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مصلح قانون االدارة المالية 

وادارةيوتبنتنميةتحكمالتياالجراءاتينظمالذيالقانون هو:الماليةاالدارةقانون 
والضماناتلعاماالقرضتشملوالتيبهاالمتصلواالمورللعراقالفدراليةالموازنةوتنفيذ

اهميةذاتالنسجامواوالشموليةالشفافيةمبادئوتكون ،والتدقيقوالمحاسبةالداخليةوالرقابة
.بهاالمتصلةواالمورللعراقالفدراليةالموازنةوتنفيذتهيئةعندجوهرية

:يتضمن قانون االدارة المالية من احد عشر فصل والتي هي -

التعاريف/ الفصل االول -

اعداد الموازنة/ الفصل الثاني -

اقرار الموازنة / الفصل الثالث -

تنفيذ الموازنة/ الرابع -



 الرقابة والتدقيق  / الخامس الفصل
 ادارة العوائد النفطية / السادس الفصل
 القروض والضمانات / السابع الفصل
 ذاتياموازنات االدارات الممولة / الثامن الفصل
 صالحيات شطب الديون والموجودات / الفصل التاسع
 الشفافية/ العاشر الفصل
 الختاميةاالحكام / الفصل الحادي عشر



:   التعاريف/ الفصل االول 

لتي المبالغ ا:النفقات االستثمارية 
ج تخصص لغرض انشاء المشاريع والبرام

او الحصول على الخدمات االستشارية 
والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء 
ع القدرات التي ترد ضمن جداول المشاري
االستثمارية المعدة من دوائر الدولة 
والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة 
ضمن المنهاج االستثماري لغرض زيادة

طالة الطاقة االنتاجية او االستيعابية او ا
.العمر االنتاجي للموجود الثابت 

:الجارية  النفقات 
يا تنفق سنوالمبالغ التي 

ضمن الموازنة العامة 
االتحادية عدا النفقات 

.االستثمارية 

:  الموازنة العامة االتحادية 
داول مالية تعبر عما تلتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جخطة 

رية لسنة تخطيطية لتخمين االيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية واالستثما
مالية واحد تعين في قانون الموازنة العامة االتحادية



المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات :النفقات الرأسمالية 
ب الرأسمالية التي ال تدخل ضمن المشروع االستثماري وترد ضمن تبوي

النفقات الجارية 

ادية المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة االتح:احتياطي الطوارئ 
ع قانون لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشري

الموازنة العامة االتحادية

جداول تقدير وتخمين نفقات : موازنة االقليم او موازنة المحافظة 
ليها وايرادات االقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ويتم المصادقة ع

ة من برلمان االقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة االتحادي
سب بعد مناقشتها واقرارها من وزارتي المالية والتخطيط االتحاديتين كل ح

اختصاصه

ة والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة االتحاديالوزارات : االنفاق وحدات 
ص والجهات االدارية التابعة للحكومة االتحادية والمحلية والجهات التي تخص

لها اموال ضمن الموازنة العامة االتحادية المخولة صالحية صرفها  وجباية
.االيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون 



ة اعداد الموازن/ الفصل الثاني 

موازنة القطاع الحكومي : اوال 
الممول مركزيا والتي تشمل 
على موازنات جميع وحدات 

االنفاق بشقيها الجاري 
واالستثماري التي تحدد بموجب
قانون الموازنة العامة االتحادية

نفقات المشاريع : ثانيا 
0لإلدارات الممولة ذاتيا 

م نفقات وايرادات االقلي: ثالثا 
والمحافظات غير المنتظمة في 

.  اقليم 

:  تتكون الموازنة العامة االتحادية للدولة من -2–المادة 



ية تنبؤات اقتصادية كل-1
ة ثالث سنوات تالي( 3)لمدة 

ا في بم, أو اكثر وفرضياتها 
ذلك اسعار النفط وكميات 

.انتاجه 

تنبؤات في شان االيرادات -2
ثالث سنوات ( 3)والنفقات لمدة 

ة تالية أو اكثر في قطاع الحكوم
الذي تمول نفقاته الجارية 

. واالستثمارية مركزيًا 

دة التوقعات المالية لم-3
و ثالث سنوات تالية أ( 3)

