافية
اعالهًً)أ(استثناءًمنًالفقرةًًالىًمجلسًالخدمةًاألتحاديًالرئاساتًالثالثموظفًمن200ًًينقلًًً-بً

ً ًالوظيفية ًوالدرجة ًالراتب ًبكامل ًاحتفاظهم ًمع ًالفقرة ًهذة ًكانًومن ًًاالتي ًنقلهمعليها ًذلكًًقبل ويستمر
ً.ًبالتنسيقًمعًمجلسًالخدمةًاالتحاديللسنواتًالالحقةًعلىًانًيتمًنقلهمً

داخلًالعراقًلتنفيذًطبعًالكتبًالمدرسيةًلسدًاحتياجاتهاًوفقاًًالعامًوالخاصلوزارةًالتربيةًدعوةًالقطاعينًً-رابعاً
ًالعامً ًالقطاع ًاو ًلها ًالتابعة ًالتخصصية ًالتشكيالت ًوتكليف ًالوزارة، ًمن ًالمحددة ًالفنية ًوالمعايير للمواصفات

لمعدةًمنًلتجهيزهاًباالثاثًوالمستلزماتًالتربوية،ًوالتعاقدًبصيغةًاعتمادًمستنديًمعززًوفقاًللمواصفاتًالفنيةًا
ً.2018لسنة790ًًمعًالغاءًقرارً قبلها

ً –15-المادة  الىًحسابًالخزينة2020ًًو2019ًًًيعالمًواالتصاالتًلعامتحولًجميعًايراداتًهيئةًاإلً-اوال 
العامـــــةًاالتحاديةًللدولةًبعدًاستقطاعًمبلغًالموازنةًالخاصًبهاًالمصادقًعليهاًمنًمجلسًاألمناءً

ًاالتحادية.ووزارةًالماليةً
تسديدًماًعليهاًمنًمبالغًوغراماتًبثانيا ًـــــًعلىًهيئةًاالعالمًواالتصاالتًالزامًشركاتًالهاتفًالنقالًًًًًًًًًًًًًًًً

ًنهائيا ًلحسابًالخزينةًالعامة2021ًًوالتزاماتًماليةًخاللًالنصفًاالولًمنًعامً/ ويسجلًايرادا 
ً.ًتلكًالشركةًرخصةًعملللدولةًوفيًحالةًعدمًالتسديدًتلغىً

ً)ً-16-المادة ًالمادة ًأحكام ًمراعاة ًمع ًــــ 54ًأوال  ًعلى ًالقانون ًهذا ًمن )ً ًاإل)وزارات ًاالتصاالت، عمارًالكهرباء،
جورًالكهرباءًوالهاتفًوالماءًأمانةًبغدادًتفعيلًجبايةًأًوً(ًوالمحافظاتالعامةًواالشغالًواإلسكانًوالبلديات

ً ًاالخرى ًالرسوم ًوجميع ًالمقدمةًوالمجاري ًالخدمات ًعن ًالخاصة ًقوانينها ًضمن ًعليها المنصوص
ًًو ًاألأللمواطنين ًمواردهاًصحاب ًزيادة ًلغرض ًوغيرها ًالعام ًوالقطاع ًالحكومية ًوالجهات ًوالمصانع عمال

ًايًًالذاتية ًتروج ً،وال ًالمذكورة ًللجهات ًالجارية ًالموازنة ًمن ًالجباية ًمبالغ ًاستقطاع ًالمالية ًوزارة وعلى
ً.دوائرًالدولةًدونًانًيقدمًالمستفيدًفواتيرًالجبايةًًمعاملةًفيًجميع
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ً ًــــ (100ًتكونًجبايةًاجورًالماءًوالمجاريًالمانةًبغدادًوالبلدياتًوفيًالمحافظاتًبالحدًاالدنىً)ثانيا 
دينار(ًللمترًالمكعبًالواحدًتتصاعدًطردياًوفقاًلفئاتًاالستهالكًونسبهاًالمعتمدةًمنًقبلًًمائةدينارً)

ًتلكًالدوائرًعلىًانًتكونًالجبايةًشهريا .
علىًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًوالمحافظاتًكافةًًتطبيقًنظامًالجبايةًااللكترونيةًوًً-ثالثاً

بًوالرسومًكافةًالخاصةًبهاًعنًطريقًالقطاعًالعامًاوًالخاصًاوًأتمتةًاألجراءاتًألستحصالًًالضرائ
ًمنًخاللًالمشاركةًبينهما.

ًالوحداتًً-ًرابعا ًكل ًوربط ًاالستيراد ًوإجازات ًوالكمركي ًالضريبي ًالنظام ًأتمتة ًالوزراء ًمجلس على
ًللبضائعً ًالكمركية ًالرسوم ًوجباية ًالقانون ًهذا ًاقرار ًفور ًالكتروني ًبنظام ًوالكمارك ًللضريبة الخاضعة

ماداتًالمستنديةًالمستوردةًعلىًاساسًماًتمًبيعهًمنًالعملةًاالجنبيةًمنًخاللًنافذةًبيعًالعملةًوًاالعت
الىًمستورديًالسلعًعلىًانًيتمًتسويةًالفروقاتًبعدًدخولًالبضائعًالمستوردةًوالمدققةًمنًقبلًالجهاتً

ًالمعنيةً.
ًوزارةًالكهرباءلً-خامساً

تزويدًاألحياءًالسكنيةًالتيًالتوجدًفيهاًشبكةًتوزيعًالطاقةًالكهربائيةً)غيرًمكهربة(ًبشبكةًأرضيةًً-1ًً
ً ًعدادات ًنصب ًتسمع ًيتم ًان ًعلى ًمالية ًتبعات ًاي ًالوزارة ًتتحمل ًان ًوبدون ًالدفع ًمسبقة ديدًذكية

ًالجبايةًوبموجبًاتفاقاتًبينًالوزارةًوالشركاتًالمنفذةًمستحقاتًكلفًالتنفيذًمنًخالل
ًذكيةًتغيير–2ً ًعدادات ًنصب ًمع ًارضية ًشبكات ًالى ًالهوائية ًالتوزيع ًولكلًًاوًشبكات ًالدفع مسبقة

ًا .يتمًدفعًمستحقاتًالشركاتًالمنفذةًلذلكًمنًالجبايةًوفقًماتراهًمناسبًالمستهلكينًعلىًان
الدفعًللوحداتًًمسبقةًاوًلزامًالشركاتًالمنفذةًللمجمعاتًالسكنيةًاألستثماريةًبنصبًعداداتًذكيةإ–3ً

ًالمجمعات ًتلك ًفي ًحالًً،السكنية ًفي ًاخرى ًشركة ًاو ًالمنفذة ًالشركة ًنفس ًقبل ًمن ًالجباية ًادارة وتتم
ًً.اعتذارًالشركةًالمنفذةًعنًالعمل

ًوتزويدهاً–4ً ًللمدن ًاألساسي ًالتصميم ًوخارج ًداخل ًوالمستهلكين ًالسكنية ًالوحدات ًجميع ًمن الجباية
ًالدفع.ًمسبقةبعداداتًذكيةًاوً

ً ًالتفاًوً-سادسا ًالكهرباءًاعادة ًاالستثمارية)علىًوزارة لمحطاتًً)take or payًضًلتعديلًفقراتًالعقود
ًانتاجًالكهرباءًبماًيضمنًالمصلحةًالعامة.

ًاعمالًالحوكمةًااللكترونيةًفيًجميعًالوزاراتًمعًلً–ًسابعا ًاالتصاالتًبتنفيذ مجلسًالوزراءًتكليفًوزارة
ًوضعًجداولًزمنيةًللتحولًااللكتروني.

