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 الشعـب  باسم
 الجمهوريـة  رئاسـة

(  61البند )أوال ( من المادة )أحكام    إلى  واستنادا  ،    الجمهورية  رئيس   على  وصادق  النواب  مجلس  هقر  أ ما  على  بناء  
 الدستور.  من (73) المادة والبنـد)ثالثا ( من

   2023/    /  ريخ أقرر رئيس الجمهورية بت
 القانون االتي:  أصدر

 
 2023قانون رقم )       ( لسنة 

 2025و  2024و  2023المالية  نوات قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للس 
 

 صـل األول(( لفا))
 االيــرادات 

 
 - 1- المادة 

المالية/  إيرادات   تقدر-أ-أوال   للسنة  االتحادية  العامة  )  ،2023الموازنة    ألف  (134,552,919,063بمبلغ 
مائة واربعة وثالثون ترليون وخمسمائة واثنان وخمسون مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون  )دينار  

وستون   بهذا    حسبمابدينار(    ألفوثالثة  الملحق  وفق اإلعداد(  اإليرادات على  )الجدول/أـ  في  مبين 
 القانون.

(  دوالر سبعون دوالر ) (70الخام على أساس معدل سعر )احتساب اإليرادات المخمنة من تصدير النفط –ب
برميل    ألف  ائةــــخمسمو ( برميل يوميًا )ثالثة ماليين  3,500,000للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره )

برميل يوميًا( عن كميات النفط الخام المنتج    ألفًا )اربعمائة  ــــيومي  ( برميل400,000)  هاــيوميًا( بضمن
( دينار لكل دوالر وتقيد جميع اإليرادات المتحققة  1300على أساس سعر صرف )كوردستان  في اقليم  

 فعاًل إيرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة. 
بقيد جميع مبالغ  كوردستان  تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقليم    –ثانيًا  

النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات  والجبايات  والتبرعات  المنح  
ادًا نهائيًا للخزينة العامة االتحادية  اير بعد قبولها من وزير المالية االتحادي  أو بأي طريقة اخرى    أجنبية

ووزارة    وعلى وزارة المالية االتحادية إعادة تخصيصها لألغراض التي ُمنحت ألجلها وذلك بالتنسيق بينها
 التخطيط االتحادية. 

تقيد مبالغ  المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير  –ًا  ثالث
فاهم أو المقدمة من القطاع  ة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التالمرتبط

ايرادًا نهائيًا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات    قبولها من وزير المالية االتحاديالخاص بعد  
قيد أقيامها التخمينية  أم تنفيذ مشاريع )عدا الدورات التدريبية(، على أن يتم    على شكل مساعدات فنية 

في سجالت الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو االقاليم والمحافظات ذوات العالقة ويكون قبول  
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المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط  
 والمالية االتحاديتين.

يتم احتساب مبالغ المنح واالعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات    –ًا  رابع
ائضة أو  لفا القطاع العام وفقًا للمعايير المحاسبية المستخدمة الحتساب الصرف النهائي وتعّد المبالغ  

خصصة للدائرة أو  المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه األسس دفعة مقدمة على حساب المنحة الم
 . الوحدة 

 
 صل الثاني(( لفا))

 النفقات والعجز 
 - 2- المادة 

مقداره   -النفقات  -أوالً  مبلغ  )  ألف  (199,022,111,663)  ُيخصص  واثنان  دينار  ترليون  وتسعون  وتسعة  مائة 
 .2023( للسنة المالية دينار ألف وعشرون مليار ومائة واحدى عشر مليون وستمائة وثالثة وستون 

 : من ضمنها المبالغ التالية
1-   
) -أ التشغيلية  )  ألف(  133,221,694,002النفقات  وعشرون مائة  دينار  وواحد  ومئتان  ترليون  وثالثون  وثالثة 

( من )الجدول /  3و    2و    1توزع على وفق )الحقل/  (دينار  ألف  مليار وستمائة واربعة وتسعون مليون واثنان
 النفقات بحسب الوزارات( الملحق بهذا القانون ب 

)–ب    والخارجي  الداخلي  الدين  بأقساط  المتمثلة  )   ألف  (12,750,981,021المديونية  ترليون    أثنيدينار  عشر 
( 400بضمنها مبلغ )  ( دينار  ألف وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثمانون مليون وواحد وعشرون    سبعمائةو 

اجمالي النفقات(    2توزع على وفق )الحقل/  مليار دينار عن تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة لدى االقليم
حسب القطاعات واالنشطة والدوائر الخدمية  بجداول )و( النفقات الو   من )الجدول/ ب النفقات بحسب الوزارات(

 . الملحق بهذا القانون الممولة مركزيا 
ثالثة ترليون وخمسمائة وسبعة وثمانون مليار ومئتان واربعة دينار )  ألف( 3,587,284,886) البرامج الخاصة -ج 

مليون   وثمانون   وثمانمائةوثمانون  )ومنها    ( دينار  ألف  وستة  )  ألف(  1,461,910,000مبلغ  ترليون  دينار 
وعشرة وتسعمائة  مليار  وستون  وواحد  دينار  واربعمائة  أل مليون  ا و ول(  الحكومي  يات  وفق  لبرنامج  على  توزع 

 .اجمالي النفقات( من )الجدول/ ب النفقات بحسب الوزارات( الملحق بهذا القانون  3)الحقل/
واربعمائة واثنان وستون تسعة واربعون ترليون    دينار )  ألف(  49,462,151,754)النفقات الرأسمالية بلغت    -  2

اجمالي    4توزع على وفق )الحقل /  (دينار  ألف  مليار ومائة وواحد وخمسون مليون وسبعمائة واربعة وخمسون 
 الملحق بهذا القانون بضمنها المبالغ التالية: والجدول )هـ(  النفقات( من )الجدول/ ب النفقات بحسب الوزارات(

ومائة وسبعة وخمسون مليار  ترليون  دينار )  ألف(  1,157,587,423)/ الموجودات الثابتة    الرأسماليةنفقات  ال -أ
 .  (دينار ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون واربعمائة وثالثة وعشرون 
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)  -ب المحلية  االستثمارية  ترليون  دينار)  ألف  (38,339,609,331المشاريع  وثالثون  وتسعة  ثمانية  وثلثمائة 
  ( 3,669,000,000منها مبلغ )   (دينار  ألفوثالثون مليار وستمائة وتسعة مليون وثلثمائة وواحد وثالثون  

 لمشاريع البرنامج الحكومي. ( ثالثة ترليون وستمائة وتسعة وستون مليار ديناردينار ) ألف
وتسعمائة  تسعة ترليون  )  دينار  ألف(  9,946,755,000ج_ المشاريع االستثمارية الممولة من القروض االجنبية )    

 .( دينار  ألفوستة واربعون مليار وسبعمائة وخمسة وخمسون 

ثمانية عشر مليار  )  دينار  ألف(  18,200,000المصرف العراقي للتجارة )من  المشاريع االستثمارية الممولة    -د     
 ( دينارومئتان مليون 

( احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات  ينارد خمسمائة مليار دينار )  ألف( 500,000,000ــ ُيخصص مبلغ مقـداره ) 3
( المشار اليها  -أ-التخصيصات الواردة بالبند )أوالً   أصلالمصروفات االخرى لموازنة وزارة المالية االتحادية من  

 . آنفاً 
( لـ )إعمار وتنمية  دينار و خمسمائة مليار ترليون اثنان )دينار  ألف (2,500,000,000يخصص مبلـغ مقداره ) -4

في   )أوال/مشاريع  بالبند  إليها  المشار  التخصيصات  أصل  من  كافة(  من  2المحافظات  توزيعه  هذه  (  يتم  المادة 
 - وينفذ على النحو اآلتي: الفقر  وخطكل محافظة في بحسب عدد سكان 

عتمادًا على الخطط الموضوعة من ا   ا لهالتابعة  عداد خطة اعمار المحافظة واالقضية والنواحي  إ أ ـ علـى المحافــظ  
التوزيع   مع مراعاة  الوحدات االدارية مشاريع البنى التحتية في مراكز ل  ومنح األولويات   رؤساء الوحدات اإلدارية 

الى الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات    وارسالها داخل المحافظة،    المناطق األكثر تضرراً و القطاعي للمشاريع  
 . دراجها ضمن الخطة االستثماريةا وزارة التخطيط االتحادية لغرض لغرض التدقيق والمصادقة وتقديمها الى 

 توزع التخصيصات وفقًا للنسب اآلتية: على ان  
من ناحية او    أكثرمنها  التي تستفيد  ستراتيجية  % للمشاريع الجديدة بما في ذلك المشاريع ال 20ال يزيد عن   -1

 .قضاء
 % للمشاريع المستمرة ومشاريع البنى التحتية في مراكز الوحدات اإلدارية.  80ال يقل عن  -2

   .يتولى المحافظ حصرًا تنفيذ خطة اإلعمار المقرة -ب 
%( )خمسة من المائة( من تخصيصات  5لوزيري المالية والتخطيط االتحاديين صالحية اجراء المناقلة بنسبة ) –ج  

 في المحافظة نفسها.   الفقرالتخفيف من ستراتيجية مشاريع تنمية االقاليم الى تخصيصات 
من السيولة النقدية المتوفرة    تتحمل المحافظات تسديد مبالغ األمانات المتحققة عن اكمال المشاريع االستثمارية  -د

يترتب على ذلك اي اعباء على الخزينة   لديها بعد التحقق من صحة االستحقاق وعدم تسديده سابقا على ان ال 
 العامة. 

المنتج    )بالســـــعر المحدد في الموازنة العامة(  %( )خمســـــة من المائة( من ايرادات النفط الخام5تعتمد نســـــبة )  -أ-5
ــام المكــــــرر فــــــي مصافي 5في االقليم والمحافظات المنتجة و) ــــــــــن ايرادات النفط الخـــــــ %( )خمسة من المائة( مــ

ــة من المـائـة( من إيرادات الغـاز 5و))بـالســــــــــــــعر المحـدد في الموازنـة العـامـة(  االقليم والمحـافظـات   %( )خمســــــــــــ
بالســـعر المكافب لبرميل النفط على أســـاس الســـعر المحدد في   ي االقليم والمحافظات المنتجةالطبيعي المنتج ف

المحـافظـة المنتجـة في اختيـار إحـدى االيرادات المنتجـة آنفـًا وعلى أن و ، على أن يخير االقليم  الموازنـة العـامـة
ــاري2000000000يخصــــــــــــــص مبلغ مقـداره) ــفـة مشــــــــــــ ع الى االقليم  ( ألف دينـار )اثنـان ترليون دينـار(، بصــــــــــــ
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ــار إليها بالبنــــــــــــــــــد )أوال  ــات المشــ ــيصــ ــل التخصــ ( آنفًا ولإلقليم  2( من المادة )-أ-والمحافظات المنتجة من أصــ
ــدام بما ال يزيد عن ) ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــرف واالستخــ ــــــــــق التصــ ـــ %( )خمسين من المائة( من التخصيصات  50والمحافظة حــ

ئية أو تقديم الخدمات لإلقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات  المشـــــار اليها آنفًا لغرض اســـــتيراد الطاقة الكهربا
ــب احتياجات اإلقليم أو المحافظات، وتكون أولوية  ــى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحســـــــــــ العالج للمرضـــــــــــ
االنفاق للمناطق األكثر تضــررًا من انتاج وتصــفية النفط ولمشــاريع حماية البيئة وذلك من خالل اجراء المناقلة  

ــابية بعد تدقيقها  ا ــويات الحســــــ ديوان الرقابة المالية االتحادي في موازنة  من لمطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التســــــ
ــابقة التي لم يجر   ــنة الالحقة بما فيها مســــتحقات المحافظة للســــنوات الســ من  تخصــــيص مبالغ لها والمدققة   الســ

 .ديوان الرقابة المالية االتحادي
ــ في حال تحسن االيرادات عن زيادة سعر بيع البرميل الواحد من النفط الخام عن السعر المثبت من قانون الموازنة    ب

% لتسديد العجز في  70% من الزيادة المتحققة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات و30يتم تخصيص  
في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن شريطة ان يتم انفاقها    ،على اساس فصلي  تحتسب وتمّولالموازنة  

 . المناطق االكثر ضرراً 
المحتسبة  بحسب نسب االستحقاق  آنفًا  (  أ)  الفقرة يكون تسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات المشار اليه في  ــ    ج

ويشمل ذلك جميع  )معدل سعر بيع النفط لكل سنة من السنوات السابقة(  نفسها  وفقًا لما نص عليه في الفقرة  
 مستحقات السنوات السابقة. 