.اكثر للشركات العامة 

تحليل قطاع التجارة-4
الخارجية 

ي العجز المستهدف ان وجد ف-ـ5
رات الموازنة العامة االتحادية والمؤش

ثالث ( 3)المالية  االخرى لمدة 
.سنوات تالية أو اكثر 

ات سقوف اجمالي النفق-6
مدة في الموازنة االتحادية ل

أو ثالث سنوات  تالية( 3)
اكثر

ثالث سنوات ( 3)سقوف النفقات الجارية واالستثمارية لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة -7
.تالية أو اكثر 

أولوياتعنتقريراسنةكلمناذارشهرمنابتداءوالماليةالتخطيطوزارتيتعد:(اوال/3)المادة
العامةموازنةالالتجاهاتالمركزيةوالتوصياتالحكوميوالبرنامجواالستراتيجيةالماليةالسياسة

األجنبيالنقدرتقريعنفضالوقطاعياوظيفياوتوزيعهاوحجمهاعناصرهاحيثمنللدولةاالتحادية
الشؤون لجنةالىويقدمهأكثراوسنواتثالث(3)لمدةالعراقيالمركزي البنكمنالمقترح

التقريرضمنويتنفسهاالسنةمننيسانشهربدايةالوزراءمجلسفيمحلهايحلمااواالقتصادية
:يأتيما

اعداد الموازنة / الفصل الثاني 



من السنة ذاتها ( 31/12) وتنتهي في   ( 1/ 1) تبدا الموازنة السنوية من ( : ثانيا /4)المادة 

ثالث سنوات تقدم مرة واحدة ( 3) ولوزارة المالية االتحادية إعداد موازنة متوسطة األجل لمدة 

طيط وتشرع وتكون السنة االولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخ

.والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب

مبادئ تعد وزارتا التخطيط والمالية االتحاديتان خالل شهر ايار من كل سنة ال( : ثالثا /4)المادة 

من ( 3)مادة التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا إلحكام ال

ية والمؤشرات هذا القانون مع توضيح المعالم االقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطن

وى الواقعية لالقتصاد الكلي واإلجراءات الالزمة والجدول الزمني ألعداد موازنات الحدود القص

تمد طبقا للمادة للنفقات الجارية واالستثمارية لكل وحدة من وحدات اإلنفاق بما يتسق مع التقرير المع

صوص من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع االستثمارية المن( 3)

..من هذا القانون ( 5)عليها في المادة 

(:ثانيا /3)المادة 

ن الخبراء تتولى لجنة الشؤون االقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وباالستعانة بعدد م

ادة من هذه الم( اوال ) من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند 

وات وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان ال قراره ويكون اساسا ألعداد الموازنات للسن

.الالحقة 

اعداد الموازنة / الفصل الثاني 



ارية تخمينات اإليرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الج: اوال 

.واالستثمارية 

جغرافي جداول التصنيف اإلداري واالقتصادي والنوعي والوظيفي وال: ثانيا 

.او إي تصنيف أخر في إعداد الموازنة العامة االتحادية 

(  تامية الحسابات الخ) نسخة من التقرير االولي عن بياناتها المالية : ثالثا 

.للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية االتحادي 

اعداد الموازنة / الفصل الثاني 

تقوم وحدات اإلنفاق خالل شهر حزيران بإعداد تقديرات( 5)المادة 

المالية موازنتها وموازنات التشكيالت التابعة لها وإرسالها الى وزارتي

:ي والتخطيط االتحاديتين كل حسب االختصاص وتتضمن ما يأت



(  ثالثا/6)المادة 
تثمارية وحجم اإلنفاق وزارة التخطيط االتحادية مسؤولية اعداد االسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع االستتولى 

وزارة واالقليم التشغيلي لها والجدوى االقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة ب
ة العامة االتحادية والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازن

.خالل شهر تموز من كل سنة 

(:  اوال/6)المادة 
لوزارات والجهات تتولى وزارة المالية االتحادية استالم التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة الالحقة من ا
يلي ُيعد لهذا الغرض غير المرتبطة بوزارة واإلقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفص

