
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محتويات                                      
  العدد                                   

                              ٤٤٦٠  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٤٤(قانون تعديل قانون الموازنة العامة االتحادية رقم .  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

   والخمســـــونالتاسعةالسنـــــة     م ٢٠١٧  أيلول ١١ / هـ١٤٣٨ حجةذو ال ٤٤٦٠٢٠ العدد

٤٤٦٠٢٠١٤٣٨/١١٢٠١٧  
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)١( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

   الشعب باسم

  رئاسة الجمهورية 

 

  )٣٠(قرار رقم 

من ) ثالثًا(د والبن) ٦١(من المادة ) أوًال( البند ألحكامطبقا بناًء على ما اقره مجلس النواب 

  .من الدستور) ٧٣(المادة 

  ٢٣/٨/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

 : اآلتير القانون اصدإ 
 

 ٢٠١٧لسنة  ) ٧٣(رقم 

  قانون 

  ٢٠١٧لسنة ) ٤٤(تعديل قانون الموازنة العامة االتحادية رقم 
  

  األولالفصل 

  االيرادات
  

   :األتيالقانون ليكون على النحو من ) ١(من المادة ) أوًال( يعدل نص البند -١- المادة 
  

  -١- المادة 

لتكون  ٢٠١٧ايرادات الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية  تقدر -  أ

 ًا وتسعة وستون مليارًااثنان وثمانون ترليون(ألف دينار ) ٨٦٦,٦٦٩,٠٦٩,٨٢(

حسبما مبين )  وستمائة وثمانية وستون ألف دينارًاوستمائة وتسعة وستون مليون

 .الملحق بهذا القانون)  االيرادات وفق الحسابات الرئيسية-أ(ي الجدول ف

احتساب االيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره   - ب 

للبرميل الواحد ومعدل تصدير ) ًا واربعون سنتًااربعة واربعون دوالر) (٠٤,٤٤(

 وسبعمائة وخمسون الف برميل يينمالثالثة ( برميل يوميًا ) ٠٠٠,٧٥٠,٣(قدره 

) ئتان وخمسون الف برميل يوميًا ام( برميل يوميًا ) ٠٠٠,٢٥٠(بضمنها ) يوميًا

ثالثمائة  ( برميل)٣٠٠٠٠٠(لخام المنتج في اقليم آوردستان و عن آميات النفط ا

عن آميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة آرآوك على ) الف برميل يوميًا
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)٢( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

دينار لكل دوالر وتقيد جميع االيرادات المتحققة فعًال ) ١١٨٢(صرف اساس سعر 

   .ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة للدولة
  

  الفصل الثاني

  النفقات والعجز
  

) أ، ج، هـ/ العجز: ثانيًا(و ) أ، ب، جـ، د، هـ/ النفقات : أوًال( يعدل نص البندين - ٢-المادة 

: اوال/٢المادة (الى ) ز(ن، وتضاف فقرة من هذا القانو) ٢(من المادة 

من ) العجز: ثانيا/٢المادة (من ) و(من هذا القانون وتحذف الفقرة ) النفقات

   :هذا القانون، ليكون على النحو االتي
  

مائة (ألف دينار ) ٥٤٥,٥٢١,٠٨٩,١٠٧( يخصص مبلغ مقداره – النفقات–: أوًال

 ًاسمائة وإحدى وعشرون مليون وخمًا وتسعة وثمانون ملياراتوسبعة ترليون

للنفقات المعدلة حسب الوزارات ) وخمسمائة وخمسة واربعون ألف دينار

من ) إجمالي النفقات المعدل) (١٢( ويوزع وفق الحقل ٢٠١٧للسنة المالية 

الملحق بهذا ) ٢٠١٧ النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة -ب(الجدول 

