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 )١(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  

 باسم الشعب 
  رئاسة الجمهورية 

  

  )١قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   
  ) من الدستور.٧٣المادة (

  

  ٤/٢/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ     
  

  إصدار القانون اآلتي:
  

  

  ٢٠١٩) لسنـة ١رقم (
 قانون

  ٢٠١٩الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 
 

 الفصـل األول
  االيــرادات

  

بمبلغ مقداره  ٢٠١٩تقدر إيرادات الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية/ -أأوًال:  -١-المادة
) الف دينار (مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة ١٠٥٥٦٩٦٨٦٨٧٠(

وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار) 
  بهذا القانون.حسبما مبين في (الجدول/أـ اإليرادات على وفق اإلعداد) الملحق 

احتساب اإليرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر  – ب
) دوالر (ستة وخمسين دوالر) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ٥٦(
) برميل يوميًا (ثالثة ماليين وثمنمائة وثمانون الف برميل يوميًا)  ٣٨٨٠٠٠٠(

خمسون ألف برميل يوميًا) عن )  برميل يوميًا (مائتان و٢٥٠٠٠٠بضمنها (
) ١١٨٢كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان على أساس سعر صرف (

دينار لكل دوالر وتقيد جميع اإليرادات المتحققة فعًال إيرادًا نهائيًا لحساب 
  الخزينة العامة للدولة.

  

وحكومة اقليم  غير المرتبطة بوزارة والمحافظاتتلتزم الوزارات والجهات ثانيًا: 
كردستان بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات 
التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة االتحادية 
وعلى وزارة المالية االتحادية إعادة تخصيصها لألغراض التي ُمنحت ألجلها 

 االتحادية.وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط 
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تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ثالثًا: 
والمحافظات وحكومة اقليم كردستان بعد قبولها من وزير المالية االتحادي 
ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة االتحادية، على أن يقوم وزير المالية االتحادي 

ارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقًا بتخصيصها إلى اعتمادات الوز
  لألغراض التي منحت ألجلها.

  

تقيد مبالغ  المنح  أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى رابعًا: 
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات ومجالس المحافظات 

أو المقدمة من القطاع الخاص وحكومة اقليم كردستان بموجب مذكرات التفاهم 
ايرادًا نهائيًا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات 
فنية  أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها 
التخمينية في سجالت الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو االقاليم 

لمحافظات ذوات العالقة ويكون قبول المنح النقدية أو والمحافظات ومجالس ا
العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي 

 التخطيط والمالية االتحاديتين.
  

يتم احتساب مبالغ المنح واالعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة  خامسًا:
وفقاً للمعايير  ٢٠١٨بانتهاء السنة المالية لدوائر الدولة وشركات القطاع العام 

المحاسبية المستخدمة الحتساب الصرف النهائي وتعّد المبالغ الفائضة أو 
المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه األسس دفعة مقدمة على حساب المنحة 

  .٢٠١٩المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 
  

 الفصل الثاني
  النفقات والعجز

 

  أوًال: النفقات:  -٢-المادة 
) الف دينار (مائة وثالثة وثالثون ترليون ١٣٣١٠٧٦١٦٤١٢ُيخصص مبلغ مقداره(

  ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنا عشر الف دينار)
ط الدين الداخلي والخارجي من ضمنها، مبلغ أقسا ٢٠١٩للسنة المالية 

ف دينار (عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون أل )(١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠البالغ
مليار وستمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار ) توزع على وفق 

اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا  ٣(الحقل /
  . القانون

 

وثمانية  ) ألف دينار (ثالثة وثالثون ترليون(٣٣٠٤٨٥٠٦٤٠٨مبلغ مقداره . ١
واربعمائة وثمانية الف دينار) لنفقات بعون مليار وخمسمائة وستة مليون وار

نفقات المشاريع االستثمارية) من  ٢المشاريـــــع يوزع على وفق (الحقل /
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بضمنها مبلغ مقداره  ب الوزارات) الملحق بهذا القانون،(الجدول/ب النفقات بحس
وستمائة وواحد وسبعون مليار ) ألف دينار (خمسة ترليون ٥٦٧١٢٣٦٠٠٠(

) عن طريق القروض االجنبية ومئتان وستة وثالثون مليون دينار
) الف دينار ( اربعمائة واربعة واربعون مليار واربعمائة واثنان ٤٤٤٤٣٢٠٠٠و(

  وثالثون مليون دينار ) عن طريق االقتراض من المصرف العراقي للتجارة.
ف دينار (مائة ترليون وتسعة وخمسون ) أل١٠٠٠٥٩١١٠٠٠٤. مبلـغ مقـداره (٢

(الحقل  مليار ومائة وعشرة مليون واربعة آالف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق
(الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون النفقات الجارية من-أ/

) الف  ١٠٧٩٢٦٩٠٧٨٠بضمنها مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي والبالغ ( 
ينار(عشرة ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وستمائة وتسعون مليون د

) الف  ٤٥٣٤٠٧٣٥٥٥وسبعمائة وثمانون الف دينار) والفوائد البالغة ( 
دينار(اربعة ترليون وخمسمائة واربعة وثالثون مليار وثالثة وسبعون مليون 

  وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار).
) ألف دينار (مئتا مليار دينار) احتياطي ٢٠٠٠٠٠٠٠٠(. ُيخصص مبلغ مقـداره ٣

الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات االخرى لموازنة وزارة المالية االتحادية 
  ) المشار اليها أعاله.-٢-من اصل التخصيصات الواردة بالبند (أوًال

) ألف دينار (اثنان ترليون دينار) لـ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠. يخصص مبلـغ مقداره (٤
وتنمية مشاريع  في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها  (إعمار

) آنفًا يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة ٢) من المادة (١بالبنـــــد (أوال/ 
  -وينفذ على النحو اآلتي:

  
 

علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة واألقضية والنواحي التابعة لها  -أ
المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس 
األقضية والنواحي الى وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراستها والمصادقة 

توزع أن  وعلىلمحافظة عليها على أن تراعى المناطق األكثر تضررًا داخل ا
تخصيصات المحافظة على االقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب 
السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو 

  (١٥٪) قضاء على أال تزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة على
وعلى وزيري المالية ) من تخصيصات المحافظة من المائة (خمسة عشر

( خمسة من المائة )  (٥٪)والتخطيط االتحاديين صالحية اجراء المناقلة بنسبة 
من تخصيصات مشاريع تنمية االقاليم الى تخصيصات ستراتيجية التخفيف من 

  الفقر.
يتولى المحافظ حصرًا تنفيذ خطة اإلعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة  -ب

 سؤولية مراقبة التنفيذ.م
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(خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة  (٥٪). تعتمد نسبة ٥
(خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي  (٥٪)و 

(خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في  (٥٪)المحافظة و
أن تخير المحافظة في اختيار إحدى االيرادات المنتجة آنفًا وعلى  المحافظة، على

) ألف دينار ( ترليــــــون دينــــــــار)، ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠( أن يخصص مبلغ مقداره
بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد 

ادقــــــــة مجلس المحافظــــة ) آنفًا وللمحافـــظ بعد مص٢) من المادة (-١-(أوال
(خمسين من المائة)  (٥٠٪)حـــــق التصــــرف واالستخــــــــدام بما ال يزيد على 

من التخصيصات المشار اليها آنفًا لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم 
الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العالج للمرضى داخل وخارج العراق أو 

وتكون أولوية االنفاق للمناطق األكثر  ات الجارية بحسب احتياجات المحافظة،للنفق
من خالل اجراء وذلك تضررًا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة 

وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل  المناقلة المطلوبة،
في موازنة السنة الالحقة بما فيها مستحقات  ديوان الرقابة المالية االتحادي

المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها والمدققة من قبل 
(عشرين من المائة) من المبالغ  (٢٠٪)ديوان الرقابة المالية االتحادية وتخصيص 

ون المتحققة من زيادة االيرادات النفطية عن االيرادات المخططة الواردة في قان
بعد تغطية العجز المخطط وعلى ان يتم  ٢٠١٩الموازنة العامة االتحادية لسنة /

  منحها للمناطق االكثر ضررًا .
. الزام وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات ٦

) من قانون ٤٥التي تم نقل صالحياتها الى المحافظات بموجب احكام المادة (
المعدل عدا المشاريع الستراتيجية التي تحدد  ٢٠٠٨) لسنة ٢١رقم ( المحافظات

  وفقًا لصالحية وزير التخطيط.
  

  العجــز:ثانيًا: 
 ٢٠١٩بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة االتحادية للسنة المالية/  . ١

) الف دينار(سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثالثون ٢٧٥٣٧٩٢٩٥٤٢(
وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار) مليار 

ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو 
زيادة صادرات النفط الخام أو االقتراض الداخلي والخارجي بأستثناء القروض الممولة 

ل الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن من جهات أجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدو
مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية االتحادية بحسب التفاصيل المبينة في 

  أدناه:
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 )٥(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

المبلغ (الف دينار )المفــــــــــــــرداتت

١٠٥٫٥٦٩٫٦٨٦٫٨٧٠اجمالــــــــي االيـــــــرادات=( أ + ب ) ١

٩٣٫٧٤١٫١١٠٫٤٠٠االيرادات النفطيةأ

١١٫٨٢٨٫٥٧٦٫٤٧٠االيرادات غير النفطيةب

١٣٣٫١٠٧٫٦١٦٫٤١٢اجمالـــــــي النفقـــــــــــات=( أ + ب ) ٢

١٠٠٫٠٥٩٫١١٠٫٠٠٤النفقات الجاريةأ

٣٣٫٠٤٨٫٥٠٦٫٤٠٨اجمالي النفقات االستثماريةب

٢٦٫٩٣٢٫٨٣٨٫٤٠٨االنفاق االستثماري من الخزينة-

-
اق رف  االنف ة والمص روض االجنبي ق الق ن طري تثماري ع االس

العراقي للتجارة
٦٫١١٥٫٦٦٨٫٠٠٠

٢٧٫٥٣٧٫٩٢٩٫٥٤٢اجمالي العجــــز المخطط٣

تمويـــــــــل الفجــــــــوة الماليـــــــة ( العجــــــــــز)

٨٧٥٫٩٤٠٫٠٠٠سندات وطنيةأ

٧٫٧٥٨٫٩٧٥٫٣٩٢الرصيد المدور في حساب وزارة الماليةب

٥٫٠٩٩٫٨٠٠٫٠٠٠  ةاو الرصيد المدور االضافي في وزارة الماليصندوق التقاعد   ج

٨٢٫٧٤٠٫٠٠٠الوكالة الفرنسية للتنمية   د

  هــ
اريع وزارة  ل مش ارة لتموي ي للتج رف العراق رض المص ق

الكهرباء والموارد المائية
٤٤٤٫٤٣٢٫٠٠٠

٥٣٫١٩٠٫٠٠٠قروض الصندوق السعودي للتنمية و

٣٩٠٫٠٦٠٫٠٠٠قرض مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية ز
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 )٦(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

٧٫٥٦٩٫٣٤٦٫١٥٠حواالت عن طريق المصارف العراقيةح

١١٨٫٢٠٠٫٠٠٠) قرض (ط

٥٣٧٫٨١٠٫٠٠٠قرض البنك الدولي / مشاريعي

٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠وكالة التعاون االمن والدفاع االمريكيةك

٣٥٤٫٦٠٠٫٠٠٠قرض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية ل

١٫٠٧٠٫٨٩٢٫٠٠٠قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدوليةم

٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠)قرض بنك التنمية االلماني (ن

٩٤٫٥٦٠٫٠٠٠) السويديةاالقتراض من البنوك االجنبية بضمانة (س

١٣١٫٠٨٣٫٨٠٠القرض من مؤسسة التمويل االيطالية ع

٨٩٣٫٧١٠٫٢٠٠/ مشاريع قروض الوكالة اليابانية ف

ص
ك  ة وبن ادرات االلماني مان الص ة ض مانة مؤسس راض بض االقت

ستاندر وجارترد
١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠

ق
ة  مانة مؤسس اء بض وزارة الكهرب يانة ل اريع الص روض مش ق

) االمريكيةشركة (الصادرات الدولية لصالح 
١٨٩٫١٢٠٫٠٠٠

٤٧٫٢٨٠٫٠٠٠االقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصاديةر

ش
ل  اني لتموي ادرات البريط مان الص ة ض ن وكال راض م االقت

وزارة الكهرباء 
٥٩١٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٫٩١٠٫٠٠٠الصندوق الدولي للتنمية الزراعيةت

خ
ة  وك االجنبي ن البن راض م مان االقت ة ض مانة مؤسس بض

رى  ة االخ ادرات العالمي مان الص ة  وض ادرات االلماني الص
لتمويل مشاريع الكهرباء التي ستنفذه شركة سيمنس االلمانية

١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠

د

مان  ة ض مانة مؤسس ة بض وك االجنبي ن البن راض م االقت
ار  ق ألعم ة الطري اريع خارط ل مش ة لتموي ادرات الدولي الص

االمريكية قطاع الكهرباء التي ستنفذها شركة 
١٧٧٫٣٠٠٫٠٠٠
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 )٧(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

في الموازنة وحسب  يخول وزير المالية االتحادي أو من يخوله سد العجز الفعلي -أ . ٢
  تمويل العجز اعاله ومن المصادر المذكورة ادناه:المبالغ المبينة في جدول 

 اصدار حواالت خزينة . - ١
 اصدار سندات وطنية للجمهور. - ٢
 قي.اصدار سندات وحواالت للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العرا - ٣
 قروض من المصارف التجارية. - ٤
  -ب