.خالل شهر تموز من كل سنة 

اعداد الموازنة / الفصل الثاني 

( : 7)المادة
قليم عند اعداد في االمنتظمة غيرالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة واالقليم والمحافظة ومجالس المحافظات تلتزم 

عليها واالهمية النسبية في ضـــــــــــــوء المبادئ التوجيهية المنصوصلويات باالوتخمينات وتقديرات الموازنة العامــة باألخذ 
من هذا القانون ( 4)من المادة ( ثالثا)في البند 



:-( 8)-المادة 
ي مجلس يقدم وزيرا التخطيط والمالية االتحاديان الى لجنة الشؤون االقتصادية او ما يحل محلها ف

قديم الوزراء في مطلع شهر اب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لدراسته وت
:مرفق معه ما يأتي التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة 

: وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما يأتي : اوال 

.اهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في اعداد قانون الموازنة العامة االتحادية -أ 
نة التي تغطي تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة واالفتراضات الرئيسة للمواز -ب

ات لثالث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقدير ( 3)سنة      الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى لـ 
ية والمالية اسعار النفط واالنتاج وموارد تمويل الموازنة االخرى وللمدى المالئم لألوضاع االقتصاد

السائدة في العراق 
.السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة -ج 
مخاطر بما في ذلك تحليل ال’ المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة -د

.االقتصادية الكلية الناشئة عن التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه 
.قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة االتحادية -هـ
.والمحافظات غير المنتظمة في اقليم لإلقليم الموازنات الموحدة -و

اعداد الموازنة/ الفصل الثاني 



ة اعداد الموازن/ الفصل الثاني 
: مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية ويتضمن ما يأتي : ثانيا  ( / 8)المادة 
والعينيةتخمينات اإليرادات النقدية أــ  

والعينيةتقديرات النفقات النقدية ب ــ 
.طرق تمويل العجز  جـ ــ 
ها خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقي%( 5) احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما ال يزيد عن د ــ 
.تحاديةللحاالت الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة اال( الجارية واالستثمارية)
.تحديد صالحية الموافقة على الصرف واالقتراض وإجراء المناقالت وإطفاء الديون -هـ

ادية واالقليم الخطة المالية في شأن القروض المحلية والخارجية قصيرة االجل  والضمانات الصادرة عن الحكومة االتحوــ
ة االتحادية بعد والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن اي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالي

تلك القروض في ابالغ االقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على
. خطة تعتمد على اسس االقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض 

الشركات العامة حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة االتحادية واالقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم و زــ
  .

ليم والشركات الحد االقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة االتحادية واالقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقح ـ 
. العامة 
.أي متطلبات أخرى يراها وزير المالية االتحادي ضروريةط ــ 
( :10)المادة :ب  ( / 10)المادة 

ع وزارة المالية ومناقشتها م( شرائح المجتمع)تعد وزارتا التخطيط والعمل والشؤون االجتماعية موازنة النوع االجتماعي –ب 
.لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية خالل شهر تموز من سنة اعداد الموازنة 



اقرار الموازنة / الفصل الثالث 

-:لمجلس النواب –12–المادة 

اجراء المناقلة بين -اوال

ابواب وفصول مشروع 

قانون الموازنة العامة 

االتحادية المرسلة من 

مجلس الوزراء 

لي تخفيض اجما-ثانيا

سقف الموازنة 

س االقتراح على مجل–ثالثا 

الوزراء زيادة اجمالي نفقات

.  الموازنة 

.المصادقة على القروض والضمانات السيادية واالتفاقيات الدولية –رابعا 



(13المادةمنوثالثاثانياً )الفقرتينتعديلتموانسبق/الموازنةاقرار/الثالثالفصل
2019لسنة(6)رقماالتحاديالماليةاالدارةلقانون 2020لسنة(4)رقماالولالتعديلبموجب

الصرف على : ثانيا -13-المادة 
المشاريع االستثمارية المستمرة

استنادا لذرعات العمل المنجزة او 
تأكد التجهيز الفعلي للمشروع بعد ال
لها من توفر السيولة النقدية والتي