      .القانون

 ًاثمانية وعشرون ترليون(ألف دينار ) ٤٩٩,٦٨٦,٥٣١,٢٨(مبلغ مقداره  -  أ

 واربعمائة ًا وستمائة وستة وثمانون مليونًاوخمسمائة وإحدى وثالثون مليار

لنفقات المشاريع االستثمارية المعدلة للسنة ) وتسعة وتسعون ألف دينار

) نفقات المشاريع االستثمارية المعدلة/٨( يوزع وفق الحقل ٢٠١٧المالية 

الملحق بهذا ) ٢٠١٧النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة / دول بالج(من 

   .القانون

 ًاثمانية وسبعون ترليون(ألف دينار ) ٠٤٦,٨٣٥,٥٥٧,٧٨(مبلغ مقداره   - ب

 وستة ًا وثمانمائة وخمسة وثالثون مليونًاوخمسمائة وسبعة وخمسون مليار

من ) ة المعدلالنفقات التشغيلي/٤(يوزع وفق الحقل ) واربعون ألف دينار

 الملحق بهذا ٢٠١٧ لسنة ) النفقات المعدلة حسب الوزارات-ب/ الجدول (

   .القانون
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)٣( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ًامائة واثنا عشر مليار(ألف دينار ) ١٥١,٩٠٦,١١٢( يخصص مبلغ مقداره - ج

، احتياطي ) ومائة وواحد وخمسون ألف دينارماليينوتسعمائة وستة 

وازنة وزارة المالية الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات االخرى لم

المشار اليها ) - ب- اوال(االتحادية من أصل التخصيصات الواردة في البند 

اعاله ولمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذآور بما ال يزيد على الضعف لتغطية 

   .نفقات شبكة الحماية االجتماعية والحشد الشعبي مناصفة

ثالثمائة وخمسة (ألف دينار ) ٠٠٠,٠٠٠,٣٧٥( يخصص مبلغ مقداره -د

إلعمار وتنمية مشاريع االقاليم والمحافظات بضمنها ) وسبعون مليار دينار

من المادة ) أ/اوال(اقليم آوردستان من أصل التخصيصات المشار اليها بالبند 

)٢. (  

على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة واالقضية والنواحي التابعة لها  -١

افظة اعتمادًا على الخطط الموضوعة من المصادق عليها من مجلس المح

مجالس االقضية والنواحي الى وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراستها 

والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق االآثر تضررًا داخل المحافظة 

وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على االقضية والنواحي المرتبطة بها 

 ان عاد المشاريع االستراتيجية الجديدة علىحسب النسب السكانية بعد استب

من تخصيصات المحافظة ) خمسة عشر بالمائة%) (١٥ (التزيد على نسبة

  . لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر) خمسة بالمائة%) (٥(و

يتولى المحافظ حصرًا تنفيذ خطة االعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة  -٢

  . مسؤولية مراقبة التنفيذ 

 اتأربعة ترليون(ألف دينار ) ٠٨٨,٠١١,٧٣٣,٤( يخصص مبلغ مقداره - ١ -ز

 وثمانية وثمانون ًا وإحدى عشر مليونًاوسبعمائة وثالثة وثالثون مليار

الوارد في الجدول ) ٢(للنفقات الجارية وحسب العامود رقم ) ألف دينار

  . ٢٠١٧النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ) ب(

ترليون ومائة (ألف دينار ) ٣٧٩,٣١٠,١٨٦,١(قداره يخفض مبلغ م -٢ 

 وثالثمائة وتسعة ماليين وثالثمائة وعشرة ًاوستة وثمانون مليار
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)٤( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

) ٣(من النفقات الجارية وحسب العامود رقم ) وسبعون ألف دينار

   .٢٠١٧النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ) ب(الوارد في الجدول 