علىًالمالكًالدائمًأوًعارةًالموظفًًإللوزيرًالمختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًأوًالمحافظًً-17-المادة
ًفيهاًشركاتًالجبايةًعلىًًللعملًبالقطاعًالخاصالمؤقتً ًاألمانةًالعامةًلمجلسًوفقًضوابطًتصدًربما ها

ًالوزراءًعلىًانًتتحملًالجهةًالمستفيدةًراتبًالموظفًالمعارًومخصصاته.
ًً-18–المادة  ًالهاتفًالنقالًوشبكاتًاالنترنتًبنسبةًًاستمرارً-أً–أوال  ًالمبيعاتًعلىًخدمةًتعبئة فرضًضريبة

ًللخزينةًالعامةً،(ةئا%(ً)عشرينًمنًالم20) ًنهائيا  ًايرادا  لفًاويخضعًالمخً،وتقيدًايراداتها
ًالدخل ًفيًقانونًضريبة ًالواردة علىًانًيكونًالتحاسب1982ًً(ًلسنة113ًرقمً)ًلألحكام

ً.حصراً ً(االتحاديةً/ًقسمًكبارًالمكلفينًالهيأةًالعامةًللضرائب)الضريبيًفيً
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(36ًالثورةًالمنحلًرقمً)ًمجلسًقيادةقرارًبضريبةًالمبيعاتًالمنصوصًعليهاًأحكامًتسريًً–بً
ً.صعوداًجةًالثانيةلغايةًالدًرًلفنادقاعلىًالخدمةًالمقدمةًفيًالمطاعمًًو1997ًلسنةً

ًيً-ثانياً  ًضريبيفرض ًًطابع (ً ًمقداره ًمقطوع ًدينار(25000ًبمبلغ ًألف ًوعشرون ً)خمسة ًدينار )
ً ًالواحد ًللشخص ًوُتقيد ًالعراقية ًالمطارات ًجميع ًفي )ً ًالخارجي ً)السفر 90ًعن ًمنها إيرادا ً%

ً.لتطويرًالمطاراتلسلطةًالطيرانًالمدنيً%ًمنها10ًوًًللخزينةًالعامة
ضريبةًًيتضمنًفرضًبمعاييرًوًمواصفاتًدوليةًعلىًوزارةًالماليةًاصدارًطابعًضريبيً-أً–ثالثا ً

علىًً،%(200والمشروباتًالكحوليةًوالروحيةًبنسبةً)%(100ًبنسبةً)علىًالسكائرًوالتبوغً
ًمنًتلكًالمفردات ًمستوردة ًلتجبىًمنًمستورديًهذهً،انًيلصقًذلكًالطابعًعلىًكلًمفردة

ً.ًالبضائع
مباشرةًعنًطريقًمحطاتًوالذيًيباعًًالوقودًالمستوردً%(ًعلى15)ًيبةًبنسبةفرضًضًرً–بً

ًً.للسياراتًًتعبئةًالوقود
(ًب،أعلىًوزارةًالماليةًاصدارًالضوابطًالالزمةًلتنفيذًفرضًالضرائبًالمذكورةًبالفقرتينً)ً–ًج

ًمنًهذاًالبند.ً
لتزامنًنفاذًهذاًالقانون2019ًًلسنة9ًًتمديدًالعملًبقانونًالعفوًمنًالعقوباتًالضريبيةًرقمًً-رابعاً

ًمعًانتشارًجائحةًكورونا.
ًً–ًخامسا 1ًيخصص ًواحد %ً ًوتوزعًًمن ًللضرائب ًالعامة ًالهيأة ًالى ًالضريبية ًااليرادات ًمن المائة
ً:كاالتي
ًًثالثوًنً%30ً-أ ًالمئويةًمن ًالنسبة ًاساس ًعلى ًشهريا ًالهيأة ًموظفي ًالى ًحوافز ًمنها المائة

ً.الفروعًالضريبيةًومركزًالهيأةيرادتًالمستحصلةًمنًلإل
ً.المائةًمنهاًلتأهيلًالبنىًالتحتيةًللهيأةمنًًسبعوًنً%70ً-بً
ًعملً-ًسادسا ًرسم ًًيفرض ًمقداره) ًمقطوع ًبمبلغ ًالعراق ًفي ًاالجانب ًالعاملين (1500000ًعلى

ًعامل ًكل ًعن ًسنويا ًدينار ًالف ًوخمسمائة ًالداخليةًً،مليون ًوزارة ًفي ًاألقامة ًدائرة ًقبل ًمن تجبى
لىًانًتخصصًعلزيادةًرأسًمالًالمصرفينًلصالحًالمصرفًالصناعيًوالمصرفًالزراعيًمناصفةً

ً.والمزارعينًوالفالحينًلمشاريعًالصناعيةًوالزراعيةلدعمًا
ًوالمحافظاتًكافةًًاستمرارًالوزاراتًً-أوالً ً-19-المادة  صالحيةًفرضًرسومًأوًبوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارة

أوًفرضًرسومًأو2019ًًو2018و2017ًًو2016ًًالتيًتمًفرضهاًخاللًاالعوامًًجورًخدماتأ
ًجديدة ًخدمات ًالحاليةًاجور ًالخدمات ًوأجور ًالرسوم ًالمقًرًوتعديل (ً ًالسيادية ًالرسوم ًةباستثناء

وفقًضوابطًيصدرهاًالوزيرًالمختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًعلىًنافذةً(ًقوانينًاالتحاديةًالالبموجبً
ً.المرتبطةًبوزارةًأوًالمحافظً

(ً ًنسبة ًتخصص ًـــ ًالمحافظات50ًثانيا  ًالى ًالحدودية ًالمنافذ ًايرادات ًمن )ً ًالمائة ًمن ًخمسون (ً )%
نجازًمشاريعًالموجودًفيهاًتلكًالمنافذًعلىًانًتخصصًتلكًالمبالغًلتقديمًالخدماتًللمحافظةًأوًا
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أوًاعمارًالمنافذًالحدوديةًً،استثماريةًأوًتمويلًالمشاريعًالمستمرةًفيًالمحافظةًضمنًأبوابًالموازنة
%(ًمنًالنسبة20ًفيًكلًمحافظةًعلىًأنًالًتقلًالنسبةًالمخصصةًإلعمارًالمنافذًالحدوديةًعنً)

ًالمذكورةً.ً
ديًومنًضمنًتخصيصاتًمحافظةًالبصرةًمنًعلىًوزارتيًالماليةًوالتخطيطًفتحًاعتمادًمستنًً-ثالثاً

ًوالرابطًبينًمطارً ًلتنفيذًمشروعًالطريقًالحوليًلمحافظةًالبصرة ًاعاله ًثانيا ًالفقرة ًالحدودية المنافذ
ًالبصرةًوطرقًمنافذًسفوانًوالشالمجةًوموانئًامًقصرًوخورًالزبيرًوالفاوًوابوًفلوسً.

