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بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الحكام الفقرة 
  :صدر القانون اآلتي.  من الدستور )73(والفقرة ثالثاً من المادة ) 61(اوالً من المادة 

  
  "قانون الموارد المالية " 

  :)1(المادة 
  : يھدف ھذا القانون الى

 لتحصيل اجمالي الموارد المالية  ) الصندوق ( الية صندوق الموارد الم تشكيل   :اوالً 
  .وضمان مراقبته  مسؤولية ادارته االتحادية وتحديد

 ً  المحافظات غير  وية الوزارات االتحاد ضمان انسيابية تمويل تخصيصات  :ثانيا
  . وفقاً للموازنة االتحادية للدولة المنتظمة في اقليم 

   . "تقبلصندوق المس" تمويل حساب   :ثالثاً 
 ً التحقق من عدالة توزيع جميع الموارد المالية والمنح والمساعدات والقروض  :رابعا

  . الدولية بين االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً الحكام الدستور 
 ً و االغراض ــالتحقق من االستخدام االمثل للموارد المالية االتحادية وتوجيھھا نح:خامسا

  . ھا المخصصة ل
 ً  م و المحافظاتـضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص االموال لحكومات االقالي:سادسا

  . في اقليم ، وفقاً للنسب المقررة غير المنتظمة
 

  :)2(المادة 
   -:تتكون الموارد المالية من 

في  من المبالغ المتأتية والمستحصلة من مبيعات النفط والغاز العائدة للدولة  - أ
والضرائب المباشرة وغير المباشرة أو  االنتاج آتوالريع ومكاف عموم البالد

عن العقود النفطية والغازية من الشركات الوطنية أية موارد اضافية ناتجة 
  . واالجنبية 

  :بالغ المتأتية من المصادر االخرىالم –ب 
   . من ضمنھا المنح والمساعدات والقروض الدولية الخارجية  -1          

ً او لصالح الداخلية  -2          وتشمل جميع الموارد التي تستحصل اتحاديا
الحكومة االتحادية من قبل االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 

    .من الدستور) 110(  وفقا الحكام المادة اقليم
 

  : )3(المادة 
 ") ي الحساب الخارج( " للصندوق حساب لجميع الموارد المالية الخارجية يفتح  :اوالً 

) أ(ع المبالغ الواردة بالفقرة ـزي العراقي تودع فيه جميكبأسم البنك المر
  ) . 2(من المادة   1/)ب(و

 ً في ") الحساب الداخلي ( " يفتح للصندوق حساب لجميع الموارد المالية الداخلية  :ثانيا
من  2) /ب(البنك المركزي العراقي تودع فيه جميع المبالغ المذكورة بالفقرة 

  ) .2(مادة ال
 ً    و  )اوالً (بالفقرة ينالداخلي المذكورالخارجي ويتم تحريك المبالغ من الحسابين    :ثالثا
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من ھذه المادة من قبل البنك المركزي العراقي بناء على التعليمات  )"ثانيا(     
  . وفقا للموازنة العامة للدولة الصادرة من رئيس الوزراء ووزير المالية

ً ر في األقاليم والمحافظات بأسماء الدوائر االتحادية ابات مغلقة للموارد سحتفتح  :ابعا
يحول رصيد ھذه . يةحادة االيرادات االتــالمكلفة بجبايغير المنتظمة في اقليم 

 ً ً الى الحساب الوارد في الفقرة ثانيا من ھذه  الحسابات في نھاية كل شھر تلقائيا
  .المادة

 ً فرع اربيل  –م كوردستان لدى البنك المركزي العراقي يفتح حسابان لحكومة اقلي :خامسا
ودع فيھما شھرياً وبشكل لدينار العراقي  وتبالدوالر االمريكي واآلخر با احدھما

ً  الفعلية  درتلقائي حصة اقليم كوردستان من الموا في المستحصلة شھريا
 حكامامن ھذه المادة وحسب ) ثانيأ (و) "أوال( الحسابين المذكورين بالفقرة 

  .من ھذا القانون ) 4(المادة 
بتحريك المبالغ من حسابي اقليم  لفرع اربي – يقوم البنك المركزي العراقي: سادسا