 اتثمانية ترليون(ألف دينار ) ٦٢٢,٤٦٣,٧٩٢,٨( يخصص مبلغ مقداره -٣

 ًا واربعمائة وثالثة وستون مليونًاوسبعمائة واثنان وتسعون مليار

للنفقات االستثمارية وحسب ) وستمائة واثنان وعشرون ألف دينار

النفقات المعدلة حسب الوزارات ) ب(الوارد في الجدول ) ٦(العامود رقم 

  .٢٠١٧لسنة 

 اتخمسة ترليون(ألف دينار ) ١٢٣,٧٩٥,٧١٤,٥( يخفض مبلغ مقداره -٤ 

 ومائة ًا وسبعمائة وخمسة وتسعون مليونًاوسبعمائة وأربعة عشر مليار

من النفقات االستثمارية وحسب العامود رقم ) وثالثة وعشرون ألف دينار

النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة ) ب(الوارد في الجدول ) ٧(

٢٠١٧.   
  

  : العجز-ثانيًا

 ٢٠١٧سنة المالية ادية للجمالي العجز المخطط للموازنة العامة االتح بلغ ا- أ

يونًا وتسعة عشر خمسة وعشرون ترل(الف دينار ) ٨٧٧,٨٥١,٠١٩,٢٥(

 ألفة وإحدى وخمسون مليونًا وثمانمائة وسبعة وسبعون مليارًا وثمانمائ

   :اآلتيحسب التفاصيل المبينة في الجدول ) دينار

  

  ) دينارألف(                                                              المبلغ 

تقديرات الموازنة  المفردات ت

 المعدلة

 ٦٦٨,٦٦٩,٠٦٩,٨٢ اجمالي االيرادات )ب+أ=(١

 ٠٠٠,٠٩٥,٨٣٣,٧١ االيرادات النفطية أ

 ٦٦٨,٥٧٤,٢٣٦,١٠  النفطية غيرراداتاالي ب

 ٥٤٥,٥٢١,٠٨٩,١٠٧ تاجمالي النفقا )ب+أ=(٢

 ٠٤٦,٨٣٥,٥٥٧,٧٨ النفقات الجارية أ
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)٥( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ٤٩٩,٦٨٦,٥٣١,٢٨ اجمالي النفقات االستثمارية ب

 ٦٥٩,١٢٤,٠٢٨,٢٤ االنفاق االستثماري من الخزينة -

االنفاق االستثماري عن طريق القروض  -

 االجنبية

٨٤٠,٥٦١,٥٠٣,٤ 

 ٨٧٧,٨٥١,٠١٩,٢٥ اجمالي العجز المخطط ٣

  )العجز(ة المالية تمويل الفجو 

  

 أ

ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير 

 المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية

  

٠٥٩,٦٠٧,٦٤١ 

 ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية ب

 ٢٧٤,٦٧٣,٠٠١,٣ لجمهورسندات وطنية ل جـ

  

 د

سندات وحواالت خزينة الى المصارف 

نك المرآزي الحكومية وتخصم لدى الب

 العراقي

  

٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,٥ 

 ٠٠٠,٠٠٠,١٨٢,١ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة هـ

 ٠٠٠,٤٠٠,٠٠٩,٢ قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة و

  

 ز

قرض الوآالة اليابانية  للتعاون الدولي 

JICA لدعم الموازنة  

  

٠٠٠,٠٠٠,٣٢٣ 

قروض ضمان دول بريطانيا ، آندا عن  حـ

 بنك الدوليطريق ال

  

٠٠٠,٧٠٠,٤١٣ 

 ٠٠٠,٠٠٠,٣٦٤,٢ سندات خارجية ط

 ٠٠٠,٢٠٠,١١٨ قروض االتحاد االوربي ي

 ٧٠٤,٨٠٩,٤٣٠,٣ حواالت عن طريق المصارف التجارية ك

 ٠٠٠,١٠٠,٥٩ ) JBIC(قرض  م

 ٠٠٠,٣١٠,٢٤٢ مشاريع/ قرض البنك الدولي  ن

 ٠٠٠,٧٠٦,٠٤٣,١ القرض االمريكي لغرض التسليح س

 ٠٠٠,٠٦٠,٣٩٠ )قرض الصادرات(قرض البريطاني ال ع
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)٦( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