ً ًإدراجً–رابعا ًالتخطيط ًوزارة ًالعراقًًعلى ًعاصمة ًالبصرة ًقانون ًلتفعيل ًالمطلوبة ًالمبالغ تخصيص
ً.األقتصاديةًمنًتخصيصاتًالبترودوالرًلمحافظةًالبصرة

%ًمنًاجماليًاألرصدةًالفائضةًالمتراكمةًلكافةًالصناديقًالمرتبطةًبالوزارةًاو50ًتؤولًنسبةًً–ًخامسا
الىًالخزينةًالعامةًللدولةًًوأستثناء 31/12/2020ًًالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًلغايةًالسنةًالماليةً

ًمنًكافةًالقوانينًالنافذة.
تلغىًالنصوصًالقانونيةًكافةًالتيًتسمحًبالجمعًبينًراتبينًأوًأكثرًلَمنًيشغلًمنصبًمديرً -أوالً ً-20-المادة 

 عامًصعودا ً.
علىًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًوالمحافظاتًكافةًإيقافًالنفقاتًالحكوميةًغيرًالضروريةًً–ثانياً 

ً.فيًالتشكيالتًالممولةًمركزيا ًأوًذاتيا ًوأجورًالمؤتمراتًوالتدريبًوالنثرياتًوالضيافة
تحاديًاعادةًتخصيصًالمبالغًلوزيريًالماليةًوالتخطيطًاالتحاديينًبالتنسيقًمعًوزيرًالزراعةًاالً-أً -21-المادة 

المستردةًًمنًالمزارعينًعنًقروضًمشاريعًالمبادرةًالزراعيةًالمستلمةًًمنًقبلًالفالحينًلألعوامًالسابقةًالىًموازنةً
أ(ًمنًً-23منًالمادةً)ًلزراعيةًللمصرفًالزراعيًاستثناءً علىًانًتخصصًحصرا ًلمشاريعًالمبادرةًاً،2021عامً/

ً.2019(ًلسنةً/6الفصلًالرابعًمنًقانونًاالدارةًالماليةًاالتحاديةًرقمً)
ً ًاوًً-ب ًالجديدة ًكافة، ًبالرش ًالري ًومنظومات ًالزراعية ًوالمعدات ًالمكائن ًأستيراد ًالخاص للقطاع

ً ًالزراعة ًوزارة ًاعالم ًمع ًالمختصة ًالجهات ًلدى ًاصوليا ًتسجيلها ًيتم ًان ًعلى ألغراضًالمستعملة
 أحصائية.

منعًاستيرادًالمنتجاتًالزراعيةًوالحيوانيةًوالصناعيةًالتيًتنتجًوتغطيًمثيالتهاًداخلًالبلدًإالًبعدًًً-جً
ًالتامً ًااللتزام ًمع ًأختصاصه ًحسب ًكل ًوالصناعة ًالزراعة ًوزارتي ًمن ًاألصولية ًالموافقات استحصال

ًبالرزنامةًالزراعية.
(ًللراغبين2021ًو2020ًالمترتبةًبذمةًالفالحينًوالمزارعينًلعاميً)يؤجلًاستيفاءًالديونًالحكوميةًً-دً

(ًمليونًدينارً)مائتانًوخمسونًمليونًدينار(ًمن250ًبتأجيلًقروضهم،ًوالذينًالًتزيدًقروضهمًعنً)
ًهذهً ًتحميل ًوعدم ًالعراق، ًمحافظات ًعموم ًفي ًالزراعية( ً)المبادرة ًالتعاوني ًالزراعي ًالمصرف قروض

ًاللًمدةًالتأجيل.الديونًايًفوائدًخ
)المعدل(2009ًًً(ًلسنة28ًرقمً)ًالمشرعًبقانوًنًاستمرارًفكًارتباطًصندوقًاالقراضًالزراعيًالميسرً-22-المادة 

ً.منًوزارةًالماليةًاالتحاديةًويلحقًبوزارةًالزراعةًاالتحاديةً
ً



age 24 of 31 
 

ًشركاتًً-23-المادة ًالى ًتحويلها ًتم ًالتي ًالتراخيص ًعقود ًعن ًمبالغ ًاضافة ًاالتحاديين ًوالتخطيط ًالمالية لوزيري
ً ًولمًيجريًالتسوياتًالماليةًبشأنها ًالمحاسبةًخاللًعاميًالنفطًاالجنبيةًعينا  و2019ًًمنًقبلًدائرة

(ًلسنة6ًرقمً)االتحاديةًمنًقانونًاالدارةًالماليةًًأً(ًمنًالفصلًالرابعً-23استثناءا ًمنًالمادةً)2020ًً
/2019ً

ًمنًالوزاراتً-24-المادة لوزيرًالماليةًاالتحاديًصالحيةًنقلًالتخصيصاتًالماليةًللدوائرًالتيًسيتمًفكًارتباطها
ً.بالعكس  وً،والحاقهاًبالمحافظةًالمعنيةًخاللًالسنةًالمالية

%(ًمنًالراتبًالتقاعديًللموظفينًالمحالينًللتقاعدًولم50ًعلىًهيأةًالتقاعدًالوطنيةًحجزً)ًاوال ً: -25–لمادة ا
ًيكملواًاجراءاتًبراءةًذمتهمًمنًالوزارةًاوًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًبماًفيهاًمركباتًوعقاراتًالدولة

ًعلىًأنًيطلقًالمبلغًالمحجوزًعندًإكمالًبراءةًذممهمًالماليةً.
ًسفاراتًًلوزارةً-ثانياً  ًفيها ًتوجد ًالتي ًالدول ًفي ًلها ًالتابعة ًوالدور ًالمباني ًتأهيل ًاعادة الخارجية

وقنصلياتًألستخدامهاًكمبانيًللسفاراتًاوًأيًغرضًاخرًتحددهًالوزارةً)ًبدلًااليجارً(ًعنًطريقً
ًالمناقلةًمنًتخصيصاتًايجارًالمبانيًلهذهًالوزارة

ملينًمنًموظفيًالخدمةًالخارجيةًفيًالبعثاتًالدبلوماسيةًاالبقاءًعلىًالتخفيضًفيًاعدادًالعاً–ًثالثا
ًلعامً ًالعامةًاالتحادية ًبموجبًقانونًالموازنة ًوالدفاع2018ًًالذيًتم وعلىًوزاراتً)الثقافةًوالتجارة

ًالىًمقرًالسفاراتًواألبقاءً والصحةًوالبيئةًوالتعليمًالعاليًوالبحثًالعلميً(غلقًالملحقياتًاوًنقلها
ً.2018ذيًحصلًلعددًموظفيهاًلعامًعلىًالتخفيضًال

تقومًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًبتسديدًماعليهاًمنًإلتزاماتًخارجيةًفيًالمنظماتًً–رابعا
ًعلىً ًالعراق ًحكومة ًتحصل ًان ًبشرط ًالقانون ًهذا ًفي ًالمرصدة ًالمبالغ ًوضمن ًوالدولية العربية

لمنظماتًوحسبًنسبةًالمساهمةًالتيًيساهمًبهاًاستحقاقهاًمنًالوظائفًوالمواقعًاإلداريةًفيًتلكًا
ًالعراق.