على التعليمات " ردستان المذكورين في الفقرة خامسا من ھذه المادة بناءوك
  .من رئيس الوزراء ووزير المالية القليم كوردستان الصادرة

كزي العراقي اجراء التسھيالت الالزمة القليم كوردستان يتولى البنك المر: سابعا
للتحويالت الخارجية من حسابي االقليم المفتوحين لديه وذلك لالغراض 

  . التي تقررھا حكومة اقليم كوردستان لتنفيذ موازنة االقليم و المشروعة
 

  :)4(المادة 
    :وفقاً لما يلي  يتم توزيع الواردات المالية  :اوال  

نفقات  ، و كذلكوالنفقات الحاكمةلنفقات السيادية للحكومة االتحادية ا )أ(
 و مياالقال حکومات مع ھايالمتفق عل ذات النفع العام االستراتيجية المشاريع

التخل بالتوازن بين االحتياجات  التی المحافظات غير المنتظمة في اقليم
  .ي اقليمة فاالتحادية واحتياجات االقاليم و المحافظات غير المنتظم

  .من ھذا القانون) 7(وفقاً الحكام المادة ) صندوق المستقبل ( حساب  )ب(        
  من الواردات المتبقية بعد طرح %) 17(حصة اقليم كردستان بنسبة  )ج(       

ھذه المادة ولحين اجراء االحصاء  من )ب( و) أ  (النفقات الواردة في 
  .السكاني الذي تعده الدولة

النفقات التشغيلية واالستثمارية للوزارات االتحادية المدرجة في الموازنة  )د(       
  .العامة للدولة

  .نفقات تنمية المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للكثافة السكانية فيھا )ھـ(       
 

  " :ثانيا
ي وبشكل تلقائي في حسابي اقليم كردستان لدى البنك المركز" تودع شھريا  )أ(  

  " .شھرياحصة اقليم كردستان من الموارد الفعلية المستحصلة 
خالل السنة المالية ، تتخذ في شھر أو أكثر في حالة نقص الواردات الفعلية  )ب(      

الحكومة االتحادية االجراءات الكفيلة لمعالجة اآلثار السلبية المترتبة على 
  .نقص الواردات
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  : ثالثا
يتم في بداية النصف الثاني من كل عام تقييم و مطابقة الواردات الفعلية المستحصلة في 

مع ) 3(من المادة ) ثانيا(و ) اوال(الحسابين الداخلي و الخارجي المذكورين في 
  .  لالجراءات الدستورية الموازنة االتحادية وفقا الواردات المخططة و تعدل

    
  : )5(المادة 

 ضمان انسيابية تمويل تخصيصات النفقات وذلك من خالل رة الماليةعلى وزا  :اوالً 
 االتحادية والوزارات توفير احتياجات المحافظات غير المنتظمة في اقليم

ً للموازنة االتحادية للدولة نقد ووحدات الصرف كافة من ال الغراض تمويل وفقا
ر من الشھر الذي المخصصة في الموازنة االتحادية قبل فترة شھ ةنفقاتھا الشھري

  . يتعلق به انفاقھا 
 ً من ھذه المادة بأحتياجاتھا وفق جدول  )والً أ(تتقدم الجھات المذكورة في الفقرة   :ثانيا

تعده وزارة المالية للمبالغ الخاصة بتغطية نفقاتھا للشھر المتعلق به االنفاق قبل 
  . فترة ال تقل عن شھر من ذلك 

ً ثال  مع جدول االحتياجات  من ھذه المادة )والً أ(في الفقرة  ترفق الجھات المذكورة: ثا
صرف الذي يبين رصيدھا النقدي مع ميزان المراجعة مالھا في كشف حساب

  .شھربمدة االنفاق  لشھرللفترة السابقة المتراكمة  الفعليةللنفقات 
 ً ي منتصف مراجعة للنفقات وااليرادات الفعلية المتراكمة فميزان االقاليم تقديم على :رابعا

  . عنيالشھر الالحق للشھر الم
  

   : )6(المادة 
ھيئة من ھذا القانون ) 2(المذكورة في المادة الموارد المالية اجمالي  تتولى مراقبة  :اوالً 