 ٠٠٠,٦٠٦,٩٨٤ القرض الصيني ف

 ٠٠٠,٥٨٠,٢٢٤ )KFW(القرض االلماني  ص

 ٠٠٠,٣٠٠,١٧٧ القرض السويدي ق

 ٠٠٠,١٠٠,٥٩ قرض البنك االسالمي للتنمية ر

 ٠٠٠,٣٨٨,١٥٨ القرض االيطالي ش

 ٨٤٠,٣٠١,٤٤٩ مشاريع / JICAقروض الوآالة اليابانية  د

 ٠٠٠,٤٨٠,١٦٥ القرض االلماني مشاريع شرآة سيمنس ث

  

 خ

قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من 

 مؤسسة ضمان الصادرات

  

٠٠٠,٦٣٠,٥٤٩ 

 ٠٠٠,٩٠٠,٥٣١ قرض الوآالة الفرنسية للتنمية ذ

 
 

 يخول وزير المالية االتحادي االقتراض او االستمرار باالقتراض من الخارج - ج

ريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذآورة لتمويل المشا

في ادناه واالستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة 

  . وبمصادقة مجلس النواب

مليون ) ١٥٠٠(بمبلغ مقداره ) JICA (قرض الوآالة اليابانية للتعاون الدولي -

) ١٢٠,٣٨٠(ل مبلغ وسيتم تموي) ألف وخمسمائة مليون دوالر(دوالر 

عام ) ثالثمائة وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف دوالر(مليون دوالر 

 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، االعمار واإلسكان ٢٠١٧

والبلديات العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، 

حة والكهرباء التابعة إلقليم االتصاالت، النقل وآل من وزارة البلديات والسيا

  .آوردستان 

مليون ) ٥٠٠(بمبلغ مقداره ) JBIC (قرض البنك الياباني للتعاون الدولي - 

لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، وسيتم ) خمسمائة مليون دوالر(دوالر 

   .٢٠١٧منه عام ) خمسين مليون دوالر(مليون دوالر ) ٥٠(تمويل 
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)٧( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

ثمانمائة (مليون دوالر ) ٨٠٠(ية بمبلغ مقداره قرض البنك االسالمي للتنم -

الكهرباء، اإلعمار واإلسكان (لتمويل مشاريع لصالح وزارات ) مليون دوالر

وامانة بغداد وسيتم تمويل ) والبلديات، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي

 يوزع على ٢٠١٧منه عام ) خمسين مليون دوالر(مليون دوالر ) ٥٠(

  ) .مار واإلسكان والبلديات، الكهرباءاإلع(وزارتي 

مليون يورو ) ٥٠٠(بمبلغ مقداره ) KFW (قرض بنك التنمية األلماني -

ستمائة مليون (مليون دوالر ) ٦٠٠(بما يعادل ) خمسمائة مليون يورو(

لتمويل ) مائة وتسعون مليون دوالر(مليون دوالر ) ١٩٠(، منه مبلغ )دوالر

   .٢٠١٧رة من اإلرهاب لعام مشاريع إعمار المناطق المحر

لتمويل ) خمسمائة مليون دوالر(مليون دوالر ) ٥٠٠(القرض السويدي بمبلغ  -

وسيمول منه ) EKN (وبضمانة) ABB (مشاريع وزارة الكهرباء من قبل

لمشاريع الوزارة ) مائة وخمسون مليون دوالر(مليون دوالر ) ١٥٠(مبلغ 

   .المذآورة

مائة وستون مليون (مليون دوالر ) ١٦٠(داره القرض االيطالي بمبلغ مق -

مائة وأربعة وثالثون (مليون دوالر ) ١٣٤(وسيتم تمويل مبلغ ) دوالر

   .لمشاريع آل من وزارتي الموارد المائية والزراعة) مليون دوالر

أربعة مليارات (مليون دوالر ) ٤٥٥٠( بمبلغ مقداره األمريكيةالقروض  -

لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم ) روخمسمائة وخمسون مليون دوال