يا ًمنهمًوبناء ًهًأللوزيرًالمختصًأوًرئيسًالجهةًغيرًالمرتبطةًبوزارةًأوًالمحافظًأوًمنًيخولً–أوال ًً-26-المادة 
سنواتًفعليةًبالوظيفةًمنًالموظفينًاجازةًبراتبًاسميًًخمسعلىًطلبًالموظفًمنحًمنًاكملًمدةً

ً ًواحدةًسنواتًخمسلمدة ًً،لمرة ًعلى ًالتقاعد ًالغراض ًكاملةًأوتحتسب ًالتقاعدية ًالتوقيفات ًتدفع ن
ً ًكافة ًواالستقطاعات ًباإلجازة ًتمتعه ًمدة ًلخالل ًباالجاًزويحق ًتمتعه ًخالل ًالقطاعًًالعملًةلموظف في

ًمنًقانونًانضباطًموظفيًالدولالخاصً لتيًاًضوابطًلالمعدلًوفقا ًل1991ً(ًلسنة14ًرقمً)ًًةاستثناء 
ً.2019لسنةً/ًمانةًالعامةًلمجلسًالوزراءاألاصدرتهاً

ًعلىًطلبهًأللمتعاقدًبً–ًثانياً  نهاءًعقدهًإجرًمعًالوزاراتًأوًالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارةًأوًالمحافظاتًبناء 
شهرًعنًكلًسنةًأجرًثالثةًأاصوليا ًبموافقةًرئيسًجهةًالتعاقدًأوًمنًيخولهًلقاءًمكافأةًنقديةًتعادلً

ً ًعلى ًورجلًأتعاقد ًوالعسكري ًوالمستشار ًالخبير ًذلك ًمن ًويستثنى ًشهرا ، ًوعشرين ًأربعة ًعن ًتزيد ال
وعلىًانًيتمًالعملًوفقًالضوابطًالتيًاصدرتهاًاالمانةًالعامةًلمجلسًالشرطة.والمتقاعدينًالمتعاقدينً

2019ًالوزراءًلسنةً/
والجزراتًداخلًاألنهرًالرئيسيةً)دجلةً،ًالفرات(ًلوزارةًالمواردًالمائيةًبيعًواستثمارًناتجًكريًاالنهرًً–27–المادة 

ًللدولةًوتقييد ًالعامة ًالخزينة ًإلى ً)ً،إيرادها ًنسبة ًتخصيص ًيعاد ًأن ًللوزارة30ًعلى ًاإليرادات ًمن )%
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والجزراتًلمشتريًنقلًناتجًالكريًوعلىًاً،المذكورةًلتغطيةًنفقاتهاًبماًفيهاًنفقاتًكريًاألنهرًوالجزرات
ًمنًقانونًبيعًوايجارًأموالًالدولةًرقم9ًخاللًمدةًأقصاهاً) (ًأشهرًمنًتأريخًاإلحالةًالقطعيةًاستثناء 

ًً)المعدل(.2013ً(ًلسنة21ً)
ريخًألكلًمنًاستشهدًبعدًتالمبالغًالماليةًوفوائدهاًبوزارةًًغيرًمرتبطةًةتتحملًكلًوزارةًأوًجه -أوال  –28–المادة 

ًوالمحافظاتًًمنسوبي(ًجراءًالعملياتًاالرهابيةًمن9/4/2003ً) ًالوزاراتًوالجهاتًغيرًالمرتبطةًبوزارة
ًوالب ًوالعشائري ًالشعبي ًوالحشد ًاالمنية ًواالجهزة ًاالرهابية ًالعمليات ًوجرحى ًالمفقودين ًلمنًيوذوي شمركة

(ً ًعجز ًنسبة ًفوًق60لديهم ًفما )%،ًً ًطريق ًعن ًديون ًمن ًبذممهم ًيتعلق ًضمنًإفيما ًمن ًمناقلة جراء
ً.نفقاتهمًالتشغيلية

نتيجةًاألعمالًالحربيةًًالمبالغًالمترتبةًبذمةًذويًالشهداءًوزارةًالعملًوالشؤونًاالجتماعيةًتتحملً-ثانياً 
ًاإلرهابية ًوالعمليات ًالعسكرية ًًواألخطاء ًاالجتماعية ًالحماية ًمبالغ ًعلى ًالمتجاوزين نفقاتهاًًمنمن

ً.شبكةًالحمايةًاالجتماعيةًالتشغيليةًأوًتخصيصاتً
ًًتتحملً-ثالثاً  ًالشهداء ًذوي ًبذمة ًالمترتبة ًالمبالغ ًالسياسيين ًالسجناء ًالحربيةًمؤسسة ًاألعمال نتيجة

(ًلسنة4ًالمشمولينًبقانونًمؤسسةًالسجناءًالسياسيينًرقمً)واألخطاءًالعسكريةًوالعملياتًاإلرهابيةًمنً
ًالحمايةًاالجتماعيةً.ًمبالغًعلىًالتجاوزجرى2006ًً

وفوائدهاًالمترتبةًبذمةًالشهداءًوالسلفًتلتزمًوزارةًالماليةً)دائرةًالمحاسبة(ًبأطفاءًمبالغًالقروضًً–رابعاً
ثالثةًمليارًالىً(3منًغيرًالموظفينًالذينًاستشهدوًجراءًالعملياتًاالرهابيةًعلىًانًيتمًمناقلةًمبلغً)

ً.اتًالقانونيةًبحقهمنشاطًالعامًللدولةًوتتوقفًاألجراءوزارةًالماليةً/ًال
ً ًبشراءًعقاراتًمنًالدولةًفيًالمناطقًً-خامسا ًالماليةًإعادةًجدولةًدفعًاألقساطًللذينًقاموا علىًوزارة

معًاحتسابًهذةًالفترة2019ًًولغاية2014ًًالمحررةًبموجبًالقوانينًوالقراراتًالنافذةًولمًيدفعواًللفترةًمنً
ًفًطارئهًوًاعفائهمًمنًالغراماتًالتأخيريةً.فترةًتوق
ًتلزمًالحكومةًباعدادًبرامجًمستجيبةًللنوعًاالجتماعيًوتمكينًالمرأة.ً–سادساً

علىًوفقًًمهماتهبممارسةًًالمتضررةًمنًالعملياتًاإلرهابيةعمارًالمناطقًًإعادةًًإيستمرًصندوقًًً-29-المادة 
ً.الىًنشاطاتًالصندوًقً(والمحاويلًواالعظميةًوكوثىالمسيبً)ويضافًلهاًاقضيةًًنظامهًالنافذ

والسنواتًالسابقةًقبل2021ًً%(ًمنًحصةًالخزينةًمنًارباحًالشركاتًالعامةًلسنة50ًتحولً)اوال ًً-30-المادة 
ًً.تدقيقًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحادية

(منًقانونًالشركاتًالعامة11ًثانياً:ًيتمًتوزيعًالربحًالقابلًللتوزيعًالمشارًاليهًفيًالبندًرابعاًمنًالمادةً)
ًالمعدلًوًكاالتي:1997ًً(ًلسنة22ًرقمً)

ً%(ً)ستونًمنًالمائة(ًللخزينةًالعامةًللدولة.60)-
مًوألعضاءًمجلسًاألدارةً%(ً)ستةًوعشرونًمنًالمائة(ًحوافزًربحًلموظفيًالشركةًوللمتميزينًمنه26)-

ًوموظفيًمركزًالوزارةًوفقًنسبًوضوابطًيضعهاًمجلسًأدارةًوبمصادقةًالوزير.
ً%(ً)خمسةًمنًالمائة(ًللبحثًوالتطوير.5)-
ً%(ً)واحدًمنًالمائة(ًلصندوقًالحمايةًاالجتماعية.1ً)-
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ً%(ً)ثالثةًمنًالمائة(ًللخدماتًاألجتماعيةًللعاملين.3ً)-
ًة(ًألحتياطيًرأسًالمال.(ً)خمسةًمنًالمائ5%)-

:ًعلىًوزارةًالماليةًايقافًتمويلًجميعًالشركاتًالعامةًماًلمًتقدمًموازنتهاًخاللًالنصفًاالولًمنًًثالثا
ًالسنةًالمالية.

ًالجيشًالسابقً –31-المادة  ًمنتسبي ًالمتراكمة ًخدمةًواالجازات ًنهاية ًمكافآت ًبصرف ًالوطنية ًالتقاعد ًهيئة تلتزم
مبلغًالحدًاالقصىًمبلغًعشرةًماليينًدينارًللدفعةًالواحدةًاسوةًبرواتبًومخصصاتًًوعلىًانًالًيتجاوزً

ً ًبتاريخ ًالجديد ًالعراقي ًالجيش ًمنتسبي ًمن ًبالخدمة ًالمستمرين ًتخصيص24/9/2005ًًأقرانهم ضمن
ًالهيأة.

