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وعمالً بالصالحيه   2012تسهيالً لتنفيذ قانون الموازنه االتحاديه لجمهورية العراق لعام / 
يسرهما ان ) منه  52الماده ( بأحكام لكل من وزيري الماليه والتخطيط االتحاديين المخوله
جيه التي بعد ان وضعت في االطار العام لالستراتي االتحاديه تعليمات تنفيذ الموازنه يرسال 

تتطلبها المرحله الراهنه مؤكدين على االستفاده القصوى من التخصيصات المالية المعتمده في 
 الموازنه لتوظيف الطاقات من اجل مواصلة البناء الحضاري المتطور للمجتمع العراقي .

)      22تضمنت التعليمات المعدة وفقاً الحكام قانون الموازنه العامه االتحاديه رقم ( -1
   -مايلي :  2012سنة /ل

    الضوابط الالزمه لتنسيق صالحية الوزارات والدوائر غير المرتبطه  القسم االول //
        بوزارة والمحافظات ومجالسها ومكاتب المفتشين العموميين في                         
استخدام التخصيصات المعتمده في الموازنة .                              

.   2012تعليمات تنفيذ الموازنة االتحاديه لسنة / القسم الثاني //    
المالكات .القسم الثالث //   
تعليمـات وصالحيـات تنفيـذ نفقات المشـاريع الرأسمـاليـه                القسم الرابع //  

.    2012( االستثماريه ) لسنـة /                             
ارة التقيد التام بما ورد في هذه التعليمات تحقيقاً للمصلحه العامه ترجو هذه الوز -2

 وتجنب التجاوز على المال العام وبالتالي التعرض للمحاسبه القانونيه ال سامح هللا .

واخيراً تتمنى الوزارة للجهات المعنيه المنفذه الموفقيه في عملها من اجل بناء عراق     
اً .مزدهر مستقر امنياً واقتصادي  

 
... ومن هللا التوفيق                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

رافع حياد العيساوي  د.                        علي شكري                       د.                
وزير المالية                                                      وزير التخطيط                

                /    /2012                                                       /    /2012  
 

 
 
 



 2 

 

 
 

) لسنة  22 ) من قانون الموازنـة العامة االتحاديـة رقم (52استناداً الحكام المادة (
اصدرنا التعليمات االتية 2012/   

 
لقســم االول ــــ ا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان دليل حسابات الموازنــــة ( تصنيــف الموازنة ) اعتمد مبدأ الشفافية والشمولية ومبدأ الوح�دة ـ 

الجانب النوعي في انواع المص�روفات الت�ي يج�وز  وتحديدقضى بها قانون االدارة المالية   ، التي
فه��و يح��دد  2012للس��نة /العام��ة االتحادي��ة ، ام��ا ق��انون الموازن��ة  التعام��ل به��ا ل��الدارة او الوح��دة

العام��ة المخصص��ة اي يق��رر ح��دود الق��درة االنفاقي��ة (التخصيص��ات    الجان��ب الكم��ي لالم��وال 
 .المسموح بها لالدارة التي تتحرك في نطاقها خالل السنة المالية  )المالية

ات في حدود اوجه االنفاق للتخصيص�ات المعتم�دة ف�ي الموازن�ة ان تقييد ادارات الدولة بحجم النفق
يمث��ل عنص��را" اساس��يا" م��ن عناص��ر التخط��يط الم��الي الس��ليم واالدارة الجي��دة ف��ي الدول��ة كم��ا ان 

قد يترتب عليه تحميل موازنة سنة معينة بالمبالغ الت�ي ل�م يتحق�ق ص�رفها ،    التوقف عن االنفاق 
ى الوزارات والجهات غيرالمرتبط�ة ب�وزارة ان تق�دم ال�ى وزارة لذلك وفي ضوء ماتقدم ينبغي عل

 -المالية البيانات المالية االتية :
 

 الشهريميزان المراجعة -1
يب��ين في��ه مق��دار المب��الغ الت��ي اس��تلمتها االدارة او الوح��دة م��ن وزارة  -: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ��ـ

خصيصات الموازنة وتدرج فيه المب�الغ الت�ي ت�م ص�رفها م�ن المالية ( دائرة المحاسبة ) المتمثلة بت
تلك التخصيصات وبيان اوجه الصرف مع تقرير يوضح فيه مفردات ه�ذه النفق�ات كم�ا" ونوع�ا" 
بحيث يعطي الميزان صورة واضحة عما قامت ب�ه االدارة خ�الل الش�هر المنص�رم س�واء بالنس�بة 

ات حس��ب مص��ادر تحص��يلها وبالت��الي م��دى ال��ى المص��روفات الفعلي��ة واوج��ه ص��رفها او االي��راد
 الحاجة الى السيولة النقدية التي تتطلبها خطة الشهر التالي على ان 

ة / دائ�رة المحاس�بة ف�ي موع�د التتج�اوز ي�يودع مي�زان المراجع�ة م�ع التقري�ر ال�ى وزارة المال -أ 
 .) ايام من نهاية كل شهر10مدته (

كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد  تودع الوزارات ودوائر اقليم كردستان -ب 
) ايام من نهاية كل ش�هر ال�ى دائ�رة المحاس�بة ف�ي اقل�يم كردس�تان وم�ن ث�م ترس�ل ال�ى وزارة 10(

 المالية االتحادية / دائرة المحاسبة.
 
 الموازنة النقدية -2

زن���ة نقدي���ة ش���هرية فعلي���ة للنفق���ات تلت���زم كاف���ة ال���دوائر بتنظ���يم موا -:ــــــــــــــــــــــــــــــــ���ـ 
الحس��ابات  الت��دفقات النقدي��ه م��نالت��ي حص��لت خ��الل الش��هر عل��ى ان تتض��من  النقدي��ه واالي��رادات

الدائنون والمدينون وكافة العمليات الحسابية  النقديه من مبالغالالوسيطه (السلف واالمانات ) وكذلك 
 السيولة النقدية من حيث الوقت والمبلغ المطل�وببيان موقف لالتي تتعلق بالناحية المالية والحسابية 

على ان يشفع بتقرير يوضح الحرك�ة ف�ي تل�ك الحس�ابات خ�الل الش�هر المعن�ي م�ن واق�ع اس�تمارات 
موحدة تعتمد من قبل وزارة المالية / دائرة المحاسبة تعزز ذلك وان تلت�زم به�ا ال�وزارات والجه�ات 

وتعتب�ر  غير المنتظمة ب�أقليم ومج�الس المحافظ�ات كاف�ة غير المرتبطة بوزارة واالقاليم والمحافظة
 هذه االستمارات من مستلزمات التمويل 

2012تعليمـــــات تنفيــــذ موازنــــــة عــــــام /   
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 االيــــــرادات -3
   -ــــــــــــــــــــــــــ :

يج��ب قي��د جمي��ع االي��رادات بمافيه��ا التبرع��ات والهب��ات والم��نح واالعان��ات والق��روض المختلف��ة  -أ 
اي�رادا" ف�ي الحس�ابات المختص�ة واليج�وز تنزي�ل قس�م م�ن  سواءأً كانت من داخل او خارج العراق

المصروفات او كلها من اصل االيرادات وقيد الصافي اي�رادا" ، ب�ل يقتض�ي اي�داع كاف�ة االي�رادات 
م��ن مختل��ف مص��ادرها ف��ي حس��اب االدارة المعني��ة المفت��وح ل��دى المص��رف المخ��تص واليج��وز 

 .دارة بأي حال من االحوال بها او االحتفاظ بجزء منها في صندوق اال التصرف
تقي��د مب��الغ الم��نح او التبرع��ات المقدم��ة م��ن قب��ل حكوم��ات ومؤسس��ات اجنبي��ة ال��ى ال��وزارات  –ب 

والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة او المحافظ�ات ومج�الس المحافظ�ات اي�راداً نهائي�اً للخزين�ه س��واء 
ريع عل�ى ان ي�تم قي�د اقيامه�ا كانت ه�ذه الم�نح والتبرع�ات  عل�ى ش�كل مس�اعدات فني�ة او تنفي�ذ مش�ا