ــــ أـ ــ عدم ادراج أي مشروع استثماري ضمن الموازنة االستثمارية وبرنامج تنمية االقاليم إال بعد موافقة وزارة التخطيط    6
المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضمان دخولها    وفق التوقيتاتعلى  لغرض استكمال انجاز المشاريع كافة  

 الخدمة. 
وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدم ادراج أي مشاريع جديدة للوزارات التي تم نقل صالحياتها الى المحافظات    إلزام ب ــ  

المعدل عدا  2008( لسنة/21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم )45المادة )أحكام بموجب 
 مجلس الوزراء. رئيس المشاريع الستراتيجية التي تحدد وفقًا لصالحية  

 . نجاز من األعلى نزوالً نسب اال وفقًا ل المشاريع المنجزة مستحقات صرف يلتزم المحافظون ب -ج
لى مشاريع تنمية األقاليم والمشاريع الستراتيجية واالستثمارية من التخصيصات المرصدة في  ــــ للمحافظة الصرف ع  7

موازنتها االستثمارية وااليرادات المتحققة من المنافذ الحدودية بعد قيام وزارتي المالية والتخطيط بإضافة ما يقابلها  
 . رمن تخصيصات وتخصيصات البترودوال 

لسنة    االتحادية على جميع المحافظات تخصيص جزء من المبالغ المخصصة للمحافظة في قانون الموازنة العامة    -8
 .  31/12/2022 قبل تأريخاألساسي المقامة المحاذية للتصميم   لألحياءلتقديم الخدمات البلدية 2023

مخصصة لمحافظة بغداد ضمن تخصيصات  من المبالغ ال  (%30)  هنسبت  على وزارتي المالية والتخطيط مناقلة ما  -9
على ان تلتزم وزارة   2023تنمية االقاليم الى حساب امانة بغداد بعد اقرار قانون الموازنة العامة االتحادية لعام 

 عند تمويل محافظة بغداد.  آنفًا المالية بتمويل النسبة 
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 العجــز  -ثانيا  
دينار   ألف( 64,469,192,600) 2023العامة االتحادية للسنة المالية/ بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة   - 1
ويغطى هذا  (  دينار  ألف  واربعمائة وتسعة وستون مليار ومائة واثنان وتسعون مليون وستمائةاربعة وستون ترليون  )

النفط   أو زيادة صادرات  المصدر  الخام  النفط  بيع  المتحققة من زيادة أسعار  الوفرة  أو االقتراض  العجز من  الخام 
 الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية االتحادية بحسب التفاصيل المبينة في أدناه: 

 المبلغ )الف دينار ( المفــــــــــــــردات  ت

 134,552,919,063 اجمالــــــــي االيـــــــرادات  =) أ + ب ( 1

 117,252,500,000 النفطية بما فيها صادرات المنتجات النفطية االيرادات  أ

 17,300,419,063 االيرادات غير النفطية  ب

 199,022,111,663 اجمالـــــــي النفقـــــــــــات  =) أ + ب ( 2

 149,559,959,909 النفقات الجارية =) تشغيلية , برامج خاصة , مديونية(  أ

 ب
الرأسمالية = )رأسمالية موجودات + استثمارية محلية  اجمالي النفقات 

 49,462,151,754 +استثمارية قروض(

 1,157,587,423 نفقات رأسمالية  -

 38,339,609,331 االنفاق االستثماري من الخزينة بما فيها البرنامج الحكومي  -

 9,946,755,000 االنفاق االستثماري عن طريق القروض االجنبية   -

 18,200,000 االنفاق االستثماري عن طريق المصرف العراقي للتجارة   -

 64,469,192,600 اجمالي العجــــز المخطط  3

4 
العجز الذي سيتم تمويله بعد استبعاد المديونية والقروض االجنبية 

 المشاريع والمحلية التي ستمول 
41,753,256,579 

 64,469,192,600 تمويـــــــــل الفجــــــــوة الماليـــــــة ) العجــــــــــز( 

 23,000,000,000 الرصيد المدور في حساب وزارة المالية  أ
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 23,504,237,600 خصم حواالت الخزينة لدى البنك المركزي العراقي   ب

 3,000,000,000 الرشيد ,الرافدين , المصرف العراقي للتجارة( قرض المصارف الحكومية )   ت

 5,000,000,000 سندات وطنية  ث

 0 قرض البنك الدولي لتمويل العجز  ج

 0 قرض صندوق النقد الدولي لتمويل العجز  ح

 172,900,000 االلماني KFWقرض بنك  خ

 د
مشاريع وزارة االعمار واالسكان والموارد المائية   JICAقرض الوكالة اليابانية 

 2,345,460,000 البلديات   /كوردستان والكهرباء والنفط والصحة والبيئة والنقل واقليم 

 45,500,000 قرض وكالة التعاون االمني والدفاع االمريكية  ذ

 543,400,000 قرض البنك الدولي / مشاريع  ر

 ز
البريطانية لتمويل مشاريع البنى    UKEFقرض وكالة ضمان الصادرات 

 169,000,000 التحتية لصالح محافظة بابل ووزارة الكهرباء 

 س
السويدية لصالح وزارة     EKNاالقتراض من البنوك االجنبية بضمانة  

 65,000,000 الكهرباء 

 ش
الصادرات السويدية لمشاريع  االقتراض من البنوك االجنبية بضمانة وكالة 

 39,000,000 ( EKNالكهرباء ) 

 ص
قروض من البنوك االجنبية بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية  

 92,300,000 لشراء االسلحة واالعتدة 

 ض
االقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية لصالح وزارة  

 19,500,000 التربية 

 16,900,000 الصندوق السعودي للتنمية لصالح الصحة والتجارة قرض  ط

 ظ
قرض المصرف العراقي للتجارة بالدوالر لتمويل مشاريع وزارة الموارد  

 المائية  
18,200,000 

 IDB 6,695,000قرض البنك االسالمي للتنمية  ص
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 ع
قرض من مؤسسة ضمان الصادرات الدولية أوالعالمية لصالح وزارة  

 الزراعة 
390,000,000 

 غ
االقتراض من بنك االستيراد والتصدير الكوري او بضمانته  لصالح وزارة  

 الدفاع 
45,500,000 

 ف

االمريكي أو  بضمانتها لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء   EXIMقرض بنك 
  338,000,000       والصحة 

 ق

االقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية لتنمية لمشاريع البنى  
 التحتية لوزارة االعمار واالسكان وسلطة الطيران المدني 

84,500,000 

 ك

االقتراض من الحكومة الفرنسية ووكالة ضمان الصادرات الكورية لصالح  
 وزارة النقل  

130,000,000 

 ل

االقتراض من البنوك االجنبية أو بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات  
 الدولية لتمويل مشاريع وزارة االعمار واالسكان والبيئة 

676,000,000 

 م

 74,100,000 االئتمان لصالح وزارة الكهرباءاالتفاقية االطارية الصينية حساب 

 ن

االتفاقية االطارية الصينية حساب االستثمار لصالح وزارة النفط واالمانة  
العامة لمجلس الوزراء ومحافظة بغداد ووزارة الكهرباء وسلطة الطيران  

 المدني ووزارة الموارد المائية وامانة بغداد ووزارة الصحة
3,825,900,000 

 هــ
 6,500,000 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 و

االقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات االلمانية والعالمية   
االخرى  لتمويل مشاريع الكهرباء شركة سيمنس انيرجي اي جي) مبادئ  

 التعاون حول الطاقة ( 
262,600,000 

 ي

االقتراض من البنوك بضمانة مؤسسة الصادرات العالمية لتمويل مشاريع  
وزارة الكهرباء شركة جنرال اليكترك انترناشينال انك ) مبادئ التعاون 

 حول الطاقة (  
598,000,000 

 
في جدول تمويل   علي في الموازنة وحسب المبالغ المبينةألفيخول وزير المالية االتحادي أو من يخوله سد العجز    -أ  -2

 : ومن المصادر المذكورة ادناهآنفًا العجز 
 اصدار حواالت خزينة.  -1
 اصدار سندات وطنية للجمهور.  -2
 المركزي العراقي. اصدار سندات وحواالت خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك -3
 قروض من المصارف التجارية.  -4
 اصدار سندات خارجية  -5
 االقتراض من المؤسسات المالية الدولية  -6
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 االقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية  -7
الممولة بالقروض والمنح واالعانات والتبرعات    -(1)-ب  القروض والسندات والحواالت وتعاقدات المشاريع  تكون 

المانحين معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية للمشاريع المستمرة والجديدة بما فيها القرض  من  المقدمة  كافة  
،  2017,  2016الممنوح من البنك الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظام االدارة المالية العامة للسنوات   

 .  2022و   2021و  2020و   2019, 2018
االســـــتثمارية الممولـــــة مــــــن المـــــنح والقـــــروض ضـــــمن الخطـــــط االســــــتثمارية  لطبيعـــــةاادراج المشـــــاريع ذات  - (2) 

 علــــــى أســـــوة بالمشــــــاريع الممولـــــة مــــــن القـــــروض وبتبويبــــــات منفصــــــلة عـــــن التبويبــــــات الخاصـــــة بــــــالقروض 
 التخطيط والمالية تيوفق آلية تحدد ألحقًا بالتنسيق بين وزار 

ــل والشـــــــــؤون االجتماعيـــــــــة أعـــــــــادة  -(3)  ــاديين بالتنســـــــــيق مـــــــــع وزارة العمـــــــ ــوزيري الماليـــــــــة والتخطـــــــــيط االتحـــــــ لـــــــ
ســـــتراتيجية تخصـــــيص المبـــــالغ المســـــتردة مـــــن المقترضـــــين عـــــن القـــــروض الممنوحـــــة لهـــــم ضـــــمن برنـــــامج 

 الفقرالتخفيف من 
ــافظ أو  -(4)  ــة أو المحــــ ــر المرتبطــــ ــيس الجهــــــة غيــــ ــتص أو رئــــ ــينللــــــوزير المخــــ ــن  أمــــ ــداد تكليــــــف أي وزارة مــــ بغــــ

ــى حســـــــــاب  ــة علـــــــ ــي تلـــــــــك المحافظـــــــ ــاريع فـــــــ ــذ المشـــــــ ــب االختصـــــــــاص لتنفيـــــــ ــة بحســـــــ ــوزارات االتحاديـــــــ الـــــــ
 . التخصيصات المخصصة لها اعمار وتنمية المشاريع في المحافظات

فــــــــتح بــــــــاب والمحافظــــــــات  الممولــــــــة مركزيــــــــاً  غيــــــــر المرتبطــــــــة بــــــــوزارة جهــــــــاتوزارات والمحافظــــــــات واللـــــــ ل -( 5) 
ــتثمار والشـــــر  ــاص بحـــــدود اختصاصـــــاتهاااالســـ ــكل لهـــــذا الغـــــرض لجنـــــة علـــــى أن  ،كة مـــــع القطـــــاع الخـــ تشـــ

مجلــــــس  هامــــــن القــــــوانين ذات العالقـــــة يصــــــدر  اتســـــتثناءال امنحهــــــا تعليمــــــات خاصـــــة بهــــــا و إلعــــــداد عليـــــا 
 .الوزراء

ــالغ تلتــــــــزم وزارة ( 6) ــلية بالمبــــــ ــبة فــــــــي وزارة الماليــــــــة بتقــــــــارير شــــــــهرية أو فصــــــ التخطــــــــيط بتزويــــــــد دائــــــــرة المحاســــــ
األجنبيـــــــة والمحليـــــــة لغـــــــرض التأشـــــــير وادراجهـــــــا ضـــــــمن  لمشـــــــاريع الممولـــــــة مـــــــن القـــــــروض المصـــــــروفة ل

 المصاريف الفعلية لوحدة االنفاق.
 المحور االول: القروض المستمرة  

ــاريع الوزارات واقليم   JICAاالســــــــــــــتمرار بـاالقتراض من الوكـاـلة اليـابـانيـة للتعـاون اـلدولي   -1 لغرض تمويـل مشــــــــــــ
 موزعة على النحو االتي:  2023( مليون دوالر لعام 1299,2) وسيتم تمويل مبلغكوردستان 

 مليون دوالر  120 مشاريع وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
 مليون دوالر   140 مشاريع وزارة الكهرباء 

 مليون دوالر   2.5 مشاريع وزارة الموارد المائية 
 مليون دوالر  905,7 مشاريع وزارة النفط 

 مليون دوالر   45 مشاريع وزارة الصحة 
 مليون دوالر  40 مشاريع وزارة النقل 

 مليون دوالر  46 مشاريع الماء والمجاري / اقليم كوردستان  



 9  
 

ــاني ) -2 ــن بنــــــك التنميــــــة االلمــــ ــغ القــــــرض ) أصــــــلمــــــن  (KFWاالســــــتمرار بــــــاالقتراض مــــ ــون 500مبلــــ ( مليــــ
ــوزارات  ــالح الــــ ــة لصــــ ــات االرهابيــــ ــن العمليــــ ــررة مــــ ــاطق المتضــــ ــار المنــــ ــادة اعمــــ ــاريع اعــــ ــل مشــــ يــــــورو لتمويــــ