ً–32-المادة  ًً ًكافة ًالمحافظات ًفي ًالبلدية ًالمؤسسات ًتتولى ًكركوك ًضمنها ًومن ًعلى ًمنًالصرف التنظيفات
مواردهاًالذاتيةًاضافةًالىًالتخصيصاتًالمدرجةًضمنًًالمنحةًالتشغيليةًللمؤسساتًالبلديةًللسنةًالحاليةً

ًالتابعةًلكلًمحافظةً.
تعرضتًمساكنهمًللهدمًاوًًالذينالتيًتمنحًًللمواطنينًاالتحاديةًالفوائدًالمترتبةًتتحملًوزارةًالماليةً -33 -المادة 

ًا ًالعمليات ًنتيجة ًاو ًمناطقهم ًعلى ًاالرهابية ًداعش ًعصابات ًسيطرة ًجراء ً)االضرار ًولمدة (5ًلعسكرية

ًابتداءً  ً/ًسنوات ًعام ًلتعليمات2018ًًمن ًوفقا  ًالخامسة ًالسنة ًبعد ًالقرض ًعن ًالفائدة ًالمستفيد ويتحمل
ً.تصدرهاًوزارةًالمالية

ًً-34-المادة  ًً–أ ًشركات ًالعامتعفى ًاوًًوالمختلطًالقطاع ًالمشاركة ًعقود ًخالل ًمن ًاو ًمباشر ً)بشكل االنتاجية
التأهيلًاوًالتشغيل(ًمنًدفعًالرسومًالكمركيةًللموادًاالوليةًاوًالمكوناتًالمستوردةًالتيًتساهمًفيًخلقًقيمةً

ةًعلىًأنًتحددًستخدامهاًحصرا ًفيًعملياتًاالنتاجًوالصناعاتًالتحويليسمهاًوإلإمضافةًشريطةًانًيكونًب
ًالقيمةًالمضافةًمنًالمديريةًالعامةًللتنميةًالصناعيةً.

ً ًالمنتجاتً-ب ًمن ًاحتياجاتها ًبشراء ًوالمحافظات ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات ًاالتحادية ًالوزارات تلتزم
اةً%ًمعًمراع30المحليةًعلىًاالًتقلًنسبةًالقيمةًالمضافةًالىًقيمةًاالنتاجًلهذةًالمنتجاتًالمصنعةًعنً

ًمواصفاتًالنوعيةًوالجودة.
ًلمًً-جً ًما ًالممنوحةًبقرارًمنًمجلسًالوزراءً، الغاءًجميعًاالعفاءاتًواالستثناءاتًالكمركيةًوالضريبية

 تنصًعليهًالقوانينًالنافذة.
ًالطبيةًً–ًد ًوالمستلزمات ًالدوائية ًللصناعات ًالعامة ًالشركة ًفي ًالمنتجة ًاالدوية ًشراء ًالصحة ًوزارة على

ً.علىًانًيتمًتسديدًمستحقاتًالعقودًالموقعةًبموجبًاعتمادًمستنديًمعززوشركاتًوزارةًالصناعةًاألخرىً
فيًًالستراتيجيةًللصندوقًالعراقيًللتنميةًالخارجيةًالقيامًبتمويلًجزءًمنًمشاريعًالتنميةًاالقتصاديةً-35-المادة 

العراقًباالضافةًالىًأوجهًاالستثمارًالمختلفةًبماًفيهاًاالستثمارًفيًالمحافظًاالستثماريةًأضافةًالىًمهامهً
1974ً(ًلسنة77ًالمنصوصًعليهاًفيًقانونهًرقمً)

(ًاعادةًمبلغًاالعتماداتًالمستنديةًالمفتوحةًلديهًمنًقبلًالوزاراتTBIًعلىًالمصرفًالعراقيًللتجارةً)ً-36-المادة 
ًللخزينةً ًنهائيا  ًايرادا  ًوتقييدها ًللدولة ًالعامة ًالخزينة ًالى ًالصالحية ًالمنتهية ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير والجهات

ً.ًالعامةًعلىًانًيتمًالتنسيقًمعًالجهاتًالمصدرةًلألعتماد



age 27 of 31 
 

ًشهريةًً-37-المادة ًنصف ًكشوفات ًتقديم ًذاتيا  ًالممولة ًوالتشكيالت ًبوزارة ًالمرتبطة ًغير ًوالجهات ًالوزارات على
وعلىًوزارةًلغرضًمتابعةًحركةًاالموالًالعامةًفيًجميعًمفاصلًالدولةًإلىًوزارةًالماليةًللسحبًوااليداعً

لىًوفقًالمهماتًالمنوطةًبهًبموجبًلتدقيقهاًعالماليةًتزويدًديوانًالرقابةًالماليةًاالتحاديًبتلكًالكشوفاتً
ًًقانونًالديوانً.

لسنة19ًًاوالً(ًمنًقانونًرقمًً-1تؤولًكافةًااليراداتًالمستحصلةًالمستوفاةًوفقا ألحكامًالمادةًرقمً)ً-38-المادة 
/2019ًً قانونًرسمًطابعًالحملةًالوطنيةًلبناءًالمدارسًوًرياضًاالطفالًالىًموازنةًوزارةًالتربيةًايرادا ً 

ًيقابامةًللدولةًويخولًوزيرًالماليةًاضلحسابًالخزينةًالع ًمنًتخصيصاتًماليةًللجهاتًذاتًافةًما لها
ً.العالقة

تلتزمًوزارتيًالماليةًوالزراعةًوالمحافظاتًوالجهاتًذاتًالعالقةًبتحويلًملكيةًاالراضيًالمتبرعًبهاًمنًً–39–المادة 
ًوالمؤسساتً ًالمدارس ًانشاء ًلغرض ًالزراعية ًاالراضي ًعلى ًوالصحية ًالتربوية ًللمؤسسات ً اشخاص

 المحافظًلبدءًانشاءًالمشروعًبوجودًاقرارًالمتبرع.الصحيةًوتعتمدًموافقةً
مزارعينًوالفائضةًعنًالحاجةًوقيدهاًايرادا ًتلمةًمنًالالزامًوزارةًالتجارةًتحويلًناتجًبيعًالحنطةًالمسً-40-المادة 

ًنهائيا ًلحسابًالخزينةًالعامةًللدولة.
الشركةًالعراقيةًالنتاجًالبذور(ًبتحويلًناتجًًللبذورًوًالعامةًشركةًمابينًالنهرينً/ًالزامً)ًوزارةًالزراعةً-41-المادة 

ًالعامةً ًالخزينة ًلحساب ًنهائيا  ًايرادا  ًوقيده ًالحاجة ًعن ًوالفائض ًللحيوانات ًكعلف ًالمستخدم ًالشعير بيع
ًللدولة.