التخمينيه ف�ي س�جالت ال�وزاره او الجه�ه غي�ر المرتبط�ه ب�وزاره او االق�اليم والمحافظ�ات ومج�الس 
المحافظ��ات ذات العالق��ه ويك��ون قب��ول الم��نح النقدي��ه او العيني��ه واع��ادة تخصيص��ها بالتنس��يق ب��ين 

 الجهات المستفيده وكل من وزارتي التخطيط والماليه  .
ير يد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزتق – ج

 االتح��ادي  عل��ى ان يق��وم وزي��ر المالي��ة االتحادي��ه اي��رادا" نهائي��ا" للخزين��ة العام��ة المالي��ة االتح��ادي 
لت�ي غ�راض الال ق�اً هة غير المرتبط�ة ب�وزارة للص�رف وفبتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الج

 ا .منحت الجله
 ولجن�ة الش�راكه التابع�ه لمكت�ب نائ�ب رئ�يس ال�وزراء للش�ؤون االقتص�اديهتقوم وزارة التخطيط  -د

بتقديم كشوفات شهرية بمبالغ المنح المستلمة م�ن قبله�ا والمص�ادق عليه�ا ال�ى وزارة المالي�ة/ دائ�رة 
واالق�اليم  ب�وزارة المرتبط�ةالموازنة ألعتمادها ض�من الموازن�ة الس�نوية لل�وزارات والجه�ات غي�ر 

والمحافظة غير المنتظم�ة ب�أقليم ومج�الس المحافظ�ات وينبغ�ي عل�ى األدارة المعني�ة ان تعل�م وزارة 
 الكشوفات اعالهالمالية بكل منحة او تبرع لم يرد ذكره في 

 
ل تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدي�ة الت�ي تحص� -هـ 

عليها بموجب اتفاقي�ات م�ع حكوم�ات او مؤسس�ات اجنبي�ة اي�رادا نهائي�ا للخزين�ة العام�ة االتحادي�ة 
وعلى وزارة المالية االتحادية اعادة تخصيصها لالغراض التي منحت ألجلها وذلك بالتنس�يق م�ع 

 وزارة التخطيط االتحادية.
 
 22/9/2008ف��ي  36001/  404يج��ب مراع��اة م��ا ورد باعم��ام دائ��رة الموازن��ه / الم��رقم   -و

المعالج��ات الحس���ابيه  بش��أن  5/5/2011ف��ي  22391مامه��ا الم���رقم بموج��ب اع علي��ه والمؤك��د
 لموضوع المنح النقديه والعينيه المقدمه لجمهورية العراق من قبل الدول والمنظمات الدوليه .

 
ام��ا لمراجع��ه وي��تم اظهاره��ا ف��ي م��وازين ا 31/12/2012تقي��د االي��رادات المتحقق��ة لغاي��ة  – ز

للموازن�ة العام�ة االتحادي�ة للس�نة  فتقي�د اي�راداً  2012االيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/ 
 .  2013المالية/ 

االلتزام بعدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومه االتحاديه على اقاليم ومحافظات العراق  – ح
اريع االستراتيجيه المموله من هذه القروض وحسب نسب سكانها بعد االخذ بنظر االعتبار المش

حصراً مع مراعاة االسبقيه بتوزيع القروض الجديده للوزارات واالقاليم والمحافظات التي لم 
 تستفد من القروض سابقاً .
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التقارير الشهرية الموحدة  - 4 
او االق�اليم  غي�ر مرتبط�ة ب�وزارة تقوم كل وزارة او جه�ة -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

بأع�داد تقري�ر ش�هري موح�د ع�ن نش�اطاتها  او المحافظة غير المنتظمة بأقليم او مجلس المحافظ�ة
وم�ا ت�م تنفي�ذه م�ن االعم�ال والخ�دمات والمه�ام المكلف�ة بأنجازه�ا ونس�بة مرحل�ة االنج�از عل�ى ان 

غاالة للوقوف على اعمال ال�وزارات يكون التقرير بينا" وواضحا" يمثل واقع الحال الفعلي دون م
ومراقب��ة الموازن��ة والخزين��ة ومعرف��ة اوج��ه  و المحافظ��ات ومج��الس المحافظ��ات ودوائ��ر الدول��ة

 . لالموال العامة واغراض الصرف الفعلية االنفاق
 

 
الحسابات الختامية -5   

االلتزام بتقديم الحسابات الختامي�ة يقتضي على  وحدات االنفاق  -:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغرض اج�راء اعم�ال الرقاب�ة  31/1/2012الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه  2011لسنة/

  والتدقيق عليها
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 ـ القســــم الثانــــي ـ
 

2012تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية لسنة /   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ــ االيرادات  1المادة ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العام�ة االتحادي�ة نظرا" لالهمية الكبيرة التي توليها السياسة المالية لموضوع ايرادات الموازنة    

او االقاليم او المحافظ�ة غي�ر  الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يتحتم على كافةلذلك فانه 
توفير االموال الالزمة لتغطي�ة االنف�اق الع�ام وبالت�الي تهي�أة  المنتظمة بأقليم او مجالس المحافظات

جباي��ة  أس��اليب مقوم��ات تنفي��ذ الخط��ط والب��رامج الت��ي تض��منتها الموازن��ة وه��ذا يتطل��ب تط��وير
ي��رادات م��ن مختل��ف مص��ادرها م��ن الض��رائب والرس��وم والغرام��ات واج��ور الخ��دمات للغي��ر اال

وااليرادات االخرى وفقا" لما هو منصوص عليه في الق�وانين واالنظم�ة والتعليم�ات ذات العالق�ة 
مؤكدين على ضرورة بذل اقصى الجهود لمتابعة تحصيل االيرادات المذكورة في مواعيد تحققه�ا 

م التماهل او التسامح في تحصيلها لسبب او الخر ، لذلك يقتضي التدقيق والتحقق اوال" باول وعد
ونش�ير العام�ة للدول�ة في ذلك وبخالفه سيتحمل الموظف المختص االضرار التي تلح�ق بالخزين�ة 

بق�انون ، ن اال بهذا الخصوص الى عدم اس�تيفاء اي�ة رس�وم او ض�رائب او غرام�ات م�ن الم�واطني
بم�ا فيه�ا المحافظ�ات  بة عل�ى كاف�ة ال�وزارات والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارةونؤكد بهذه المناس

إيداع االيرادات المتجمعة في حس�اباتها ل�دى المص�رف وع�دم االحتف�اظ ب�أي مب�الغ ف�ي  ومجالسها
 .الصندوق 

 
 ــ النفقات  2لمادة ــ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هة غير المرتبطة بوزارة او االقليم او المحافظ او رئيس يخول الوزير المختص او رئيس الجأ ــ  

 للنفقات التشغيلية اعتمادات الحسابات الرئيسيةضمن   مجلس المحافظة صالحية الصرف مباشرة
االعانات/ المصروفات االخرى/ و السلع والخدمات/ الفوائد/ المنافع االجتماعية/ المنح/الرواتب (

مش��اريع االس��تثمارية ف��ي ض��وء التخصيص��ات المعتم��دة ض��من  النفق��ات الرأس��مالية) ونفق��ات ال
ل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة يخوتوله  2012/ سنةموازنتها ل

وبالتنسيق مع دائرة المحاسبه دون تجاوز التخصيصات المذكوره صالحية الصرف كالً او جزءاً 
 .مع مراعاة ما يلي 

 

العامه  دق عليها في الموازنة السنويةالصرف وفق االعتمادات المصا استخدام  يتمان   -اوال" :
 .لالغراض المحددة لها االتحاديه 

 

بموج�ب خط�ة  العام�ه االتحادي�ه ان ي�تم اس�تخدام االعتم�ادات المخصص�ة ف�ي الموازن�ة -:ثانيا" 
 االتحادي . انفاق يصادق عليها وزير المالية 