تخصيصات ضمن مشروع قانون 
.الموازنة للسنة الالحقة 

في حالة عدم : ثالثا  -13-المادة 
اقرار مشروع قانون الموازنة العامة 

د االتحادية لسنة مالية معينة تع
روفة البيانات المالية النهائية المص
سنة فعال اساسا للبيانات المالية لل

ى التي تقر فيها الموازنة وتقدم ال
مجلس النواب لغرض المصادقة 

.عليها 



تنفذ الموازنة العامة االتحادية من خالل دفعات : أ / اوال  -
ة تمويل وحسب تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العام

لعامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة ا
.االتحادية وفق االلية التي تحددها وزارة المالية 

الفصل 
الرابع

تنفيذ 
الموازنة 

بأي لوحدات االنفاق استثمار الفائض النقديال يحق –ب / اوال  
شكل من اشكال االستثمار كاإلقراض او شراء االوراق المالية او
االيداع بشكل ودائع ثابتة او توفير او أي حالة اخرى اال اذا وجد

.نص قانوني يجيز لها ذلك 
المادة 

14
اق في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة انف-ثانيا  

ثالثة اشهر تبين ( 3)الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل 
حاجتها الى االموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية 

.إلدارات توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية واالستثمارية ل

ل لوزير المالية تحديد سقوف التمويل في ضوء االموا-ثالثا
من %( 20)المتاحة  على ان يتم االحتفاظ بنسبة ال تقل عن 

.الرصيد المالي في اول المدة 



 17–المادة-

يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات األصولية المعززة -أ/ أوال
.للصرف النهائي 

 ال يجوز استخدام حساب السلف للصرف على اي غرض من االغراض ما لم -ب / اوال
.يتوفر التخصيص الالزم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف 

 في سنة التي تقوم بها وحدة االنفاق( الدفعات المسبقة ) يجب تسوية السلف : ثانيا
تطلب وبخالف ذلك فأن تسوية تلك الدفعات ي, مالية معينة خالل السنة المالية ذاتها 

.تخصيصات من موازنة السنة الالحقة ألغراض التسوية 

 لى على ديوان الرقابة المالية االتحادي تقديم تقرير فصلي ا: ثالثا -20-المادة
مجلس النواب يتضمن اوجه االنفاق من تخصيصات احتياطي الطوارئ مع بيان الرأي

الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا او خالف ذلك 

ي ال يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة  العامة االتحادية ف-أ -23-المادة
لتي لم غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات ا

. تصرف كال أو جزءا خالل السنة المالية المخصصة لها 

–على وزير المالية االتحادي إعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة للمشاريع:-ب
لب يتط. ) االستثمارية المستمرة في المحافظات الى موازنة السنة المالية الالحقة 

(  تعديل 

تنفيذ الموازنة / الفصل الرابع 



 25-المادة–

 امة لوزير المالية االتحادي صالحية اجراء المناقلة بين  اعتمادات الموازنة الع: -أوال
على االتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة االتحادية السنوية

.مستوى االبواب بناء على طلب وحدات االنفاق 

للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس: -ثانيا
ا صالحية اجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليه, مجلس المحافظة 

في الموازنة العامة االتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى تابعة له
عشرة من المئة  من تخصيصات وحدة االنفاق المرصودة ضمن %( 10)حتى نسبة 

سام قانون الموازنة العامة االتحادي والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى االق
والفصول والمواد واالنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة 

ازنة تنفيذ المو/  الرابع  الفصل 



 ( ب/ أوال /45)المادة
- نات اإلدارات تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا بأجمالي مواز

في مجلس والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون االقتصادية او ما يحل محلها
لموازنة الوزراء خالل شهر تشرين األول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون ا

.المالية العامة االتحادية 
 الل االدارات الممولة ذاتيا حساباتها الشهرية ختقدم ( أ/ رابعا / 45)المادة

دم عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تق( 10)
ن بموعد اقصاه حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية االتحاديتي

.تموزالخامس عشر من 

داعداانواعمننوعاياختياروالماليةالتخطيطلوزيري (53)المادة
توفيرو المرحلةمتطلباتمعيتالئمبماالحديثةاالسسوفقالموازنات