بأسماءًالمشمولينًتزويدًوزارةًالتجارةًبوزارةًالمرتبطةًًغيرًالزامًالرئاساتًالثالثًوالوزاراتًوالجهاتً– 42 –المادة 
بقرارًحجبًالبطاقةًالتموينيةًلمنًيتقاضىًراتبًومخصصاتًمليونًونصفًدينارًشهريا ًوماًفوقًوعلىً
ًاصحابً ًبشأن ًلديهم ًالمتوفرة ًالبيانات ًبقاعدة ًالتجارة ًوزارة ًتزويد ًللضرائب ًالعامة ًوالهيئة ًالتجارة غرف

ً.القطاعًالخاص
لوزارتيًالصحةًوالدفاعًالتعاقدًمعًالشركاتًالمتخصصةًإلدارةًالمستشفياتًالتيًجرىًتشييدهاًحديثا ًً-43-المادة 

ًلغرضًإدخالهاًإلىًالخدمة.
ً)ً-أ-44- المادة ًمقدارها ًنسبة ًوالشؤون3ًتخصص ًالعمل ًلوزارة ًاالجتماعية ًالحماية ًصندوق ًإيرادات ًمن )%

 االجتماعية.االجتماعيةًوتصرفًلتحقيقًأهدافًقانونًالحمايةً
علــــــىًوزارةًالعمــــــلًوالشــــــؤونًاالجتماعيــــــةًااللتــــــزامًبالنســــــبًالســــــكانيًونســــــبةًالفقــــــرًحســــــبًبيانــــــاتًً-ب

ً.وزارةًالتخطيطًلشمولًالمستحقينًبشبكةًالحمايةًاالجتماعية
المستوردةًالزامًالمصارفًالحكوميةًواالهليةًبالتأمينًعلىًاالعتماداتًالمستنديةًالمفتوحةًلديهاًللبضائعً -45-المادة 

ًالمنشأ ًاالهليةًوالعامةًوالشركاتً من ًالعراقية ًالتأمين ًلدىًشركات ًالحكوميةًوالتجار ًالدوائر ًمخازن الى
ًاالجنبيةًالتيًلديهاًفروعًمسجلةًبالعراقًومرخصةًبممارسةًالتأمين.

ًبالبندً -46-المادة الحاديًعشرًمنًعلىًوزارةًالماليةًاالتحاديةًاعادةًتخصيصًمبلغًالمكافآتًالمنصوصًعليها
(ً ً)4المادة ًرقم ًالعراق ًاموال ًاسترداد ًقانون ًمن )7/ً ًلسنة ًالى2019ًً( ًتعود ًاالموال ًكانت ًسواء المعدل

ذاتيا ًبعدًايداعًاالموالًالمستعادةًوفقا ًللقانونًايرادا ًنهائيا ًلحسابًالخزينةًالعامةًًمالدوائرًالممولةًمركزيا ًأ
ًً.للدولة
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ًواالداريًً-47-المادة  ًالمالي ًواالستقالل ًالمعنوية ًبالشخصية ًيتمتع ًقار ًذي ًمحافظة ًألعمار ًصندوق يؤسس
يمولًكماًبحسبًالجدولًالمرافقًلهذاًالقانونً(ًمليارًدينارًلتمويلًنشاطاته300ً)مبلغًقدرهًيخصصًلهًًو

ً.منًالمنحًوالمساعداتًوالقروضًوينظمًعملهًبتعليماتًيصدرهاًمجلسًالوزراء
(ًالملحقينًبقانونًالمرور2ًً(ًورقمً)1ًًالمنصوصًعليهاًفيًالجدولينًرقمً)ًًرسومًالتسجيلتستوفىًً-48-المادة 

يصدرهاًوزيرًًلضوابطوفقا ًًبصورةًغيرًأصوليةالعراقًعلىًالمركباتًالداخلةًإلى2019ًً(ًلسنة8ًًرقمً)ً
ً.الداخلية

حتسابًمقدارًالدعمً(ًلوضعًآليةًالوالتخطيطًتشكلًلجنةًمشتركةًبينًوزاراتً)ًالنفطًوالماليةًوالكهرباءً-49-المادة 
ًوزارةً ًعلى ًديون ًخاللها ًترتبت ًالتي ًالسنوات ًولجميع ًالحالية ًبالتعرفة ًالطاقة ًبيع ًعن ًالمطلوب الحكومي

ً.رًالدعمًمعًكلفًالوقودًالمجهزالكهرباءًعنًتجهيزًالوقودًمنًوزارةًالنفطًوسيتمًعلىًاساسًتسويةًمقدا
لوزيرًالماليةًإضافةًتخصيصاتًماليةًلسدًالنقصًالحاصلًفيًتعويضاتًالموظفينًمنًالرواتبًً-أًً-50-المادة 

مليارًدينارًعلىًانًيتم500ًًواجورًالمتعاقدينًواألجورًاليوميةًإنًوجدًعلىًانًاليتجاوزًالمبلغًالكليً
ًالماليةًاالتحاديًالحقاً.تدقيقهاًمنًقبلًديوانًالرقابةً

مليــــــارًدينــــــارًلــــــدعم500ًًعلــــــىًمجلــــــسًالــــــوزراءًووزارةًالماليــــــةًتخصــــــيصًمبلــــــغًاضــــــافيًبمقــــــدارًً-بً
ًتخصيصاتًالبطاقةًالتموينيةًوتحسينًمفرداتهاًوتوفيرهاًعلىًمدارًالسنةً.

ــــــوزراءًزيــــــادةًاســــــعارًًً-جً ــــــسًال ــــــىًمجل ــــــةًلعل شــــــراءًمحاصــــــيلًالحنطــــــةًوالشــــــعيرًوالشــــــلبًمــــــنًالحالي
ً.لكلًمنًالمحاصيلًالمذكورةًالفًدينارًللطنًالواحد50ًالمزارعينًًبمقدارً

العجزًالمخططًبالموازنةًالعامةًاالتحاديةًللسنةًالماليةًالحاليةًمنًالنسبةًالواردةًبأحكامًالفقرةًًًىيستثنً–51-المادة 
2019ًلسنةً/6ً(ًمنًقانونًاالدارةًالماليةًاالتحاديةًرقم6ًمنًالمادةً)ًًًرابعاً 

صدارًالتعليماتًالالزمةًلتسهيلًإوزيرًالتخطيطًاالتحاديًًمععلىًوزيرًالماليةًاالتحاديًبالتنسيقًً-52-المادة 
ًمنًفيًمجلسًالنوابًحكامًهذاًالقانونًحالًاقرارهًأتنفيذً حكامًالمادةًأدونًنشرهاًبالجريدةًالرسميةًاستثناء 

 .1977ً(ًلسنة78ً(ًمنًقانونًالنشرًبالجريدةًالرسميةًرقمً)2ً)ً
منًًًالفقرةًثانيا149ًعادةًتصديرًالبضائعًالمستوردةًالىًالعراقًاستثناءًمنًالمادةًإالسماحًبً-ًاوال-53-المادة 

العراقيةًفيًًوالخدماتًالتجاريةًلمعارضالعامةًلًشركةالمعًاعالمًًالمعدل1984ًلسنة23ًًقانونًالكماركًرقمً
ً.ًوزارةًالتجارة

ًالتيًتًرًيسمحًللبضائعًاالجنبيةًالمنشأً–ًثانيا مسبقةًلغرضًاجتيازًالحدودًًةدًالمراكزًالكمركيةًبموافقاوًالمصدرة
ًوزيرًالمالية.يحددهًًبضائععنًتلكًالًمرورًدونًانًتتداولًداخلًالبلدًعلىًانًيستوفىًرسم

يسمحًبتصديرًجميعًانواعًالموادًاألوليةًوالمصنعةًونصفًالمصنعةًًوالغذائيةًوالحيوانيةًاستثناءًمنًجميعًً-ًًثالثا
ً.القوانينًوالقراراتًالنافذةًويستثنىًمنًذلكًخامًالحديدًوالسكرابًوالنحاسًوااللمنيوم

من106ًًااليراداتًاالتحاديةًالمنصوصًعليهاًبالمادةًعلىًمجلسًالوزراءًتشكيلًهيأةًمراقبةًتوزيعًً-54-المادة 
اريةًمنًبقيةًعلىًانًتنقلًالدرجاتًالوظيفيةًالمطلوبةًفيًهيكليتهاًاالد2017ًلسنة55ًًالدستورًوالمقرةًفيًقانونً

