
١٣من٢٠١٠١الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

باســــم الشعـــــــــب
مجلـــس الرئاســــة

(            ) قرار رقم 

) أوًال/٦١( 
من الدستور ) أ -خامسا/ ١٣٨(والمادة 

٢٠١٠/   / قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ      
:اآلتيإصدار القانون 

٢٠١٠/لسنة(         ) رقم 
٢٠١٠/ قانون الموازنة العامة االتحادیة لجمھوریة العراق للسنة المالیة 

)) الفصل األول (( 
ـ اإلیرادات ـ

ـ ١المادة ـ
) ٦١٧٣٥٣١٢٥٠٠(بمبلغ ٢٠١٠/مالیة تقدر إیرادات الموازنة العامة االتحادیة للسنة ال: أوال 

( ألف دینار 
) / الجدول (حسبما مبین في ) وخمسمائة ألف دینار 

.بھذا القانون 

المرتبطة بوزارة بقید جمیع مبالغ المنح التي ترد إلیھا إیرادًا    غیروالجھاتتلتزم الوزارات:ثانیًا

.التي منحت ألجلھا وذلك بالتنسیق مع وزارة التخطیط االتحادیة

ارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بعد قبولھا من تقید مبالغ التبرعات الممنوحة للوز:ثالثًا 
وزیر المالیة االتحادیة إیرادًا نھائیًا للخزینة العامة االتحادیة على أن یقوم وزیر المالیة   

االتحادي بتخصیصھا من اعتمادات الوزارة أو الجھة غیر المرتبطة بوزارة للصرف وفقًا 
.لألغراض التي منحت ألجلھا 



١٣من٢٠١٠٢الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

))الفصل الثاني(( 
ـ النفقات والعجـــزـ

-٢المادة ـ
: النفقات -أوًال

)٨٤٦٥٧٤٦٧٥٥٦ ( )
) وخمسون ملیار وأربعم

لحقل  (٢٠١٠/السنة المالیة  لجدول  (من  ) -٣/ا /ا
الملحق بھذا القانون ) الوزارات 

نبعوثالثة وعشرون ألف  وستمائة وستة وس( ألف دینار) ٢٣٦٧٦٧٧٢٦٠٤(  مبلغ مقدارهأـ 
 (

-ب /(من ) ٢/الحقل ( 
.الملحق بھذا القانون )  الوزارات

ستون ألف ( ألف دینار) ٦٠٩٨٠٦٩٤٩٥٢(مبلغ مقداره ب ـ  
لحقل  ( ) وأربعة وتسعون ملیون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دینار  ـ النفقات   ١/ا

.الملحق بھذا القانون ) النفقات حسب الوزارات-ب /الجدول( من )  التشغیلیة

العجــز : ثانیًا 
٢٠١٠/ -أ
(ألف دینار ) ٢٢٩٢٢١٥٥٠٥٦(

 (
. رجيومن االقتراض الداخلي والخا٢٠٠٩/  المدورة من الموازنة العامة االتحادیة لسنة

) ٤.٥(–ب 
  ) ( )٢ (

٢٠١٠SDRخالل سنة  ) ( دوالر 
) ( ) ١.٨(دود بح

.  الموازنة العامة االتحادیة إضافة إلى االقتراض الداخلي بموجب حواالت الخزینة 



١٣من٢٠١٠٣الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

)) الفصل الثالث (( 
ـ ـ التخصیصات اإلضافیة

ـ ٣المادة ـ
احتیاطي)دینار خمسمائة ملیار (الف دینـــــــار ) 500000000(یخصص مبلغ مقداره : أوًال 

.الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات األخرى لموازنة وزارة المالیة االتحادیة 

ن() ٢٦٥٤٠٠٠٠٠٠( : 
) أعمار وتنمیة مشاریع األقالیم والمحافظات بضمنھا إقلیم كردستان ( لـ) ر دینارملیا

: كاآلتي 
.حسب نفوس كل محافظةأـ    
حسب المحرومیة عند إعداد وزارة التخطیط االتحادیة معاییر ھذه المحرومیة على أن ال  ب ـ 

: ینفذ على النحو اآلتي یعطل ذلك التوزیع حسب نفوس كل محافظة و
یقدم المحافظ خطة اعمار المحافظة واالقضیة والنواحي التابعة لھا المصادق علیھا من قبل  ـ ١

مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق األكثر تضررًا داخل المحافظة 
.بة التنفیذ یتولى المحافظ تنفیذ خطة األعمار المقرة ویتولى مجلس المحافظة مسؤولیة مراقـ ٢

))الفصل الرابع (( 
ـ أحكام عامـة وختامیة ـ

ـ٤المادة ـ
األخرى ،    ( یحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئیسیة  ات  لمصروف ا نات ،  ، اإلعا لمنح  ا

 (
االتح

.صالحیة الصرف مباشرة على بعض مستویات الحسابات الرئیسیة أنفة الذكر

ـ ٥المادة ـ

لجمھوریة العر

من وحدة % )١٠(

من قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم ) ٩(من القسم ) ٨(االستثماریة مع مراعاة أحكام البند 
على أن ال تتم المناقلة من تخصیصات نفقات المشاریع الرأسمالیة إلى النفقات ٢٠٠٤/لسنة) ٩٥(

.التشغیلیة وال تتم من تخصیصات الموجودات غیر المالیة إلى مادة الرواتب والنفقات التشغیلیة 

ـ٦المادة ـ
نصوص ) (  لم ا

من ھذه القانون لتسدید النفقات الطارئة وغیر المتوقعة بعد نفاذ ھذا ) ٣( من المادة ) أوًال (الفقرة 



١٣من٢٠١٠٤الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

القانون إذا كانت ھناك حاجة ملحة لإلنفاق المحلي وعدم وجود تخصیص لتغطیة ھذه الحاجة لحد 
الحد  في كل حالة وإذ ) () ٢٥(  بلغ  تجاوز الم ا 

.المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء االتحادي باقتراح من وزیر المالیة االتحادي

ـ ٧المادة ـ
٣١/

إیرادًا للموازنة العامة االتحادیة ٢٠١٠/وتقید اإلیرادات المقبوضة بعد نھایة السنة المالیة ٢٠١٠
.للسنة التالیة لھا 

ـ٨المادة ـ
یتم احتساب مبالغ المنح واإلعانات غیر المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات 

٢٠٠٩/القطاع العام بانتھاء السنة المالیة 
النھائي وتعتبر

٢٠١٠/المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالیة 

ـ ٩المادةـ

لكل حالة وتخویل رؤساء الدوائر التابعة )دینارخمسمائة ملیون( ملیون دینار  ) ٥٠٠(یزید على 

: في كل حالة مع مراعاة ما یأتي ) خمسمائة ملیون دینار( ملیــــــون دینار ) ٥٠٠(على

الصرف وفقًا لالعتمادات المصأن یتم: أوًال
.التكمیلیة ولإلغراض المحددة لھا 

:ثانیًا
.یصادق علیھا وزیر المالیة االتحادي

التقید باالعتمادات المخصصة في الموازنة ال:ثالثًا
.بالصرف بما یزید عما ھو مخصص في الموازنة العامة االتحادیة

ـ ١٠المادةـ
األعمال لوزیر المالیة االتحادي زیادة االعتمادات المصدقة والالزمة لتغطیة كلف 

. األعمالتنفیذ تلك المتأتیة علىاإلیراداتبعض دوائر الدولة للغیر بحدود 

ـ ١١المادة ـ

: وصرف سلف وفق اآلتي٢٠١٠/والتي لم تخصص لھا مبالغ في الموازنة العامة االتحادیة لسنة

النفقات التشغیلیة ـ: أوًال 
.العقودقیم المائة منعشرة من % )١٠(تتجاوز نسبتھا دفع سلف لھذا الغرض ال 

المشاریع االستثماریة ـ: ثانیًا



١٣من٢٠١٠٥الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

% ) ١٠( دفع سلف لھذا الغرض ال تتجاوز نسبتھا
. موافقة مجلس الوزراء االتحادي اذا كانت مبالغھا تزید على ذلك

 :/٢٠١١
. المستفیدة

ـ ١٢المادةـ
في  ) ( تقدم الوزارات :اوًال 

رة ) ١٠( 
.المحاسبة

) (ال یجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصیصات :ثانیا
.بین المحافظات 