مليــــــون دوالر(  95مليــــــون دوالر( منــــــه موزعــــــة بمبلــــــغ ) 133المــــــذكورة وســــــيتم تمويــــــل مبلــــــغ مــــــا يعــــــادل )
ــاء و) ــوزارة الكهربــــ ــحة و )10لــــ ــوزارة الصــــ ــون دوالر لــــ ــون د28( مليــــ ــار واالســــــكان ( مليــــ ــوزارة االعمــــ والر لــــ

 والبلديات العامة 
ــن  -3 ــة مـــ ــي والـــــدفاع االمريكيـــ ــاون االمنـــ ــة التعـــ ــن وكالـــ ــاالقتراض مـــ ــلاالســـــتمرار بـــ ــالغ  أصـــ ــغ القـــــرض البـــ مبلـــ

 .( مليون دوالر35( مليون دوالر لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ )690)
تمويـــــل مشـــــاريع الـــــوزارات والمحافظـــــات وســـــيتم تمويـــــل  االســـــتمرار بـــــاالقتراض مـــــن البنـــــك الـــــدولي لغـــــرض  -4

  االتي:( مليون دوالر وتوزع على النحو 418مبلغ وقدره )

 مليون دوالر  100 وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة 
 مليون دوالر  100 وزارة الكهرباء 

 مليون دوالر  40 امانة بغداد 
 دوالرمليون   41 وزارة الصحة 
 مليون دوالر 5 وزارة المالية 

 مليون دوالر 2 اقليم كوردستان / وزارة التخطيط
 مليون دوالر 5 وزارة التربية 

 مليون دوالر  10 وزارة الزراعة 
 مليون دوالر  26 وزارة الموارد المائية 

 مليون دوالر 1 وزارة النقل
 مليون دوالر 7 محافظة االنبار

 مليون دوالر 5 نينوى محافظة 
 مليون دوالر 3 محافظة صالح الدين

 مليون دوالر 3 محافظة ديالى 
 مليون دوالر  70 وزارة التخطيط )مشروع صندوق التنمية االجتماعية(

 

ــل  -5 ــة تمويـــ ــاالقتراض مـــــن وكالـــ ــة  الصـــــادراتاالســـــتمرار بـــ ــمان  UKEFالبريطانيـــ ــات ضـــ او بضـــــمان مؤسســـ
ــل وســـــيتم  ــة / محافظـــــة بابـــ ــروع مجـــــاري الحلـــ ــة لمشـــ ــاريع البنـــــى التحتيـــ ــة االخـــــرى لمشـــ ــادرات العالميـــ الصـــ

  .لصالح محافظة بابل 2023( مليون دوالر خالل عام 100تمويل مبلغ قدره )
مبلـــــــغ القـــــــرض  أصـــــــل( الســـــــويدية مـــــــن EKNاالســـــــتمرار بـــــــاالقتراض مـــــــن البنـــــــوك االجنبيـــــــة بضـــــــمانة ) -6

 -االتية: ( مليون دوالر وللمشاريع 500لبالغ )ا
 ( مليون دوالر.31,162ك.ف وبمبلغ ) 400محطة كهرباء بابل تأهيل -
 ( مليون دوالر. 170( بمبلغ )5ك.ف عدد ) 132محطات ثانوية  -
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 ( مليون دوالر.37تجهيز مواد احتياطية ومحطات متنقلة بمبلغ ) -

 2023لصالح مشاريع وزارة الكهرباء خالل عام ( مليون دوالر 50وسيتم تمويل مبلغ )
( مليون 435االســتمرار باالقتراض من البنوك االجنبية بضــمانة مؤســســات ضــمان الصــادرات الدولية بمبلغ ) -7

 ( مليون دوالر وتوزع كاآلتي:71دوالر لتغطية مستلزمات الجهات المذكورة ادناه وسيتم تمويل )
 الكلي للقرضالسقف     2023التمويل لعام /  الجهة  

 مليون دوالر   300 مليون دوالر  30 وزارة الدفاع 
 مليون دوالر 100 مليون دوالر  30 وزارة الداخلية 

 مليون دوالر  35 مليون دوالر  11 هيئة الحشد الشعبي 

 
مبلــــــغ القــــــرض  أصــــــلاالســـــتمرار بــــــاالقتراض مــــــن الصــــــندوق الكــــــويتي للتنميــــــة االقتصـــــادية العربيــــــة مــــــن  -8

( مليــــــون دوالر لصــــــالح وزارة التربيــــــة خــــــالل عـــــــام 15( مليــــــون دوالر وســــــيتم تمويــــــل مبلــــــغ )80البــــــالغ )
2023  . 

( مليـــــون 500مبلــــغ القـــــرض البــــالغ ) أصـــــلاالســــتمرار بـــــاالقتراض مــــن الصـــــندوق الســــعودي للتنميـــــة مــــن  -9
 ( مليون دوالر لصالح مشاريع الوزارات المبينة في ادناه: 13دوالر وسيتم تمويل مبلغ وقدره )

 سرير. (50هدم وبناء مستشفى الصقالوية )( مليون دوالر لمشروع 5وزارة الصحة بمبلغ ) -
ــارة بمبلـــــــغ )وزارة  - ــي الديوانيـــــــة 8التجـــــ ــالل معدنيـــــــة فـــــ ــاء صـــــــوامع غـــــ ــون دوالر لمشـــــــروع انشـــــ ( مليـــــ

 لصالح وزارة التجارة. 
ــتمرار -10 ــة مـــــــن  االســـــ ــدولي للتنميـــــــة الزراعيـــــ ــن الصـــــــندوق الـــــ ــلبـــــــاالقتراض مـــــ مبلـــــــغ القـــــــرض البـــــــالغ  أصـــــ

ــيتم 15,730) ( مليـــــــون دوالر لصـــــــالح وزارة الزراعـــــــة / مشـــــــروع دعـــــــم اصـــــــحاب الحيـــــــازات الصـــــــغيرة وســـــ
 .2023( مليون دوالر منه خالل عام 5تمويل مبلغ )

ــية والوكالـــــــــة ألفاالســـــــــتمرار بـــــــــاالقتراض مـــــــــن الحكومـــــــــة  -11 رنســـــــــية للتنميـــــــــة او مؤسســـــــــة ضـــــــــمان ألفرنســـــــ
ــة بمبلـــــــغ ) ــادرات الدوليـــــ ــاريع البنـــــــى  (1000الصـــــ ــات قـــــــروض لمشـــــ ــيتم توقيـــــــع اتفاقيـــــ ــون يـــــــورو وســـــ مليـــــ

 -التحتية المبينة ادناه:
ــالح وزارة االعمـــــــار واالســـــــكان والبلـــــــديات 100مشـــــــروع مجـــــــاري الحمـــــــزة بمبلـــــــغ ) - ( مليـــــــون يـــــــورو لصـــــ

 واالشغال العامة 
ــالح وزارة االعمــــــــار واالســــــــكان والبلــــــــديات واالشــــــــغال العامــــــــة بم - بلــــــــغ مشــــــــروع مجــــــــاري الخالديــــــــة لصــــــ
 .( مليون يورو110)
 انشاء مطارات مختلفة لصالح سلطة الطيران المدني. -
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ــادل ) ــا يعــــ ــالح وزارة االعمــــــار 25( مليــــــون دوالر موزعــــــة )65وســــــيتم تمويــــــل مبلــــــغ مــــ ( مليــــــون دوالر لصــــ
ــة بمعـــــــدل ) ــغال العامـــــ ــديات واالشـــــ ــكان والبلـــــ ــزة و )10واالســـــ ــاري الحمـــــ ــون دوالر لمجـــــ ( مليـــــــون 15( مليـــــ

ــاري ا ــالح ســـــــــــلطة الطيـــــــــــران المـــــــــــدني خـــــــــــالل 40لخالديـــــــــــة ومبلـــــــــــغ )دوالر لمجـــــــــ ( مليـــــــــــون دوالر لصـــــــــ
 .2023عام/

ــل مبلـــــــغ ) -12 ــيتم تمويـــــ ــة وســـــ ــك االســـــــالمي للتنميـــــ ــاالقتراض مـــــــن البنـــــ ــون دوالر 5.15االســـــــتمرار بـــــ ( مليـــــ
 موزعة على النحو اآلتي:

 دوالر لصالح وزارة التجارة  ألف( 150مشروع انشاء صوامع معدنية في ميسان بمبلغ ) -
ــد التقنـــــي فـــــي الحويجـــــة فـــــي محافظـــــة كركـــــوك بمبلـــــغ )مشـــــ  - ــادة اعمـــــار المعهـــ ( مليـــــون دوالر 5روع اعـــ

 لصالح صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة.
ــارة مــــن  -13 ــرف العراقــــي للتجــ ــاالقتراض مــــن المصــ ــتمرار بــ ــلاالســ ــي مــــن القــــرض والبــــالغ  أصــ المبلــــغ المتبقــ

ــيتم تمويــــــــل مبلــــــــغ )76مقــــــــداره ) ــاء الســــــــماوة 14( مليــــــــون دوالر وســــــ ( مليــــــــون دوالر لمشــــــــروع تغذيــــــــة مــــــ
 . 2023الكبير لصالح وزارة الموارد المائية لعام / 

( مليــــــون دوالر 1020االســــــتمرار بــــــاالقتراض مــــــن وكالــــــة الصــــــادرات البريطانيــــــة او بضــــــمانتها بمبلــــــغ ) -14
 ( مليون دوالر 30وعشرون مليون دوالر( وسيتم تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ ) ألف)
( مليــــــون دوالر 1433( بكلفــــــة )JICAاالســــــتمرار بــــــاالقتراض مــــــن الوكالــــــة اليابانيــــــة للتعــــــاون الــــــدولي ) -15

 لصالح وزارة النفط.   FCCالتفاقية القرض الخامس لمشروع الـ 
 لصالح وزارة النفط  2023خالل عام  FCCروع الـ لمش ( مليون دوالر500وسيتم تمويل مبلغ )

ــن الحكومـــــــة  -16 ــتمرار بـــــــاالقتراض مـــــ ــيةاالســـــ ــة او بضـــــــمانتها  الفرنســـــ ــمان الصـــــــادرات الكوريـــــ ووكالـــــــة ضـــــ
( مليـــــــون دوالر لصــــــالح وزارة النقـــــــل لتنفيــــــذ مشـــــــروع القطــــــار المعلـــــــق فــــــي بغـــــــداد وســـــــيتم 2800بكلفــــــة )

 .2023( مليون دوالر لعام / 100تمويل مبلغ )
( مليــــــــون دوالر 243,860االمريكــــــــي او بضــــــــمانته مبلــــــــغ ) EXIMســـــــتمرار بــــــــاالقتراض مــــــــن بنــــــــك اال  -17

ــة ) ــة بكلفــــ ــوك الغازيــــ ــة كركــــ ــدورة المركبــــــة لمحطــــ ــات الــــ ــروع محطــــ ــذ مشــــ ــون 243,860لتمويــــــل تنفيــــ ( مليــــ
  دوالر.