 
ج��وز ال��دخول ف��ي والي العام��ه االتحادي��ه  ت المخصص��ة ف��ي الموازن��ةاعتم��ادالتقي�د باال -ثالث��ا" :

مخص�ص ف�ي الموازن�ة او ع�دم ت�وفر التخصيص�ات المالي�ة  ه�و بما يزي�د عم�ا االلتزام بالصرف 
وف��ي حال��ة ع��دم كفاي��ة التخص��يص ي��تم اللج��وء ال��ى المن��اقالت وفق��اً للص��الحيات  الالزم��ة ل��ذلك

لتأمين ذلك قبل عملية الصرف والتجاوز على التخصيصات. المنصوص عليها في هذه التعليمات 
. 
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خ���ارج  تخصيص���ات اض���افيه ايع���دم مفاتح���ة وزارة المالي���ه االتحادي���ه بش���أن طل���ب  -رابع���اً :
 . نه االتحاديهازانون الموبعد تشريع ق تخصيصات الموازنه 

 
) ف��ي 10/1/10303يراع��ى اعم��ام االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء الم��رقم ( ش ز/  -خامس��اً :

بش�أن ص�الحيات واج�راءات  2009) لس�نة/ 90ومرفقه قرار مجلس ال�وزراء رق�م ( 8/4/2009
مرف�ق كت�اب االمان�ة  2011) لس�نة/30منح العقود والموافقة عليه�ا وق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م (

وق��رار مجل��س  27/1/2011) ف��ي 10/1/2/11/42/251العام��ة لمجل��س ال��وزراء الم��رقم (ش ز/
مرف�����ق كت�����اب االمان�����ة العام�����ة لمجل�����س ال�����وزراء (ش  2011) لس�����نة/37( ال�����وزراء رق�����م

وعقود مفردات البطاقة التموينية وق�رار المتعلقة بشأن شراء  2/2/2011) في 10/1/5/4016ز/
المعم���م بكت���اب االمان���ه العام���ه لمجل���س ال���وزراء             2011لس���نة /  372مجل���س ال���وزراء رق���م 

والمؤكد عليه بكتاب االمانه العام�ه لمجل�س   13/10/2011في  36385/ أعمام/10/1ش.ز/ رقم
بش�أن ص��الحيات م�نح العق�ود الت�ي تزي��د   30/11/2011ف�ي   3/41715د. ت/ ال�وزراء الم�رقم 

وقرار مجلس ال�وزراء رق�م  2009لسنة / 90عن الصالحيات الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم 
لمجل��������س ال��������وزراء الم��������رقم  المعم��������م بكت��������اب االمان��������ه العام��������ه  2012) لس��������نة /56(

 . 15/2/2012والمؤرخ في  5798/أعمام/10/1ش.ز/
 

ان يتم العمل بالضوابط الصادرة عن وزارة المالية/ الدائرة القانونية والواردة بكتابه�ا  -: سادساً 
بش��أن اج��ور العم��ل بس��اعات العم��ل االض��افية واعم��ام دائ��رة  27/1/2010) ف��ي 2437الم��رقم (

 .18/3/2010) في 11015الموازنة رقم (
 

ب ــ  تؤكد هذه الوزارة على وجوب الضغط على النفقات والحد منها وترشيدها وان يك�ون ه�دف 
االدارات الحكومي�ة الت��دبير والتركي�ز عل��ى اع��ادة اعم�ار البن��ى التحتي��ة لل�وزارات والجه��ات غي��ر 

وضرورة اتباع  ظاتواالقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ومجالس المحاف المرتبطة بوزارة
الدق��ة عن��د التص��رف ف��ي االم��وال العام��ة وتوجيهه��ا وص��رفها لالغ��راض المخصص��ة م��ن اجله��ا 

 حصرا"
دراس�ة  تس�تكملوعل�ى ان وتوزي�ع مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة  ش�راءبتستمر وزارة التج�ارة  –ج 

بطاقة التموينية وتوفير الشروط الالزمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات ال
 .  2012خالل النصف االول من عام  وتحت اشراف وزارة التجارة

 
U أحكام عامة -3-المادة: 
U صالحيات الشراء 
يتم الش�راء للس�لع المص�نعه محلي�اً م�ن القط�اع الخ�اص او القط�اع المخ�تلط اذا اعت�ذر القط�اع ــ  أ

ف�ي حال�ة ع�دم االجاب�ة خ�الل ه�ذه  العام عن ذلك  خالل مدة س�بعة اي�ام ويعتب�ر ف�ي حك�م االعت�ذار
الم��دة بأس��تثناء وزارة الكهرب��اء اس��تناداً ال��ى كت��اب لجن��ة الش��ؤون االقتص��ادية الم��رقم (س. ل / 

ويخض���ع التجهي���ز أو التنفي���ذ لغي���ر الس���لع المص���نعه محلي���اً لقواع���د  20/9/2007) ف���ي 1273
والعام ومراعاة احكام  المناقصات والتعاقدات في تساوي الفرص بين القطاعين الخاص والمختلط

 22والفق�رة /  1991) لس�نة 17ومنشور دائ�رة المحاس�بة رق�م ( 1991) لسنة / 201القرار رقم (
مرفق كت�اب االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء  2009) لسنة / 290من قرار مجلس الوزراء رقم (

االمان�ة العام�ة والمؤكد علي�ه بكت�اب  30/8/2009) في  26349/ اعمام / 1/ 10المرقم (ش ز / 
وعل�ى ان تلت�زم  27/10/2009) ف�ي  32635اعم�ام /  8/ 1/ 8لمجلس الوزراء المرقم ( م ت / 

ال��وزارات كاف��ة والجه��ات غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة والمحافظ��ات ومج��الس المحافظ��ات ف��ي ش��راء 
المجمعه  على ان ال تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات الوزارات االتحاديهاحتياجاتها من منتجات 

االستيراديه لها وعلى ان التكون اسعار المنتجات المحليه اعلى %) من الكلفة 25( والمصنعه عن
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% ) م�ع مراع�اة مواص�فات النوعي�ه والج�وده وف�ي  10من مثيلتها المس�تورده بنس�بة تزي�د ع�ن ( 
  . -الشراء وفقاً للصالحيات االتيه : يتمحالة اعتذار القطاع العام 

 

 .دينار ) دون توسط لجنة المشتريات  مليون) دينار ( 1000000( لحد -اوال" :
 

 عش��رة(  ) دين��ار 10000000دين��ار ) ولحـ��ـد ( مليون) دين��ار( 1000000اكث��ر م��ن (-ثاني��ا" :
 ماليين دينار ) عن طريق لجنة المشتريات ( بدون عروض ) 

 
) دين�ار  100000000مالي�ين دين�ار ) ولح�د ( عش�رة) دينار (10000000اكثر من ( -ثالثا" :

مليون دينار) عن طري�ق لجن�ة المش�تريات عل�ى ان تق�دم ثالث�ة ع�روض ف�ي االق�ل الختي�ار مائة (
 .افضلـــها مـــــن ناحـــــية السعــــر والجودة 

 
اح�د اس�اليب التعاق�د  مليون دينار) عن طريق مائة) دينار (  100000000اكثر من ( -رابعا" :

والتعليم�ات المعدل�ه  2008) لس�نة / 1ات تنفيذ العقود الحكومي�ة رق�م (المنصوص عليها في تعليم
لس��نة /  )56و 372و  90( م��ع مراع��اة م��ا ج��اء بق��رارات مجل��س ال��وزراء المرقم��ه ذات العالق��ة

 على التوالي .2012و 2011و  2009
 

خاله�ا اليجوز تجزئة المشتريات او تنفي�ذ االعم�ال والخ�دمات او مب�الغ المناقص�ات بقص�د اد ــ ب
اذا تكرر شراء مادة  اً ضمن الصالحيات الواردة في الفقرة /أ اعاله ويعتبر الشراء او العمل مجزء

 خالل الشهر الواحد بنفس العمل وألكثر من مرة معينة او القيام 
)  1/3يراعى استبدال اعضاء لجان المشتريات التي لها عالقة بالشراء من السوق وبمعدل ( ــ ج