وتسمى الغراض ھذا  )  ھيئة مراقبة الواردات المالية االتحادية( مستقلة تسمى 
 له بدرجة وكيل وزير نييرأسھا موظف بدرجة وزير ونائبالقانون بالھيئة 

  . ة في اقليمــغير منتظم ةيم ومحافظكل اقلعن  وممثل وخبيرين
 ً من مجلس الوزراء  قرارتشكل ھذه الھيئة بعد صدور ھذا القانون بناًء على : ثانيا

  . مجلس النواب ، على ان يحدد ھيكلھا واختصاصاتھا بموجب نظام  صادقةوم
 ً الموال التي تدخل في صندوق الموارد المالية والتي تتولى الھيئة مراقبة جميع ا: ثالثا

ً للموازنة االتحادية للدولة لضمان حسن  تسحب منه الغراض تمويل النفقات وفقا
التحويالت من حسابات االيرادات  بما في ذلك االستخدام والعدالة في التخصيص

صصة وتوجيھھا نحو االغراض المخ في الحسابات المختصة اتااليداع المغلقة و
  . من الدستور ) 106(لھا وفقاً الحكام المادة 

 ً على الھيئة استخدام احدى شركات المحاسبة العالمية لتدقيق نشاطات الصندوق : رابعا
ورفع تقارير العطاء رأيھا بھذه النشاطات لغرض تضمينھا الخارجي والداخلي 

  .  لوزراءبالتقارير التي ترفعھا الھيئة الى مجلس ا
ً خام بخصوص  جميع البيانات المتعلقة بأموال ونشاطات الصندوق توفيرالھيئة على : سا

االيداع والسحب وكذلك تقديم تقارير فصلية تلخص االنشطة وتقارير شركات 
المحاسبة العالمية واصدار تقرير سنوي علني عن انشطتھا وانشطة الصندوق 
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ير المنتظمة المحافظات غمجالس ولمجلس النواب والمجلس التشريعي لالقاليم 
  .  في اقليم

 ً على الھيئة التحقق من توفر الشفافية واالفصاح في العمليات المالية بموجب : سادسا
المعايير المحاسبية الدولية ومدى تطبيقھا على جميع الحسابات المذكورة في 

  . من ھذا القانون ) 3(المادة 
 ً الخارجي والداخلي حسب التأكد من صحة وعدالة توزيع االيرادات من الحساب : سابعا

من ھذا القانون ورفع تقرير شھري لمجلس الوزراء ومجلس النواب ) 4(المادة 
  .عند اكتشاف اية انحرافات من ھذا القبيل 

  
  : )7(المادة 

فيه نسبة معينة من فائض الواردات تودع  )صندوق المستقبل(يؤسس صندوق يسمى 
  .ونمة و تنظم ادارته وتمويله بقانلالجيال القاد

  
 ):8(المادة 

في حالة عدم التزام االقاليم و المحافظات الغير المنتظمة في اقليم بتوريد المستحقات 
  . من الدستور فسيتم تسويتھا بدأ من اول استحقاق 110االتحادية حسب المادة 

  
  ):9(المادة 

السابقة على ليم بين الحكومة االتحادية وحكومة االقتتم تسوية المستحقات المالية العالقة  
 .للدستور والقوانين النافذة" بين وزارتي المالية للطرفين وفقانفاذ ھذا القانون 

  
  ):10(المادة 

  على وزير المالية اصدار التعليمات الالزمة لغرض تنفيذ ھذا القانون 
  

   ):11(المادة 
  ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام ھذا القانون 

  
  :)12(المادة 

  2008بعد نشره في الجريدة الرسمية ويتم العمل بموجبه للسنة المالية  ينفذ ھذا القانون 
 

  : االسباب الموجبة
بصورة كفوءة  ومراقبتھااإلتحادية  الموارد الماليةوصرف  ادارة لغرض ضمان

وتوفير احتياطي لالجيال  لھذه المواردتوزيع عادل ومنصف  وشفافة، وتحقيق 
   .القادمة

  
  فقد شرع ھذا القانون