) ثمانمائة وثالثة وثالثون مليون دوالر(مليون دوالر ) ٣٣٨(تمويل مبلغ 

   . ٢٠١٧خالل عام 

) خمسمائة مليون دوالر(مليون دوالر ) ٥٠٠(قرض البنك الدولي مقداره  -

الكهرباء، االعمار واالسكان والبلديات (لتمويل مشاريع لصالح وزارات 

مليون ) ٢٠٥( وسيتم تمويل مبلغ  أمانة بغداد و، )عامة، المالية، الصحةال

) ١٠( بضمنها مبلغ ٢٠١٧خالل عام ) مائتان وخمسة مليون دوالر(دوالر 

 لمشروع تطوير االدارة المالية) عشرة ماليين دوالر(مليون دوالر 

) PFM(.  
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)٨( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

مشاريع البنى لتفاوض واالقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل  ا-

مليار ) ١٠(بمبلغ مقداره ) الماء، المجاري، وتحلية المياه(التحتية بضمنها 

) ١٠٠(على ان يتم تمويل مبلغ ) عشرة مليارات باون إسترليني(باون 

 لمشاريع ٢٠١٧من المبلغ اعاله خالل عام ) مائة مليون دوالر(مليون دوالر 

مائتان (مليون دوالر  ٢٣٠تحلية المياه ضمن محافظة البصرة ومبلغ 

من المبلغ ) GE (لمشاريع وزارة الكهرباء لشرآة) وثالثون مليون دوالر

   .٢٠١٧أعاله خالل عام 

من مؤسسة ضمان ) خمسمائة مليون دوالر امريكي(مليون دوالر  ) 500( -

الصادرات األلمانية وبنك ستاندرد جارترد لغرض تنفيذ شرآة سيمنس 

مليون دوالر ) ١٤٠(لكهرباء وسيتم تمويل مبلغ األلمانية مشاريع وزارة ا

   .٢٠١٧خالل عام ) مائة واربعون مليون دوالر(

قروض إضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة  -

االمريكية وسيتم ) GE (ةمؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شرآ

عمائة وخمسة وستون مليون ارب(مليون دوالر ) ٤٦٥(تمويل مبلغ مقدار 

   .٢٠١٧خالل عام ) دوالر

يخول وزير المالية االتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ . هـ

بضمان )  وخمسمائة مليون دوالرانمليار(مليون دوالر ) ٢٥٠٠(

مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء االسلحة واالعتدة والدعم 

الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز اللوجستي لكل من وزارتي 

ثمانمائة وثالثة (مليون دوالر ) ٨٣٣(مكافحة االرهاب ويتم تمويل مبلغ 

  .٢٠١٧خالل عام ) وثالثون مليون دوالر
  

  الفصل الثالث

   عامة وختاميةأحكام
  

سنة ل) ٤٤(من قانون الموازنة العامة االتحادية رقم ) أ/٤(يعدل نص المادة   -٣- المادة

لوزير المالية االتحادي صالحية اجراء المناقلة بين ( ليصبح ٢٠١٧

اعتمادات الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في 
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)٩( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

الموازنة العامة االتحادية السنوية والموازنة المعدلة على مستوى االبواب 

   .)واالقسام والفصول والمواد واالنواع وتسلسل النوع
  

من قانون الموازنة العامة االتحادية رقم ) ٢٥(يعدل النص الوارد بأحكام المادة   -٤- مادةال

لوزير المالية والتخطيط االتحاديين اعادة التخصيص ( ليصبح ٢٠١٧ لسنة ٤٤

للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية 

 وعلى ان ٢٠١٧ الى موازنة عام المستلمة من قبل الفالحين لألعوام السابقة

 من لزراعية للمصرف الزراعي استثناًءتخصص حصرًا لمشاريع المبادرة ا

   ) .٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(من قانون االدارة المالية رقم ) ٤(القسم ) ١(الفقرة 
  

 االستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة االتحادية رقم - ٥- المادة