شكل دوري حفاظا" على حقوق الخزينة العام�ة وتحدي�د م�دة بق�اء اعض�اء اللج�ان اعضاء اللجنة ب
الم��ذكورة لم��دة التزي��د عل��ى س��تة اش��هر واليج��وز تجدي��دها ب��اي ح��ال م��ن االح��وال اال ف��ي حال��ة 

المش�تريات  الضرورة القصوى وتحق�ق الحاج�ة الماس�ة واليج�وز بع�دها اش�راك العض�و ف�ي لجن�ة
 عن سنة واحدة  ثانية اال بعد مضي مدة التقل

 
يراعى عند اشراك العضو المالي في لجان المشتريات ان اليكون مسؤوال" عن تدقيق وقبول  ــ د

 مستندات اللجان التي شارك فيها سواء في الصرف او التدقيق
 

 ــ االلتزام بشروط العقد  4المادة ــ 
 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

 ورة االلت��زام بش��روط العق��ود الت��ي تبرمه��ا ال��وزارات والجه��ات غي��ر المرتبط��ه ب��وزارهض��ر -أ 
وف��ق الص��يغة المثبت��ه ف��ي ت��اريخ  واالق��اليم والمحافظ��ة غي��ر المنتظم��ة ب��أقليم ومج��الس المحافظ��ات

  .المعدله 2008) لسنة / 1مع مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( ابرامها
 

 .15/12/2012دخول بأي التزام تعاقدي بعد تاريخ مراعاة عدم ال –ب 
 

ض�ع التخصيص�ات المالي�ة ان ي�تم وعق�ود يمت�د تنفي�ذها ألكث�ر م�ن س�نة يراعى عند االلت�زام ب – ج
ث يتعذر تدوير او نق�ل اي مب�الغ متبقي�ة م�ن موازن�ة ــــادمة حيــــفي موازنة السنة الق لها الالزمة

) م�ن ق�انون االدارة المالي�ة 4م�ن القس�م ( 1علي�ه الفق�رة /سنة معينة الى سنة اخرى ع�دا مانص�ت 
  2004لسنة /  95رقم 
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 ت واالهداء آــ صرف المكاف 5المادة ــ 

 -ـــــــــــــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
والس�ادة رة يخ�ول ال�وزير المخ�تص ورئ�يس الجه�ة غي�ر المرتبط�ة ب�وزا  -ت :آصرف المكاف –أ 

او عيني�ة للع�املين بجه�ود  ص�الحية منـــ�ـح مكاف�أة نقدي�ةالمحافظين ورؤساء مجالس المحافظ�ات 
استثنائية وغير العاملين لقاء خدم�ة م�ؤداة ال�ى ال�وزارة او الجه�ة غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة وض�من 

الف دينار)  ) الف دينار (خمسمائة 500بما اليتجاوز ( الموازنة المختصةالمقرره بتخصيصات ال
ول��ه ان يخ�ول ص��الحيته ك��ال" او ج�زءا" ال��ى  رؤوس��اء ال��دوائر  ر الواح��دش��هلف�ي ك��ل حال��ه ف�ي ا

االعم�ال الت�ي  نف�س التابعة له والمقصود بالحالة بان اليتكرر صرف المكاف�اة ل�ذات الش�خص ع�ن
 يزي��د الوعل��ى ان  وتمي��زه ع��ن اقران��ه ف��ي الوظيف��ة  والت��ي تتطل��ب جه��ودا" اس��تثنائية، يق��وم به��ا 

الممنوحة للموظفين على مليون دينار س�نوياً للش�خص الواح�د  او العينيه  مجموع المكافآت النقدية
) 26ولنفس العمل وضمن التخصيصات المق�ررة بالموازن�ة المختص�ة اس�تناداً ال�ى احك�ام الم�ادة (

 منوح��ةويس��تثنى م��ن ذل��ك المكاف��آت الم 2012) لس��نة / 22م��ن ق��انون الموازن��ة  االتحادي��ة رق��م (
للعاملين في المشاريع االستثماريه من نسبة المتابعه واالش�راف ومكاف�أت اعض�اء مجل�س الن�واب 

الم�اليين ومكاف�أت المحافظات واعضاء المجالس المحليه واعضاء لجنة الخبراء  واعضاء مجالس
اعض��اء مج��الس االدارات  تات االس��تثمار ف��ي المحافظ��ات ومكاف��أاعض��اء مج��الس االدارة لهيئ��

ركات العامه وهيئات الرأي والمج�الس العلي�ا المش�كله بموج�ب ق�وانين ناف�ذه واللج�ان المش�كله للش
ت الخب�راء ف�ي اللجن�ه المركزي�ه وزراء حسب الض�وابط المق�رره ومكاف�أباالمانه العامه لمجلس ال

  المخت��ارين ال��وارده بالم��اده       تمكاف��أو 2009) لس��نة /20ف��ق الق��انون رق��م (واللج��ان الفرعي��ه و
 .  2011) لسنة / 13من قانون المختارين رقم ( ) اوالً  – 8(
 
يقصد بغير العاملين الوارد ذكرهم بالفقرة (أ) اعاله هو كل م�ن يق�دم خدم�ة م�ؤداة لل�وزارة او  –ب 

الجهة غير المرتبطة بوزارة او االقليم او المحافظة غير المنتظمة ب�أقليم او مجل�س المحافظ�ة م�ن 
سواء على المالك الدائم او المؤقت  او اي شخص اخ�ر يق�دم خدم�ة لل�وزارة او غير العاملين فيها 

 مجلس المحافظة. افظة غير المنتظمة بأقليم اوالجهة غير المرتبطة بوزارة او االقليم او المح
 

بن�اء" عل�ى مقتض�يات المص�لحة العام�ة يخ�ول ال�وزير المخ�تص  -ــ االهداء للسلع والخدمات : ج
 او الس�ادة المح�افظين ورؤس�اء مج�الس المحافظ�ات ة غيــــ�ـر المرتبط�ة ب�وزارةورئيس الجهــــــ

اهداء السلع والخدمات بين ال�دوائر الحكومي�ة ( الممول�ة مركزي�ا" )الت�ي التتجاوزقيمته�ا الدفتري�ة 
) ملي���ون 50عش���رة مالي���ين دين���ار ) ول���وزير المالي���ة لح���د مبل���غ (() مالي���ين دين���ار   10مبل���غ (

 ون دينار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء دينار(خمسون ملي
 
يتم نقل الموجودات بين ال�وزارات والجه�ات االخ�رى وف�ق االلي�ة نقل ملكية الموجودات :  -د

ع�دد     والتعليمات  4/10/1995) في 107التي رسمها قرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم (
 وزارة الماليه .الصادره من  1996) لسنة /2(
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   ــ شطب الديون والموجودات 6المادة ــ 
   -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

) م�ن ق�انون االدارة 4) م�ن القس�م (11يج�ري العم�ل باحكـــ�ـام الفق�رة (   -ب الديون :ـــــشط –أ 
 ونبشأن شطب الدي 2004لسنة / 95المالية  رقم /

ف��ي  16653يراع��ى العم��ل بمنش��ور ع��ام دائ��رة المحاس��به الم��رقم   -ش��طب الموج��ودات : –ب 
 حول شطب الموجودات . 1/2/2006في  1512المرقم  والمعدل بأعمامها 22/1/2005
مرف��ق كت��اب االمان��ه العام��ه  2011لس��نة /  191مراع��اة العم��ل بق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م  -ج 

موج��ودات البش��أن ش��طب  20/6/2011ف��ي  19846/ أعم��ام/ 1لمجل��س ال��وزراء الم��رقم ش/ز/
 اضرار الحرب . و
 

 ــ االلتزام بالتخصيصات  7المادة ــ 
  -: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2004) لس�نة / 95رق�م ( التاكيد على االلتزام الت�ام بأحك�ام ق�انون االدارة المالي�ة وال�دين الع�ام -أ 
ى تجهيز م�واد اوس�لع او تق�ديم خ�دمات ـــــعدم الدخول بأي التزامات ماليةاو التعاقد علتضمنة الم