باألقتراض يخول وزير المالية االتحادي او من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء  . ١
من صندوق التقاعد او استخدام الرصيد المدور االضافي بدال من االقتراض الخارجي 

  الجديد (لتمويل العجز) .
تكون كافة القروض والسندات الخارجية والمشاريع الممولة معفاة من الضرائب  . ٢

 والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض.
تحادي أو من يخوله االستمرار باالقتراض من الخارج لتمويل يخول وزير المالية اال . ٣

المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المصادق عليها في 
 السنوات السابقة المبينة تفاصيلها ادناه:

  

) من أصل مبلغ JBICاالستمرار باالقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (  -أ
ر) لتمويل مشاريع وزارة دوالر (خمسمائة مليون دوال) مليون ٥٠٠القرض (
) مليون دوالر (مائة مليون دوالر) منه عام ١٠٠وسيتم تمويل مبلغ ( الكهرباء،

٢٠١٩. 
) لغرض JICAاالستمرار باالقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (   -ب

 (٧٥٦٫١)تمويل مشاريع الوزارات واقليم كردستان وسيتم تمويل مبلغ مقداره 
، ٢٠١٩مليون دوالر (سبعمائة وستة وخمسون مليون ومائة الف دوالر) لعام 

 موزعةعلى النحو التالي: 
  

 مليون دوالر ٢٦٥ العامة   مشاريع وزارة اإلعمار واالسكان والبلديات واالشغال  ▬
 مليون دوالر ٢٢٣٫١    مشاريع وزارة الكهرباء                                     ▬
 مليون دوالر  ٥        مشاريع وزارة الموارد المائية                                ▬
 مليون دوالر ٤٠       مشاريع وزارة النفط                                           ▬
 مليون دوالر ١٤     مشاريع وزارة الصناعة والمعادن                              ▬
 مليون دوالر ٢٠     لصحة والبيئة                                 مشاريع وزارة ا ▬
 مليون دوالر ١٠٠         مشاريع وزارة النقل                                       ▬
 مليون دوالر ٤            مشاريع وزارة االتصاالت                                  ▬
             مليون دوالر  ٧٥كردستان                                  مشاريع الكهرباء  اقليم  ▬
 مليون دوالر  ١٠         مشاريع البلديات لمحافظات                                 ▬
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 )٨(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

 
) من أصل مبلغ القرض KFWالستمرار باالقتراض من بنك التنمية االلماني (ا -ج 

) ٢٢٥(وسيتم توقيع مبلغ مقداره  ،يورو)) مليون يورو (خمسمائة مليون ٥٠٠(
 لغرض ٢٠١٩مليون يورو ( مئتان وخمسة وعشرون مليون يورو) خالل عام /

ويل ) مليون يورو ( ثمانون مليون يورو ) منه لتم٨٠تمويل مبلغ مقداره (
  .٢٠١٩مشاريع إعمار المناطق المحررة من االرهاب لعام 

يل االيطالية ( القرض االيطالي) من االستمرار باالقتراض من مؤسسة التمو -د
) ٢٦٠) مليون يورو وسيتم توقيع مبلغ مقداره (٤٠٠اصل مبلغ القرض البالغ (

لغرض تمويل مبلغ ما  ٢٠١٩مليون يورو ( مئتان وستون مليون يورو) عام /
 موزعة على النحو االتي: ٢٠١٩) مليون دوالر منه لعام ١١٠٫٩يعادل (

  
 مليون دوالر ٥٧٫٥الموارد المائية                 ــــ مشاريع لوزارة     
 مليون دوالر٢٥٫٤      ـ مشاريع لوزارة الزراعة                   ـــ    
  مليون دوالر ٢٨          ــــ مشاريع لوزارة التجارة                     

   
والدفاع االمريكية من أصل االستمرار باالقتراض من وكالة التعاون األمني  - ـه             

) مليون دوالر (الف ومائة وخمسة مليون دوالر) ١١٠٥مبلغ القرض البالغ (
) مليون دوالر ٥٠٠لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (

  .٢٠١٩(خمسمائة مليون دوالر) منه لعام 
 ات االستمرار باالقتراض من البنك الدولي لغرض تمويل مشاريع الوزار -و

) مليون ٤٣٠والمحافظات وسيتم تمويل  مشاريع الوزارات بمبلغ مقداره (
  وتوزع على النحو اآلتي: ٢٠١٩دوالر (اربعمائة وثالثين مليون دوالر) لعام 

 

 مليون دوالر  ١٥٧                  والبلديات العامة    وزارة اإلعمار واالسكان  ▬
 مليون دوالر ٣١                          وزارة الكهرباء                              ▬
 مليون دوالر ٥٠         أمانة بغداد                                                    ▬
 مليون دوالر ١٠                                      وزارة الصحة والبيئة           ▬
 مليون دوالر٩٫٨      ة المالية                                                   وزار ▬
 مليون دوالر٢٢٫٦      لتنمية االجتماعية في العراقوزارة التخطيط   مشروع ا  ▬
 مليون دوالر١٫٦     اقليم كردستان                                                    ▬
 مليون دوالر ٧٥      وزارة العمل                                                      ▬
 مليون دوالر ٥            وزارة التربية                                                 ▬
 مليون دوالر ١٠  وزارة الزراعة                                                       ▬
 مليون دوالر ١٥وزارة الموارد المائية                                                   ▬
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

 مليون دوالر    ٣                وزارة النقل                                                ▬
 ليون دوالرم ١٥              االنبار                                                      ▬
 مليون دوالر  ١٥            نينوى                                                      ▬
 مليون دوالر ٥                صالح الدين                                              ▬
 مليون دوالر  ٥       ديالى                                                             ▬
   

 ) اوUKEFاالستمرار باالقتراض من وكالة تمويل الصادرات البريطانية (  -ز
) مليون ٣٣٠وعلى ان يتم تمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ مقداره ( بضمانتها

 نحو اآلتي:وتوزع على ال ٢٠١٩دوالر  (ثلثمائة وثالثون مليون دوالر) خالل عام 
 

  مليون دوالر ٢٠٠لمحافظة البصرة / وزارة االعمار واالسكان والبلديات    ـــ مشروع تحلية المياه 
  مليون دوالر ١٠٠         ــ مشروع مجاري الحلة/ محافظة بابل                                    

  مليون دوالر ٣٠ــ مشروع ازالة االلغام / محافظة نينوى/وزارة الصحة والبيئة                    

 
السويدية من اصل  EKNاالستمرار باالقتراض من البنوك األجنبية بضمانة  -ح

) مليون دوالر ( خمسمائة مليون دوالر ) وسيوقع ٥٠٠مبلغ القـــــــرض البالغ (
) مليون دوالر (ثلثمائة وستون مليون دوالر) خالل سنة ٣٦٠منه مبلغ مقداره( 

) ABBي ستنفذها شركة (لغرض تمويل مشاريع وزارة الكهرباء الت ٢٠١٩/
) مليون دوالر (ثمانون مليون دوالر) لمشاريع ٨٠وسيتم تمويل مبلغ  مقداره (

  .٢٠١٩الوزارة المذكورة لعام 
االستمرار باالقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات االلمانية وبنك ستاندر  - ط

) مليون دوالر (خمسمائة مليون ٥٠٠وجارترد من اصل مبلغ القرض البالغ (
) مليون دوالر (ثلثمائة وثمانون مليون ٣٨٠دوالر ) وسيوقع منه مبلغ مقداره (

) مليون دوالر (مائة   ١٦٠وسيتم تمويل مبلغ مقداره ( ٢٠١٩دوالر) خالل سنة 
لغرض تنفيذ شركة سيمنس االلمانية  ٢٠١٩وستون مليون دوالر ) عام 

  لمشاريع وزارة الكهرباء. 
االستمرار باالقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الدولية  لغرض شراء  -ي

االسلحة واالعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة 
) مليون ٩٠٦لشعبي وجهاز مكافحة االرهاب وسيتم تمويل مبلغ مقداره (الحشد ا

  توزع على النحو التالي: ٢٠١٩دوالر (تسعمائة وستة مليون دوالر) منه عام 
  

 مليون دوالر  ٦٠٠وزارة الدفاع                                 .أ
 مليون دوالر  ١٤٦وزارة الداخلية                                .ب



  
  

  قوانين 
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 )١٠(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

 مليون دوالر  ٨٠ئة الحشد الشعبي                         هي  .ج
 مليون دوالر   ٨٠جهاز مكافحة االرهاب                       .د

لكهرباء االستمرار باالقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة ا - ك
مبلغ ) االمريكية بGEبضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (

) ١٦٠() مليون دوالر(ثلثمائة مليون دوالر) وسيتم تمويل مبلغ مقداره ٣٠٠(
  . ٢٠١٩مليون دوالر (مائة وستون مليون دوالر) خالل عام 

االستمرار باالقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لتمويل  - ل
اربعمائة واربعون ) مليون  دوالر ( ٤٤٠مشاريع البنى التحتية من اصل المبلغ ( 

) مليون دوالر ( ثلثمائة ٣٦٠مليون دوالر ) وسيتم توقيع منه مبلغ مقداره (
) ٤٠لغرض  تمويل مشاريع بمبلغ ( ٢٠١٩وستون مليون دوالر ) خالل سنة /

  مليون دوالر ( اربعون مليون دوالر) موزعة على النحو االتي:
  

  مليون دوالر  ٢٠    وزارة التربية   -         
  مليون دوالر  ٢٠   وزارة الصحة    -         

  
االستمرار باالقتراض من الصندوق السعودي للتنمية من اصل مبلغ القرض البالغ  -م

) مليون دوالر (خمسمائة مليون دوالر ) لتمويل مشاريع البنى التحتية ٥٠٠(
 ) مليون دوالر (خمسة واربعون مليون دوالر ) خالل٤٥وسيتم تمويل مبلغ  (

  لصالح الوزارات وتوزع على اآلتي: ٢٠١٩عام 
  

) مليون دوالر لمشروع هدم وبناء مستشفى ١٥وزارة الصحة مبلغ ( - ١
 ) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام.٥٠الصقالوية (

) مليون دوالر لمشروع انشاء صوامع غالل ٣٠وزارة الزراعة مبلغ (  - ٢
 معدنية في الديوانية وميسان لصالح وزارة الزراعة.

  

االستمرار باالقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من اصل مبلغ  -ن
مليون دوالر (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثالثون  (١٥٫٧٣٠)القرض البالغ 

)ماليين دوالر ٥الف دوالر ) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ (
  ٢٠١٩(خمسة مليون دوالر ) منه خالل عام 

رار باالقتراض بضمانة وكالة ضمان الصادرات البريطاني بمبلغ مقداره س. االستم
) مليون دوالر (الف وعشرون مليون دوالر) وسيتم تمويل وزارة ١٠٢٠(

) مليون دوالر(خمسمائة مليون دوالر)خالل عام ٥٠٠الكهرباء منها مبلغ (
 يوزع كاالتي : ٢٠١٩/

 دوالر مليون   ٣٠٠مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه                   -
 مليون دوالر  ٢٠٠                              GEمشروع نقل الطاقة مع شركة  -
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 )١١(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

) ٣٠٠) مبلغ (UKEFاالقتراض بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية ( -ع
لتمويل مشروع تأهيل وصيانة محطة المسيب مليون دوالر (ثلثمائة مليون دوالر) 

) مليون دوالر ( مائة مليون ١٠٠الحرارية وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ (
  ٢٠١٩دوالر ) منه في عام /

االقتراض من البنوك االجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات االلمانية  -ف
خارطة الطريق ومؤسسات ضمان الصادرات العالمية االخرى لتمويل مشاريع 

) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) ٥٠٠ألعمار قطاع الكهرباء وبمبلغ  (
لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس االلمانية وسيتم 

) مليون دوالر ( مائة وخمسون مليون دوالر ) ١٥٠تمويل ما يعادل مبلغ مقداره (
  . ٢٠١٩خالل عام 

) مليون دوالر (مئتان واربعون ٢٤٠نك الدولي بمبلغ قدره (االقتراض من الب -ص
) ٢٥مليون دوالر) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ مقداره (

  -على النحو االتي :٢٠١٩مليون دوالر (خمسة وعشرون مليون دوالر ) لعام /
  
  

ة طريق مليون دوالر) وزارة العمل والشؤون االجتماعية/ مشروع خارط ٥( -
   .  استراتيجية  الحماية االجتماعية

مليون دوالر) محافظة البصرة / مشروع تطوير توزيع الكهرباء في محافظة  ٢٠( - 
  .  البصرة

  

) مليون دوالر( ستمائة ٦٠٠االقتراض من المصرف العراقي للتجارة بمبلغ ( -ق
) ٣٧٦مقداره (مليون دوالر) لتمويل المشاريع المدرجة ادناه وسيتم تمويل مبلغ 

على النحو  ٢٠١٩مليون دوالر (ثلثمائة وستة وسبعون مليون دوالر) منه لعام 
  -االتي :

  
) مليون دوالر(ثالثمائة مليون دوالر) لمشروع محطتي كهرباء السماوة ٣٠٠( -

) مليون دوالر ( ثمانية ٨٨وذي قار بوزارة الكهرباء وبضمنها  مبلغ مقداره (
)   ٧٦ألكمال تمويل المرحلة االولى من المشروع  و ( وثمانون مليون دوالر ) 

مليون دوالر (ستة وسبعون مليون دوالر) لمشروع ماء السماوة الكبير / وزارة 
  الموارد المائية .