.الالزمةاالمكانيات

موازنات االدارات الممولة ذاتيا / الفصل الثامن 

احكام عامة وختامية / الفصل الحادي عشر 
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وزارات توزيع التخصيصات االستثمارية المقترحة على المحافظات وال
:والجهات الغير مرتبطة بوزارة 

طالتخطيوزارةتقوم،اعالهالقانون من(اوال/3)المادةاحكامالىاستنادا
تقريربأعدادسنةكلمنالثالثالشهربدايةفيالماليةوزارةمعبالتنسيق

التجهاتالحكوميوالبرنامجواالستراتيجيةالماليةالسياسةاولوياتعن
فياوظيوتوزيعهاوحجمهاعناصرهاحيثمناالتحاديةالعامةالموازنة
العراقيركزي المالبنكمنالمقترحاالجنبيالنقدتقريرعنفضالوقطاعيا

كليةالاالقتصاديةالتنبؤات)التقريرهذاويتضمنسنوات(3)لمدة
فيماب,وفرضياتهااكثرأوتاليةسنواتثالث(3)لمدةالماليةوالتوقعات

زوالعج،الخارجيةالتجارةقطاعوتحليل.انتاجهوكمياتالنفطاسعارذلك
(3)لمدةاالتحاديةالموازنةفيالنفقاتاجماليسقوفو،المستهدف

مرتبطةيرغجهةأووزارةلكلاالستثماريةالنفقاتوسقوف،سنواتثالث
.اكثرأوتاليةسنواتثالث(3)لمدةبوزارة
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اللخاالتحاديتانوالماليةالتخطيطوزارتاتعد:(ثالثا/4)المادةالىاستنادا-
المحددةيةالمالالسياسةأهدافضوءفيالتوجيهيةالمبادئسنةكلمنايارشهر

المعالمتوضيحمعالقانون هذامن(3)المادةإلحكامطبقاالمعتمدالتقريرفي
واقعيةالوالمؤشراتالوطنيةالتنميةخطةالىالمستندةالرئيسيةاالقتصادية
الحدودموازناتألعدادالزمنيوالجدولالالزمةواإلجراءاتالكليلالقتصاد
معيتسقابماإلنفاقوحداتمنوحدةلكلواالستثماريةالجاريةللنفقاتالقصوى 
النفقاتتقديراتإعدادواستمارةالقانون هذامن(3)للمادةطبقاالمعتمدالتقرير
.القانون هذامن(5)المادةفيعليهاالمنصوصاالستثماريةوالمشاريعالجارية

الماليةالسقوفتحديدبعد:اعالهالقانون من(5)المادةالىاستنادا-
جهاتالبأعالمالتخطيطوزارةوقيامالمالياالطاراعدادلجنةقبلمنالمقترحة
مقترحاتهاقديمبتحزيرانشهرخاللوالمحافظاتالوزاراتتقوم،السقوفبهذهالمنفذة
صاصاالختحسبكلاالتخطيطوزارةالىوإرسالهااالستثماريةالمشاريعبشأن

:يأتيماوتتضمن
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1-واعانضمنالمشاريعبيناالستثماريةالتخصيصاتتوزيع
زاراتالو )االستثماريةالموازنةلمشاريعالمنفذةللجهاتاالستثمار

اتالولويالمفاضلةمعاييروبموجبالمقترحةللسنة(والمحافظات
فيالجديدةو المستمرةللمشاريعالمفاضلةودرجاتاالستثماريةالمشاريع

في2/8/7634العددذيبكتابناالمرافقاالسترشاديالدليل
لمشاريعاوتقديماولىمرحلةالمستمرةالمشاريعتقديمويتم7/4/2021

.االدراجمتطلباتاستكمالبعدثانيةمرحلةالجديدة
2-نظامطريقعنالكترونيبشكلالمقترحةالمشاريعارساليتم

:االتيةالفقراتخاللمنIDMSالعراقيةالتنميةإدارة
-علىالعقودوتحديثكافةالمشاريعمكوناتادخالاستكمال-أ