ـ  ١٣المادةـ
لوزیر

%) ٢٥(٢٠١٠/للمشاریع االس

.ذلك المناطق التي لم یبدأ التنفیذ بھا ألسباب أمنیة قاھرة 

ـ ١٤المادة ـ
عند نقل الموظف من دائ:أوًال

. اعتبارًا من تاریخ نقلھ على أن تقطع عالقتھ من دائرتھ نھائیًا

:
.من ھذه المادة إلى جھة القطاع الخاص المنقول إلیھا) أوًال(الفقرة

ـ ١٥المادة ـ
یخول وزیر البلدیات واألشغال العامة االتحادي 

.المطلوبة 

ـ١٦المادةـ
:أوًال 

لسنة ل
.٢٠١٠/المالیة



١٣من٢٠١٠٦الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

:ثانیًا
الملحق بھذا القانون بعد استبعاد حصة إقلیم كردستان ) النفقات الحاكمة-د/الجدول ( المبین في 

% ).١٧( البالغة

 :

من ھذه المادة ) سابعًا(إقلیم  بعد استبعاد النفقات السیادیة وحصة إقلیم كردستان الواردة في الفقرة 
 ،

.اللجنة المالیة–مجلس النواب وإعالمللشھر السابق على مستوى المحافظة والوزارة 

:
) ثالثاً (

. عند إقرار الموازنة العامة االتحادیة والمصادقة علیھا وعند تنفیذھا فعلیًا

:خامسًا
) ثالثًا(للتأكد من تنفیذ الفقرة 

.وعند التنفیذ الفعلي للموازنة

%) ١٧(:سادسًا 
)/ (

.إقلیم كردستان 

ت %) ١٧(تحدد نسبة  :

 )
ون ، 

)KPMG (

لخاص  على سندات حواالت الخزینة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الدیون الخارجیة للقطاع ا

فط 
المشاریع الوطنیة ذات النفع العام المقرة في مجلس ا، الخام المصدر عبر تركیا 

.)علیھا مجلس النواب

:

) سادسًا(مراعاة أحكام الفقرة 
.من مناقلة النفقات السیادیة إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعاله 



١٣من٢٠١٠٧الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

اال:
.لقوات حرس اإلقلیم بما ینسجم مع الدستور) الرواتب والتسلیح والتجھیز (

ـ ١٧المادة ـ
أوًالـ أـ 

ً.المالیة في اإلقلیم بتحویلھا إلى وزارة المالیة االتحادیة شھریا

٢٠٠٤(ب ـ  
٢٠٠٩ (

. والتعاون مع دیوان الرقابة المالیة إلقلیم كردستان

عند عدم تسدید: ثانیًا 
) أوًال(من الفقرة ) أ( المالیة االتحادیة باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند 

.یعادل اإلیرادات المخطط لھا في الموازنة العامة االتحادیة وتجري التسویة الحسابیة الحقًا 

تقوم وزارة المالیة االتحادیة باستقطاع مبالغ الضرر التي یسببھا اإلقلیم أو المحافظة نتیجة :ثًا ثال

ت 
.المستحصلة من إجازات ورسوم الھاتف النقال 

:رابعًا
.لغرض التصدیر واالستھالك المحلي

ـ١٨المادة ـ
وم٢٠١٠/یعاد النظر في حصة إقلیم كردستان في الموازنة العامة االتحادیة لسنة أـ 

وعلى أن یتم في ضوءه تحدید المبلغ الحقیقي ٢٠١٠/ضوء نتائج اإلحصاء والتعداد السكاني لسنة
 /٢٠١٠

.االتحادي لتسویتھ 

ب ـ  
.٣١/١٢/٢٠١٠تتجاوز 

ـ ١٩المادة ـ

.إظھارھا في موازین المراجعة

ـ ٢٠المادة ـ

.وزارة المالیة االتحادیة تخصیص موازنة للھیأة من الواردات التي تستلمھا

ـ   ٢١المادةـ



١٣من٢٠١٠٨الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

عدد القوى -ج / (بوزارة بـ:اوال
ملحق ) ٢٠١٠/ ال

االتحادي صالحیة إحداث الدرجات وتعدیل المالك الناتج عن استحداث الدرجات الوظیفیة إلعادة 