 ( مليون دوالر لصالح مشاريع وزارة الكهرباء.  50وسيتم تمويل مبلغ قدره )
ــاالقتراض  -18 ــتمرار بــــ ــغ )االســــ ــة او العالميــــــة بمبلــــ ــادرات الدوليــــ ــات ضــــــمان الصــــ ( مليــــــون 300مــــــن مؤسســــ

ــل فـــــي  ــغ بالكامـــ ــيتم تمويـــــل المبلـــ ــة وســـ ــات الـــــري الحديثـــ ــروع تقانـــ ــة لتمويـــــل مشـــ ــالح وزارة الزراعـــ دوالر لصـــ
 .2023عام/

ــويدية ) -19 ــادرات الســـــ ــة الصـــــ ــمانة وكالـــــ ــة بضـــــ ــوك االجنبيـــــ ــن البنـــــ ــاالقتراض مـــــ ــتمرار بـــــ ــغ ( EKNاالســـــ بمبلـــــ
ــالغ )( مليــــــــــون د150) ( مليــــــــــون دوالر لتوقيــــــــــع 500والر مــــــــــن اصــــــــــل ســــــــــقف القــــــــــرض االصــــــــــلي والبــــــــ

محطـــــــات نقـــــــل الطاقـــــــة  وتأهيـــــــلاتفاقيـــــــات قـــــــروض لمشـــــــاريع وزارة الكهربـــــــاء لتمويـــــــل مشـــــــروع توســـــــعة 
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ــداد400) ــمال بغـــــــداد ،( ك.ف )جنـــــــوب بغـــــ ــالى، شـــــ ــط، ديـــــ ــاء، واســـــ ــالح وزارة الكهربـــــ ــيتم  بابـــــــل( لصـــــ وســـــ
 ( مليون دوالر. 30تمويل المشروع بمبلغ )

 

ــدولي ) -20 ــاون الــــــــ ــة للتعــــــــ ــة اليابانيــــــــ ــن الوكالــــــــ ــاالقتراض مــــــــ ــتمرار بــــــــ ــمان JICAاالســــــــ ــات ضــــــــ ( او مؤسســــــــ
ــغ ) ــة مبلــــــ ــة )320الصــــــــادرات الدوليــــــ ــماوة بكلفــــــ ــاء الســــــ ــروع مــــــ ــون دوالر لمشــــــ ــون دوالر 320( مليــــــ ( مليــــــ

 واالشغال العامة.لصالح وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
 ( مليون دوالر لصالح وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة.5وسيتم تمويل مبلغ )

( مليون دوالر خالل  100االســـــتمرار باالقتراض من بنك االســـــتيراد والتصـــــدير الكوري او بضـــــمانته بمبلغ ) -21
 ية متطلبات وزارة الدفاع.( مليون دوالر لتلب35لصالح وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ )  2023عام 

 ةالصيني ة العراقيةتفاقياال   المحور الثاني:
ــمان  ــة ضـ ــسـ ــاريع البنى التحتية بموجب اليه االتفاقية االطارية بين وزارة المالية االتحادية ومؤسـ ــتمرار بتمويل مشـ االسـ

 المبينة في ادناه:( مليون دوالر بموجب التفاصيل 10510الصادرات الصينية )سينوشور( بمبلغ )

  ويشمل: االقتراض ضمن حساب االئتمان -أ
( مليــــــــون 750ميكـــــــا/واط وبكلفـــــــة )350*2مشـــــــروع محطـــــــة الشـــــــمال الحراريـــــــة/ المرحلـــــــة االولـــــــى  -

 دوالر لصالح وزارة الكهرباء. 
ــنافية البخاريــــــــة وحــــــــدتين/ مرحلــــــــة اولــــــــى وبكلفــــــــة ) - ــالح وزارة 700محطــــــــة الشــــــ ( مليــــــــون دوالر لصــــــ

 الكهرباء. 
( ميكــــــا واط لهــــــذا 200( ميكـــــا واط وتســــــتكمل )750مشـــــروع انشــــــاء محطــــــة طاقـــــة شمســــــية بطاقــــــة ) -

 ( مليون دوالر لصالح وزارة الكهرباء.200العام وبكلفة )
مشـــــــروع تحويــــــــل المحطــــــــات الغازيـــــــة الــــــــدورة البســــــــيطة الــــــــى الـــــــدورة المركبــــــــة للمحطــــــــات )محطــــــــة  -

ف الغازيــــة، جنـــــوب بغــــداد الغازيـــــة( وبكلفـــــة النجيبيــــة، محطـــــة الحلــــة الغازيـــــة، كــــربالء الغازيـــــة، النجـــــ 
( مليــــــــون دوالر لعـــــــــام / 57( مليــــــــون دوالر لصــــــــالح وزارة الكهربـــــــــاء، وســــــــيتم تمويــــــــل مبلـــــــــغ )650)

 لصالح وزارة الكهرباء.   2023
   حساب االستثمار ويشملمن التمويل   -ب

ــة ) - ــاء مــــــدارس بكلفــــ ــوزراء / 2000مشــــــروع بنــــ ــة لمجلــــــس الــــ ــالح األمانــــــة العامــــ ( مليــــــون دوالر لصــــ
ــاء مشـــــروع ) ( خمســـــمائة مليـــــون 500( مدرســـــة نموذجيـــــة، وســـــيتم تمويـــــل مبلغـــــًا قـــــدره )1000انشـــ

 دوالر. 
ة  والتنموية المنســـــجمة مع أولويات الحكومة وبكلفة كلي ســـــتراتيجية  مشـــــاريع البنى التحتية والمشـــــاريع ال -

ــيتم تمويل مبلغًا قدره )6892) ــاريع بعد اقرارها من  2443( مليون دوالر، وســــــــــــ ( مليون دوالر للمشــــــــــــ
 مجلس الوزراء.
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 القروض الجديدة  المحور الثالث:  
( مليون دوالر لتمويل  3400االقتراض من البنوك االجنبية او مؤســــســــات ضــــمان الصــــادرات الدولية بمبلغ )  -1

( 3000ة البصــرة لصــالح وزارة االعمار واالســكان والبلديات واالشــغال العامة بكلفة )مشــروع تحلية المياه لمحافظ
ــالح وزارة البيئة وبكلفة ) ــيتم تمويل مبلغ )400مليون دوالر ومشـــــــروع ازالة االلغام لصـــــ ( 520( مليون دوالر وســـــ

( 20لصالح وزارة االعمار واالسكان ومبلغ ) ( مليون دوالر500موزعة بمبلغ )  2023مليون دوالر خالل عام / 
 مليون دوالر لصالح وزارة البيئة.   

ــمانته مبلغ )  EXIMاالقتراض من بنك    - 2 ــاريع وزارات  1472االمريكي او بضــــ ( مليون دوالر لتمويل تنفيذ مشــــ
 -الكهرباء والصحة االتية: 

( مليــــــون دوالر لصــــــالح 130مشــــــروع انشــــــاء مراكــــــز متكاملــــــة لتشــــــخيص االمــــــراض الســــــرطانية بكلفــــــة ) -
 وزارة الصحة.

( 1342خيــــــــرات( بكلفــــــــة )ال، الحيدريـــــــة، القيــــــــارة، (2و  1مشـــــــروع الــــــــدورة المركبـــــــة لمحطــــــــة )الصـــــــدر ) -
 مليون دوالر. 

( مليـــــــــون دوالر 200( مليـــــــــون دوالر لصـــــــــالح وزارة الصـــــــــحة ومبلـــــــــغ )10وســــــــيتم تمويـــــــــل مبلـــــــــغ قـــــــــدره )
 لصالح وزارة الكهرباء. 

 : مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق )المرحلة الثانية(رابعالمحور ال

مرحلــــــة االولـــــى( لتمويـــــل مشـــــاريع وزارة الكهربــــــاء اوال: مبـــــادئ التعـــــاون مـــــع شــــــركة ســـــيمنس انيرجـــــي اي جـــــي )ال
ــالي ) ــتم تمويـــــل مبلـــــغ 1860بمبلـــــغ اجمـــ ( مليـــــون يـــــورو )مليـــــار وثمانمائـــــة وســـــتون مليـــــون يـــــورو( علـــــى ان يـــ

 لصالح وزارة الكهرباء وكاالتي: 2023( مليون دوالر )مائتان واثنان مليون دوالر( لعام/202)
ــل  سســــــةمؤ االســــــتمرار بــــــاالقتراض مــــــن البنــــــوك بضــــــمانة  -1 الصــــــادرات االلمانيــــــة والعالميــــــة االخــــــرى لتمويــــ

ــالي ) ــغ اجمــــ ــاء بمبلــــ ــون 883.493مشــــــاريع وزارة الكهربــــ ــانون مليــــ ــة وثمــــ ــون يــــــورو )ثمانمائــــــة وثالثــــ ( مليــــ
ــتم تمويـــــل مبلـــــغ ) ألـــــفواربعمائـــــة وثـــــال  وتســـــعون   مائـــــة واثنـــــان( مليـــــون دوالر )102يـــــورو( علـــــى ان يـــ

 لصالح وزارة الكهرباء وكاالتي:  2023مليون دوالر( لعام/
( 350( وحـــــدات وبمبلـــــغ )4محطـــــة كهربـــــاء بيجـــــي الغازيـــــة الثانيـــــة / المرحلـــــة االولـــــى بعـــــدد ) تأهيـــــل -

 مليون يورو. 
 ( مليون يورو.32,760( وبمبلغ )4و3محطة الصدر الغازية ) تأهيل -
ــد الهــــــــواء الــــــــداخل للوحــــــــدات  - ( وحــــــــدة وبمبلــــــــغ 40الغازيــــــــة بعــــــــدد )تجهيــــــــز ونصــــــــب منظومــــــــة تبريــــــ

 ( مليون يورو.  75,518)



 14  
 

وحـــــدات ذات قـــــدرة عاليـــــة بـــــداًل مـــــن العقـــــد الموقـــــع مـــــع  بإضـــــافةتوســـــعة محطـــــة كهربـــــاء الناصـــــرية  -
( مليــــــون يــــــورو/ عقــــــد 383,215شــــــركة ســــــيمنز لتجهيــــــز ونصــــــب وحــــــدات ســــــريعة النصــــــب بكلفــــــة )

 موقع والمدرج سابقًا ضمن خارطة طريق سيمنز.
ــمانة  -2 ــن البنـــــوك بضـــ ــاريع وزارة  مؤسســـــةاالقتـــــراض مـــ ــل مشـــ ــة االخـــــرى لتمويـــ ــادرات االلمانيـــــة والعالميـــ الصـــ

ــالي ) ــغ اجمـــ ــاء بمبلـــ ــة 977,105الكهربـــ ــة وخمســـ ــون ومائـــ ــبعة وســـــبعون مليـــ ــعمائة وســـ ــورو )تســـ ( مليـــــون يـــ
ــالح  2023( مليـــــون دوالر )مائـــــة مليـــــون دوالر( لعـــــام/100يـــــورو( علـــــى ان يـــــتم تمويـــــل مبلـــــغ ) ألـــــف لصـــ

 وزارة الكهرباء وكاالتي:
( 112,205( وحـــــدات متعـــــدد الســـــنوات وبمبلـــــغ )3الشـــــامل لمحطـــــة كهربـــــاء كركـــــوك بعـــــدد ) التأهيـــــل -

 مليون يورو. 
ــل - ــدد ) التأهيـــــ ــة بعـــــ ــة الغازيـــــ ــاء الرميلـــــ ــة كهربـــــ ــامل لمحطـــــ ــنوات وبمبلـــــــغ 5الشـــــ ــدد الســـــ ــدات متعـــــ ( وحـــــ

 ( مليون يورو.140)
ــدر بعـــــــدد ) التأهيـــــــل - ــاء الصـــــ ــامل لمحطـــــــة كهربـــــ ــغ )2الشـــــ ــنوات وبمبلـــــ ــدات متعـــــــدد الســـــ ( 59,9( وحـــــ

 مليون يورو.
ــيد بعـــــدد ) التأهيـــــل - ــاء الرشـــ ــة كهربـــ ــامل لمحطـــ ــغ )2الشـــ ــنوات وبمبلـــ ــدد الســـ ــدات متعـــ ــون 40( وحـــ ( مليـــ

 يورو.
 ( مليون يورو.200الشامل لمحطة كهرباء المسيب متعدد السنوات وبمبلغ ) التأهيل -
ــغ ) 5ك.ف عـــــــدد /  132و  3ك.ف عـــــــدد /  400مشـــــــاريع نصـــــــب محطـــــــات ثانويـــــــة  - ( 365وبمبلـــــ

 مليون يورو.
 ( مليون يورو.60وبمبلغ ) 10ميكافولت امبير عدد  500نصب محوالت متنقلة  -

ــيونال الكتريــــــك جنيــــــرالثانيــــــًا: مبــــــادئ التعــــــاون مــــــع شــــــركة  ــاء بمبلــــــغ  إنترناشــــ انــــــك لتمويــــــل مشــــــاريع وزارة الكهربــــ
ــالي ) ــارات واربعمائـــــــة وثال3453اجمـــــ ــة مليـــــ ــون دوالر )ثالثـــــ ــى ان ( مليـــــ ــون دوالر( علـــــ ــون مليـــــ ــة وخمســـــ ثـــــ

ــالح وزارة  2023( مليــــــــون دوالر )اربعمائــــــــة وســــــــتون مليــــــــون دوالر( لعــــــــام/460يــــــــتم تمويــــــــل مبلــــــــغ ) لصــــــ
 الكهرباء:

سســــــــة الصــــــــادرات العالميــــــــة لتمويــــــــل مشـــــــــاريع وزارة ؤ االســــــــتمرار بــــــــاالقتراض مــــــــن البنــــــــوك بضـــــــــمانة م -1
بعمائة وخمســـــــة وتســـــــعون مليـــــــون دوالر( ( مليـــــــون دوالر )مليـــــــار وســـــــ 1795الكهربـــــــاء بمبلـــــــغ اجمـــــــالي )

ــى ان يـــــتم تمويـــــل مبلـــــغ ) لصـــــالح  2023وســـــتون مليـــــون دوالر( لعـــــام/ )ثالثمائـــــة( مليـــــون دوالر 360علـــ
 وزارة الكهرباء وكاالتي:

ــوير  - ــلتطـــ ــي( وبكلفـــــة  وتأهيـــ ــي / االردنـــ ــربط العراقـــ ــة )الـــ ــل الطاقـــ ــذ خطـــــوط نقـــ ــة وتنفيـــ ــات ثانويـــ محطـــ
 ( مليون دوالر.  250)
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، الرميثـــــة، الســـــوادة، ( لمحطـــــات )جنـــــوب الخالديــــة5كـــــي فـــــي( عــــدد )132تجهيــــز وتنفيـــــذ محطــــات ) -
( مليــــــــون 100الرفــــــــاعي( والمدرجــــــــة ســــــــابقًا ضــــــــمن القــــــــرض الســــــــويدي وبكلفــــــــة )، شــــــــمال كركــــــــوك

 دوالر.
 ( مليون دوالر لصالح وزارة الكهرباء.250وتطوير قطاع الكهرباء وبكلفة ) تأهيلمشروع  -

ــة ) - ــات ثانويـــ ــذ محطـــ ــز وتنفيـــ ــروع تجهيـــ ــة )132مشـــ ــة بكلفـــ ــة الثانيـــ ــي / المرحلـــ ــي فـــ ( مليـــــون 478( كـــ
 دوالر )المرحلة الثانية من الربط العراقي االردني( . 