 قبل التأكد من توفر التخصيص المالي الالزم لذلك في الموازنة المختصة 
اليجوز لمراكز ( دواوين ) الوزارات استغالل التخصيصات المعتم�دة لل�دوائر والتش�كيالت  –ب 

 يجوز استغاللها لغير االغراض المخصصة لها التابعة لها كما ال
 

بأستثناء  استغالل تخصيصات المشاريع الراسمالية الغراض االنفاق التشغيلي بتاتا" اليجوز –ج 
مؤكدين على وج�وب محاس�بة االش�خاص المس�ؤولين ع�ن التج�اوز عل�ى مبلغ االشراف والمتابعه 

المنص��وص عليه��ا بق��انون انض��باط  التخصيص��ات المعتم��دة ف��ي الموازن��ة عل��ى وف��ق االج��راءات
 موظفي الدولة والقطاع العام وقانون االدارة المالية 

 
يوق��ف ص��رف اي نفق��ة ف��ي حال��ة ص��دور اي ق��رار او توجي��ه بايقافه��ا وتعتب��ر التخصيص��ات  –د 

المالية  المعتمدة  لها في الموازنة مجمــــدة تلقائيا" واليجـــــ�ـوز الص�رف منه�ا او طل�ب مناقلته�ا 
 غرض كان  الي
 .31/12/2012تستخدم االعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية  -هـ 

 
العام��ه بع��د اس��تبعاد تخصيص��ات مرك��ز ال��وزارة تلت��زم ال��وزارات االتحادي��ة بتوزي��ع النفق��ات  -و

االتحادي��ه واالدارات المركزي��ه التابع��ه له��ا والمش��اريع االس��تراتيجيه الت��ي تس��تفيد منه��ا اكث��ر م��ن 
) م�ن 13فظه والنفقات السياديه وحصة اقليم كردستان الوارده في الفقره ( ثالث�اً ) م�ن الم�ادة (محا

وف�ق النس�ب الس�كانيه للمحافظ�ات غي�ر  2012) لس�نة / 22ازنه العامه االتحاديه رق�م (قانون المو
 المنتظمه في اقل�يم ومس�ك الس�جالت الت�ي تش�ير ال�ى االنف�اق الفعل�ي لك�ل محافظ�ه واع�الم مجل�س

 . النواب 
 

 للتأك�دعلى المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة  –ز 
عليها وعن�د  ة) المشاراليها اعاله بعد اقرار الموازنة العامة االتحادية والمصادقمن تنفيذ الفقرة (و

 ) من القانون المشار اليه اعاله.13ة (التنفيذ الفعلي للموازنة استنادا الحكام الفقرة تاسعاً من الماد
 

على ديوان الرقابة المالية االتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات  -ح 
االتحادي��ة والجه��ات غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة التأك��د م��ن تنفي��ذ الفق��رة (و) المش��ار اليه��ا  اع��اله عن��د 

مصادقة عليها وعند تنفيذها فعلي�اً  اس�تنادا الحك�ام الفق�رة ثامن�اً االتحادية وال العامه اقرار الموازنة
 ) من القانون المشار اليه اعاله .13من المادة (
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وهذه التعليمات  2012) لسنة / 22ال يعمل بأي قرار مخالف لقانون الموازنة االتحادية رقم ( - ط
ويص�ادق يكتس�ب الش�رعية القانوني�ة  وال تتحمل الخزينة العامة اي اعباء مالي�ة له�ذا الق�رار م�ا ل�م

 اوال) من القانون اعاله. -38استنادا ألحكام المادة (عليه في مجلس النواب 
 

 ــ المناقالت  8المادة ــ 
 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــ :

ل��وزير المالي��ة ص��الحية اج��راء المناقل��ة ب��ين اعتم��ادات الموازن��ة العام��ة االتحادي��ة  -أ
 .مستوى االبواب واالقسام والحسابات الرئيسية والفرعية  السنوية على

 
ورئ�يس مجل�س  ورئ�يس الجه�ة غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة والمح�افظ ر المخ�تصــول الوزيـيخ – ب

[الس��لع  يــ��ــالت بيــ��ـن اعتمـ��ـادات الحســ��ـاب الرئيســــــ��صالحـ��ـية اجــ��ـراء المناقالمحافظ��ة 
ال  وبنس���بةالمس���تلزمات الس���لعية ، ص���يانة الموج���ودات ) لمس���تلزمات الخدمي���ة ، ا( والخ���دمات ]

الت��ي ت��م  االخ��رى%)  ( عش��رون م��ن المائ��ه ) م��ن وح��دة ص��رف لوح��دة الص��رف 20تتج��اوز (
) م�ن 9القس�م () م�ن 8تخفيض اعتماداتها بأستثناء المشاريع الرأس�ماليه م�ع مراع�اة احك�ام البن�د (

 . 2004) لسنة /95قانون االداره الماليه رقم (
 

 اجراء المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التش�غيلية وال جوزالي – ج
 .  وبقية النفقات الرواتب مادة تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى

 
اليجــ��ـوز اج��راء اي مناقل���ة ض��من تخصيص���ات اعم��ار وتنمي��ة االق���اليم والمحافظ��ات ب���ين  - د

 المحافظات 
 

الم�وارد الذاتي�ة  ص�الحية اج�راء مناقل�ة ب�ين االتح�ادي خول وزير البلديات واالشغال العامة ي -هـ
واج���راء المناقل���ه ض���من حس���اب الس���لع  لموازن���ات مؤسس���ات البلدي���ة ض���من المحافظ���ة الواح���دة

 والخدمات لكل مؤسسة بلدية . 
 
 

 اعادة تخصيصــ  9المادة ــ
   -ــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل��وزير المالي��ة االتح��ادي اع��ادة التخصيص��ات غي��ر المس��تنفذة والمخصص��ة لمش��روع االس��لحة  -أ 
ض�من موازن�ات ك�ل م�ن وزارت�ي ال�دفاع والداخلي�ة  )  F.m.s( والمعدات والتجهيزات العس�كرية

م�ن اص�ل التخصيص�ات  ) 2011، 2010,2009,2008,2007,2006 االتحاديتين وللس�نوات (
م�ن اص�ل المب�الغ  2012خصيصات الجهة المس�تفيدة حص�راً لص�رفها خ�الل س�نة / المتبقية الى ت

) والمؤرخ���ة ف���ي  17130و  6281و  565الممول���ة بموج���ب كت���ب دائ���رة المحاس���بة المرقم���ة ( 
والمتعلقة بوزارة الداخلية وكتب دائرة المحاسبة المرقمة  28/12/2008/و 18/5و  23/1/2007

و  2007/  3/9/ و 13/8و  7/12/2006والمؤرخة في  13927و  9769و  9209و  15422(
 17079و 17078و 17077و  14782و 8238و 5414و 5413و 375و( 15/10/2008

 21/11و 12/7و 20/5و 20/1) والمؤرخ������ة ف������ي (233و 232و 248و 21353و  21352و
ءاً على التوالي والمتعلقة بوزارة ال�دفاع   اس�تثنا 8/1/2012و 29/12/2011و  29/12/2010و

وعل�ى ان يك�ون   2004) لس�نة /95/ م�ن ق�انون االدارة المالي�ة رق�م (1من احكام القسم الرابع/ف
) م�ن ق�انون 24هو االخير له�ذا البرن�امج  ووفق�اً ألحك�ام الم�ادة ( 2012اعادة التخصيص لسنة / 

قدي وعلى ان ال يترتب على ذلك اي صرف ن  2012) لسنة / 22الموازنة العامة االتحادية رقم (
 فعلي .
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على وزير المالية االتح�ادي اع�ادة تخص�يص المب�الغ المتبقي�ة وغي�ر المص�روفة م�ن المب�الغ  - ب
والمتعلقة بتعويضات المحافظ�ات والم�دن  2011المعتمدة ضمن الموازنة العامة االتحادية لسنة / 