 .وتتولىًوزارةًالماليةًإجراءًالالزمًالموسساتًالحكومية
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ً اوال:ً-55-المادة  ًيعفى ًوالمزارعين ًالفالحين ً)التي ًعن ًقروضهم ًدينار300ًالتتجاوز ًالدينًمليون ًاصل منً(
ًوالفوائد ًالتأخيرية ًالغرامات ًًالمترتبةًكامل ًحالة ًفي ًقبلهم ًمن ًالمستلمة ًوالسلف ًالقروض ًالدينًعن ًألصل تسديهم

اتًوعلىًوزارةًالماليةًتسديدًالفوائدًوالرسومًمنًخزينةًالدولةًالىًالجهاتًذً،تبدأًمنًهذاًالعامًخاللًثالثًسنوات
ً.العالقة

ًالمحاسبيةًللديونًالمتقابلةًبينًالقطاعًالعامًوالقطاعًالخاص.ًًًوعلىًوزارةًالماليةًإجراءًالتسويةًالقيديةًثانيا:ًً
بمبلغًسعرًالبرميلًالواحدًللنفطًالخامًالمجهزًللمصافيًالحكوميةًالتابعةًلوزارةًالنفطًًيتمًزيادةً–ًأوالً-56-المادة 
وتسلمًجميعًالمبالغًالمتحققةًمنًزيادةًاالسعارً(ًدينارً)سبعةًاالفًدينار(ًعالوةًعنًالسعرًالسابق7000ً)

ًالىًخزينةًالدولةًبالكامل.
ستكشافًالموقعةًمعًالشركاتًاالجنبيةًالًمراجعةًجميعًالعقودًالنفطيةً)ًوالجهاتًالمعنية علىًمجلسًالوزراء-ثانياً

ً.بماًينسجمًمعًمبادئًالدستورًوًفيًجميعًانحاءًالعراقًالغاز(ًوًالنفطنقلًًوًواستخراج
كلفةًًلعقودًجوالتًالتراخيصًضمنًقوائمًاحتسابًدراجًالمصاريفايةًبعدمًستخراجتلتزمًالشركاتًالنفطيةًاالً-ًثالثا

معًًالتراخيصالمتعاقدةًضمنًجوالتًبأستثناءًرواتبًالموظفينًالمعاريينًللعملًمعًالشركاتًالنشاطًالجاريً
ًً.29/5/2013(ًفي212ًجاءًبقرارًمجلسًالوزراءًذيًالعددًٍ)س.لًمراعاةًما

استخدامًاحتياطيًالتوسعاتًالمتراكمًلديهاًلغرضًاعمارً(ًالشمالًالجنوبًوًالوسطًوً)ًمصافيًلشركاتً–ًرابعا

ًً.المعدل1997ًلسنة22ًًقانونًالشركاتًالعامةًرقمًً(ًمنثالثا/11المادةً)ًمنًوتأهيلًمصافيهاًاستثناءً 
ً،التخطيطًالعمرانيًفيًالمحافظةًلخرائطًدائرةًاً فرزًاالراضيًوفقبعدًًينالتعاقدًمعًالمطوًرًينلمحافظل -57-المادة 

ماءًوالكهرباءًاألرضيةًومجاريًشبكاتًالطرقًوالً)ًكافةًالخدماتبعلىًانًيقومًالمطورًبتأهيلًهذةًاالراضيً
مبلغًعلىًويتمًبيعهاًللمواطنًمقابلًً،(اوًايًخدماتًاخرًىًالصرفًالصحيًوالكيبلًالضوئيًوالحدائقًالعامة

  انًيحددًجزءًمنهًلتغطيةًكلفًالخدماتًالتيًانفقهاًالمطور.
يلتزمًمجلسًالوزراءًبأرسالًاسماءًالمكلفينًبمناصبًرؤساءًالهيئاتًالمستقلةًوًالدرجاتًالخاصةًً-58-المادة 

ويلتزمًمجلسًالنوابًبأتخاذًقراره30/6/2021ًًووكالءًالوزاراتًوالمستشارينًالىًمجلسًالنوابًبموعدًاقصاهً
  .ارسالًاالسماءيومًمنًتاريخ30ًًبالتصويتًخاللً

ً-الماليةً:علىًوزارةًً-59-المادة 
المتبقيةًمنًوًمليارًدينار(ًلوزارةًالزراعةًً)مائةًوعشرةًً(ًالفًدينار110000000)ًاعادةًتخصيصًمبلغاوال:ً

ًلسنةمنًاصلًالتخصيصاتًالتيًخصصتًلدعمًالمزارعينًفيًقانونًالعجز2020ًًللوزارةًلسنةًالمبالغًالممولةً
2020.ً

الــوفرةًالماليــةًالمتبقيــةًباالعتمــادًالمســتنديًالخــاصًبعقــدًســدًالموصــلًالــىًوزارةًالمــواردًالمائيــةًًتخصــيصًثانيــا:ً
لغـــرضًصـــيانةًنفـــقًالجزيـــرةًوشـــراءًاالدواتًاالحتياطيـــةًوالمـــوادًوالمعـــداتًالمهمـــةًلغـــرضًصـــيانةًســـدًالموصـــلً

ً.والسدودًوالسداتًاالخرىًوتأهيلها
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ًالـدفاعًوالداخليـةًالــىًحسـابًموحـدًفــيًاحـدًالمصـارفًالحكوميــةًمناقلـةًتخصيصــاتًالصـحواتًمـنًوزارتــيثالثـا:ً
ًًويتمًاعادةًاحتسابًرواتبهم.

ـــدينًالـــىًالموازنـــةًاألســـتثماريةًًرابعـــا: ـــةًاألســـتثماريةًلمحافظـــةًصـــالحًال ـــارًدينـــارًمـــنًالموازن مناقلـــةًعشـــرونًملي
محافظةًصـالحًالـدينًًتخصيصاتمحافظةًنينوىًالىًتخصيصاتًعوضاًعنًالمبلغًالمناقلًمنًًلمحافظةًنينوًى

ً.2020ًفيًسنة
قــــــدواًمــــــنًالمنــــــاطقًالمحــــــررةًالمعــــــدلًعلــــــىًالــــــذينًف2009ًًُلســــــنة20ًًتســــــريًاحكــــــامًقــــــانونًرقــــــمًً-60-المــــــادة 

 بعدًالتدقيقًاالمني.2017ً-2014وذويهمًمنًتاريخً
ــــــادة  ــــــةًً-61-الم ــــــدرجاتًالوظيفي ــــــوزراءًاســــــتحداثًال ــــــسًال ــــــىًمجل ــــــةًشــــــريطةًانًعل ــــــراتًاالتي ــــــقًالفق تتحمــــــلًلتطبي

ًالجهاتًالمعنيةًكلفًتطبيقهاًمنًتخصيصاتهمًالمقرهًفيًهذاًالقانونً:
ــــــً-أً ــــــتًالعقــــــودًالق ــــــاتًًدامىلغــــــرضًتثبي ــــــوزارةًالكهربــــــاءًوضــــــمنًالنفق ــــــاًالتابعــــــةًل ــــــةًذاتي فــــــيًالشــــــركاتًالممول

ً.والذينًتجاوزتًخدمتهمًخمسًسنواتًفاكثر8641ًًالتشغيليةًالبالغًعددهمً
لغــــرضًتثبيـــــتًالمتعاقـــــدينًفــــيًجميـــــعًالـــــوزاراتًوالجهــــاتًغيـــــرًمرتبطـــــةًبــــوزارةًوالـــــذينًتجـــــاوزتًخـــــدمتهمًً–بً