( مليـــــــون 460ذي قـــــــار الغـــــــازيتين بمبلـــــــغ )مشـــــــروع تنفيـــــــذ الـــــــدورات المركبـــــــة لمحطتـــــــي الســـــــماوة و  -
 دوالر.   

 ( مليون دوالر.257وبكلفة ) PUP5Bمشروع الصيانات السنوية / المرحلة الخامسة  -
ــمانة م -2 ــن البنــــــوك بضــــ ــراض مــــ ــاء بمبلــــــغ ؤ االقتــــ ــل مشــــــاريع وزارة الكهربــــ ــادرات العالميــــــة لتمويــــ سســــــة الصــــ

ــالي ) ــة وخمســـــ 1658اجمـــ ــتمائة وثمانيـــ ــار وســـ ــون دوالر )مليـــ ــتم تمويـــــل ( مليـــ ــى ان يـــ ــون دوالر( علـــ ون مليـــ
 لصالح وزارة الكهرباء وكاالتي: 2023( مليون دوالر ) لعام/100مبلغ )

 ( مليون دوالر. 900الشامل طويل االمد لخمس سنوات للمحطات الغازية وبمبلغ ) التأهيل -
 ( مليون دوالر.600توسعة محطة المنصورية الغازية مع الدورة المركبة وبمبلغ ) -
ــاري - ــغ ) 2ك.ف عـــــــدد /  132و  1ك.ف عـــــــدد /  400ع نصـــــــب محطـــــــات ثانويـــــــة مشـــــ ( 130وبمبلـــــ

 مليون دوالر.
 .( مليون يورو28وبمبلغ ) 10امبير عدد  تميكا فول 250نصب محوالت متنقلة  -

 -3-المادة  

ــن  -أوالً  ــمانة ديــــ ــع أو ضــــ ــدار ضــــــمانة دفــــ ــادي اصــــ ــوزراء االتحــــ ــة مجلــــــس الــــ ــادي بموافقــــ ــة االتحــــ لــــــوزير الماليــــ
ــاء  ــا الــــــوزارات والجهــــــات غيــــــر المرتبطــــــة بــــــوزارة علــــــى أاّل تكــــــون عقــــــود وزارة الكهربــــ للعقــــــود التــــــي تبرمهــــ

ــع،  ــذ أو ادفـ ــراءات Take or Payبصـــيغة )خـ ــق اإلجـ ــى وفـ ــة الشمســـية وعلـ ــات الطاقـ ــتثناء محطـ ( باسـ
 .2020( لسنة 219حددة بقرار مجلس الوزراء )الم

ــة لـــــــدعم القطـــــــاعين  -ثانيـــــــاً  لـــــــوزير الماليـــــــة االتحـــــــادي بموافقـــــــة مجلـــــــس الـــــــوزراء اصـــــــدار الضـــــــمانات الالزمـــــ
إلنشــــاء المشــــاريع التــــي ســــتمولها المؤسســــات األجنبيــــة بنســــبة ال تقــــل عــــن الزراعــــي والصــــناعي الخــــاص 

 .يتجاوز ترليون دينار %( من قيمة كل مشروع وبمبلغ اجمالي ال 85)

 -4-المادة  
ــانون  ــذا القــ ــة فــــي هــ ــات القــــروض المدرجــ ــة بــــين تخصيصــ ــراء المناقلــ ــد الضــــرورة اجــ ــوزراء االتحــــادي عنــ لمجلــــس الــ

 وتغيير الجهة المستفيدة من القرض.
 الثالث((  الفصل))

 عامـة وختامية  أحكام 
 - 5- المادة
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الخدمية،    المستلزمات  الموظفين،  )تعويضات  للنفقات  الرئيسة  الحسابات  اعتمادات  من  الصرف  يحصر 
و  الدين  وخدمة  واالعانات  المنح  الرأسمالية،  النفقات  الموجودات،  صيانة  السلعية،  وائد  ألفالمستلزمات 

صة، الرعاية االجتماعية(  والمصروفات األخرى، االلتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخا
االتحادي.   المالية  وزير  من  العراق  لجمهورية  االتحادية  العامة  الموازنة  ضمن  المعتمدة  المشاريع  ونفقات 
ضوء   في  مباشرة  الصرف  صالحية  المحافظ  أو  بوزارة  المرتبطة  غير  الجهة  رئيس  أو  المختص  وللوزير 

المحدد لها بموجب خطة االنفاق التي يصادق عليها  االعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية ولألغراض  
وزير المالية االتحادي وال يجوز الدخول في االلتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة  

 االتحادية. 
 - 6- المادة 

جمهورية العراق  لوزير المالية االتحادي صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة االتحادية ل-أوالً 
صول والمواد  لفاالمصادق عليها في الموازنة العامة االتحادية السنوية على مستوى األبواب واألقسام و 

 واألنواع وتسلسل النوع 
يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون صالحية إجراء المناقلة بين اعتمادات    –ثانيًا  

%( )عشرة من المائة( من  10ضمن موازنتهم السنوية بنسبة ال تزيد على )وحدات االنفاق المدرجة  
وحدة صرف لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها على اال تتم المناقلة من تخصيصات  
نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية ويتم اشعار وزارة المالية االتحادية/ دائرة الموازنة بالمناقلة  

 رض التأشير. لغ
للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديالت الالزمة على موازنة االدارات    -ثالثاً 

العام في حالة عدم وجود   لكل منهم بمقترح من مجلس ادارتها أو من مديرها  ذاتيًا التابعة  الممولة 
االنتاجية وتحسين المركز المالي واالقتصادي  مجلس ادارة على أن تؤدي هذه التعديالت الى زيادة في  

لنهاية السنة المالية باستثناء االدارات الممولة ذاتيًا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب  
 استحصال موافقة وزير المالية االتحادية بشأنها لحين طلب اجراء التعديالت. 

بمقترح من   المؤسسات البلدية والماء والمجاري لى موازنة دوائر  للمحافظ اجراء التعديالت الالزمة ع  -رابعاً 
 التعديالت الى زيادة في االنتاجية وتحسين كفاءة عمل الدائرة.  همديرها على ان تؤدي هذ

 - 7- المادة 
ــــر المالية االتحادي مشتركًا ا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــغ  لرئيس مجلس الوزراء االتحادي ووزيــ ـــ ـــ ــــدةستخدام المبالــ ـــ ـــ ــــ )احتياطي    المعتمــ لــ

( من هذا القانون لتســـــــديد النفقات الطارئة بعد نفاد  2( من المادة )3الطوارئ( المنصـــــــوص عليها في البند )أواًل/
( مليار دينار  3هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة لإلنفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد )

ة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تســــــــــــتحصــــــــــــل موافقة مجلس الوزراء االتحادي  )ثالثة مليارات دينار( لكل حال
ــات احتياطي   ــيصـ ــتخدام تخصـ ــوابط السـ باقتراح من وزير المالية االتحادي وعلى وزير المالية االتحادي إعداد ضـ

ــنوية الية االتحادي  لى ان يقوم ديوان الرقابة الموع  الطوارئ ضـــــــــمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية الســـــــ
 .بأعداد تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه االنفاق من احتياطي الطوارئ 

 – 8- المادة 
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 .2023المالية  / كانون األول من السنة 31لغاية تستخدم االعتمادات المصادق عليها في هذا القانون  -أوالً  
، 31/12/2023إيرادًا للموازنة العامة االتحادية ولغاية   2023المالية  تقيد االيرادات المتحققة خالل السنة    -ثانياً 

فتقيد ايرادًا للموازنة العامة االتحادية للســنة المالية    2023أما االيرادات المقبوضــة بعد نهاية الســنة المالية /
 .ذلك على السنوات المالية الالحقة  ويسري   2024

 
 - 9- المادة 

 ( بين المحافظات. تنمية االقاليممناقلة ضمن تخصيصات )ال يجوز إجراء أي  
 - 10- المادة 

يخول المحافظ فيما يخص المؤسسات البلدية التابعة لمحافظته والتي ألحقت بالمحافظة صالحية المناقلة بين الموارد  
وزيادة االعتماد لتنفيذ الخدمات  الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وبضمنها محافظة كركوك  

%( )عشرة من المائة( من قيمة ايرادات  10المطلوبة ألغراض صيانة االليات والتنظيفات على ان ال يزيد على )
 البلدية المناقل منها. 

  -11- المادة 
( لسنة 40)رقم  فرض رسوم المركبات    من قانون   - 1-المادة  أحكام  المستحصلة عن تطبيق  كافة  تقيد االيرادات  

للدولةا  2015 نهائيًا لحساب الخزينة العامة  يقابلها من تخصيصات مالية    يرادًا  المالية اضافه ما  ويخول وزير 
   .للجهات ذات العالقة 

  -12- المادة 
علية المبينة في الجدول /د ) النفقات الحاكمة( الملحق بهذا  لفامن اجمالي النفقات  كوردستان  ُتحدد حصة إقليم    -أوالً 

 .  رئيس مجلس الوزراء االتحاديمن وزارة المالية االتحادية وبموافقة وتدفع القانون 
وبما علي ) النفقات الجارية ونفقات المشاريع االستثمارية (  ألف االنفاق    من مجموع كوردستان  تحدد حصة اقليم    -  ثانياً 

بعد استبعاد النفقات  ال يزيد عن النسبة ذاتها من االيرادات النفطية وحصة الخزينة من ايرادات المنافذ الحدودية  
بـــ ) مجلس النواب المتمثلة  الجمهورية،  السيادية  الوزراء،  رئاسة  العامة لمجلس  الوزراء،  االمانة  هيئة  ،  رئاسة 

وتحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية  ،  وزارة الدفاع ،  جهاز مكافحة االرهاب،  وزارة الخارجية،  الحشد الشعبي
العراقي للجيش  والتشغيلية  االتحادية  المذكورة    االستثمارية  للقوات  السكانية  النسب  حسب  البيشمركة  قوات  الى 

بما   لالنتخاباتالمفوضية العليا المستقلة  ،  المحكمة االتحادية العليا،   عراقية الاالمنية    بوصفها جزء من المنظومة
الهيئة العراقية للمصادر  ،  هيئة دعاوي الملكية عدا التعويضات،  هيئة المساءلة والعدالة،  فيها نفقات االنتخابات

القانونية, المساهمة في كلفة انتاج النفط  , أجور المفاوضات والمطالبات  جهاز المخابرات الوطني العراقي،  المشعة
مبالغ المساهمات العربية    ,االقليممن    ونقله  لنفط الخام المصدرا   نتاجال اجور الكلف التشغيلية  ،  الخام المصدر

االتحادية  ،  والدولية  والشرطة  الحدود  قوات  وقيادة  واالقامة  والجوازات  المدنية  االحوال  لمديرية  الجارية  النفقات 
،  يع االستثمارية لكل من مديرية االحوال المدنية واالقامة بما فيها البطاقة الموحدة وقيادة قوات الحدودوالمشار 

مشاريع السدود والنفع العام  ، مشاريع الموانب, مشاريع السكك الحديدية ، التمويل المشترك، مجلس االمن الوطني
فوائد على قروض صندوق  ،  قروض البنك الدوليمشاريع عقود التراخيص,  فوائد على  ،  مشاريع ادارة االجواء

فوائد على قرض جايكا  ,،  فوائد على قرض البنك االسالمي  للتنمية،  فوائد على القرض االيطالي،  النقد الدولي
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(JICA)  ،  و فوائد على قرض شركة ما بين النهرين العامة لتجارة  ,على قرض الشركة العامة لتجارة الحبوبفوائد
،  الياباني   (  JBICض بنك اليابان للتعاون الدولي )و فوائد على قر   ،  ( KFWفوائد على القرض االلماني )   ,البذور

السويدي القرض  على  الصيني ،  فوائد  القرض  على  االلماني،  فوائد  سيمنس  قرض  على  ضمان ،  فوائد  فوائد 
الضمانات السيادية ،  الصادرات  للتنمية  ،  رنسي ألففوائد على القرض  ،  فوائد  الصندوق الدولي  فوائد على قرض 