) مليون ٣٠٠االقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية (  -ر
المياه لصالح وزارة االعمار يورو(ثلثمائة مليون يورو) لتمويل مشاريع تجهيز 

واالسكان والبلديات العامة ولغرض تأهيل مطار الموصل الدولي لصالح وزارة 
) مليون دوالر(سبعون مليون دوالر) منه ٧٠النقل وسيتم تمويل ما يعادل مبلغ (

  -موزعة على النحو االتي: ٢٠١٩عام /
  



  
  

  قوانين 
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 )١٢(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  ) مليون دوالر لوزارة النقل.٥٠( -
  وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة. ) مليون دوالر ل٢٠( -

  

االقتراض من البنوك التجارية الدولية وبضمانة مؤسسة ضمان االستمرار ب -ش
دوالر )  ) مليون دوالر ( خمسمائة مليون ٥٠٠الصادرات االلمانية مبلغ قدره ( 

سيتم لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس االلمانية و
  .  ٢٠١٩) مليون دوالر(مائة مليون دوالر) خالل عام /  ١٠٠ويل مبلغ  ( تم

االقتراض من البنوك االجنبية بضمانة الصادرات الدولية لتمويل مشاريع خارطة  -ت
) مليون دوالر ( خمسمائة مليون ٥٠٠الطريق العمار قطاع الكهرباء بمبلغ (

) االمريكية GEها شركة (دوالر) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذ
) مليون دوالر(مائة وخمسون مليون دوالر) خالل ١٥٠وسيتم تمويل مبلغ قدره (

  .   ٢٠١٩عام / 
 

. يخول وزير المالية االتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء االقتراض ٤
    -:من المصادر االتية 

) مليون دوالر (مئتان ٢٧٩االقتراض من البنك االسالمي للتنمية مبلغا قدره ( -أ
  -وتسعة وسبعون مليون دوالر) لتمويل مشاريع البنى التحتية المذكورة ادناه:

  

والمخازن في محافظات(صالح الدين، نينوى،  مشروع تاهيل معامل تنقية البذور -
  لصالح وزارة الزراعة. ) مليون دوالر٢٧٫٥، ديالى) بقيمة (االنبار

) مليون دوالر ٢٠مشروع انشاء صوامع غالل معدنية في الديوانية وميسان بقيمة ( -
  لصالح وزارة الزراعة.

) سرير وتأهيل مستشفى بلد العام في ٥٠مشروع هدم وبناء مستشفى الصقالوية ( -
  حة.) مليون دوالر لصالح وزارة الص١١محافظتي االنبار وصالح الدين بمبلغ (

) مليون دوالر لصالح وزارة ٢١مشروع اعادة اعمار ماء الفلوجة الكبير بقيمة ( -
  االعمار واالسكان والبلديات.

) ١٧مشروع اعادة اعمار المعهد التقني في الحويجة في محافظة كركوك بقيمة ( -
  مليون دوالر لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تية لجامعة ابن سينا لصالح وزارة التعليم العالي وانشاء دار مشروع اعمال البنى التح -
  ، ) مليون دوالر١٦٫٥الحنان لشديدي العوق بقيمة (

  

  ٢٠١٩وعلى وزيري المالية والتخطيط ادراج التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام /
  

  
  

) مليون ٢٠٠٠) بمبلغ (JICAاالقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( -ب
  دوالر(ملياري دوالر) لتمويل المشاريع المذكورة ادناه :

  

 مشروع  وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط  -
 مشروع اعادة اعمار المناطق المتضررة من (العمليات االرهابية) -
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 مشروع ماء السماوة / وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة -
 مشروع ماء ومجاري بغداد/ امانة بغداد  -

وازنة موعلى وزيري المالية والتخطيط االتحاديين اضافة التخصيصات السنوية ضمن 
  .٢٠١٩عام 

  

ت الصينية االقتراض من البنوك الصينية االجنبية بضمانة مؤسسة ضمان الصادرا -ج
 مليونمليار ومائة وخمسون ) مليون دوالر (١١٥٠( (سينوشور) بمبلغ قدره

تحادية ومؤسسة الموقعة بين وزارة المالية اال ) ضمن آلية االتفاقية االطاريةدوالر
ت ضمان الصادرات الصينية وعلى وزيري المالية والتخطيط اضافة التخصيصا

  .٢٠١٩السنوية ضمن موازنة الجهات المستفيدة من التمويل ضمن موازنة عام /
دولة  ،قطر ،تمر الكويت للمانحين ( تركيا االقتراض من الدول المانحة بموجب مؤ -د

) مليون دوالر( مليار دوالر ) لتمويل مشاريع ١٠٠٠االمارات العربية ) بمبلغ ( 
البنى التحتية واعادة االعمار(بضمنها مشروع تجهيز وتنفيذ ابراج نقل الطاقة 

)KV132 لصالح وزارة الكهرباء) وعلى وزيري المالية والتخطيط االتحاديين (
  .٢٠١٩اضافة التخصيصات السنوية ضمن موازنة عام 

  

. لوزير المالية االتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء االتحادي اصدار ٥
  -ضمانات الى:

  

) مليون دوالر (ثالثة وستين مليون دوالر) ٦٣شركة جنرال الكتريك بمبلغ (   -أ
 .لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء 

) مليون دوالر (مائة وخمسة  ١٢٥) الكورية الجنوبية بمبلغ (  STXشركة ( -ب
وعشرين مليون دوالر) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة 

  الكهرباء. 
شركة خيرات االبار لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة المثنى  -ج

) مائة ١٠٠( تتجاوز على ان ال ، انهعلى ان يتم تحديد سقف مالي وزمني للضم
  مليون دوالر.

. لوزير المالية االتحادي بمصادقة مجلس الوزراء االقتراض بضمان مؤسسات ٦
ضمان الصادرات الدولية لتمويل المشاريع االستثمارية للوزارات والجهات غير 
المرتبطة بوزارة والمحافظات المدرجة لها تخصيصات ضمن جدول المشاريع 

بهذا القانون عند تحقق  و) الملحق ،هـــ  ،االستثمارية الواردة بحقل (جدول ب 
الفصل الثاني النفقات  -٢-عجز مالي اضافي عما هو مخطط بالبند (ثانيا من المادة  

  والعجز) وشرط ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الوزراء.
. الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظة بعدم الدخول بأي التزام ٧ 

أو المحلية أو ضمانات اجنبية أو محلية دون استحصال بشأن القروض االجنبية 
  موافقة وزارة المالية االتحادية .
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 الفصل الثالث
  أحكام عامـة وختامية

 

يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين،  -٣- المادة
المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، 
المنح واالعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات األخرى، االلتزامات 

لخاصة، الرعاية االجتماعية) ونفقات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج ا
العراق من وزير المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة االتحادية لجمهورية 

وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو  المالية االتحادي،
المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صالحية الصرف مباشرة في ضوء االعتمادات 
المرصدة ضمن موازنته السنوية ولألغراض المحدد لها بموجب خطة االنفاق التي 

لصرف بما يزيد يصادق عليها وزير المالية االتحادي وال يجوز الدخول في االلتزام با
  عما هو مخصص في الموازنة العامة االتحادية.

  

أوًال: لوزير المالية االتحادي صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة  -٤-المادة 
االتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة االتحادية 

وللوزير  ،فصول ولكل حالة على حدةالسنوية على مستوى األبواب واألقسام وال
والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى 

  المواد واالنواع وتسلسل النوع.
  

ثانيًا: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة 
ات االنفاق المدرجة إقليم كردستان صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحد

(عشرة من المائة) من  (١٠٪)ضمن موازنتهم السنوية بنسبة ال تزيد على 
وحدة صرف لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة 

) ٩) من القسم (٨من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (
على أال تتم المناقلة من  ٢٠٠٤ لسنة )٩٥من قانون اإلدارة المالية رقم (

تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار 
  وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

ثالثًا: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء 
المرتبطة بوزارة صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات مجالس المحافظات غير 

فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق 
عليها لوحدات االنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في 

ازنة الموازنة االتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة المو
  بالمناقلة لغرض التأشير.
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ادي مشتركًا استخدام لوزراء االتحادي ووزيــــــر المالية االتحالرئيس مجلس  -أ -٥-المادة 
أوًال/ج) من (لــــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند  دةالمعتمغ المبال

انون اذا كانت هذا الق) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد ٢المادة (
صيص هناك حاجة ملحة لإلنفاق دون التقيد (باألنفاق المحلي) وعدم وجود تخ

الة وإذا تجاوز ح) مليار دينار (ثالثة مليارات دينار) لكل ٣لتغطية هذه الحاجة لحد (
ن وزير مالمبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء االتحادي باقتراح 

تخصيصات  ي وعلى وزير المالية االتحادي إعداد ضوابط الستخدامالمالية االتحاد
  وية.احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية السن

على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور االضافي  -ب
رف منه في الربع ) اربعة ترليون دينار على ان يتم الص٤اضافة تخصيصات (

االخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام 
  المصدر عالميًا  وتغطية العجز الفعلي.

  -على ان يوزع  كاالتي :
 

) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل ١٥٠٠. (١
فما فوق والمدرجة  (٧٠٪)بالمشاريع االستثمارية التي نسب انجازها المادي من 

بضمنها المشاريع االستثمارية الجديدة  ٢٠١٩ضمن المشاريع االستثمارية لعام 
اريع الكهرباء دة النازحين ومشلهيئة الحشد الشعبي واعادة االستقرار لضمان عو

  . مع مراعاة حصة اقليم كردستان والدفاع والداخلية
) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحواالت المخصومة لدى البنك ١٠٠٠( .٢

  المركزي العراقي االتحادي.
) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات ١٠٠٠. (٣

) لسنة  ٢٠مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم (الموظفين ومنح 
والنقص الحاصل في مفردات البطاقة  ٢٠١٠) لسنة ١٦وقانون ( ٢٠٠٩
  مع مراعاة حصة اقليم كردستان.   ،وغاز البصرة ،ة والخزين الستراتيجييالتموين

) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء ادوية ٥٠٠. (٤ 
  مع مراعاة حصة اقليم كردستان طبية لدوائر الصحة في المحافظات، ومستلزمات

  

/ كانون األول من  ٣١تستخدم االعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية  -أ -٦-المادة 
 .٢٠١٩السنة المالية 

إيرادًا للموازنة العامة  ٢٠١٩االيرادات المتحققة خالل السنة المالية / تقيد  -ب
، أما االيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية ٣١/١٢/٢٠١٩االتحادية ولغاية 

  .٢٠٢٠فتقيد ايرادًا للموازنة العامة االتحادية للسنة المالية  ٢٠١٩/
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ة المشاريع في المحافظات) تخصيصات (إعمار وتنميال يجوز إجراء أي مناقلة ضمن  -٧-المادة 
  بين المحافظات.

  

إلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة أو المحافظ فيما يخص يخول وزير ا -أ -٨- المادة
لمناقلة بين االمؤسسات  البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صالحية 

يادة دية ضمن المحافظة الواحدة وزالبل تلموارد الذاتية لموازنة المؤسساا
لى ان ال عوالتنظيفات  لياتاالعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة الغراض صيانة اال

 نها.م(عشرة من المائة) من قيمة ايرادات البلدية المناقل  (١٠٪)يزيد على 
تخصيص للدوائر البلدية تنفيذ مشاريع البنى التحتية من ايراداتها على ان يتم  -ب

المبلغ للسنة المالية لجزء او لكل المشروع وتوزع التخصيصات الالزمة للسنوات 
  الالحقة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

  

أوًال: ُتحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د  -٩- المادة
ون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القان

  وزارة المالية االتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
  

ثانيًا: تحدد حصة  اقليم كردستان  من مجموع االنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات 
المشاريع االستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية 

، ة ، األمانة العامة مجلس الوزراءالنواب ، رئاسة الجمهوري(مجلس  المتمثلة بـ
وزارة الخارجية، جهاز مكافحة االرهاب،  ،رئاسة الوزراء،هيئة الحشد الشعبي

وزارة الدفاع، المحكمة االتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات 
ة دعاوى الملكية عدا نتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئالبما فيها نفقات ا

التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر 
المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز 
المخابرات الوطني ،  أجور المفاوضات والمطالبات القانونية ، أجور شركة 

لماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام التدقيق الدولية ولجنة الخبراء ا
المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل 

نفقات الجارية لمديرية ال)، رجيةوزارة الخا ،من (وزارة الدفاع، مجلس النواب
ة األحوال المدنية والجوازات واإلقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة االتحادي

القامة بما فيها البطاقة والمشاريع االستثمارية لكل من مديرية االحوال المدنية وا
ن الوطني، األم مجلس الحدود ومديرية المنافذ الحدودية،وقيادة قوات  الموحدة

ية، مشاريع السدود ل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدالتموي
ود التراخيص في عموم ع عقمشاري ء،ع إدارة األجواوالنفع العام، مشاريـ

مفوضية حقوق االنسان،  ،هيأة النزاهة ،ديوان الرقابة المالية االتحادية ،العراق
فوائــــــد على قـروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، 
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فوائد  ،فوائد على قرض البنك االسالمي للتنمية ،فوائد على القرض االيطالي
 فوائد على القرض االلماني، فوائد على القرض االمريكي ،JICAعلى قروض 

JBIC  فوائد على القرض   ،فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي
 ،UKEF فوائد على القرض البريطاني ،فوائد على القرض الصيني ،السويدي

فوائد الضمانات  ،فوائد ضمان الصادرات ،فوائد على قرض سيمنس االلماني 
فوائد على قرض الصندوق الدولي  ،فوائد على القرض الفرنسي  ،السيادية 

 الفوائد على القرض الكويتي، عودي،الفوائد على القرض الس، للتنمية الزراعية
الفوائد على إعادة هيكلة الديون  ،SACE  الفوائد على القرض االيطالي

الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية 
على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص 
في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية هيكلية 

فوائد على  ،ائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند )مديونية العراق، الفو
فوائد السندات على اطفاء ديون  ،مستحقات الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