.الخزینة العامة االتحادیة إلى الدوائر الممولة مركزیا

:
بالغة ٢٠١٠/  لخدمة ) ١١٥( وال ا مجلس 

.االتحادي

ـ ٢٢المادة ـ

.حصرًا 

ـ ٢٣المادةـ
للوزارة:أوًال

.والعائدة لتلك المحافظة 

للمحا:ثانیًا 
 ) (

.المخصصة لھا 

: ثالثًا 
) ( لوزارات

.افظةالمح

: رابعًا

حزیران لنقل تنفیذھا إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات/ ١النواب في 
.بالتنفیذ

: خامسًا
.االتحادیة والعائدة لتلك المحافظة

ـ ٢٤المادة ـ
) ( تعد الرئاسات الثالث : اوال

ضوابط لصرف 



١٣من٢٠١٠٩الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

) ٢٩(االتحادي وعلى ان یجري الصرف وفق أحكام المادة 
.لحین إصدار ھذه الضوابط ٢٠٠٨/لسنة) ٢٠(رقم ٢٠٠٨/للسنة المالیة 

لمائة،  سبع%) ٧٠(االجتماعیة للرئاسات الثالث بنسبة تخفض تخصیصات المنافع: ثانیا من ا ون 
 )(،

على أن ال
. الحكومة الجدیدة

-٢٥المادةـ
لیة االتحادي نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیصات المالیة للموظفین العاملین في لوزیر الما: أوًال

. من الموظفین

فصیلي یتضمن أعداد على الوزارات االتحادیة كافة تزوید وزارة المالیة االتحادیة بجدول ت:ثانیًا 

.الجھات والدوائر الممولة مركزیًا والتي ھي بحاجة إلى خدماتھم 

:ثالثًا 
ات 

.التقاعد أو االستقالة أو الوفاةإلى

ـ ٢٦المادة ـ
( على الھیئات الرئاسیة الثالث

.١/٦/٢٠١٠ال یتجاوز 

ـ٢٧-المادة
األسلحة   شروع 

)٢٠٠٩و٢٠٠٨و٢٠٠٧و٢٠٠٦(
) ١ف /القسم الرابع( استثناًء من أحكام ٢٠١٠/خالل سنة

اعاة  اھو األخیر لھذ٢٠١٠على أن یكون التدویر لسنة ٢٠٠٤/ لسنة٩٥/رقم  مج ، مع مر ا برن ال
.من ھذا القانون ) ٣٢( أحكام المادة

ـ ٢٨-المادة
على حساب الدولة منع تأجیر الطائرات الخاصة بشكل مطلق 

). الجمھوریة ورئاسة مجلس الوزراء رئاسة مجلس النواب ورئاسة( الثالث 

ـ ٢٩المادةـ



١٣من٢٠١٠١٠الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

أـ 
ترشیدھا لتكون موجھة إلى الفقراء والمحتاجین فقط وعدم منحھا إلى المواطنین الذین یزید دخلھم 

الشھري على ملیون ونصف الملیون 
.الخاص وأصحاب المھن والتجار والصناعیین وغیرھم

-ب

.المالیة الالزمة لذلك

ال-ج

١٧/٩/٢٠٠٩
.اللجنة المالیة-ورفعھ التقریر إلى مجلس النواب 

على وزارةـد

.٢٠١٠/لسنة

ـ     ٣٠المادة ـ

.المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعلیمات تصدرھا وزارة المالیة االتحادیة 

ـ ٣١المادة  ـ

٢٠٠٩/ یتخلف عن تقدیم الحسابات الختامیة لسنة
.٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(قانون االدارة المالیة والدین العام رقم 

ـ ٣٢المادة  ـ
امة  لوزیر المالیة االتحادي نقل المبالغ غیر المصروفة من المبا-أ لع نة ا از لمو من ا تمدة ض لمع لغ ا

/٢٠٠٩

/٢٠١٠
الرابع  (أحكام  .  ٩٥٢٠٠٤/) ١/ف –القسم 

.٣١/١٢/٢٠٠٩بشرط التعاقد على ھذه المشاریع قبل 
-ب

٢٠٠٨/ ة  لعام التكمیلیة االتحادی
أحكام    ٢٠١٠/  من   ً ناءا قسم  (استث ال

.٢٠٠٤/ لسنة ٩٥من قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقم ) ١/ الرابع ف 



١٣من٢٠١٠١١الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

 /
ردینا

الموازنة المختصةالغــــــــــــــــــرض

مكتب دولة رئیس الوزراءاعمار محافظة میسان١٠٨٠٠٠
محافظة بغدادالشعلة/ اعمار محافظة بغداد ٥٥٤٠٠