،  وائد على القرض الكويتيألف،  ( SACEوائد على القرض االيطالي ) ألف،  وائد على القرض السعوديألف،  الزراعية
،  (UKEFوائد على القرض البريطاني )  ألف،  (BPI)الفرنسي وائد على القرض  ألف,  وائد على القرض االمريكيألف

وائد  ألف, فوائد على قرض اكزم االمريكي،  فوائد على قرض اكزم بنك الهندي ،  فوائد على قرض اكزم بنك الكوري 
وائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول  ألف،  على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس

فوائد على مستحقات الصندوق  ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، باريسخارج نادي 
ت الخزينة بموجب حوالة التمويل  فوائد حواال ،  العربي لألنماء االقتصادي,  فوائد على حواالت الخزينة القديمة

  ، الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة  يكل من مصرفمن  ركات النفط االجنبية  لش
قانون موازنة عام / المركزي العراقي بموجب  البنك  لدى  , فوائد على  2016فوائد حواالت الخزينة المخصومة 

فوائد على سندات  ،  2016و  2015المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام /من  القروض الممنوحة  
)اليوروبوند( الخارجية  القانوني  ،  الدين  االحتياطي  بموجب  الخزينة  حواالت  و  من  فوائد  الحكومية  المصارف 
،  تسديد اقساط اصدارات حواالت الخزينة القديمة  ,2015ب قانون الموازنة لعام/سالمصرف العراقي للتجارة ح

تسديد  ،  2016و  2015عام    ازنتي  مو اقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون  
تسديد اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج  ،  اقساط اعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس

, تسديد اقساط  التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج،  تسوية الديون في الخارج،  نادي باريس
تسديد  تسديد اقساط القرض االمريكي , SDR تسديد اقساط قرض صندوق النقد الدولي منهاقروض البنك الدولي ,

تسديد اقساط القرض  ،  تسديد اقساط الضمانات السيادية, تسديد اقساط ضمان الصادرات،  (JICAاقساط قروض )
لقرض االلماني  تسديد اقساط ا ،  قرض البنك االسالمي للتنمية،  تسديد اقساط قرض سيمنس االلماني،  االيطالي

(KFW)  ،يعودتسديد اقساط القرض الس  ،  ( تسديد اقساط القرض البريطانيUKEF)  ، تسديد اقساط القرض
تسديد اقساط القرض ،  ( اليابانيJBICتسديد اقساط قرض )،  (SACEالصيني, تسديد اقساط القرض االيطالي )

تسديد قروض ،  تسديد مستحقات الصندوق العربي لألنماء االقتصادي, تسديد اقساط السندات الخارجية  السويدي, 
،  رنسيألفتسديد القرض  ،  ( BPI)الفرنسي  تسديد القرض  ،  تسديد القرض الكويتي،  صندوق الدولي للتنمية الزراعيةال

  تسديد اقساط قرض اكزم االمريكي, ،  الهنديتسديد اقساط قرض اكزم بنك  ،  تسديد اقساط قرض اكزم بنك الكوري 
وشركة ما بين النهرين    تسديد قرض الشركة العامة لتجارة الحبوب،  طفاء الديون تسديد اقساط السندات الخارجية إل 

تسديد اقساط  ،  المصارف الحكوميةمن  ,تسديد اقساط حواالت الخزينة بموجب االحتياطي القانوني  العامة للبذور
كل من مصرف من  أقساط على حواالت الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط األجنبية  ,ةالسندات المحلي

 . واجور نقل نفط خام القيارة المصدر فدين و المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنةاالرشيد و الر 
 - 13- المادة
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  2022  ولغاية  2004للسنوات من  كوردستان    اقليموحكومة  بين الحكومة االتحادية    المالية  اواًل: تتم تسوية المستحقات
استنادًا الى الحقوق وااللتزامات  قليم  في اإل ديوان الرقابة المالية  و   ديوان الرقابة المالية االتحاديتدقيقها من  بعد  

  .المنصوص عليها في قوانين الموازنة االتحادية الخاصة بكل سنة مالية
برميل    ألف)  400  )النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات اليقل عن  بتصديركوردستان  تلتزم حكومة اقليم    -ثانيًا: أ  

من  والمصادق عليها  كوردستان  وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم  من  وفقًا للبيانات الشهرية المقدمة  يوميا  
وتقيد دفتريًا   وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم االتحادي   المالية  وزارة النفط االتحادية وديوان الرقابة

 .  يراد نهائي للخزينة االتحاديةإك
تسليم االيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة وحسب قانون االدارة المالية االتحادي  كوردستان  تلتزم حكومة اقليم    -ب  

على ان يقوم ديوان الرقابة المالية االتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم بتدقيق البيانات المتعلقة  
 اإليرادات. بتلك 

بتسديد مستحق   -ج   المالية االتحادية  االقليم بموجب  تلتزم وزارة  يأحكام  ات  ان  القانون شهريَا على  الى  هذا  صار 
من خالل قيام وزارة المالية واالقتصاد في االقليم بأرسال موازين    التنسيق مع وزارة المالية واالقتصاد في االقليم

ان يتم  المراجعة الشهرية الى دائرة المحاسبة لغرض تضمينها ضمن الحسابات الشهرية ألجمالي الدولة وعلى  
ديوان الرقابة  من  بعد تدقيقها  الحسابية الخاصة بحقوق والتزامات الطرفين النفطية وغير النفطية   اجراء التسويات

على اساس ربع سنوي بما يضمن انسيابية دفع  المالية االتحادية بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم  
 . وتسوية تلك المستحقات

من ارصدة المصرف العراقي للتجارة لدى المصارف الحكومية والخاصة كوردستان  بذمة حكومة اقليم    تسوية ماتتم    –  د
( 7)ولمدة    2023وتقوم وزارة المالية بجدولة اقساط شهرية تخصم من حصة االقليم وتبدأ من السنة المالية  

 .سنوات
  -14- المادة 
حقول االقليم في حساب مصرفي واحد تودع فيه جميع االيرادات  يتم ايداع االيرادات الكلية للنفط المنتج من    -أوالً 

رئيس مجلس    خولوي  المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات ألي غرض كان
وتغلق الحسابات  لرقابة الحكومة االتحادية  الحساب المذكور    ويخضع  الصرفبصالحية  وزراء االقليم أو من يخوله  

   .كافة األخرى ة المماثل
يتولى ديوان الرقابة المالية االتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في االقليم وبالتنسيق مع وزارة النفط    –ثانيًا  

د  االتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في االقليم تدقيق الحساب المذكور في البند ) اواًل( ومراقبته من خالل التعاق
من تعليمات واجراءات التعاقد ويكون له حق االطالع على تفاصيل التعاقدات    دولية متخصصة استثناءً مع شركة  

  ومستحقات الشركات المتعاقدة لألستخراج والنقل والتصدير كافة  والشحن والخصومات ذات العالقة بالموضوع  
المالية االتحادي بميزان المراجعة الشهري    بتزويد ديوان الرقابة  لإلقليمعلى ان تقوم وزارة المالية واالقتصاد    كافة

دائرة   االتحادية/  المالية  وزارة  الى  وارساله  االقليم  في  المالية  الرقابة  ديوان  مع  بالتنسيق  تدقيقه  الديوان  ليتولى 
   .ضمن حسابات الدولة اعتمادهالمحاسبة لغرض 
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شركة التدقيق الدولية  من  بكامل مدخالته ومخرجاته يتم تدقيق الحساب المصرفي المذكور في البند )اواًل( آنفاً  – ثالثًا 
وديوان الرقابة   المنصوص عليها في البند )ثانيًا( آنفًا ويقدم تقارير دورية بذلك الى ديوان الرقابة المالية االتحادي 

 . اإلقليمالمالية في  
ومراقب الحسابات    لإلقليم وزير المالية واالقتصاد  من  يتم تقديم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع    –رابعًا  

 المستقل )الشركة الدولية( وتودع نسخة معتمدة منه لدى وزارة المالية االتحادي 
للفترة السابقة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز  مراجعة شاملة  اجراء  تشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى    – خامسًا  

والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة    واإلقليمارة النفط االتحادية  والعالقة بين وز   اإلقليمفي  
 للتطبيق ألجراء تسوية للمرحلة السابقة. 

رابعًا, خامسًا( من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون  ،  البنود ) اواًل, ثانيُا, ثالثاً أحكام  سادسًا ــــ يتم تنفيذ ما جاء في  
 .  فاذ قانون النفط والغازولغاية ن

أي    –   سابعاً  وجود  النظرعند  وجهات  في  بالحقوق    اختالفات  يتعلق  فيما  االقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة  بين 
هذا القانون تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكالت العالقة  أحكام وااللتزامات واآلليات الواردة في 

 ألخذ القرار المناسب.  من تاريخ تشكيلها الى رئيس مجلس الوزراء االتحادي ا  ( يوم30)فع توصياتها خالل وتر 
 - 15–المادة 

عدد القوى العاملة للوزارات  المتضمن    تلتزم الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ)الجدول/ ج (  -أوالً 
 والدوائر الممولة مركزيًا الملحق بهذا القانون.

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة  ايقاف التعيينات ضمن التشكيالت التابعة    -أ  -ثانياً 
والهيئات والمديريات الممولة ذاتيًا على أن   الخاسرة والرابحة  لها من المديريات الممولة مركزيا والشركات العامة
ات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل  تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات مالك الجه

 - : باستثناءأو اإلحالة الى التقاعد أو االستقالة أو الوفاة  

الدوائر الخدمية امانة بغداد ومديرية ماء بغداد ومديرية مجاري بغداد والمؤسسات البلدية التابعة لوزارة االعمار  -1
المؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة ودوائر المجاري في المحافظات  واالسكان والبلديات واالشغال العامة و 

ودوائر الماء في المحافظات كافة وعلى ان تحتفظ  كل منها بشواغر حركة المالك لغرض االستفادة منها  
 . لتثبيت العقود حسب االسبقية  

لسنة    6الذين تم تعيينهم على مالك وزارة الصحة من المشمولين )بقانون ذوي المهن الطبية والصحية رقم    -2
وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم    2017لسنة    67المعدل وقانون تشغيل الخريجين األوائل    2000

العامة  الى مجلس الخدمة  ( على ان ينقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية   2017لسنة    59
 .االتحادي

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض الدرجات الوظيفية من  ابناء األقليات من    -ب
   .يتم اعتمادها في التعيين التي حسب األلية  ب و  هانفسالمكونات  

وأعضاء مجلس الوزراء والمحافظين  النواب  مجلس  أعضاء  عادة )إتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ب  –ج
الوظيفة ضمن السلم الوظيفي  ورؤساء الوحدات االدارية ( الى  االقضية والنواحي  وأعضاء مجالس المحافظات و 

وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لهم وتحتسب المدة    من الدرجة األولى فما دون 
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وعلى وزارة المالية استحدا     العالوة والترفيع والتقاعد   ألغراض في تلك المجالس خدمة  آنفًا  التي قضاها المذكورون  
 .  لدراسي على وفق تحصيلهم اغير المعينين سابقًا آنفًا من لمذكورين لالدرجات الوظيفية  

لوزير المالية االتحادي صالحية استحدا  الدرجات الوظيفية في الدوائر الممولة مركزيًا لنقل خدمات منسوبي  -ثالثاً 
الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتيًا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة الى مالك  

 تياجاتها من الموظفين على أن ال يترتب على ذلك أي تبعات مالية.  الدوائر الممولة مركزيًا لتغطية اح
ـــــ يمنع التعيين و التعاقد في دوائر الدولة كافة وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على المالك الدائم خدمة فعلية   رابعًا 

توفى التوقيفات التقاعدية  ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد بما اليترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تس 
 )وبضمنها حصة الدائرة(عن مدة التعاقد المحتسبة. 