الفوائد على حواالت الخزينة (المزادات) فوائد على  ،القطاع الخاص في الخارج 
اطي القانوني من حواالت الخزينة القديمة، فوائد حواالت الخزينة بموجب االحتي

والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون كل من مصرفي الرافدين والرشيد 
فوائد حواالت الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي  ٢٠١٥ام موازنة ع

، فوائد حواالت الخزينة بموجب ٢٠١٥للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /
) من قانون موازنة ٣٤ة (حوالة التمويل لشركات النفط األجنبية بموجب الماد

، لرافدين والمصرف العراقي للتجارةمن كل من مصرفي الرشيد وا ٢٠١٥عام /
فوائد حواالت الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون 

، فوائد حواالت الخزينة عن طريق صندوق التقاعد ٢٠١٦موازنــة عام /
على القروض الممنوحة من قبل ، فوائد ٢٠١٥بموجب قانون موازنة عام 

 ، ٢٠١٦و  ٢٠١٥المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /
فوائد القروض الممنوحة من  ،فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية 

تسديد اقساط  ،المصارف الحكومية عن اسكان موظفي المناطق المحررة 
فوائد  ،ني من قبل المصارف الحكوميةحواالت الخزينة بموجب االحتياطي القانو

) ٩٧حواالت الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (
من قبل المصارف الحكومية، فوائد حواالت الخزينة  ٢٠١٣) لسنة ٤٠٠و(

لتمويل عجز الموازنة،  ٢٠١٤) لسنة ٥٠بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (
) ٧٤) و(٧٠مجلس الوزراء المرقمين ( فوائد حواالت الخزينة بموجب قراري

تسديد أقساط إصدارات حواالت الخزينة  ،اقساط ضمان الصادرات ،٢٠١٥لسنة 
القديمة، تسديد أقساط حواالت الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات 
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اقساط على حواالت الخزينة من المصرف  ،تعويضات حرب الكويت المحلية ،
أقساط على حواالت الخزينة بموجب  ،العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة

حوالة التمويل لشركات النفط األجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين 
) من قانون الموازنة لعام ٣٤والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (

الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب أقساط حواالت  ،٢٠١٥
أقساط حواالت الخزينة الممنوحة من قبل صندوق  ، ٢٠١٦قانون الموازنة لعام 

أقساط حواالت الخزينة بموجب  ، ٢٠١٥التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 
من المصارف  ٢٠١٣) لسنة ٤٠٠) ورقم (٩٧قراري مجلس الوزراء رقم (

) ٥٠موجب قرار مجلس الوزراء رقم (أقساط حواالت الخزينة ب ،الحكومية 
أقساط حواالت الخزينة بموجب قراري  ،لتمويل عجز الموازنة ٢٠١٤لسنة 

أقساط القروض الممنوحة  ،٢٠١٥) لسنة ٧٤) ورقم (٧٠مجلس الوزراء رقم (
، ٢٠١٦و  ٢٠١٥من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 

اط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط تسديد أقس
إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في 

ة للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد نقديالخــــــارج، التسوية ال
تسديد  ،ة العراقمديونية ية اعادة هيكلعن اتفاقي ندوق النقد العربمستحقات ص

تسديد  ،اقساط قروض  صندوق النقد الدولي تسديد اقساط قروض البنك الدولي 
، تسديد أقساط الضمانات JICA تسديد اقساط قروض ،أقساط القرض االمريكي 

تسديد اقساط القرض االلماني  ،دية، تسديد اقساط القرض االيطاليالسيا
تسديد  ،تسديد اقساط القرض االلماني ،  قرض البنك االسالمي للتنمية ،سيمنس

تسديد  ،UKEF تسديد اقساط القرض البريطاني، اقساط القرض السويدي 
تسديد اقساط (SACE) تسديد اقساط القرض الروسي، اقساط القرض الصيني 

 .(JBIC)تسديد اقساط القرض ،القرض االيطالي
  

كردستان والحكومة االتحادية للسنوات أوًال: تتم تسوية المستحقات بين  اقليم  -١٠- المادة
بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي  ٢٠١٨ولغاية  ٢٠٠٤

وذلك باحتساب حصة إقليم ُكردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات 
السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة 

  المالية االتحادي .
) برميل ٢٥٠٠٠٠تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما ال يقل عن ( -أ ثانيـًا:

(مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يوميًا من النفط الخام المنتج من 
حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) وعلى ان تسلم االيرادات 

  النفطية الى الخزينة العامة للدولة حصرًا.
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االتحادية للجيش العراقي إلى  خصيصات القواتتخصص نسبة من ت -ب
رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة 

 األمنية العراقية . 
مة االتحادية بدفع مستحقات اقليم كردستان بما فيها تعويضات تلتزم الحكو -ج

يمه سلتموظفي االقليم ويستقطع مبلغ الضرر من حصة االقليم في حالة عدم 
  للحصة المقررة من النفط في البند (أ).

مة االتحادية ومحافظات اقليم كردستان عند حصول زيادة في تلتزم الحكو -د
لموازنة اب) من قانون -أوًال -١الكميات المصدرة المذكورة في المادة (

  .بتسليم االيرادات المتحققة فعًال لحساب الخزينة العامة للدولة 
  

أوًال: تلتزم الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد  -١١-المادة 
والملحق بهذا  ٢٠١٩القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/

  القانون. 
  

على الوزارات االتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيالت التابعة لها من : ثانيًا
ات والمديريات الممولة ذاتيًا التي تتلقى منحة من الشركات العامة والهيئ

الخزينة العامة االتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية 
سابقاً على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات مالك الجهات موضوع 

  بسبب النقل أو اإلحالة الى التقاعد أو االستقالة أو الوفاة. هاالبحث عند شغور
  

لوزير المالية االتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات  -ثالثًا: أ
العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتيًا والتي تتلقى منحة من 
الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى مالك الدوائر الممولة مركزيًا 

  يترتب على ذلك أي تبعات مالية  . لتغطية احتياجاتها من الموظفين على أال 
لوزير المالية االتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة  -ب

  .والملغية الى الوزارات والجهات االخرى لسد احتياجاتها من الموظفين
  

يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد . ١ -رابعًا: أ
السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد العقود 

خدمة فعلية  ٩/٤/٢٠٠٣للمثبتين على المالك الدائم بعد تأريخ 
ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد بما اليترتب أي تبعات مالية بأثر 
رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة)  

سبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل عن مدة التعاقد المحت
الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف 
رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء 

  اجورهم.
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يستثنى من الفقرة أ مجلس القضاء االعلى ومن ضمن تخصيصاتهم  .٢
  . نالمالية المقرة ضمن هذا القانو

  

  

على مجلس الوزراء استحداث درجات لغرض تثبيت عقود منتسبي  -ب
هرباء من الشركات العامة والمديريات الممولة ذاتيًا التابعة لوزارة الك

سب مدة العاملين بصفة عقد ضمن النفقات التشغيلية او االستثمارية وتحت
ن االعقد لهم خدمة فعلية ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد وعلى 

صة ى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب وبضمنها حتستوف
ية بأثر الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة واليترتب عليها اي تبعات مال

  رجعي . 
لمجلس الوزراء تثبيت كافة المتعاقدين والمحاضرين في مؤسسات الدولة  -ج

ثبيت حسب بما فيها المفوضية المستقلة لالنتخابات وتكون األولوية بالت
القدم وتحتسب خدمة العقد خدمة ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد 
وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية كاملة مقسطة على الراتب 
وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة واليترتب عليها اي 

  تبعات مالية بأثر رجعي. 
  

درجات وظيفية لرؤساء الوحدات االدارية تلتزم وزارة المالية بأستحداث  -أ خامسًا:
  وعلى نفس الحدود االدارية السابقة . ٢٠١٩المستحدثة قبل عام 

راغبين تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعادة تعيين ال -ب
شارين ـوزراء والمستـواب والـوالن مـن اعضـاء المجالـس المنتخبـة

تاركين وظائفهم  اية الذين استقالووالمحافظين ورؤساء الوحدات االدار
منها  انتيجة انتخابهم بشرط ان اليقل عن درجاتهم الوظيفية التي استقالو

او بما يعادلها دون تقييد بالعنوان او المنصب ولهم حق االختيار لمرة 
واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة المالك او ان تلتزم وزارة 
المالية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالتعيين او اعادة التعيين بأستحداث 

ة اعاله وتحتسب الفترة التي قضاها المذكور ٢٠١٩الدرجة خالل عام 
  خدمة ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد .

  

سادسًا: الزام اقليم كردستان تزويد وزارة المالية االتحادية بالمالك الوظيفي 
للتشكيالت التابعة له المدني والعسكري موزعًا حسب الدرجة والعنوان 
الوظيفي والشاغر والمشغول والذكور واالناث ووفقًا لألعداد المحددة له 

وجب جدول (ج) جدول القوى العاملة المرفق بقانون الموازنة العامة بم
في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من عام  ٢٠١٩االتحادية لسنة /

٢٠١٩.  
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على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين  أوًال: -١٢-المادة 
شاريع وتصدر كل وزارة أو جهة وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار الم

غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم 
بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء 
المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع 

االقاليم وتخول صالحيات الوزير الى المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية 
 ،المحافظ المعني باإلعالن واإلحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة 

التربية ،االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة ، الزراعة، العمل 
والشؤون االجتماعية ، الشباب والرياضة)  بعد مناقلة المبالغ من حساب 

 ٢٠١٩الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /
ن والدراسات المتعلقة بتحديث التصاميم االساسية والتفصيلية لمراكز المد

الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق 
التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن 
تصدر وزارتا التخطيط والمالية االتحاديتين جدوًال بالمشاريع المعنية لكل 

تحاديان اصدار التعليمات الالزمة محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط اال
  لتسهيل تنفيذ ذلك.

  

ثانيًا: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة او المحافظ او امانة بغداد 
تكليف أي وزارة من الوزارات االتحادية بحسب االختصاص لتنفيذ المشاريع 
في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع  في 

  المحافظات) المخصصة لها .
  

لوزير المالية االتحادي صالحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف للسنوات  -١٣-المادة 
والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن  ٣١/١٢/٢٠١٨السابقة لغاية تأريخ 

يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية االتحادي  ومصادقة مجلس الوزراء 
  يها على أن تكون هذه السنة األخيرة لتسويتها. االتحادي عل

  

أوًال: عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها  -١٤- المادة
درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال 

 المنصب.
  

ثانيًا: يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي ال يدير تشكيل إداري بمستوى 
مديرية عامة فما فوق الى التقاعد بعد النفاذ وفقا ألحكام قانون التقاعد الموحد  
أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي 

ي ذلك على  موظفي اقليم كردستان وفقا وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسر
لقانون التقاعد النافذ في االقليم على ان يقدم ديوان الرقابة المالية االتحادي 
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 )٢٢(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

الى مجلس النواب تقريرا بأسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق )الذي 
 اليدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة .

 ،لجمهوريةرئاسة ا ،الثالث ( مجلس النواب ثالثًا: ايقاف التعيينات في الرئاسات
دوائر األمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء ) والجهات وال
ستثناء التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب ، مجلس الوزراء) بأ

ل كما يجوز النق ، ٢٠١٩الدرجات الناتجة عن حركة المالك لغاية عام 
  موظف لكل من الرئاسات الثالث. ١٥يد عن يز والتنسيب بما ال

دم الطائرة رابعًا: يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخ
  لك.الرئاسية من قبل الرئاسات وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذ

  

نة حساب الخزيالى  ٢٠١٨أوًال: تحول جميع ايرادات هيئة اإلعالم واالتصاالت لعام  -١٥-المادة 
ة االتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق العام

  عليها من مجلس األمناء ووزارة المالية االتحادية.
  

ثانيًا: على هيئة اإلعالم واالتصاالت إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها 
 ٢٠١٩من عام / من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خالل النصف األول

  وتسجل إيرادًا للدولة.
  

ثالثًا: على وزارة االتصاالت وهيأة االعالم واالتصاالت كال حسب اختصاصه ايقاف 
الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال وشركات تجهيز االنترنيت بعد مرور 
ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة 

  حادية / الهيأة العامة للضرائب.المالية االت
  

أوًال: على وزارات (الكهرباء، االتصاالت، اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال  -١٦- المادة
العامة)، وأمانة بغداد تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري 

ن ـالخاصة ع خرى المنصوص عليها ضمن قوانينهاوجميع الرسوم اال
ت المقدمة للمواطنين وأصحاب األعمال والمصانع والجهات الحكومية الخدما

وفي حال عدم قيام تلك ، والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية
الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجارية 

  للجهات اعاله .
ثانيًا: على مجلس الوزراء تفعيل جباية اجور الكهرباء ونصب عدادات لكل المناطق 

من  (٨٠٪)بما فيها االحياء والقرى المتجاوزة وفي حالة عدم تحقق نسبة 
   اجور الجباية تحذف المكافأت والحوافز من منتسبي الوزارة.

  

ة أو المحافظ إعارة الموظف للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزار -١٧- المادة
على المالك الدائم أو المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على 
ان تتحمل الجهة المعنية الراتب االسمي و يتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب 
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 )٢٣(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف المعارة خدماته 
  إلعارة .األحكام العامة ل

  

ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات  استمرار فرض -أوًال: أ -١٨-المادة 
دًا نهائيًا ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايرا (٢٠٪)االنترنت بنسبة 

الدخل  للخزينة العامة  ويخضع المخالف لألحكام الواردة في قانون ضريبة
  . ١٩٨٢) لسنة ١١٣رقم (

الثورة  تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة -ب
نادق على الخدمة المقدمة في المطاعم والف ١٩٩٧) لسنة ٣٦المنحل رقم (

  كافة .
  