 2012/واالف��راد المتض��ررين ال��ى موازن��ة الجه��ة المس��تفيدة حص��راً ألج��راء ص��رفها خ��الل س��نة 
) لس���نة /  95) م���ن ق���انون االدارة المالي���ة رق���م (4)  م���ن القس���م (1اس���تثناءاً م���ن احك���ام الفق���رة (

) م��ن ق��انون الموازن��ة االتحادي��ة رق��م 22واس��تنادا لم��ا ورد ألحك��ام الفق��رة ثالث��اً م��ن الم��ادة (2004
 .  2012) لسنة /22(
 

تأش�يرة ال�دخول للع�راق لزي�ارة على وزير المالي�ة اع�ادة تخص�يص االي�رادات المتحقق�ة م�ن  – ج
ن��اه وحس��ب النس��ب ) ال��ى موازن��ة المحافظ��ات المبين��ه اد2011-2010العتب��ات المقدس��ة لالع��وام (

منها وعلى ان تصرف  على خدمات الزائرين والبنى التحتية لها استنادا ألحكام  المؤشره ازاء كل
 ) من القانون اعاله. 22الفقرة خامساً من المادة (

 فظة كربالء %    محا40
 %    محافظة النجف25
 %    محافظة صالح الدين / سامراء 15
 %    محافظة بغداد / الكاظمية 10
 %    محافظة بغداد / االعظمية10

 . 27/2/2012في  11007وابط والتعليمات الوارده باعمام دائرة الموازنه المرقم الضوحسب 
 
وزي��ر التخط��يط االتح��ادي اع��ادة تخص���يص عل��ى وزي��ر المالي��ة االتح��ادي وبالتنس��يق م��ع  – د

االي��رادات المتحقق��ة فع��ال ف��ي المناف��ذ الحدودي��ة (البري��ة، البحري��ة، الجوي��ة) بم��ا فيه��ا االي��رادات 
لتأخر ورود البيانات المتعلق�ه به�ا  2011والتي لم يجري صرفها عام  2010السيادية خالل سنة/ 

كالً حسب االي�رادات المتحقق�ة فع�ال  2012م / من قبل المحافظه المعنيه الى موازنة المحافظه لعا
) م�ن 22استناداً الحكام الفقره س�ابعاً م�ن الم�اده ( في تلك المحافظه في المنافذ الحدودية الموجودة

 القانون اعاله .
 

عل��ى وزي��ر المالي��ة االتح��ادي وبالتنس��يق م��ع وزي��ر التخط��يط االتح��ادي اع��ادة تخص��يص  – ه��ـ
المناف��ذ الحدودي��ة (البري��ة، البحري��ة، الجوي��ة) بم��ا فيه��ا االي��رادات  االي��رادات المتحقق��ة فع��ال ف��ي

الى موازنة المحافظات الحدوديه كالً حس�ب االي�رادات المتحقق�ه فع�الً  2011السيادية خالل سنة/ 
في المنافذ الحدوديه الموجوده في تلك المحافظه وعلى ان يراعى اعط�اء االولوي�ه بتأهي�ل واع�ادة 

) م��ن 22ن الم��اده (اس��تناداً الحك��ام الفق��ره سادس��اَ م�� دودي��ه التابع��ه لك��ل محافظ��هاعم��ار المناف��ذ الح
ف�ي  10989القانون اع�اله وحس�ب الض�وابط والتعليم�ات ال�وارده باعم�ام دائ�رة الموازن�ه الم�رقم 

27/2/2012  . 
 
 

 ــ المخالفات المالية  10المادة ــ
أو  الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وق�وععلى  -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

مخالف��ة للتعليم��ات المالي��ة والمحاس��بية ان يثب��ت رأي��ه عل��ى م��ذكرة الص��رف تحريري��ا"  اكتش��اف
ويعتبر مسؤوالً عن التجاوز في حالة ع�دم تثبي�ت ذل�ك عل�ى  لغرض اطالع اآلمر بالصرف عليها

ي��ه اب��الغ دي��وان الرقاب��ة المالي��ة م��ن وعلمس��تندات الص��رف اعتم��اداً عل��ى س��جالت التخصيص��ات 
خالل ممثليه الموجودين في ال�وزارة او ال�دائرة وفق�ا" للتش�ريعات المعني�ة ومراع�اة احك�ام ق�انون 

  2004لسنة/  95رقم االدارة المالية 
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 البعثات والزماالت والدراسات خارج العراقــ  11المادة ــ
 -ــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على جميع الوزارات والجهات غي�ر المرتبط�ه ب�وزاره الت�ي ل�ديها بعث�ات او زم�االت او اج�ازات 
دراسيه خارج العراق االلتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصه لها حسب النسب السكانيه لكل 

 محافظه .
 

 سلع والخدمات  ــ ال 12المادة ــ
 -ــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المستلزمات الخدمية  –أ 
 -:  والطائرات استئجار العقارات والبنايات -اوال" :

)  تعف�ى ال��دوائر الممول��ة مركزي�ا" م��ن دف��ع ب�دل االيج��ار لالبني��ة والعق�ارات الت��ي تش��غلها اذا  1( 
مؤك�دين عل��ى   ومخص�ص له��ا وف�ق االص��ول واالبني�ة تع��ود ل�وزارة المالي��ةكان�ت ه�ذه العق��ارات 

 صيانة العقارات والمباني التي تقع ضمن مسؤولية الدوائر الشاغلة لها 
من الش�ركات والهيئ�ات العام�ة  الدائرة الممولة مركزياً تستأجر عقار او بناية )  اما اذا كانت  2( 

(  اص  يجري العمل وفق توجيهات لجنة الشؤون االقتصادية( دوائر التمويل الذاتي) والقطاع الخ
المبل�غ بكت�اب وزارة المالي�ة / ال�دائرة 8/7/2001) ف�ي  1883ص /.المنحلة ) بكتابها المرقم ( ل 

وتق��ع مس��ؤولية اج��راء الترميم��ات الت��ي تص��يب   26/7/2001) ف��ي  20795القانوني��ة الم��رقم (
الضرر او الخطر بساكنيها على المؤجر وفي  تلحقو التي البناية من جراء االستعمال االعتيادي ا

 حالة امتناعه عن انجاز ذلك تقوم الدائرة المستأجرة بذلك وتستقطع الكلفة من بدل االيجار 
 
) من�ع ت�أجير الط��ائرات الخاص�ة بش��كل مطل�ق عل��ى حس�اب الدول��ة للجه�ات كاف��ة ع�دا الهيئ��ات 3(

 لح��ين  اس��ة الجمهوري��ة ورئاس��ة مجل��س ال��وزراء )الرئاس��ية ال��ثالث ( رئاس��ة مجل��س الن��واب ورئ
 شراء الطائرات الخاصه .

 
  
 

 -: وااليفاد مخصصات السكن  -ثانيا" :
بش�أن  2008) لس�نة / 45/ ثانياً/أ) من قانون الخدمة الخارجية رق�م ( 14العمل وفق المادة (  )1(

  نفقات السكن
 
ين ف��ي اجه��زة الدول��ة اال بق��انون ) اليج��وز ص��رف مخصص��ات ب��دل الس��كن للم��وظفين والع��امل2(

 ويراعى حجب تلك المخصصات في حالة تحمل الخزينة العامة لنفقات السكن
 
في حالة حاجة ال�وزراء ورؤس�اء الجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة  ووك�الء ال�وزارات  -:ا"لثثا 

يم حصراً  الى سكن ألس�باب امني�ة مقنع�ة يتوج�ب استحص�ال الموافق�ات االص�ولية م�ن خ�الل تق�د
 -طلب الى دولة رئيس الوزراء عن طريق االمانة العامة لمجلس الوزراء وفق االلية التالية:

اللجن�ة المختص�ة المش�كلة سنوي لسكن اعضاء مجلس الوزراء ال�ى ترك امر تحديد االيجار ال –أ 
ف�ي االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء لتق�دير ب��دالت االيج�ار للعق�ارات المرش�حة م�ن قب�ل ال��وزراء 

 .24/2/2011) في 5/42/491استناداً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ن/
)  ملي��ون دين��ار (س��تة وثالث��ون ملي��ون دين��ار) 36ان ال يتج��اوز مبل��غ االيج��ار الس��نوي ع��ن ( -ب 

 تتحملها الوزارة المعنية ويكون االيجار بأسم الوزارة ولمدة سنة غير قابلة للتجدي�د اس�تنادا لكت�اب
 8/11/2010) ف�ي 2/1/10/38970االمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية الم�رقم (ف/

 فيما يتعلق بالسادة وكالء الوزارات حصراً.
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الجهات غير المرتبطة بوزارة فيتم مفاتحة االمانة العامة لمجلس ال�وزراء  اما بشأن رؤوساء –ج 
 بشأنها كل على حدة.