ً.بشائرًالخيرًضمنهمًومنًسنواتًفأكثرًخمسال
علـــــىًوزارةًالماليـــــةًنقـــــلًالـــــدرجاتًالوظيفيـــــةًوالتخصيصـــــاتًالماليـــــةًفـــــيًجـــــدولًالقـــــوىًالعاملـــــةًفـــــيًً-62-المـــــادة 

اقلـــــيمًكردســـــتانًللـــــدوائرً)الجنســـــيةًواالحـــــوالًالمدنيـــــةًوالســـــدودًواالنـــــواءًالجويـــــة(ًالـــــىًدوائـــــرهمًاالصـــــليةًفـــــيًجـــــدولً
ـــــــةًوزارةًالماليـــــــةً ـــــــوزارةًالماليـــــــةًاالتحاديـــــــةًبعـــــــدًاستحصـــــــالًموافق ـــــــةًل ـــــــيمًًوالحكومـــــــةاالتحاديـــــــةًالقـــــــوىًالعامل فـــــــيًاقل

ًكردستان.
 موازنة مجلس النوابً-63-المادة 

وســـــــتمائةًوثمانيـــــــةًمليـــــــارًًوثمانيـــــــةًوثمـــــــانوًنمائتـــــــانًدينار)الـــــــفً(288,698,316ً)يخصـــــــصًمبلـــــــغًمقـــــــدارهًأوال:ً
 لنفقاتًموازنةًمجلسًالنوابًتوزعًكاالتي:ً(دينارالفًًعشرًستةمليونًوثالثمائةًًوًوتسعوًن

(ًلنفقـــــــــــاتًالموازنـــــــــــةًســـــــــــبعةًعشـــــــــــرًمليــــــــــارًدينـــــــــــاردينــــــــــارً)الـــــــــــفً(17000000ًمبلــــــــــغًقـــــــــــدرهً)ً-أ
ًاالستثمارية.

ــــــدرهً)ً-ب ــــــغًق ــــــفً(271,698,316ًمبل ــــــارً)ال ــــــانًوواحــــــدًًودين ــــــارًًســــــبعوًنمائت ــــــةًملي وســــــتمائةًوثماني
ً(ًلنفقاتًالموازنةًالجارية.دينارًالفًعشرًستةمليونًوثالثمائةًًوًوتسعوًن

 .المادةًهاصدارًالتعليماتًلتنفيذًاحكامًهذرئاسةًمجلسًالنوابًالعراقيًلً:ثانيا
ًموازنةًالسلطةًالقضائيةً-64-المادة 

ًمجلسًالقضاءًاالعلىً:أوالً:ًموازنةً
اربعمائـــــــــةًوثمانيـــــــــةًوســـــــــتونًمليـــــــــارًدينـــــــــارً)الـــــــــفً(468800000ًيخصــــــــصًمبلـــــــــغًمقـــــــــدارهً)

 كاالتي:وزعًت2021ًمجلسًالقضاءًاالعلىًللسنةًالماليةً(ًلموازنةًوثمانمائةًمليونًدينار

اربعـــــــــةًمليـــــــــارًوســـــــــبعمائةًوتســـــــــعةًدينـــــــــارً)الـــــــــفً(4739316ًيخصـــــــــصًمبلـــــــــغًمقـــــــــدارهً) -ًأ
ً.الرأسمالية(ًلنفقاتًالموازنةًوثالثونًمليونًوثالثمائةًوستةًعشرًالفًدينار
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اربعمائــــــةًواربعــــــةًوســــــتونًمليــــــارًدينــــــارً)ًالــــــفً(464060684يخصــــــصًمبلــــــغًمقــــــدارهً)ً-ًب
ًًلنفقاتًالموازنةًالجارية.(ًديناروستونًمليونًوستمائةًواربعةًوثمانونًالفً

ًثانياً:ًموازنةًالمحكمةًاالتحاديةًالعلياً:
(ًخمســــــةًمليــــــارًوثمانمائــــــةًمليــــــونًدينــــــاردينــــــارً)الــــــفً(5800000ًيخصــــــصًمبلــــــغًمقــــــدارهً)

ً.2021ًلموازنةًالمحكمةًاالتحاديةًالعلياًللسنةًالماليةً
ًموازنةًالمفوضيةًالعلياًلحقوقًاالنسانً-65-المادة 

وعشــــــرونًمليــــــارًواربعمائــــــةًوخمســــــةًعشــــــرًًثمانيــــــةدينار)الــــــفًً(28415670مبلــــــغًمقــــــدارهً)يخصــــــصً
 ً.(ًلنفقاتًموازنةًالمفوضيةًالعلياًلحقوقًاالنسانمليونًوستمائةًوسبعونًالفًدينار

عـــــنًكـــــلًســـــنةًمجتزئــــــةً%(2.5ً%(ًبـــــدالًمـــــنً)3احتســـــابًالحقـــــوقًالتقاعديـــــةًبنســـــبةًتراكميــــــةً)ً-66-المـــــادة 
ــــــمً)للمشــــــمولينًبتعــــــديلً ــــــانونًالتقاعــــــدًالموحــــــدًرق ــــــمً)2014ً(ًلســــــنة9ًق ــــــانونًالتقاعــــــدًرق ــــــلًبق (ًلســــــنة26ًوالمتمث

2019.ً
فـــــيًالحقـــــولًالنفطيــــــةًكافـــــةًمـــــنًوزارةًالداخليـــــةًالــــــىًالمتعاقـــــدينًًاالمنيـــــينتحويـــــلًكافـــــةًالحــــــراسًً-67-المـــــادة 
ً.كونًتخصيصاتهمًالماليةًتدفعًمنًوزارةًالنفطًوزارةًالنفطًمتعاقدي
(10ًيقصـــــدًبالســـــجناءًالسياســـــينًوذويًالشـــــهداءًوضـــــحاياًاالرهـــــابًالـــــواردًذكـــــرهمًفـــــيًالمـــــادةً)ً-أً-68-المـــــادة 

ــــــــمً) ــــــــانونًرق ــــــــمً)2019ً(ًلســــــــنة26ًمــــــــنًق ــــــــانونًرق ــــــــاتًالمشــــــــمولةًبق ــــــــةًالفئ 2006ً(ًلســــــــنة4ًكاف
المعـــــدلًبمـــــاًفـــــيهمًشـــــهداء2015ًً(ًلســـــنة57ًوقـــــانونًرقـــــمً)2016ً(ًلســـــنة2ًالمعـــــدلًوقـــــانونًرقـــــمً)

ًحلبجة.
(ًوضـــــحاياًالعبـــــارةًفـــــيًمحافظـــــةًنينـــــوىًوالبـــــالغ33ًالـــــزوارًوالبـــــالغًعـــــددهمً)شـــــمولًضـــــحاياً -ًب

ـــــــالغًعـــــــددهمً)192عـــــــددهمً) ـــــــارًوالب ـــــــارةًفـــــــيًمحافظـــــــةًذيًق (ًباحكـــــــام16ً(ًوضـــــــحاياًالعب
 المعدلًاستثناءا .2009ً(ًلسنة20ًقانونًرقمً)

الحكومـــــةًدفـــــعًتعويضـــــاتًالفالحـــــينًبســـــببًالفيضـــــاناتًفـــــيًمحافظـــــةًميســـــانًلســـــنةًًتتــــولىً -ًت
 .2014قضاءًابوًغريبًلسنةًًو2018ً

اينشرًهذاًالقانونًفيًالجريدةًالرسميةًوينفذً -69-المادة   .2021/ًكانونًالثاني/1ًتأريخًمنًبدء 
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