   . والمواد المعدلة الوارد ذآرها في القانون المعدل٢٠١٧سنة ل) ٤٤(
  

لمجلس الوزراء صالحية مناقلة المبالغ الالزمة لتغطية متطلبات دعم النازحين   -٦-المادة 

لوزارة الصحة من التخصيصات ) االدوية(والحشد الشعبي والنفقات الحاآمة 

   .من القانون) ح( الجدول والواردة في) ب/اوال/٣٣(المشار اليها في المادة 
  

   :من القانون ليكون على النحو االتي) ٣٩(يعدل نص المادة  -٧-  المادة

لوزير المالية االتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء االتحادي اصدار ضمانات  

   :إلى

خمسمائة وثالثة وستون (مليون دوالر ) ٥٦٣(شرآة جنرال الكتريك بمبلغ  -

يع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات والتوق) مليون دوالر

  . )OPIC (األمريكيةالدولية بضمنها مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار 

مائة وخمسة وعشرون (مليون دوالر ) ١٢٥( الكورية بمبلغ ) STX (شرآة-

لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء ) مليون دوالر

   .نك اليو بافمن خالل ب
  

  : من القانون وآاالتي) ٥٩( في المادة ة  يعدل جدول المناقالت الوارد-٨-  المادة

من التخصيصات المناقلة ) ثالثون مليار دينار(مليار دينار ) ٣٠( يناقل مبلغ -١

 .تشغيلي / هيأة الحشد الشعبيإلىلمجلس النواب 
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)١٠( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 

من التخصيصات ) نار دياتعشرة مليار(مليار دينار ) ١٠( يناقل مبلغ -٢

المناقلة للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات الى هيأة الحشد 

   .تشغيلي/الشعبي

هيأة لمن التخصيصات المناقلة ل) ن دينارامليار(مليار دينار ) ٢(يناقل مبلغ  -٣

صيانة وتأهيل االنهار /لمساءلة والعدالة الى وزارة الموارد المائيةالوطنية ل

   .ولوالجداول والبز

من التخصيصات المناقلة ) مائة مليار دينار(مليار دينار ) ١٠٠(يناقل مبلغ  -٤

النفقات الحاآمة /للمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات الى وزارة الصحة

 ) .ردستانواالدوية من ضمنها إقليم آ(

من التخصيصات )  ديناراتخمسة مليار(مليار دينار ) ٥(يناقل مبلغ  -٥

اعمار منطقة /لمفوضية العليا المستقلة لالنتخابات الى أمانة بغدادالمناقلة ل

   .الكرادة

من التخصيصات )  ديناراتخمسة مليار(مليار دينار ) ٥(يناقل مبلغ  -٦

   .استثماري/المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة
  

   :اآلتيمن القانون ليكون على النحو ) د/١٨(يعدل نص المادة  -٩-  المادة

على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من 

  الداخلية وموظفي وزارةحملة الشهادات الجامعية في االقل من منتسبي وزارة

 والدوائر  والجهاتالدفاع الى الوزارات والدوائر االخرى عدا الرئاسات الثالث

ا بشرط ان ال يترتب على ذلك اي المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليه

   .تبعات مالية
  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارًا من تاريخ نشره -١٠-  المادة

  
  

                                                                        فؤاد معصوم 

                                                                      رئيس الجمهورية
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   الموجبةاألسباب

لحشد الشعبي لسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي ا

ت التقاعدية وتأمين احتياجات النازحين ولصرف مستحقات ولضمان تسديد المكافئا

ن المدققة من ديوان الرقابة المالية االتحادي ومستحقات المزارعين وتأمين المقاولي

 .احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة ، شرع هذا القانون 
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)١٨(    ١١/٩/٢٠١٧                                                                                ٤٤٦٠  العدد–العراقية الوقائع 
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)١٩( ١١/٩/٢٠١٧    ٤٤٦٠  العدد–الوقائع العراقية 
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