) دينار (خمسة وعشرون ٢٥٠٠٠ثانيًا: يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره (
) ١٠٠٠٠مبلغ مقداره (الف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي) وب

دينار (عشرة االف دينار) عن (السفر الداخلي) في جميع المطارات العراقية 
  وتقيد ايرادًا للخزينة العامة.

  

أوًال: استمرار الوزارات  والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صالحية  -١٩-المادة 
 ٢٠١٧و  ٢٠١٦م فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم فرضها خالل االعوا

أو فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور  ٢٠١٨و 
ة (المقرة بموجب قوانين االتحادية باستثناء الرسوم السياديالخدمات الحالية 

النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير 
  المرتبطة بوزارة أو المحافظ .

  

المالية تخصيص المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أوًال) من هذه ثانيًا: على وزارة 
  المادة  كاالتي:

  
  

  منها للجهة المستفيدة إضافة الى موازنتها .  (٧٠٪)نسبة  -أ
  المتبقية إلى الخزينة العامة. (٣٠٪)نسبة  -ب

  
  

) من ١من الفقرة ( على أن يتم إشعار وزارة المالية أوًال بأول بذلك استثناء
أو  ٢٠٠٤) لسنة ٩٥والدين العام رقم (قانون اإلدارة المالية ) من  ٤القسم (

  أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك.
  

( خمسين من المائة ) من ايرادات المنافذ الحدودية  (٥٠٪)ثالثًا: تخصص نسبة 
ا تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الى المحافظات الموجود فيه

  الخدمات للمحافظة.
  

لوزير المالية االتحادي زيادة االعتمادات المصدقة والالزمة لتغطية ُكلف األعمال  -٢٠-المادة 
التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات اإلنشائية والمركز الوطني لالستشارات 
الهندسية التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة وهيأة المسح 
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 )٢٤(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

 تزيد على ة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة بنسبة الالجيولوجي ودائر
(خمسين من المائة) من اإليرادات المتأتية عن تنفيذ تلك األعمال استثناًء  (٥٠٪)

) لسنة ٩٥) من قانون اإلدارة المالية والدين العام رقم (٤) القسم (١( من الفقرة
الغ لتطويرها ودعم أو أي قانون آخر يحل محله على أن تصرف المب ٢٠٠٤

مالكاتهما الفنية واإلدارية ضمن تصنيف حسابات المنح واإلعانات وخدمة الدين 
  والمصاريف األخرى .

  

لوزيري المالية والتخطيط االتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة  من  -٢١-المادة 
ن من قبل الفالحي اريع المبادرة الزراعية المستلمةالمزارعين عن قروض مش

على ان تخصص حصرًا لمشاريع ، ٢٠١٩ام السابقة الى موازنة عام /لألعو
) من قانون ٤) القسم (١المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناًء من فقرة ( 

  . ٢٠٠٤) لسنة /٩٥االدارة المالية رقم (
  

ل)  (المعد ٢٠٠٩) لسنة ٢٨يفك ارتباط صندوق االقراض الزراعي الميسر رقم ( -٢٢-المادة 
  من وزارة المالية االتحادية ويلحق بوزارة الزراعة االتحادية .

  

لوزيري المالية والتخطيط االتحاديين اضافة مبالغ عن عقود التراخيص التي تم  -٢٣- المادة
تحويلها الى شركات النفط االجنبية عينًا ولم تجري التسويات المالية بشأنها من 

) من ١استثناًء من الفقرة ( ٢٠١٨و  ٢٠١٧قبل دائرة المحاسبة خالل عام /
  . ٢٠٠٤) لسنة ٩٥(من قانون االدارة المالية رقم  ٤/القسم

  

تلتزم الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء  -٢٤- المادة
احتياجاتها من منتجات الوزارات االتحادية على أال تقل نسبة القيمة المضافة إلى 

وعلى أال تزيد أسعار منتجات  (٢٠٪)قيمة اإلنتاج لهذه المنتجات المصنعة عن 
مع مراعاة مواصفات  (١٠٪)على مثيالتها المستوردة بنسبة تزيد على الوزارات 

النوعية والجودة وتتولى وزارة التخطيط تحديد القيمة المضافة ومواصفات الجودة 
  والنوعية بشكل سنوي.

  

ال يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة ألي وزارة أو جهة  -٢٥-المادة 
دون وجود تخصيصات لها في الموازنة العامة المصادق عليها  غير مرتبطة بوزارة
  خالل السنة المالية .

  

لوزير المالية االتحادي صالحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك  -٢٦- المادة
  ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خالل السنة المالية.

  

كافة الممولة مركزيًا التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة  على التشكيالت -٢٧-المادة 
بوزارة تحويل ايراداتها االتحادية المستحصلة بموجب القوانين واألنظمة النافذة 

  إيرادًا نهائيًا الى الخزينة العامة للدولة .
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 )٢٥(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  

المشاريع االستثمارية أوًال: على وزير المالية االتحادي نقل مبالغ التمويل لكل من  -٢٨-المادة 
للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والتي لها تخصيص 

وجرى تمويلها من قبل دائرة المحاسبة ولم يجِر صرفها  ٢٠١٨مالي عام /
الى حساب االمانات من قبل كافة وحدات االنفاق  ٣١/١٢/٢٠١٨قبل تاريخ 

المحاسبة وقبل غلق الحساب من خالل التنسيق مع وزارة المالية / دائرة 
ون ن قان) م٤) من القسم (١استثناًء من الفقرة ( ٢٠١٨الختامي  لسنة /

بما فيها المبالغ الممولة والتي لم  ٢٠٠٤) لسنة /٩٥االدارة المالية رقم (
سواء  ٢٠١٨الحدودية لسنة /يجري صرفها فيما يخص تخصيصات المنافذ 

ارية واالستثمارية بترودوالر لكل ة والنفقات الجالجارية او االستثماري
محافظة وتخصيصات دعم اعادة االستقرار واعمار البنى التحتية الواردة 

 ٢٠١٨) من قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة /٤٣بأحكام المادة (
ومستحقات المقاولين التي جرى تمويلها نقداً من اصل التخصيصات المدرجة 

  . ٢٠١٨ضمن الموازنة العامة/ 
  

ثانيًا: على وزيري المالية والتخطيط االتحاديين اعادة تخصيص مستحقات 
 (٤٠٪)البالغة  ٢٠١٧المقاولين المدرجة ضمن الموازنة المعدلة لسنة /

ل السنة المذكورة الى موازنة والتي لم يجِر تمويلها من السندات خال
على ان يتم دفعها كسندات الى مستحقيها باالضافة الى اعادة  ،٢٠١٩/عام

المدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع  (٣٠٪)تخصيص مستحقات المقاولين 
والتي لم يجِر تمويلها  ٢٠١٨االستثمارية للموازنة العامة االتحادية لسنة /

  لية.وبعد استكمال تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الما ٢٠١٩الى موازنة عام /
  

أوًال: على وزيري المالية والتخطيط االتحاديين اعادة تخصيصات مستحقات  -٢٩-المادة 
التي لم يتم تمويلها في  ٢٠١٩المقاولين إلى تخصيصات موازنة عام / 

ويتم تسديدها عن طريق سندات تصدر لهذا الغرض  ٢٠١٧السنة المالية / 
والتي  ٢٠١٨ة لسنة / المرصدة ضمن الموازنة العامة االتحادي (٣٠٪)و 

  . ٢٠١٩لم يجِر تمويلها إلى موازنة عام / 
  

ثانيًا: لوزير المالية اعادة تخصيصات الفالحين الى تخصيصات الموازنة العامة 
) التي لم يتم ٢٠١٦ - ٢٠١٥ – ٢٠١٤العوام ( ٢٠١٩االتحادية لعام 

الخطة  على ان تكون وفق ٢٠١٨تمويلها من الموازنة العامة االتحادية لعام 
   الزراعية المصادق عليها وبعد تدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي .

  

من الراتب التقاعدي للموظفين   (٥٠٪)أوًال: على هيأة التقاعد الوطنية حجز -٣٠-المادة 
المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة 

  ركبات وعقارات الدولة.غير المرتبطة بوزارة بما فيها م
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 )٢٦(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في  -ثانيًا: أ
الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 
وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل 

 عددًا من الدول . 
لخارجية االبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة ا -ب

 ٢٠١٨في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 
عليم العالي وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والت

بقاء على والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات واال
  .  ٢٠١٨التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 

ال تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة ألبناء الدبلوماسيين العاملين  -ج
في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد 

  الدراسة الثانوية .
بعثات العراقية على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات وال -د

الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية واالقليمية والدولية الى 
مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي المالك الدائم 
والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام 

لممثلية او ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون ا ٢٠١٨/
البعثة لتسيير االمور االدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك 

  والمنظمة الدولية في جنيف .
لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي  -ـ ه

توجد فيها سفارات وقنصليات ألستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض 
زارة ( بدل االيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات اخر تحدده الو

  ايجار المباني لهذه الوزارة .
  

أوًال: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من  -٣١-المادة 
يخوله أيًا منهم وبناًء على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات 

جازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون فعلية بالوظيفة من الموظفين ا
وات وتحتسب الغراض التقاعد على أن تب لما زاد على خمس سنبدون را

تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة واالستقطاعات كافة خالل مدة تمتعه 
باإلجازة ويحق للموظف خالل تمتعه باالجازة العمل في القطاع الخاص 

المعدل  ١٩٩١) لسنة ١٤الدولة رقم ( استثناًء من قانون انضباط موظفي 
  وفقًا لضوابط تصدرها األمانة العامة لمجلس الوزراء .

  

ثانيًا: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات 
بناًء على طلبه إنهاء عقده اصوليًا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله 
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 )٢٧(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

ل أجر ثالثة أشهر عن كل سنة تعاقد على أال تزيد على لقاء مكافأة نقدية تعاد
أربعة وعشرين شهرًا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري 
ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط 

  .٢٠١٨التي اصدرتها االمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة /
  

لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري االنهر وقيد ايرادها الى الخزينة  -٣٢-المادة 
(ثالثين من المائة) من  (٣٠٪)العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة 

االيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري األنهر وتؤول 
وعلى المشتري نقل ناتج كري االنهر خالل النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة 

) يوما من تاريخ االحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وايجار  ٩٠مدة اقصاها ( 
  . ٢٠١٣) لسنة / ٢١اموال الدولة رقم ( 

  

تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة بضمنها هيأة الحشد الشعبي مبالغ  -٣٣-المادة 
) جراء ٩/٤/٢٠٠٣وحة لكل من استشهد بعد تأريخ (السلف وفوائدها الممن

العمليات االرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 
والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات االرهابية واالجهزة االمنية 

فمافوق   (٦٠٪)ئري والبشمركة لمن لديهم نسبة عجز والحشد الشعبي والعشا
  بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية. فيما يتعلق 

  

يستمر صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية بممارسة  -٣٤-المادة 
  مهماته على وفق نظامه النافذ .

  

من حصة الخزينة في أرباح الشركات العامة بضمنها  (٥٠٪)أوًال: تحول نسبة  -٣٥-المادة 
أرباح السنوات السابقة غير المدفوعة إلى الخزينة العامة ، قبل إكمال تدقيق 

  حساباتها من ديوان الرقابة المالية االتحادي .
  

من حصة الموظفين من االرباح المتحققة في الشركات  (٣٥٪) ثانيًا: تسلم نسبة
المعدل قبل اكمال  ١٩٩٧لسنة  )٢٢(العامة وفقا لقانون الشركات المرقم 

تدقيق من ديوان الرقابة المالية االتحادي والباقي بعد اكمال التدقيق ال
  واألجراءات األدارية.

  

تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق  -٣٦-المادة 
وعلى ان ال يتجاوز  مبلغ الحد االقصى مبلغ عشرة ماليين دينار للدفعة الواحدة 

  اسوة بالجيش الحالي. 
  

للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع السيارات واالثاث واالجهزة  -٣٧-المادة 
وتقيد ايراداتها ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى ان المستهلكة 

يقوم وزير المالية االتحادي بأضافة مبالغ ما يعادلها الى موازنة الدوائر ذات العالقة 
  لغرض صيانة الموجودات او شراء الموجودات الثابتة بكافة انواعها.
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 )٢٨(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  

ات المتأتية من بيع مخلفات الحنطة الى وزارة لتجارة تحويل االيرادعلى وزارة ا -٣٨-المادة 
لمالية االتحادي االمالية لقيدها ايراد نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة ولوزير 

د ان  اضافة تخصيصات كلف طحن الحنطة و نقلها ضمن موازنة وزارة التجارة بع
  تحدد الوزارة الكلف المترتبة عن ذلك .

  

  (١٠٪)لوزير المالية اضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن ما يعادل نسبته   -٣٩- المادة
 )٩من الرسوم المستوفاة بموجب احكام المادة ثانيًا وثالثًا من قانون رقم (

لغرض  ١٩٥٧لسنة  )٢١(قانون تعديل قانون العالمات التجارية  رقم  ٢٠١٠لعام/
جارية واضافة النسب اعاله لحماية المنتج تعويض كلف ادارة نشاط العالمات الت

 )١١(اوال من قانون حماية المنتجات العراقية رقم  )٢٠(الوطني وفقا ألحكام المادة 
  .٢٠١٠لسنة 

  

على الجهات المختصة تغيير جنس االراضي التي تقع خارج حدود البلدية والتي  -٤٠- المادة
ي مجاز ــا مشروع صناععليهـــــليس لها حصة مائية والمشيد عليها او سيشيد 

الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك االراضي ببدل حقيقي 
) لسنة ١٣يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون االستثمار رقم (

على ان ال ١٩٩٨) لسنة ٢٠المعدل وقانون االستثمار الصناعي رقم ( ٢٠٠٦
  البيئية.يتعارض مع شروط السالمة 

  

تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها  -٤١-المادة 
الذاتية اضافة الى التخصيصات المدرجة ضمن  المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية 

  للسنة الحالية التابعه لكل محافظة. 
  

لمترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين تتحمل وزارة المالية االتحادية الفوائد ا -٤٢-المادة 
والتي تعرضت مساكنهم للهدم او االضرار جراء سيطرة عصابات داعش االرهابية 

) سنوات ابتداًء من تاريخ ٥على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة (
استالم القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقًا 

  ات تصدرها وزارة المالية.لتعليم
  

تعفى شركات القطاع العام االنتاجية ( بشكل مباشر أو من خالل عقود المشاركة  -٤٣-المادة 
او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد االولية او المكونات 
المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون بأسمها وألستخدامها 

  حصرًا في عمليات االنتاج والصناعات التحويلية.
  

لوزير المالية االتحادي اضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة  -٤٤-المادة 
  لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من ايران عند المطالبة بها  ٢٠١٩/
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 )٢٩(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

بتمويل جزء من مشاريع التنمية للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام  -٤٥-المادة 
بما فيها االستثمار  االقتصادية في العراق باالضافة الى أوجه االستثمار المختلفة

) ٧٧االستثمارية أضافة الى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم ( في المحافظ
  .١٩٧٤لسنة 

  

ار عقارات الدولة في قارات الدولة استيفاء بدل ايجعلى وزارة المالية /دائرة ع -٤٦-المادة 
لعقار لالمنطقة الخضراء  ومجمع الوزراء اليقل عن خمسة ماليين دينار شهريا 

مساحة  متر مربع ومبلغ عشرة ماليين دينار اذا زادت ٥٠٠الذي تقل مساحته عن 
لخاصة االعقار عن ذلك اذا  لم يكن  شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات 

  .لسابقة يستثنى من ذلك الحكومة ا
  

من المبالغ المخصصة  (٢٠٪)نسبته  أوًال: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما -٤٧-المادة 
لمحافظة بغداد ضمن تنمية االقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون 

على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة  ٢٠١٩الموازنة العامة االتحادية لعام 
  المبلغ .اعاله عند تمويل 

  

(خمسمائة مليون دينار) من  )٥٠٠(ثانيًا: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره 
تخصيصاتها  الى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع 

  االنشطة التجارية واالقتصادية لتحديد االوعية الضريبية .
  

واحد ( ) دوالر٥١١٧٤٦٢٠( ثالثًا: على وزارة المالية اعادة تخصيص مبلغ
او  )وخمسون مليون ومائة واربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دوالر

ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودوالر 
والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك 

  المركزي العراقي .
  

المالية اعادة تخصيص المبالغ المرصدة لألنفاق االستثماري رابعًا: على وزارة 
لكافة وحدات االنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع اخرى 

  استثناء من قانون االدارة المالية النافذ.
  

  : ية اضافة التخصيصات الالزمة لــخامسًا: على وزير المال
  

أعادة مالكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة  الى ماكانت عليه   -أ
  وذلك بعد اجراء التدقيق االمني.  ٢٠١٤قبل عام

في وزارة الداخلية وشرطة  درجات الوظيفية ألعادة المفصوليناستحداث ال -ب
بسبب االحداث االمنية  وحسب المناقلة في الجداول   ٢٠٠٨الكهرباء عام  

  ح ) (وذلك بعد اجراء التدقيق االمني).(ول المرفقة جد
اعادة مالكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات  -ج

الوظيفية العادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك 
 بعد اجراء التدقيق االمني عند تحقق الوفرة المالية .



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

      )٢٢(من قانون رقم  )١٥(شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة  -د
مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقالت (ح)  ٢٠٠٨ لسنة

  المرفق.
  

من  (خمسة عشر  (١٥٪)المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها سادسًا: على وزارة 
نمية تالمائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صالح الدين من مبالغ 

لمساهمة اء سامراء من مبلغ تنمية االقاليم لغرض االقاليم ومايمثل حصة قضا
باعتبار سامراء عاصمة العراق  ٢٠١٨) لسنة ٥في تنفيذ قانون رقم (

  للحضارة االسالمية.
  

على وزارة التخطيط تخصيص رقم مالي لكل من يتقاضى راتبًا او منحة او مكافأة  -٤٨-المادة 
  من الخزينة العامة للدولة.

  

(ستة االف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في  ٦٥٠٠أستحداث  أوًال: -٤٩-ة الماد
 قاطع عمليات سامراء وحسب  المناقالت المالية في   الجداول المرفقة .

  

ثانيًا: استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي  وجهاز 
من في تلك المخابرات واالمن الوطني لتطويع ابناء المدن المحررة لحفظ اال

 المناطق وحسب المناقالت المالية في الجداول المرفقة.
  

على ديوان الرقابة المالية االتحادي أجراء تدقيق شامل للمعامالت التقاعدية ومدى  -٥٠-المادة 
مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق 

لى ان يقدم تقريره الى مجلس النواب ع٢٠٠٣نزوال لعام  ٢٠١٨التقاعدية من عام 
   ٣١/١٠/٢٠١٩في موعد اقصاه 

  

أوًال: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العموالت والفوائد  -٥١-المادة 
المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية)  الصادرة 

ضاع االمنية و االزمة المالية في للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب االو
 ٢٠١٥لسنة  )٣٤٧(وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  ٢٠١٤عام 

(ولمدة توقف العمل فقط) وُتسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان 
  .يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العموالت والفوائد 

  

) اعادة مبلغ االعتمادات المستندية TBIثانيًا: على المصرف العراقي للتجارة (
المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية 
الصالحية الى الخزينة العامة للدولة وتقييدها ايرادا نهائيا للخزينة العامة 

  على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة لألعتماد.
  

مرتبطة بوزارة والجهات الغير ة والوزارات والجهات سات الثالثعلى الرئا -٥٢-المادة 
 تزويد وزارة التجارة التجارة والهيأة العامة للضرائب المرتبطة بها وغرف

  ن بقرار حجب البطاقة التموينية. بأسماء المشمولي
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 )٣١(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  

وزارة العمل والشؤون االجتماعية  بمراعاة التمثيل السكاني  ونسبة  : تلتزمأوًال -٥٣-المادة 
  الفقر في شمول المستحقين  بمنحة شبكة الحماية االجتماعية.

  

الية لتطويع على وزارة المالية  عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مثانيًا: 
لدفاع اأهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة 

  لدستور.) من ا٩واألجهزة األمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة (
  

يد فترة اعارة الموظفين المعارين من شركة غاز يخول وزير النفط صالحية تمد -٥٤-المادة 
  مدنية النافذ.من قانون الخدمة ال ًاثناءتالجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة اس

  

لموظفي أوًال: على وزارة المالية صرف الرواتب االسمية والمخصصات المدخرة  -٥٥-المادة 
المناطق المحررة  والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية 
التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خالل 
السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب 

  االسمي.
  

) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين ١٢٥( تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغثانيًا: 
الف دينار) اجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول 

  المناقالت (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون.
  

 )٢٠(الى قانون رقم  تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استنادًا :أوًال -٥٦-المادة 
او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى  وتشكل لجنة ٢٠٠٩لسنة 

 ٢٠٠٩لسنة  )٢٠(من قانون رقم  بمؤسسة الشهداء استثناءًا ترتبط اداريًا
وتشكل لجنة او اكثر في كل  ،على ان ال تزيد عن ثالث لجان في كل محافظة

محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط اداريا باللجنة المركزية 
على ان ال تزيد عن ثالث لجان  ٢٠٠٩لسنة  )٢٠(استثناءا من قانون رقم 

  في كل محافظة.
  

لوزارة المالية والوزارات االخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء ثانيًا: 
مفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعًا من وال

والبند ثانيًا  ٢٠١٦) لسنة ٢من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( -١٧-المادة 
  عند تحقق الوفرة المالية. ٢٠١٥) لسنة ٥٧من قانون رقم ( -١٢-من المادة 

  

امل حقوق الشهداء ثالثًا: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيدًا بك
  وفق القوانين النافذة. 

) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء ١٠٠رابعًا: تخصيص مبلغ (
لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 

  عند تحقق الوفرة المالية. ٢٠١٤
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 )٣٢(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

لدفاع تثمينًا لتضحياتهم خامسًا: اضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة ا
  وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية.

  

 ٢٠١٩عام ل ٢٠٠٩) لسنة ٥سادسًا: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم (
  فقط عند تحقق الوفرة المالية.

  -عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك االرض : : يستمرأوًال -٥٧-المادة 
  

يات االسماء على المسجلين في دائرة نزع االسلحة ودمج المليشتقتصر  . ١
 لغاية حل تلك الدائرة.

يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي  . ٢
جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب ال يزيد للعنصر الواحد على 

المبلغ  مائتين وخمسين الف دينار على ان اليتضمن أي زيادة في
 المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. 

على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى ثانيًا: 
  و نينوى وتوفير التخصيصات الالزمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.

تلتزم الحكومة بأنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا االجهزة االمنية  -٥٨-المادة 
ويعد اي اجراء بعد هذا التاريخ يقوم  ٣٠/٦/٢٠١٩والعسكرية في موعد اقصاه 

به المعين بالوكالة باطال واليترتب اي اثر قانوني على ان تقوم الدائرة المعنية 
ت االدارية في حالة استمرارها بعد بايقاف جميع المخصصات المالية والصالحيا

  التاريخ المذكور اعاله .

 القاليم للمشاريع المستمرة ونسبةمن تخصيصات تنمية ا (٧٠٪)تخصص نسبة  -٥٩-المادة 
من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها  (٣٠٪)
الى  (٥٠٪)ونسبة من تخصيصات تنمية االقاليم للمشاريع المستمرة  (٥٠٪)

  المشاريع الجديدة .
  

أوًال: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات  -٦٠-المادة 
والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي 

  احتياجات السوق المحلية وفقًا للرزنامة الزراعية.

 ،الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد ثانيًا:  ايقاف فسخ العقود
  ).شمال بابل، نينوى  ،االنبار ،صالح الدين  ،ديالى
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 )٣٣(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفالحين والمزارعين الذين ال ثالثأ: 
) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض ٢٥٠تزيد قروضهم على (
تعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم المصرف الزراعي ال

محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خالل فترة التاجيل عند 
  .تحقق الوفرة المالية

صيصات الى وزارة النقل عن تسديد ديون ومستحقات على وزارة المالية اضافة تخ -٦١-المادة 
  عقود طائرات شركة بوينغ  عند المطالبة بها.

  

على وزارة المالية اجراء المناقالت وحسب الجداول المرفقة (جدول (ز)  -أوًال: أ -٦٢-المادة 
  جدول (ح) المناقل اليها). ،المناقل منها 

دينار  ) واحد ترليون١لمالية االتحادية اجراء مناقلة مبلغ (على وزارة ا -ب
لدى البنك المركزي العراقي  من اقساط حواالت الخزينة المخصومة

الى المشاريع  ٢٠١٩المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 
  االستثمارية لتنمية االقاليم وعلى ان يوزع المبلغ وحسب نفوس المحافظة.

) مليار دينار من موازنة الوقف السني تصرف من قبلهم ١مبلغ (يخصص ثانيًا: 
  الغراض المصالحة المجتمعية في المدن المحررة.

ء مناقلة المبالغ الالزمة لتنفيذ قانون البصرة عاصمة العراق ارثالثًا: لمجلس الوز
  . االقتصادية عند تحقق الوفرة المالية

 ى شهادة اعلى او مماثلة او مغايرةالحاصل عليسرع العنوان الوظيفي للموظف  -٦٣-المادة 
اثناء الخدمة والتي تتالئم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر 

من تاريخ حصوله على الشهادة وصوًال الى مرحلته التي كان  اً لكل سنتين اعتبار
عليها حين تقديمه الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته وكامل مخصصات 
ومفردات راتبه التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي مع 

 ٢٠١٢) لسنة ١٠٣استمرار منحه العالوات والترقيات استثناءا من قانون رقم (
  بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية.

الزام وزارات المالية والداخلية والدفاع على نقل الدرجات الوظيفية أوًال:  -٦٤-المادة 
والتخصيص المالي للراغبين من حملة الدبلوم والبكالوريوس في االقل من 

اسات وزارتي الداخلية والدفاع (المراتب) الى الوزارت االخرى عدا الرئ
الثالث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان ال 
يترتب على ذلك أي تبعات مالية او تعويض الذين تم نقلهم خارج الوزارتين 

  او الزام وزارتي الداخلية والدفاع تكييف وضعهم في داخل وزاراتهم.
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 )٣٤(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

ومؤسسات الدولة لضمان  ثانيًا: يتم اعتماد التوازن في التعيينات في وزارات
تمثيل المكون المسيحي والصابئي وااليزيدي والشبك والكرد الفيلية وبما 

  يضمن التوازن الوطني بين ابناء ومكونات الشعب العراقي. 