 
ى البن��د اوالً وثاني��اً وثالث��اً بش��أن اعض��اء الحكوم��ة االنتقالي��ة ال��واردة ب��األمر نش��ير ال�� -رابعـــ��ـاً :

) ف���ي 48/1274) الص���ادر بكت���اب مكت���ب رئ���يس ال���وزراء الم���رقم (م . ت /43ال���ديواني رق���م (
 17/12/2009) في 18/7698وكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م .ت/ 3/8/2009
 

لدائرة القانونية/ وزارة المالي�ة بش�أن ض�وابط االيف�اد والس�فر االلتزام بما ورد بأعمام ا  -خامساً:
) ف��ي 19578المع��دل باعم��ام ال��دائرة الم��ذكورة ب��الرقم ( 19/10/2009) ف��ي  46032الم��رقم(

االمان��ة العام��ة لمجل��س  المس��تند لكت��اب 2/3/2011) ف��ي 9603واعمامه��ا الم��رقم ( 5/5/2010
 54481وتعاميمه����ا المرقم����ه  13/12/2010) ف����ي 8/1/1/9/42606ال����وزراء الم����رقم (م ت/

 23/2/2012و 2011 /31/10و  25/10/ و28/8الم���ؤرخ ف���ي  14240و70496 و 51317و
لح��ين اع��داد ض��وابط جدي��دة ب��اقتراح م��ن وزارة المالي��ة واالمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء اس��تنادا 

 2012)  لسنة/ 22) من قانون الموازنة رقم (33ألحكام المادة (
 

تلزمات السلعية المس -ب     
-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  

ترشيد استهالك الوق�ود والم�اء والكهرب�اء وتف�ادي اي ه�در فيه�ا وعل�ى كاف�ة ال�وزارات والجه�ات 
ان تع�ي ب�ان اج�ور ه�ذه الخ�دمات ه�ي  مج�الس المحافظ�ات والمحافظات و غير المرتبطة بوزارة
لحقيقية وان خزينة الدولة تتحمل دعم غير مباشر له�ذه الخ�دمات ل�ذلك نؤك�د اقل بكثير من كلفتها ا

 .على ضرورة الضغط عليها  وترشيد استخدامها 
 

 جـ ــ صيانة الموجودات 
-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  

ة المك�ائن ( االث�اث االجه�ز يراعى اج�راء الص�يانة الوقائي�ة والدوري�ة لموج�ودات الدول�ة المنقول�ة
وغير المنقولة كاالبنية والعقارات وفق برنامج زمن�ي يع�د ل�ذلك بم�ا فيه�ا ص�يانة االث�اث  االالت )

 .واالجهزة والمكائن واالالت 
 
 

ــ الموجودات غي�ر المالي�ة بأس�تثناء الموج�ودات غي�ر المالي�ة  13المادة ــ 
 للمشاريع الراسمالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

U: المب��اني واالراض��يU  يج��ب مراع��اة ع��دم ش��راء او اس��تمالك مب��اني او اراض��ي جدي��دة اال ف��ي
 -الحاالت الضرورية ووفق الصالحيات القانونية والمالية مع مراعاة االتي :

 
ة الالزم�ة بم�ا يغط�ي متطلب�ات االس�تمالك او الش�راء وتس�قط أ ــ يش�ترط ت�وفر االعتم�ادات المالي�

التخصيص��ات المعتم��دة ل��ذلك الغ��رض بأنته��اء الس��نة المالي��ة المختص��ة اذا ل��م ي��تم االس��تمالك او 
لسنة  95قانون االدارة المالية رقم / ) من4) من القسم (1الفقرة ( الشراء فعال" استنادا" الى احكام

/2004  . 
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بنظ��ر االعتب��ار كلف��ة الص��يانة الالزم��ة له��ذه االبني��ة عن��د وض��ع التخصيص��ات ف��ي  ب ـ��ـ االخــــ��ـذ
 . الموازنة 

 
) لس�نة 12ج ــ في حالة استمالك اراضي او ش�راء مب�اني تراع�ى احك�ام ق�انون االس�تمالك رق�م (

المعدل في حال�ة ع�دم ت�وفر ه�ذه االراض�ي ل�دى دوائ�ر الدول�ة االخ�رى لغ�رض اس�تغاللها  1981
 . بشكل افضل 

 
د ــ اليجوز مطلقا" شراء االثاث والسيارات والمكائن واللوازم الغراض دوائ�ر الدول�ة محس�وبا" 

المش��اريع (ات  ـعلــ��ـى غي��ر موازن��ة االدارة المختص��ة كم��ا اليج��وز احتس��ابها عل��ى تخصيص��
االس��تثمارية ) م��ن الموازن��ة م��الم تتض��من فق��رات المش��روع مث��ل ه��ذه النفق��ات ولحس��اب الجه��ة 

دة بصورة واضحة وصريحة ويتحمل مسؤولية مخالفة ذلك كل من اآلم�ر والمس�ؤول ع�ن المستفي
 .   2004) لسنة /95رقم ( الصرف ووفقا" لقانون االدارة المالية

 
   -:   تخصيصات احتياطي الطوارئ ــ 14المادة ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن��درج ادن��اه  2012) لس��نة/ 22م��ن ق��انون الموازن��ة االتحادي��ة رق��م ( 5اس��تنادا الحك��ام الم��ادة/ 

 و  االتح�ادي الضوابط المحددة ألستخدام تخصيصات احتياطي الطواري م�ن قب�ل رئ�يس ال�وزراء
 او مجلس الوزراء.مشتركاً  االتحادي  وزير المالية

وزراء بعد تشريع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة/ مجلس العن  الصادرهذ القرارات يتنف -1
ان لم تكن لتلك الوزارات مبالغ مخصصة ضمن الموازنة انفا وكذلك في حالة طلب زي�ادة  2012

 مبالغ التخصيصات المذكورة. 
المبالغ التي تترتب على تنفيذ القوانين التي تقر م�ن الجه�ات التش�ريعية المختص�ة وتنف�ذ خ�الل  -2

 (التمويل المركزي). 2012نة/ الس
 .تلبية الحاجات الضرورية الملحة التي تتطلبها الظروف الراهنة  -3
 

ــ  15المادة ــ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ن ج�راء العملي�ات الحربي�ه تع�ويض المتض�رريق�انون  2009)  لس�نة/ 20نش�ير ال�ى ق�انون رق�م (
وكت���اب وزارة المالي���ة/ ال���دائرة القانوني���ة الم���رقم   العس���كريه والعملي���ات االرهابي���ه واالخط���اء

وكت��اب وزارة المالي��ة/  2010) لس��نة/  1ومرفق��ه تعليم��ات ع��دد (  22/6/2010) ف��ي 30867(
المتض���منة اس���س المطالب���ة بالتعويض���ات  19/10/2010) ف���ي 8890ال���دائرة القانوني���ة الم���رقم (

) لس�نة 4ومرفقه تعليمات عدد ( 6/7/2011في   38228وكتاب الدائره القانونية المرقم  وكيفيتها
 ) المشار اليها اعاله . 1التي حلت محل التعليمات عدد (  2011/
 

قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء  2009) لسنة/ 5وقانون رقم ( -
ة ذي الع�دد المنش�ورة ف�ي الوق�ائع العراقي� 2010) لس�نة/2ممارسات النظام البائد وتعليم�ات رق�م (

مرف��ق كت��اب وزارة المالي��ة/ ال��دائرة  2010) لس��نة/3وتعليم��ات ع��دد ( 5/4/2010) ف��ي 4149(
  .13/10/2010في  8596القانونية المرقم 

ق��انون تعويض�ات ممتلك�ات المتض�ررين م��ن قب�ل النظ�ام البائ��د 2010) لس�نة/ 16وق�انون رق�م ( -
 لجان.والموضح فيها عمل ال 2010) لسنة/ 4وتعليمات رقم (

بش�أن التعويض�ات ع�ن االض�رار الت�ي  24/12/2006) ف�ي 4314كتاب وزارة العدل الم�رقم ( -
 ا القوات االمريكية.سببته
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ــ  16المادة ــ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الوزارات والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة او االقل�يم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة ب�اقليم او 
ة العم�ل بالتوص�يات ال�واردة بمحض�ر اللجن�ة المختص�ة بموض�وع دراس�ة ظ�اهرة مجلس المحافظ

تعدد مصادر التمويل لوحدات االنف�اق الممول�ة مركزي�اً والمص�ادق عليه�ا م�ن قب�ل االمان�ة العام�ة 
 .28/2/2011) في 7/2/6859لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ش ل/ص/

 
-17-المادة   

ـــــــــــــــــــــــــــ  
على الوزارات والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة او االقل�يم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة ب�اقليم او 
مجلس المحافظة مراعاة العمل بما ورد بكتاب االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء/ المكت�ب التنفي�ذي 

المتض���منة توجيه���ات دول���ة رئ���يس ال���وزراء بش���أن  14/2/2011) ف���ي 5/42/407الم���رقم(م خ/
 ة الخلل في ادارة الدولة ومؤسساتها.معالج

 
الهيئات والشركات العامة ( الدوائر الممولة ذاتيا" ) اتــ موازن 18المادة ــ   

  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2004) لس���نة/ 95رق���م (ية ـــــــــ���ـ) م���ن ق���انون االدارة المال8ام القس���م (نشيــــ���ـر ال���ى احك��� -أ 

ف�ي موازن�ة الحكوم�ة  الممول�ة ذاتي�اً  دخل موازنة المؤسسات او الشركات العامةـــــ[ الت المتضمن
الفيدرالي��ة والت��دخل ايض��ا" ف��ي اي جه��ة حكومي��ة اخ��رى ولك��ل مؤسس��ة او ش��ركة عام��ة ان تع��د 

تق�دم ال�ى وزي�ر المالي�ة و مقترحة وبعد مصادقة مدراءها والوزير المختصموازنتها التخطيطية ال
 .لغرض المراجعة والمصادقة النهائية ] 

 
وكذلك الحال بالنس�بة ال�ى اج�راء اي تع�ديل ف�ي الموازن�ة او اج�راء المن�اقالت ب�ين التخصيص�ات 

اء المؤسسات البلدية استحصال موافقة هذه الوزارة مقدما" قبل العمل بتعديلها بأستثن يقتضيحيث 
 . واالشغال العامة  البلدياتالتابعة لوزارة 

  
مؤك�دين  2004لس�نة  95م�ن ق�انون االدارة المالي�ة  رق�م  8م�ن القس�م / 4نشير الى الفق�رة / –ب 

 . االلتزام بما ورد فيها 
 

م��ن ال��ربح الرأس��مالي المتحق��ق ع��ن  بي��ع الموج��ودات  % ( خمس��ون م��ن المئ��ة )50ايلول��ة  -ج��ـ
لمس��تهلكة والمش��طوبة ل��وزارة المالي��ة بع��د اس��تبعاد القيم��ة الدفتري��ة للموج��ودات اس��تناداً لم��ا ورد ا
الوارد بكتاب االمانة العامة لمجل�س  8/6/2009في  264س.ل / قرار لجنة الشؤون االقتصادية ب

 .15/6/2009) في 17784/اعمام/8/1/1الوزراء رقم (م.ت /
 
م��ن المب��الغ المخصص��ة ل��دوائر  ح واالعان��ات غي��ر المس��تخدمهلغ الم��ناحتس��اب مب��ا تموي��ل ي��تم -د

وف�ق المع�ايير المحاس�بية المس�تخدمة  2011القط�اع الع�ام بانته�اء الس�نة المالي�ة / وش�ركاتالدولة 
وف�ق ه�ذه االس�س الفائض�ه او المدفوع�ه بص�وره زائ�ده  الحتساب الصرف النهائي وتعتبر المب�الغ
 . 2012وحدة في السنة المالية /للدائره او  ال ةدفعة مقدمة على حساب المنحة المخصص

 
تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات االتحادية بأستحصال ق�رض لتموي�ل العج�ز ف�ي  –هـ  

نش��اطاتها م��ن المص��ارف العراقي��ة الحكومي��ة بع��د تق��ديم دراس��ات الج��دوى وع��دم تمويله��ا م��ن قب��ل 
 1997لسنة/  22وفقا لقانون الشركات العامة رقم 1/1/2011الموازنة العامة االتحادية اعتباراً من 
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عج��زاً ف��ي تغطي��ة نفقاته��ا التش��غيلية اس��تنادا لم��ا ورد  2011والت��ي تظه��ر حس��اباتها الختامي��ة لع��ام/ 
 .2012) لسنة/ 22) من قانون الموازنة االتحادية رقم (30بأحكام المادة (

U ــ 19المادة ــ :-  
مرفق  2012لسنة / 27لتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم على مجالس المحافظات كافة اال

 // أعمام10/1كتاب االمانه العامه لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش ز /
بشأن تعطيل صالحية مجالس المحافظات في اصدار التشريعات المحليه  19/1/2012في  3399

ت الحاضر مالم يصدر قانون اتحادي من السلطه المتعلقه بفرض الضرائب والرسوم في الوق
المركزيه يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفى عنها الرسوم 

 وبهذا فأن ليس للمجالس المذكوره فرض الرسوم والضرائب اال بصدور القانون االتحادي انفاً .
 

U ــ 20المادة ــ :-  
اديه باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها االقليم او المحافظه نتيجة عدم تقوم وزارة الماليه االتح

ت يارضيه لخدمة االتصاالت واالنترنام الفضاء الجوي او عدم سماحه مد كابالت سماحه بأستخد
االتحاديه او العالميه في جمهورية العراق الغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات 

الحكومه االتحاديه من حصة االقليم او المحافظه عند التمويل وتحديداً  ت المجازه من قبلياالنترن
من االيرادات المستحصله من اجازات ورسوم الهاتف النقال استناداً لما ورد بكتاب دائرة 

 . 27/2/2012في  11011الموازنه المرقم 
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ث ـــــــــم الثالـــــــالقسـ   

كــــــــــاتالمــــال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعيــــــــين  -1
 -ـــــــــــــــــــــــــ :

للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة ب�وزارة او االقل�يم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة  -أ
و الشاغرة ض�من مالكه�ا  باقليم مراعاة الضوابط التالية عند اجراء التعيينات للدرجات المستحدثة

 -وكاالتي: 2012لعام/
عل�ى المحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة ب�أقليم  2012توزيع الدرجات المستحدثة ضمن م�الك الس�نة/ -1

على ان تلتزم عند توزيع الدرجات بعدد سكان كل محافظ�ه والوح�دات  ومحافظات اقليم كردستان
رتبط�ه ب�وزاره اع�ادة تخص�يص ال�درجات االداريه التابعه لها وعلى الوزارات والجه�ات غي�ر الم

نتيجة النقل او االحاله على التقاع�د او االس�تقاله  التي شغرت في تشكيالتها بسبب حركة المالكات
ون م��ن ق��ان ) ثاني��اً 18م��ا ورد باحك��