ـــ لوزير المالية االتحادي صالحية تخصيص درجات وظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة   لجنة  من  خامسًا 
 التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين

  -16- المادة 
ــافة تخصـــــــــيصـــــــــات لغرض إطفاء الســـــــــلف للســـــــــنوات   ــابقةلوزير المالية االتحادي صـــــــــالحية إضـــــــ ية تأريخ  الغ  الســـــــ

والتي صــــرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد أن يتم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية االتحادي ومصــــادقة    31/12/2023
 األخيرة لتسويتها.مجلس الوزراء االتحادي عليها على أن تكون هذه السنة 

 - 17–المادة 
ائف قيادية )مدير عام فما فوق( مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير  عدم التعيين في أي وظ  -أوالً 

 المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب  
ل  )مدير عام( الذي ال يدير تشكي الموظف بدرجة  منح    بوزارة   مرتبطةالللوزير المختص او رئيس الجهة غير  -ثانياً 

  الى أو المستشار خارج المالك إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي أو احالته    اداري بمستوى مديرية عامة
من شروط    راتبًا تقاعديًا استثناءً   منحهو )المعدل(    2014( لسنة  9استثناًء من قانون التقاعد الموحد رقم )  التقاعد

على ان يقدم ديوان الرقابة المالية االتحادي الى مجلس    ،في قانون التقاعد الموحد  االستحقاق المنصوص عليها  
 .  هذه الفقرة أحكام المشمولين بالنواب تقريرا بأسماء 

ااّل   الى أي جهة تمنح راتب أو مخصصات أعلى من الجهة المنقول أو المنسب منهاالتنسيب  أو  ايقاف النقل  -ثالثاً 
 .  فر التخصيص الماليابعد تأييد الجهة المنقول او المنسب اليها بتو 

 – 18- المادة 
الى حساب الخزينة العامـــــة االتحادية    2022و  2021تحول جميع ايرادات هيئة اإلعالم واالتصاالت لعام  -  اوالً  

المصادق عليها من مجلس   بها  بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص  االتحادية للدولة  المالية    األمناء ووزارة 
 .  حوافز الى موظفي الهيئة شهرياً  لتوزيعها من اجمالي اإليرادات )واحد من المائة( % 1نسبة تخصص و 

ثانيًا ـــــ على هيئة االعالم واالتصاالت إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية  
وفي حالة عدم التسديد    ويسجل ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة  2023االول من عام/خالل النصف  

 تلغى رخصة عمل تلك الشركة. 
 –  19- المادة
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على وزارات )الكهرباء، االتصاالت، اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال العامة( والمحافظات وأمانة بغداد    -اوالً  
تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم االخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها  

نع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها  الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب األعمال والمصا
،  لغرض زيادة مواردها الذاتية وعلى وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة

 وال تروج اي معاملة في جميع دوائر الدولة دون ان يقدم المستفيد فواتير الجباية. 
( دينار )مائة  100بغداد والبلديات وفي المحافظات بالحد االدنى )  ألمانةجباية اجور الماء والمجاري    استمرار  -ثانياً 

تلك الدوائر على ان من  دينار( للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا وفقا لفئات االستهالك ونسبها المعتمدة  
 تكون الجباية شهريًا. 

  اإلجراءات   وأتمتةعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية االلكترونية  ــــ  ثالثاً 
الضرائب والرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص او من خالل المشاركة    الستحصال

 بينهما. 
 - 20- المادة
بوزارة أو المحافظ إعارة الموظف على المالك الدائم أو المؤقت للعمل   للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة 

بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها األمانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل  
 الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته. 

 - 21–المادة 
على   1997( لسنة  36المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )ضريبة  أحكام  تسري    – أواًل   

الثانية  نادق  لفا الخدمة المقدمة في المطاعم و  الدرجة  تقدمها فنادق ومطاعم    باإلضافةلغاية  التي  الخدمات  الى 
   واألولى.الدرجتين الممتازة 

 :واحد من المائة من االيرادات الضريبية الى الهيأة العامة للضرائب وتوزع كاالتي (%1)يخصص  –ثانيًا 
ت المستحصلة  اثالثون من المائة منها حوافز الى موظفي الهيأة شهريا على اساس النسبة المئوية لإليراد   (%30)  -أ

 .الضريبية ومركز الهيأة الفروع من 
 .البنى التحتية للهيأة تأهيلسبعون من المائة منها ل (%70)-ب

( دينار )مليون وخمسمائة 1500000) يفرض رسم عمل على العاملين االجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره -ثالثًا 
في وزارة الداخلية لصالح المصرف الصناعي والمصرف    اإلقامةدائرة  من  دينار( سنويا عن كل عامل، تجبى    ألف

الصناعية والزراعية والمزارعين   المشاريع  لدعم  المصرفين على ان تخصص  لزيادة رأس مال  الزراعي مناصفة 
 . والفالحين

   -22-المادة  

 . 2019( لسنة 9لمجلس الوزراء تمديد العمل بقانون العفو من العقوبات الضريبية رقم )
 - 23- المادة 
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استمرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بصالحية فرض رسوم أو أجور خدمات التي تم    -أوالً  
أو فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل    (2021,  2018,2019  ,2017،  2016)األعوام  فرضها خالل  

وفق   النافذة( على  االتحادية  القوانين  بموجب  )المقرة  السيادية  الرسوم  باستثناء  الحالية  الخدمات  وأجور  الرسوم 
%(  50نسبة )  تؤولغير المرتبطة بوزارة أو المحافظ على ان  ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة  

   . %( منها ايرادا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة50الجهات ذات العالقة و)منها الى 
فيها تلك    التي توجد%( )خمسون من المائة( من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات  50تخصص نسبة )  ثانيًا ـــ 

حافظة أو انجاز مشاريع استثمارية  على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للم كوردستان  بما فيها اقليم    المنافذ 
أو تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة ضمن أبواب الموازنة، أو اعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة على  

 .  %( من النسبة المذكورة20أن ال تقل النسبة المخصصة إلعمار المنافذ الحدودية عن )
 

 - 24- المادة 
المالية   المستردةلوزيري  المبالغ  تخصيص  إعادة  االتحادي  الزراعة  وزير  مع  بالتنسيق  االتحاديين  من   والتخطيط 

، على  2023الحين لألعوام السابقة الى موازنة عام/لفامن المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة 
الرابع من   الفصلأ( من    -23ان تخصص حصرًا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناًء من المادة )

 .المعدل 2019 ( لسنة /6قانون االدارة المالية االتحادية رقم )
 - 25- المادة

على ان يجري اعداد مشروع  ،  اعادة ارتباط صندوق االقراض الزراعي الميسر بوزارة الزراعة بداًل من وزارة المالية 
 .  بما ينسجم مع تغيير جهة االرتباط 2009( لسنة 38قانون تعديل القانون رقم )

التراخيص التي تم تحويلها الى شركات النفط  لوزيري المالية والتخطيط االتحاديين اضافة مبالغ عن عقود    -26- المادة
يجر   ولم  عينًا  بشأنها    االجنبية  المالية  عام  من  التسويات  خالل  المحاسبة  المادة  2021دائرة  من   استثناًء 

 . )المعدل( 2019 ( لسنة6الرابع من قانون االدارة المالية االتحادية رقم ) الفصلأ( من -23)
   -27- المادة

والحاقها   الوزارات  من  ارتباطها  فك  سيتم  التي  للدوائر  المالية  التخصيصات  نقل  صالحية  االتحادي  المالية  لوزير 
 بالمحافظة المعنية خالل السنة المالية، وبالعكس. 

 - 28–المادة 
%( من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات  50على هيأة التقاعد الوطنية حجز )  -اوالً  

براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ  
 .  المحجوز عند إكمال براءة ذممهم المالية

  الستخدامها المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات    تأهيللوزارة الخارجية اعادة    -ثانياً 
يصات ايجار  كمباني للسفارات او أي غرض اخر تحدده الوزارة )بدل االيجار( عن طريق المناقلة من تخص

 . المباني لهذه الوزارة
 - 29- المادة 
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للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيًا منهم وبناًء على طلب    –أواًل   
الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة  من    من لدية خدمة فعلية بالوظيفة ال تقل عن سنة واحدة الموظف منح  
سنوات، العامين    باستثناء  خمس  مديرية عامةالمديرين  يديرون  تسترجع  وفي  ،  الذين  ال  االجازة  قطع  حال 

على أن ال يتم احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها أثناء    ،الرواتب التي تقاضاها خالل مدة تمتعه بها
الوظيفة،   بهذه االجازة ألغراض  أن تدفع    ألغراض   مدة االجازة خدمة وظيفية   وتحتسبتمتعه  التقاعد على 

العمل في    لهخالل مدة تمتعه باإلجازة ويحق  المستحقة عليه  االستقطاعات  تستمر  التوقيفات التقاعدية كاملة و 
( لسنة  14رقم )  والقطاع العام استثناًء من قانون انضباط موظفي الدولة  باإلجازة خالل تمتعه    القطاع الخاص 

 .اءمانة العامة لمجلس الوزر صدرها األ تالمعدل وفقًا لضوابط    1991
للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناًء على طلبه إنهاء عقده اصوليًا    –ثانيًا  

بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثالثة أشهر عن كل سنة تعاقد على أال  
وعش أربعة  عن  والمتقاعدين تزيد  الشرطة  ورجل  والعسكري  والمستشار  الخبير  ذلك  من  ويستثنى  شهرًا،  رين 

 .2019وفق الضوابط التي اصدرتها االمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة على المتعاقدين وعلى ان يتم العمل 
   –30–المادة 
(  9/4/2003تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تأريخ )  -أوالً 

قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية  أحكام  من المشمولين ب
جهزة  واأل والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات  من منسوبي الوزارات  )المعدل(    2009( لسنة  20رقم )

%( فما فوق، فيما يتعلق بذممهم من 60االمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز )
 ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية. 

الشهداء    -ثانياً  بذمة ذوي  المترتبة  المبالغ  بتتحمل وزارة العمل والشؤون االجتماعية  المشمولين  قانون  أحكام  من 
تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية   وقانون  2016( لسنة 2مؤسسة الشهداء رقم )

اوزين على مبالغ الحماية االجتماعية من نفقاتها  من المتج)المعدل(    2009( لسنة  20والعمليات اإلرهابية رقم )
 التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية االجتماعية. 

واألخطاء    -ثالثاً  الحربية  األعمال  نتيجة  الشهداء  ذوي  بذمة  المترتبة  المبالغ  السياسيين  السجناء  مؤسسة  تتحمل 
السجنا مؤسسة  بقانون  المشمولين  من  اإلرهابية  والعمليات  )العسكرية  السياسيين رقم  لسنة  4ء  من    2006( 

 على مبالغ الحماية االجتماعية.  المتجاوزين
   –31- المادة 

المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية اضافة    تتولى
 الى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية التابعة لكل محافظة. 

  -32- لمادة ا
او التشغيل(    التأهيلتعفى شركات القطاع العام والمختلط االنتاجية )بشكل مباشر او من خالل عقود المشاركة او  

من دفع الرسوم الكمركية للمواد االولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون 
القيمة المضافة من المديرية    والستخدامهابإسمها   أن تحدد  التحويلية على  االنتاج والصناعات  حصرًا في عمليات 

 العامة للتنمية الصناعية. 
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 - 33- المادة 
، على أن يعاد تخصيص   وزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري االنهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة ل

( )ثالثين من المائة( من االيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري األنهر وتؤول  %٣٠نسبة )
من تاريخ    يوما  )90)أقصاها  النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري االنهر خالل مدة  

 .٢٠١٣لسنة/  )٢١لة رقم )االحالة القطعية استثناًء من قانون بيع وايجار اموال الدو 
 –  34- المادة 

الوطني   المركز  بها  يقوم  التي  ُكلف األعمال  لتغطية  والالزمة  المصدقة  االتحادي زيادة االعتمادات  المالية  لوزير 
العامة  للمختبرات اإلنشائية والمركز الوطني لالستشارات الهندسية التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واالشغال 

( )خمسين  %٥٠بنسبة ال تزيد على )  والمعادن  وهيأة المسح الجيولوجي ودائرة البحث والتطوير التابعة لوزارة الصناعة
من قانون  صل الرابع  لفاــ أ( من    23المادة )من المائة( من اإليرادات المتأتية عن تنفيذ تلك األعمال استثناًء من  

نية واإلدارية  لف اعلى أن تصرف المبالغ لتطويرها ودعم مالكاتهما    المعدل  2019لسنة  (  6رقم )  االتحادية المالية    االدارة 
 .ضمن تصنيف حسابات المنح واإلعانات وخدمة الدين والمصاريف األخرى 

  -35- المادة 
الوزارات والجهات غير من  ( اعادة مبلغ االعتمادات المستندية المفتوحة لديه  TBIعلى المصرف العراقي للتجارة )

المنتهية الصالحية أقيام البضاعة  المرتبطة بوزارة  بعد سداد  للدولة    والمتبقي من االعتمادات  العامة  الخزينة  الى 
   .العتمادللخزينة العامة على أن يتم التنسيق مع الجهات المصدرة ل  نهائياً   وتقييدها ايراداً 

  -36- المادة 
  2019لسنة / 19اوال( من قانون رقم   -1المادة رقم )حكام أل  المستحصلة المستوفاة وفقاً كافة تؤول االيرادات  -أوالً 

قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس رياض االطفال الى موازنة وزارة التربية ايرادًاً  لحساب الخزينة  
من تاريخ صدور    ويخول وزير المالية اضافة ما يقابلها من تخصيصات مالية للجهات ذات العالقةالعامة للدولة  

 .2023ولنهاية سنة آنفًا القانون 
%( من إيرادات العيادات الطبية الشعبية لدعم المؤسسات الصحية في المحافظات وتتولى  10تخصص نسبة )  -ثانياً 