تلتزم وزارة المالية االتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت ثالثًا: 
دائرة شؤون المفصولين بحقهم  قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في 

) من قانون ٦السياسيين في االمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (
 ٢٠٠٥) لسنة ٢٤التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (

) خمسون ٥٠المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (
عشر سنة او اكثر على ان يتم  ) خمسة١٥سنة ولمن احتسبت له خدمة (

استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية على الفترة المحتسبة من الراتب 
  عند تحقق الوفرة المالية. المخصص له

تؤول االيرادات من التاشيرات التي تمنح لزائري العتبات المقدسة  الى أوًال:  -٦٥-المادة 
  -المحافظات والمدن التالية وحسب النسب:

  محافظة كربالء            %٣٠ -

  محافظة النجف            %٣٠ -

  محافظة بابل            %١٠ -

  محافظة واسط            %١٠ -

  امانة بغداد ( الكاظمية واالعظمية)           %١٠ -

  . محافظة صالح الدين (قضاء سامراء وبلد)           %١٠ -
  

(اربعمائة  وخمسة واربعين مليار دينار) من ) ٤٤٥مناقلة مبلغ مقداره (ثانيًا: 
تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين الى تخصيصات المحافظات والمناطق 
التي خضعت لسيطرة داعش االرهابية للسنة المالية الحالية لغرض دعم 
اعادة االستقرار واعمار البنى التحتية او مشاريع جديدة تسهم في اعادة 

  الستقرار/ نفقات جارية ) توزع حسب االتي:النازحين (برامج اعادة ا

 ) مليار١٣٥نينوى ( - ١
 ) مليار١٠٠صالح الدين ( - ٢
 ) مليار١٢٥االنبار ( - ٣
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 )٣٥(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

 ) مليار٣٠ديالى  ( - ٤
 ) مليار٢٥كركوك ( - ٥
 ) مليار٣٠بابل / قضاء المسيب ونواحيه ( - ٦

  
  
  
  
  

 ٢٢/١/٢٠١٣في  ٢٠١٣) لسنة ٣٠ء رقم (ارتنفيذ قرار مجلس الوزثالثًا: 
وق اعمار مرلي باشراف صندآالعمار المناطق التي يقطنها التركمان بما فيها 

لمناقالت ولمجلس الوزراء اجراء ا ،المناطق المتضررة من االعمال االرهابية
  الالزمة لهذا الغرض عند تحقق الوفرة المالية .

  
  

  موازنة مجلس النواب -٦٦-المادة 

دينار(مائتان وتسعة ) ٢٩٩٫٥٧١٫١٦٥٫٠٠٠(: يخصص مبلغ مقداره أوًال
وتسعون مليار وخمسمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف 

  لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كاالتي : دينار)
 

) دينار ( خمسة عشر مليار وخمسمائة ١٥٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ قدره ( -أ
  الموازنة االستثمارية.مليون دينار) لنفقات 

) دينار (مائتان واربعة وثمانون مليار ٢٨٤٫٠٧١٫١٦٥٫٠٠٠مبلغ قدره ( -ب
وواحد وسبعون مليون ومائة وخمسة وستون الف دينار) لنفقات الموازنة 

  الجارية.
  

) درجة وظيفية يوزع وفق ٢١٧٨يكون المالك الوظيفي لمجلس النواب (ثانيًا: 
  .٢٠١٩للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة الجدول (ج) القوى العاملة 

 

ثالثًا: يتم استكمال إجراءات النقل للموظفين والذين تم نقلهم في السنوات السابقة 
  ) موظفا، على ان ال تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية إضافية.١٩وعددهم (

  

  موازنة السلطة القضائية -٦٧-المادة 
  القضاء االعلى:أوًال: موازنة مجلس 

) دينار (اربعمائة وواحد ٤٠١٫١٨٣٫٧٦٥٫٠٠٠يخصص مبلغ مقداره (  -أ
مليار ومائة وثالثة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار) 

 ، توزع كاالتي: ٢٠١٩لموازنة مجلس القضاء االعلى للسنة المالية 
 

) دينار (مليار وثالثمائة ١٫٣٨٦٫٩٨٩٫٠٠٠يخصص مبلغ مقداره (  . ١
وستة وثمانون مليون وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار) لنفقات 

 الموازنة االستثمارية.
) دينار (ثالثمائة وتسعة ٣٩٩٫٧٩٦٫٧٦٧٫٠٠٠يخصص مبلغ مقداره ( . ٢

وتسعون مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليون وسبعمائة وسبعة 
 وستون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية. 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٦(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

) درجة وظيفية يوزع ١٢١٢٤يفي لمجلس القضاء االعلى (ب. يكون المالك الوظ
وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للسنة 

٢٠١٩.  
  

  ثانيًا: موازنة المحكمة االتحادية العليا:
  

) دينار (تسعة عشر مليار ١٩٫٠٢٩٫١٩٧٫٠٠٠يخصص مبلغ مقداره (  -أ
كمة وتسعة وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون الف دينار) لموازنة المح

  . ٢٠١٩االتحادية العليا للسنة المالية 
فق و) درجة وظيفية يوزع ٢٥٨يكون المالك للمحكمة االتحادية العليا (   -ب

  .٢٠١٩نة الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا للس
  

  موازنة المفوضية العليا لحقوق االنسان: -٦٨-المادة 
  

  

دينار(ستة وعشرون مليار  )٢٦٫٤٩٧٫٢٣٠٫٠٠٠يخصص مبلغ مقداره ( أوًال:
) لنفقات ون ومائتان وثالثون الف دينارواربعمائة وسبعة وتسعون ملي

  موازنة المفوضية العليا لحقوق االنسان توزع كاالتي:
  

  

ئة وستة وعشرون ) دينار ( ثالثما ٣٢٦٫٥١١٫٠٠٠( يخصص مبلغ قدره   -أ
عشر الف دينار ) لنفقات الموازنة االستثمارية  ىحدمليون وخمسمائة وإ

 .٢٠١٩مفوضية العليا لحقوق االنسان للسنة المالية لل

) دينار ( ستة وعشرون مليار  ٢٦٫١٧٠٫٧١٩٫٠٠٠يخصص مبلغ قدره (   -ب
الف دينار ) لنفقات الموازنة  ومائة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة عشر

 .٢٠١٩الجارية للمفوضية العليا لحقوق االنسان للسنة المالية 

) درجة وظيفية ٦٥٣يكون المالك الوظيفي للمفوضية العليا لحقوق االنسان (ثانيًا: 
يوزع وفق الجدول (ج) القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا 

  .٢٠١٩للسنة 
 

لى وزير المالية االتحادي التنسيق مع وزير التخطيط االتحادي إصدار التعليمات ع -٦٩-المادة 
الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال اقراره دون نشرها بالجريدة الرسمية 

     ) ٧٨) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم (٢تثناًء من أحكام المادة (اس
  . ١٩٧٧لسنة 
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 )٣٧(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  
دية انون او قرار مخالف لهذا القانون والتتحمل الخزينة العامة االتحاقال يعمل بأي  -٧٠-المادة 

  أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.
  

  

كانون  /١قانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدًءا من تأريخ ينشر هذا ال -٧١-المادة 
  .٢٠١٩الثاني/

  
  
  

  د.برهم صالح
  ةرئيس الجمهوري

  
  
  
  

  الموجبةاألسباب 
   ،٢٠١٩من أجل إقرار الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

  شرع هذا القانون.
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 ١١/٢/٢٠١٩  )٣٨(     ٤٥٢٩ العدد –الوقائع العراقية 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 ٢٠١٩جــــدول (أ) االيــرادات  حسب االعداد لعام /    

     

 المبلغ  الف دينار العنـــــــــوان االعداد

 93,741,110,400 االيرادات النفطية والثروات المعدنية 01 1

 3,841,807,752 الدخول والثرواتالضرائب على  02 1

 2,492,352,124 الضرائب السلعية ورسوم االنتاج 03 1

 536,975,787 الرســــــــــــــــــوم 04 1

 2,761,349,345 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 05 1

 45,075,195 االيــــرادات الرأسماليــــــة 06 1

 254,677,378 التحويليــــــةااليـــــرادات  07 1

 1,896,338,889 ايـــــــرادات اخـــــــــرى 08 1

 105,569,686,870 المجموع الكلي



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٩(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           
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 )٤٠(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           
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 )٤١(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           
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 ١١/٢/٢٠١٩                                               )٤٢(                                 ٤٥٢٩ العدد –الوقائع العراقية 
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 ١١/٢/٢٠١٩                                               )٤٣(                                 ٤٥٢٩ العدد –الوقائع العراقية 
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 ٢٠١٩جـــدول (د) النفقــــــــــات الحــــــاكمـــــــة لسنـــــــة 

 المبلغ   (الف دينار)   

 حصة اقليم كردستان ٢٠١٩االعتماد المخصص لعام / المفــــــــردات ت

 190,050,000 1,500,000,000 التوزيع العام) البطاقة التموينية (نظام 1

 3,801,000 30,000,000 نفقات دعاوي  نزاعات الملكيـــــــــة 2

 190,050,000 1,500,000,000 ـةـــــاالدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3

 192,680,073 1,520,758,272 دعم شراء محصول الحنطة والشلب 4

 8,869,000 70,000,000 قةالطــــــــــــــــــــــــــــــااستيراد  5

 6,405,952 50,560,000 التعداد العام للسكان 6

 591,856,025 4,671,318,272 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
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  )٢٠١٩الجدول (ز) جدول المناقالت (جدول المناقل منه للسنة 

  ت
المبلغ/ 

  مليار دينار
  الجهة المناقل منها

  وزارة الدفاع / االستثمارية  ٨٤٥  ١
  وزارة الداخلية / االستثمارية  ١٤٨  ٢
  الداخلية / تشغيلية / مستلزمات سلعيةوزارة   ٤٥  ٣
  وزارة الداخلية / تشغيلية / مستلزمات خدمية  ٨  ٤
  وزراة النفط / التشغيلية / غاز البصرة  ١٠٠٠  ٥
  وزارة الكهرباء / تشغيلية / مستلزمات سلعية  ٥٠٠  ٦
  وزارة الكهرباء / االستثمارية  ٦٨٠  ٧

١٠٠٠  ٨  
عراقي المرصودة لدى البنك المركزي ال من اقساط حواالت الخزينة المخصومة ) ترليون دينار١اجراء مناقلة مبلغ (لوزيري المالية والتخطيط االتحاديين 

  الى المشاريع االستثمارية لتنمية االقاليم وعلى ان يوزع المبلغ حسب نفوس كل محافظة ٢٠١٩ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 
  سلعيةقرطاسية ومطبوعات / المستلزمات ال  ١٠  ٩

 مالبس الموظفين/ المستلزمات السلعية  ٥  ١٠

 مالبس اخرى/ المستلزمات السلعية  ١٠  ١١
 اطعام الموقوفين والنزالء/ المستلزمات السلعية  ١٠٢  ١٢

 التغذية الصحية/ المستلزمات السلعية  ٦  ١٣

 التغذية االخرى/ المستلزمات السلعية  ٢٠  ١٤

السلعيةالمواد واللوازم/ المستلزمات   ١٠  ١٥  

 تجهيزات النزالء واالحداث/ المستلزمات السلعية  ٢  ١٦

السلعية افالم اروائية وتسجيلية/ المستلزمات   ١  ١٧  

 اجهزة تصوير/ المستلزمات السلعية  ٣  ١٨

مائية والكهربائية/ صيانة صيانة التاسيسات ال  ١٢  ١٩  

  صيانة وسائط النقل/ صيانة   ١٣  ٢٠

صيانة الموجوداتصيانة االثاث/   ١٦  ٢١  

 صيانة المباني/ صيانة الموجودات  ١٧  ٢٢

 صيانة المكائن واالجهزة/ صيانة الموجودات  ٧  ٢٣
 صيانة الحدائق والمتنزهات/ صيانة الموجودات  ٣  ٢٤

  



  
  

    قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١/٢/٢٠١٩                                            )٦٦(                                                      ٤٥٢٩ العدد –الوقائع العراقية 

 
 نفقات السفر/ المستلزمات السلعية  ١٢  ٢٥

 مخصصات ونفقات االيفاد/ المستلزمات الخدمية  ١٢  ٢٦

 النشر واالعالن/ المستلزمات الخدمية  ٢  ٢٧

 ايجار المباني واالراضي/ المستلزمات الخدمية  ١٠  ٢٨

 ايجار وسائط النقل/ المستلزمات الخدمية  ٤  ٢٩

 الترفيه الرسمي/ المستلزمات الخدمية  ١٤  ٣٠

 االتصاالت والبرق/ المستلزمات الخدمية  ٢٠  ٣١

 اجور الخبراء/ المستلزمات الخدمية  ١٠  ٣٢

 المؤتمرات والندوات/ المستلزمات الخدمية  ٢  ٣٣

 الطبع/ المستلزمات الخدمية  ٥  ٣٤

التدريبية/ المستلزمات الخدميةالدورات   ٥  ٣٥  

 تنظيف الدائرة/ المستلزمات الخدمية  ١٠  ٣٦

 خدمات اخرى/ المستلزمات الخدمية  ١٠  ٣٧

 سيارات الصالون / النفقات الراسمالية  ٣  ٣٨

 االثاث والمعدات واالجهزة / النفقات الراسمالية  ٨٠  ٣٩

والمصروفاتالمنح واالعانات وخدمات الدين والفوائد   ٥٠٠  ٤٠  

 االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية  ٤٠  ٤١

 البرامج الخاصة  ١٠٠  ٤٢

 وزارة المالية / النشاط العام  ٢٦٠  ٤٣

 مجلس النواب   ٩  ٤٤

 المكافأة للمنتسبين  ٧١٫٨  ٤٥

 الوقود  ٧٥  ٤٦

٢٠١٩المرصدة ضمن موازنة وزارة المالية لسنة من تخصيصات فوائد حواالت الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي   ٢١٢  ٤٧  

  مليار وثمانمائة مليون دينارعشرون خمسة ترليون وتسعمائة وتسعة و  ٥٩٢٩٫٨  المجموع
 

  