/لعامالمشاريعخطةعلىالمصادقةتتملنإذمشروعكلمستوى 
حسبو لمشاريعهاوالعقودالمكوناتادخالتستكمللمجهةالي2021
.27/1/2021في2/5/2054العددذيكتابنافيماورد
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-مشاريعالاقرارلعمليةوالمطلوبةكافةالضروريةالمعلوماتادخال-ب
قبلمنفةكاالنظامنوافذعلىالدخولفيالمضيالوزارةلهذهليتسنى
قترحةالمللسنةالمشاريعاقرارعمليةفيواالسراعالمعنيةالدوائر
.idms.mop.gov.iq.للنظامااللكترونيالموقعوحسب

جاريةنفقاتاياالستثماريةالمشاريعمقترحاتتضمينعدم-جـ.
المشاريعمنهابضالتوقفواسبابالمتوقفةالمشاريعبموقفتزويدنا-ت

.وجدتانالعملمنهاالمسحوبالمكوناتاو
(اكثراو%20المادياالنحرافنسبة)المتلكئةالمشاريعموقف-و

.التلكؤواسباب
لة االجنبية تزويدنا بالمبالغ المطلوب تحويلها من العملة المحلية الى العم-هـ

لعقود المبرمة للفقرات االستيرادية والتي تتطلب فتح اعتماد مستندي وحسب ا
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مشاريع بعد استالم وزارتنا المقترحات الخاصة بال: ( ثالثا/6)استنادا الى المادة ـ 
تولى ومناقشتها معهم  ت( وزارات ومحافظات ) االستثمارية من الجهات المنفذة 

دير تكاليف وزارة التخطيط االتحادية مسؤولية اعداد االسس التفصيلية لوضع تق
.من كل سنة شهر تموز خالل المشاريع االستثمارية 

مشروعكللالسنويةالتخصيصاتتحديدالمناقشاتهذهخاللمنيتمحيث,•
السقفعلىواإلتفاقاالستثماري المنهاجفيإدراجهايتقررالتيالمشاريعمن

الجديدشروعللمواالقتصاديةالفنيةالجدوى اعتمادمعللوزاراتالنهائيالمالي
تملتياوالمبادئاالسسالىباالضافةالمقترحاتلمناقشةكأساسالمقترح

.الموازنةاعدادفياعتمادها



:  و ثانيا  من القانون اعاله /  اوال ( 8)المادة استنادا الى احكام 
بينيعهاوتوز السنويةالتخصيصاتتحديدمناالنتهاءبعدالتخطيطوزارةتقوم

المنهاجإعدادو وتدقيقهاالبياناتبتنسيقاالستثمارية،للمشاريعالمنفذةالجهات
جداولمعدهتوحيلغرضالماليةوزارةإلىوإرسالهالنهائيةبصيغتهاالستثماري 

مجلسيفمحلهايحلمااواالقتصاديةالشؤون لجنةإلىورفعهاالجاريةالموازنة
(االتحاديةالعامةالموازنةقانون مشروع)سنةكلمنابشهرخاللالوزراء
قانون داروإصعليهاوالمصادقةمناقشتهالغرضالنوابمجلسإلىثمومنلدراسته
.المعنيةللسنةاالتحاديةالعامةالموازنة

/ 6)م مهام وزارة التخطيط بموجب قانون االدارة المالية االتحادية  رق
2019لسنة 



إعداد المنهاج االستثماري ضمن الموازنة العامة االتحادية مخطط 

إعداد
األسس واملبادئ العامة إلعداد املوازنة 

(اايرشهر )الفدرالية 

يليةالنفقات التشغ

وايت تقرير عن اول/ وزاريت التخطيط واملالية 
ج احلكومي السياسة املالية واالسرتاتيجية والربانم

(  اذار و نيسان )خالل شهر 

وزارة املالية

ثماريةالستالنفقاات

وزارة التخطيط

جملس النواب
(ايلول )

(اب)جملس الوزراء 

رات حتديد السقوف املالية للوزا
واجلهات املنفذة للمشاريع 

الرأمسالية
قانون إعداد مشروع ا

ر اب شه) ملوازنة الفدرالية
  )

جملس الرائسة

ة تقدمي املقرتحات االستثماري
لوحدات اإلنفاق االستثماري

(  شهر حزيران ) 

قانون املوازنة العامة 
االحتادية 

ة مناقشة املقرتحات االستثماري
(متوزشهر )

إعداد املنهاج االستثماري
(ابشهر )



كرا   لكمش 