 وزارة الصحة تحديد أبواب الصرف . 
 – 37– المادة
والمحافظات والجهات ذات العالقة بتحويل ملكية االراضي المتبرع بها من  االتحاديتين  المالية والزراعة    اتلتزم وزارت  

اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على االراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد  
 اقرار المتبرع. موافقة المحافظ لبدء انشاء المشروع بوجود 

 - 38- المادة 
ائضة عن الحاجة وقيدها ايرادًا نهائيًا لحساب  لف اوزارة التجارة تحويل ناتج بيع الحنطة المستلمة من المزارعين و تلتزم  

 الخزينة العامة للدولة. 
  -39- المادة 

)وزارة الزراعة / شركة ما بين النهرين العامة للبذور و الشركة العراقية النتاج البذور( بتحويل ناتج بيع الشعير    تلتزم 
 . يًا لحساب الخزينة العامة للدولة ائض عن الحاجة وقيده ايرادًا نهائلف اللحيوانات و  علفاً المستخدم 
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 - 40- المادة 
إيرادات صندوق الحماية االجتماعية لوزارة العمل والشؤون االجتماعية  %( من  3تخصص نسبة مقدارها )  -اواًل   

 . وتصرف لتحقيق أهداف قانون الحماية االجتماعية
قر حسب بيانات وزارة التخطيط  ألفونسبة    ةعلى وزارة العمل والشؤون االجتماعية االلتزام بالنسب السكاني  -ثانياً 

 ستحقين بشبكة الحماية االجتماعية لشمول الم
 - 41- المادة 

(  4على وزارة المالية االتحادية اعادة تخصيص مبلغ المكافآت المنصوص عليها بالبند الحادي عشر من المادة ) 
الدوائر الممولة مركزيا   المعدل سواء كانت األموال تعود الى  2012( لسنة/  9من قانون استرداد اموال العراق رقم )

   . لحساب الخزينة العامة للدولة نهائياً  بعد ايداع األموال المستعادة وفقا للقانون ايرادا  أم ذاتياً 
 

 - 42- المادة 
 - تستوفى رسوم بحسب النسب المدرجة ادناه وتقيد ايرادًا نهائيًا للخزينة العامة: -اوالً  

 اللتر الواحد   من عوائد مبيعات البنزين عن %(5) سبةن . أ
 اللتر الواحد   عن )الكاز(%( من عوائد مبيعات زيت الغاز10نسبة ) .ب
 ادة النفط األسود%( من عوائد مبيعات م1نسبة ) . ج
) .د الوقود  15نسبة  تعبئة  محطات  طريق  عن  مباشرة  يباع  والذي  المستورد  للوقود  الواحد  اللتر  على   )% 

 .  للسيارات 

 آنفًا . قرات )أ,ب,ج,د( من البند ) اواًل( لفاأحكام اصدار الضوابط الالزمة لتطبيق   االتحادية على وزارة المالية  -ثانياً 
دينار( للشخص الواحد عن   ألف( دينار )خمسة وعشرون  25000يفرض رسم مطار بمبلغ مقطوع مقداره )  –ثالثًا  

% منها لسلطة الطيران  10% منها ايرادًا للخزينة العامة و90في جميع المطارات العراقية وتقيد    )السفر الخارجي(
   .المدني لتطوير المطارات

  -43- المادة 
متطلبات قانون سامراء عاصمة    لتنفيذ  (مئة مليار دينارمليار دينار)  (100إضافة تخصيص )  االتحاديةلوزير المالية  

%( المقررة في القانون المذكور يتم مناقلتها من تخصيصات تنمية األقاليم  15إضافة الى )العراق للحضارة االسالمية  
 . وزارة الماليةمن ب مصرفي واحد يفتح في حساكافة لمحافظة صالح الدين وتودع المبالغ 

 - 44- المادة 
تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية الى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة   

   .نفسه عادة تخصيصها للصندوق إاالسالمية وتلتزم وزارة المالية ب
  -45- المادة 

يؤسس صندوق العراق للتنمية لتحسين البيئة االستثمارية الجاذبة وإطالق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة  
( )ترليون دينار( ويرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  1,000,000,000,000برأسمال قدره )

  ا وتنظم تشكيالتهواالستقالل المالي واإلداري  متع بالشخصية المعنوية  تت  تخصصية  صناديق  ويتفرع عنهالمالي واالداري  
   .يصدره مجلس الوزراء بنظام اومهماته
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 - 46- المادة 
بموجب   المؤسس  قار  ذي  محافظة  اعمار  بصندوق  العمل  )أحكام  استمرار  العامة 47المادة  الموازنة  قانون  من   )  

    .2021( لسنة 23االتحادية رقم )
   – 47 –المادة 

لمربي المواشي بمقدار )  للخزينة العامة و)70تحويل حاصل بيع الذرة الصفراء  %( لكل من شركتي وزارة  %30( 
 والعراقية النتاج البذور(      –الزراعة )ما بين النهرين العامة للبذور 

   -48- المادة
تلتزم المصارف كافة عند فتح االعتمادات المستندية الخاصة باالستيرادات بالتأكيد من تقديم الجهة المستوردة وثيقة  
تأمين على البضاعة المراد استيرادها من البلد المنشأ الى المخازن داخل العراق على ان تكون هذه الوثيقة صادرة من  

 احدى شركات التأمين المجازة في العراق   
  -49- لمادة ا

( مليار دينار، يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية  50يؤسس صندوق اعمار سنجار وسهل نينوى برأسمال قدره )
 . يصدره مجلس الوزراء  بنظامالمعنوية واالستقالل المالي واإلداري وتنظم تشكيالته ومهماته 

هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيالتها بضمنها الشركات العامة مع لمجلس الوزراء االتحادي اعادة    -أوالً   -50-المادة 
دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها وتحديد مهماتها أو الغاء تلك التشكيالت بناًء على اقتراح من رئيس  

 .   مجلس الوزراء االتحادي
 ي بما يتفق مع المعايير الدولية . لمجلس الوزراء فصل إدارة المطارات من المنشأة العامة للطيران المدن -ثانياً 

 - 51- المادة 
الضريبة المنصوص   مقياس  لمجلس الوزراء االتحادي عند الضرورة بناًء على اقتراح من وزير المالية االتحادي تعديل 

 وتأجيل التحاسب الضريبي لمدة    المعدل  2008( لسنة  113قانون ضريبة الدخل رقم )( من  13المادة )عليها في  
، على أن ال يشمل ذلك تعديل ضرائب الدخل المفروضة على شركات التراخيص النفطية  ( ستة أشهر  6ال تزيد عن ) 

   وشركات الهاتف النقال واالنترنت. 
  -52- المادة 

االتحادي استحدا  عناوين وظيفية جديدة  لمجلس الوزراء االتحادي عند الضرورة بناًء على اقتراح من وزير المالية 
 لموظفي الخدمات وبقية العناوين الوظيفية التي يتوقف تدرجها عند الدرجة التاسعة. 

 - 53- المادة 
يتولى وزير المالية إضافة مبالغ تعادل المبالغ المتأتية من بيع العقارات )عدا العقارات العائدة لوزارة المالية( والسيارات   

 واالثا  واالجهزة المستهلكة الى موازنة الدوائر ذات العالقة.
  -54- المادة 

الجديدة  السماح بإعادة تصدير السيارات والمكائن وخطوط اإلنتاج والمولدات والبضائع المستوردة الداخلة إلى العراق  
المعدل    ۱۹۸٤( لسنة  ٢٣( من قانون الكمارك رقم )١٤٩البند )ثانيًا( من المادة )أحكام  استثناًء من  والمستعملة  

 .  مع اعالم الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة 
 - 55- المادة 
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المبالغ  تصرف منحة مالية شهرية للطلبة والتالميذ من ذوي االسر المشمولين بشبكة الحماية االجتماعية بحسب   
( الحكومية رقم  المدارس  قانون منحة تالميذ وطلبة  وقانون منحة طلبة    ٢٠١٤( لسنة  ٣المنصوص عليها في 

( الحكومية رقم  العراقية  والمعاهد  لسنة  63الجامعات  العالي    2012(  التعليم  )التربية،  وزارَتي  تخصيصات  من 
 والبحث العلمي(.  

 - 56- المادة 
صناعية وزراعية وغذائية وخدمية على األراضي الزراعية كافة التي ليس لها حصة مائية  إقامة مشاريع  السماح ب

أو غير صالحة للزراعة، بعد استحصال موافقة وزارة البيئة واستثناًء من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم  
 . 1976( لسنة 53)
 
 

 - 57- المادة 
ثر فقرًا( لتحســــــــين الخدمات فيها، برأســــــــمال قدره يؤســــــــس صــــــــندوق يســــــــمى )صــــــــندوق االعمار للمحافظات األك

  وية واالســـتقالل المالي واإلداري،ويتمتع بالشـــخصـــية المعن  مجلس الوزراء( دينار، يرتبط ب500,000,000,000)
 .مجلس الوزراء بنظام يصدرهوتنظم تشكيالته ومهماته 

 - 58- المادة 
 اســـــــــــــتمرار العمل بصـــــــــــــندوق إعمار المناطق المتضـــــــــــــررة من العمليات اإلرهابية بممارســـــــــــــة مهماته على وفق   

  .نظامه النافذ
يؤسس صندوق في وزارة الداخلية يسمى )صندوق تنمية ودعم قوى األمن الداخلي( يتمتع بالشخصية   -أوالً   -59-المادة  

 -إيراداته مما يأتي :المعنوية واالستقالل المالي واإلداري تتكون 

%( من اجمالي أجور الخدمات التي تستوفيها مديرية المرور العامة ومديرية األحوال المدنية  50نسبة ) . أ
 والجوازات واإلقامة عن الخدمات التي تقدمها . 

الشرطة المؤسس    ومعوزي   %( من األرباح المتحققة من العقود التي يبرمها صندوق شهداء20نسبة ) .ب
 مع الشركات .  1966( لسنة 116بموجب القانون رقم )

 ( ألف دينار من رواتب منسوبي الوزارة كافة . 1000مبلغ مستقطع شهريًا مقدارها ) . ج
الخاصة على وفق  %10نسبة ) .د األمنية  الشركات  المستوفاة من  الرسوم والغرامات  قانون أحكام  ( من 

 .  2017لسنة ( 52الشركات األمنية الخاصة رقم )
الوزراء باقتراح من وزير    بنظام يصدرهوأوجه صرف وارداته  وتشكيالته  الصندوق    ُتنظم مهام  -ثانياً  مجلس 

 الداخلية .   
 - 60- المادة 

تلتزم الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالمالك الفعلي لها دون أي زيادة لحين تشريع قانون  
 القطاع العام. موظفي الدولة و االتحادي واعداد جدول رواتب ومخصصات منتسبي   المدنيةالخدمة  

 - 61- المادة 
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( 333)  رقمبموجب قرار مجلس الوزراء  كوردستان  ( مليار دينار الممنوح إلقليم  400تسدد وزارة المالية مبلغ القرض ) 
 المصرف العراقي للتجارة من حصة االقليم للسنة الحالية. من  2022لسنة 

   -62 –المادة 
لمجلس الوزراء صالحية اضافة تخصيصات مالية لسد النقص الحاصل في حساب تعويضات الموظفين ومستلزمات  

وباقتراح من وزيري  وغيرها وزارة الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية والحنطة والشلب واالدوية والمشاريع االستثمارية 
 . االتحاديين  المالية والتخطيط

 - 63- المادة
االتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المتبقية لكل من تخصيصات المشاريع االستثمارية لتنمية  الية والتخطيط  لوزيري الم

تمويلها خالل موازنة   صة للمنافذ الحدودية التي لم يجري االقاليم والمشاريع االستثمارية للمنافذ الحدودية والبرامج الخا 
 .  ذلك على السنوات المالية الالحقة ويسري  2024الى موازنة عام / 2023عام /

 
 - 64- المادة 

البند )رابعًا( من  أحكام  يستثنى العجز المخطط بالموازنة العامة االتحادية للسنة المالية الحالية من النسبة الواردة ب 
 المعدل. 2019( لسنة 6المالية االتحادية رقم )( من قانون اإلدارة  6المادة )

 - 65 –المادة 
في  أحكام  تسري   المنتهية  المالية  للسنوات  العامة  الموازنة  على  القانون    31/12/2024و  31/12/2023هذا 

والثالثة،  المنصوص عليها في هذا القانون للسنتين الثانية   هانفسعلى أن يجري تخصيص المبالغ    31/12/2025و
 . ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب

  -66- المادة 
هذا  أحكام  على وزير المالية االتحادي التنسيق مع وزير التخطيط االتحادي اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ 

( من قانون النشر  2المادة )أحكام  راره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناًء من  القانون حال اق 
 . 1977 ( لسنة78بالجريدة الرسمية رقم )

  -67- المادة 
ا من تأريخ   . 2023/ كانون الثاني/1ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بدء 

 
 
 

 
 األسباب الموجبة 
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  شرع هذا القانون      