  
  

  قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٧(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  
  )٢٠١٩الجدول (ح) جدول المناقالت (جدول المناقل اليه للسنة 

  
  

  ت
المبلغ 

مليار /
  دينار

  الجهة المناقل اليها
  المشروع  نوع التمويل

    تنمية  مشاريع تنمية االقاليم   ١٠٠٠  ١

١٠٠٠  ٢  
تنمية االقاليم / بناء مدارس جديدة في جميع 

  المحافظات بالتنسيق مع وزارة التربية 
    تنمية

٣٤٠  ٣  
لكل دائرة من  دينار مليار ٢٠وزارة الصحة / 

 دوائر الصحة لشراء االجهزة الطبية و المختبرية 
  في المحافظات وبغداد

    جاري

١٥٢  ٤  
ر ) مليا٢وزارة الموارد المائية / على ان تتضمن (

لمعالجة مشروع دوار جدول بابل ومد خط دينار 
  كهرباء طواريء لمحطة الضخ في الجدول

  ادراج جديد  استثماري

  ادراج جديد  استثماري  وزارة النقل / مشروع انشاء ميناء الفاو الكبير  ٤٠٠  ٥

٢٥٠  ٦  
 ) مليار١٢٠( وزارة العمل و الشوون االجتماعية /

 ار) ملي١٣٠الى شبكة الحماية االجتماعية / ( دينار
  الى هيأة  ذوي االحتياجات الخاصة دينار

    جاري

    جاري  مؤسسة الشهداء   ٢٠٠  ٧

١٠٠  ٨  
وزارة المالية تعويض الممتلكات الخاصة 

  لمتضرري العمليات االرهابية
    جاري

٥٩  ٩  
العراق محافظة بابل / مشاريع قانون بابل عاصمة 

  التاريخية
  ادراج جديد  استثماري

١  ١٠  
مرقد بكر  الكمال بناء -الوقف الشيعي / المزارات 

  (ع) في محافظة بابل
  مستمر  استثماري

    جاري  جهاز االمن الوطني / جهد االستخباري  ١٠  ١١
    استثماري  جهاز المخابرات   ١٠  ١٢

١٠  ١٣  
لية خ –وزارة الداخلية / الجهد االستخباري 

  الصقور
    جاري

٣٠٠  ١٤  

اعادة استقرار المناطق المحررة 
(االنبار،نينوى،صالح الدين) على ان تتوزع 
بالتساوي بين تلك المحافظات و يخصص من 

مليار دينار للوقف  )١٠(حصة محافظة نينوى 
 )١(دة اعمار المساجد في المحافظة والسني العا

  ملدعم ايجارات العوائل المدمرة دوره دينار مليار

  ادراج جديد  استثماري

٢٥  ١٥  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال 

جسر ذو  –العامة  / اكمال الطريق (طريق السريع 
  الطابقين) في محافظة بغداد

  مستمر  استثماري

  ادراج جديد  استثماري  وزارة الثقافة   ١٥  ١٦
    جاري  البطاقة التموينية /وزارة التجارة   ٢٠٠  ١٧

٢٠  ١٨  
وزارة التخطيط/ مشاريع بموجب قانون سامراء 

  عاصمة العراق للحضارة االسالمية
  ادراج جديد  استثماري
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 )٦٨(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  ادراج جديد  استثماري  البصرة   ١٠٠  ١٩

  المثنى / ماء وصحة وخدمات وطرق  ٣٠  ٢٠
  ادراج جديد  استثماري

  

٣٦  ٢١  

لتطوير المستوصفات دينار  ) مليار١٤ذي قار / (
-الشطرة-الغراف-الصحية في المناطق (الدواية

انشاء مستشفى  دينار ) مليار٤( –لفجر) ا-القلعة
دينار  ) مليار٦( –النصر سعة خمسين سرير

لمشروع ماء الدواية الكبير ومشروع سوق 
 دينار ) مليار٢٫٢(-الشيوخ توزع بالتساوي 

مليار ) ٠٫٨(–النشاء المخيم الكشفي / الشطرة 
 دينار ) مليار٢( –واية) د-لطريق (نصردينار 

توزع بالتساوي لمشاريع الشوارع و المجاري 
) ٢( –الدواية) -الغراف-(الشطرة حاوي العباس

 ) مليار٥( -انشاء طرق لبلديات ذي قار دينار مليار
  جامعة الشطرة دينار

  ادراج جديد  استثماري

٥٠  ٢٢  
/ مشروع  وزارة االسكان واالعمار والبلديات

  يرال بد –ل فجر ا –لبتيرة ا –طريق عمارة 
  ادراج جديد  استثماري

٢٧  ٢٣  

مشروع   دينار مليار )٥(واسط / على ان تتضمن 
وحدة معالجة مجاري الجانب االيمن لمدينة الكوت 

مليار دينار لمديرية مجاري واسط لغرض  ٢،٤و 
استمالك قطعة ارض النشاء وحدة معالجة مجاري 

  الجانب االيمن لمدينة الكوت

  ادراج جديد  استثماري

    استثماري  الوقف الشيعي / كلية االمام الكاظم   ٢  ٢٤
    استثماري  االعلىمجلس القضاء   ٧  ٢٥
  ادراج جديد  استثماري  ميسان / مشروع انشاء بناية الضريبة الجديدة  ٣  ٢٦
  ادراج جديد  استثماري  سليمانية / قلعة دزة  ٢  ٢٧
  ادراج جديد  استثماري  وزارة االتصاالت / مشروع بوابات النفاذ الدولية  ١٩  ٢٨

٤  ٢٩  
 k8ديالى / محطة ضخ ايسر الدجلة تعزيزجدول 

b2  
  ادراج جديد  استثماري

    استثماري  امانة بغداد  ٩٥  ٣٠

٤٧  ٣١  

 دينار ) مليار٢٠( –/ وقف شيعي  دينار ) مليار٥(
كلية االمام  دينار )مليار٥( _ –وقف سني  /

العتبة الحسينية  ينارد ) مليار٥(-االعظم 
مجمع  دينار ) مليار٢( -والعباسية و العلوية 

العتبة العسكرية في  دينار يار) مل١٠( –الفقهي 
  سامراء /

    استثماري

٢٠  ٣٢  
 –التاجي  –محافظة بغداد/ مجاري (ناحية الوحدة 

ابو غريب) على ان يوزع المبلغ  –النهروان 
  بالتساوي

  ادراج جديد  استثماري

١٢٠  ٣٣  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ان 

لجامعة ميسان (انشاء دينار  ) مليار١٣تتضمن (
  لبنى التحتية)ا –سياج الجامعة  –بناية كلية الطب 

  ادراج جديد  استثماري
  

  
  
  



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٩(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

٦٥  ٣٤  

 –مناذرة (ممر ثاني))  –النجف ( طريق مشخاب 
الخط  –اني)) حرية (ممر ث -(طريق العباسية  

القوسي / النجف  –الناقل المجاري النجف 
متر مكعب  ٣٠٠٠مشروع ماء الكوفة  –الجنوبي 

  الثانية /

  ادراج جديد  استثماري

    جاري  الحشد الشعبي / قاطع عمليات سامراء  ١٠٠  ٣٥
    استثماري  وزارة الشباب والرياضة /  ٥٠  ٣٦
    جاري  وزارة الشباب والرياضة /   ١٠  ٣٧

٥  ٣٨  
وزارة الزراعة / تعويض المتضررين من مربي 

  االسماك النافقة في محافظة بابل
    جاري

٣٠  ٣٩  

ويجة  منزلة المسار ح –كركوك / طريق كركوك 
الثاني ومداخل كركوك وتجهيز واكمال مستشفى 

الحويجة والمعهد التقني في الحويجة والبنى 
  التحتية لمطار كركوك

  ادراج جديد  استثماري
ا عد

مستشفى 
الحويجة 
مشروع 
  مستمر

١٠  ٤٠  
صالح الدين / جسر الفتحة و مجسر ناحية دجلة 

  وبناية مجلس المحافظة

  ادراج جديد  استثماري
بناية  اما عد

مجلس 
المحافظة 
مشروع 
  مستمر

٥  ٤١  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات / مشروع 

القاسم ) و ربطه بطريق  –( طريق الشوملي 
  كفل) –(القاسم 

  ادراج جديد  استثماري

١٠  ٤٢  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات / مشروع  

 اعادة تأهيل طريق المرور السريع المرحلة االولى
   ٤ط 

  مستمر  استثماري

١٠  ٤٣  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال 
  العامة / مشروع مجاري في قضاء سامراء 

  ادراج جديد  استثماري

٣٠  ٤٤  
انشاء  – كربالء / انشاء طريق الرابط الجنوبي

  مجمع ابنية المحافظة
  ادراج جديد  استثماري

٢  ٤٥  
 وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال

 –حلبجة  دينار )مليار١العامة  السليمانية/ (
  سيد صادق دينار ) مليار١(

    استثماري

٧  ٤٦  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال 

االمراض السرطانية العامة  دهوك / مركز عالج 
  وزراعة  نخاع العظم

  ادراج جديد  استثماري

١  ٤٧  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال 

  العامة  السليمانية /رانية
    استثماري

١  ٤٨  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات و االشغال 

  العامة  اربيل / قضاء السوران
    استثماري

١  ٤٩  
واالعمار والبلديات و االشغال وزارة االسكان 

  احية شورشن –العامة  سليمانية / كريميان 
    استثماري
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٠(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

  ادراج جديد  استثماري  محافظة االنبار/طرق وجسور وابنية حكومية   ٣٨  ٥٠

٢٠  ٥١  
) ٥محافظة الديوانية / على ان يكون من ضمنها (

 دينار ) مليار٢( –مستشفى غماس  دينار مليار
  طريق غماس الحمزة

  ادراج جديد  استثماري
عدا 

مستشفى 
غماس 
الحمزة 
مشروع 
  مستمر

٢  ٥٢  
يات وزراة المالية / يمنح المبلغ للناجيات االيزيد 

من تنظيم داعش كجزء من تعويضهم عن االضرار 
  التي لحقت بهم

    جاري

٣  ٥٣  
وزارة االسكان واالعمار والبلديات  واالشغال 

 –الكلدانية العامة /مشروع مقر بطريريكية بابل 
  زيونة

  مستمر  استثماري

    استثماري  وزارة الصناعة   ٤٥  ٥٤
    استثماري  وزارة الزراعة   ٤٥  ٥٥

١٥  ٥٦  
ة وزارة الثقافة والسياحة واالثار / البنى التحتي

  لالهوار
  ادراج جديد  استثماري

١١٠  ٥٧  

انشاء مراكز  دينار ) مليار٥٠وزارة الصحة / (
تاهيل مستشفى  ينارد ) مليار٣٠( –صحية 

تاهيل مستشفى  ارمليار دين )٢٨( –الرمادي 
ورام صيانة مركز اال دينار ) مليار٢( – الموصل

  السرطانية في ميسان

    

    جاري  وزارة الصحة / البيئة   ٥٠  ٥٨

  ادراج جديد  استثماري  اربيل / ممر ثاني) –محافظة نينوى / (طريق كوير   ٥  ٥٩

١٠  ٦٠  
العباسية /اكمال بناء الوقف الشيعي /العتبة 

  مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة بابل
  مستمر  استثماري

    جاري  مؤسسة السجناء السياسيين  ١٠٠  ٦١

٢  ٦٢  
محافظة النجف /  مشروع انشاء و تطوير 
مختبرات انتاجية و تعليمية في كليتي الطب 

  البيطري و الزراعة في جامعة الكوفة

  ادراج جديد  استثماري

١٠  ٦٣  
وزارة الصحة/ دائرة صحة ديالى / بناء مستشفى 

  ناحية قرة تبة
  ادراج جديد  استثماري

    جاري  رئاسة الجمهورية   ٢  ٦٤

١١٫٨  ٦٥  
وزارة الصحة / صحة ذي قار / انشاء مستشفى 

  ) سرير٣٠٠نسائية واالطفال سعة (
  ادراج جديد  استثماري

١٥  ٦٦  
 عمار المناطقا –صندوق اعمار المناطق المحررة 

  التركمانية المحررة بما فيها قضاء امرلي
  ادراج جديد  استثماري

٣٣  ٦٧  
العادة المفصولين السباب امنية في الوسط و 

  ٢٠٠٨الجنوب من الشرطة لسنة 
  

    جاري

١٥٥  ٦٨  
االجهزة االمنية و الحشد العشائري ضمن هيئة 

  الحشد الشعبي
    جاري
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 )٧١(                   ٤٥٢٩العدد  –الوقائع العراقية  ١١/٢/٢٠١٩           

٢٠٠  ٦٩  
و  المحاضرين الخارجيين في وزارتي التربية

) الف دينار شهريا لكل ١٢٥التعليم بواقع (
  محاضرخالل الفصل الدراسي

    جاري

٤٦  ٧٠  
االمانة العامة لمجلس الوزراء / االلتزامات 

  والمساهمات والمساعدات الدولية
    جاري

٥  ٧١  
مليارمشروع تطويرمستشفى  ٣محافظة بابل / 
مليار انشاء مستوصف صحي  ٢الشوملي العام و 

  رية العويديينق –ناحية الشوملي نموذجي في 

  ادراج جديد  استثماري

٦  ٧٢  
ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة سوم

  في الرفاعي
  ادراج جديد  استثماري

    جاري  ديوان الرقابة المالية  ٥  ٧٣
    جاري  شورى الدولة سمجل  ٢  ٧٤
  اعادة ادراج   استثماري  الوقف السني / كلية االمام االعظم  ٣  ٧٥

  ٥٩٢٩٫٨  المجمـــــوع
مليار  عشرونوتسعة وخمسة ترليون وتسعمائة 

  وثمانمائة مليون دينار
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