محافظة بغدادمدینة الصدر/اعمار محافظة بغداد١٠١٥٥٥
محافظة البصرةاعمار محافظة البصرة٥٦٤٧٤
محافظة نینوىینوىاعمار محافظة ن٣٤١٠٠

محافظة  دیالىاعمار محافظة دیالى١١٩٧٢٣
محافظة النجفمقبرة النجف٦٠٠٠٠
مشروع اعمار الروضة العسكریة٦٥٧٢٦

االعلى لألعمار

المبالغ االتحاديعلى -ج من 
تعلقة  ٢٠٠٩العامة االتحادیة لسنة المعتمدة ضمن الموازنة  لم فظات وا محا ل لمدن  ا وا

٢٠١٠/ خالل سنة
.٢٠٠٤/ لسنة ٩٥رقم والدین العاممن قانون االدارة المالیة) القسم الرابع (استثناءًا من احكام 

ـ  ٣٣المادةـ

.القرار ما لم یكتسب الشرعیة القانونیة ویصادق علیھ في مجلس النواب

ـ ٣٤المادةـ
لقسم    ة أحكام ا ا ة بمراع ام م الشركات الع تز ل )٨(ت

.٢٠٠٤/ لسنة)٩٥(

ـ٣٥المادةـ
خفض رواتب  -أ ( ت

.عشرون من المائة%) ٢٠(بنسبة )الجمھوریة ونائبیھ ورئیس مجلس الوزراء ونائبیھ
األعلى (اتب من رعشرة من المائة %  ) ١٠(  تخفض نسبة -ب

من العاملین في مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتھم ووكالء الوزارة ومن بدرجتھم ووأعضاء

.)الدرجات الخاصة 
تناقل المبالغ المستقطعة في الفقرتین أ–ج 

.والمحافظات

-٣٦-المادة 

 )١٩ (
.نونالقا

ـ ٣٧ـالمادة



١٣من٢٠١٠١٢الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

تلزم

.الموازنة العامة االتحادیة 

ـ  ٣٨المادةـ
.بعرض المشاریع ذات الطابع االستثماري لالستثمارلوزارات االتحادیة والمحافظاتتلزم 

ـ   ٣٩المادةـ
االوزارات تلزم
.ناعة والمعادنالص

-٤٠-المادة 
لجنة  - ال

.٢٠١٠المالیة لسنة 

ـ ٤١المادةـ
تقوم

 ،
٢٠١٠/سنةالعامة االتحادیة اعتبارًا من 

.بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن االتحادیتینالعسكري التي تم إلحاقھا 

-٤٢-المادة
 )٥ ( %

) البریة و الجویة و الموانئ ( المتحققة فعال للمنافذ الحدودیة 

. التحققات الفعلیة إلیراد المنفذ الحدودي في المحافظة

-٤٣-المادة
:یة االتحادي تحویل مبلغ ما یعادلیتولى وزیر المال-أوال

 )عن كل برمیل نفط خام منتج في المحافظةدوالر ) ١.
 )فط خام مكرر في مصافي المحافظةعن كل برمیل ندوالر ) ١.
 )المحافظةيمتر مكعب منتج من الغاز الطبیعي ف) ١٥٠(عن كل دوالر ) ١.

.وفق نتائج تدقیق دیوان الرقابة المالیة االتحادي



١٣من٢٠١٠١٣الثانيكانون ٢٦/ سعدون 

من كل سمة ) عشرون دوالر ( دوالر ) ٢٠( : 

.على أن یتم صرفھا لتطویر مدن العتبات المقدسة

-

العتمادھا

-٤٤-المادة
تریلیون دینار عراقي ) ١( یجب ان ال تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن 

ـ ٤٥المادةـ

.والبلدیات والجھات المعنیة تنفیذ ھذا القانون 

ـ ٤٦المادةـ
االتحادي إصدار التعلیمات الالزمة لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانونوزیر المالیةعلى 

ـ٤٧المادةـ
.٢٠١٠/كانون الثاني/١من ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وینفذ اعتبارًا 

جالل طالبانيعادل عبد المھديطارق الھاشمي
رئیس الجمھوریةنائب رئیس الجمھوریة  رئیس الجمھوریة  نائب


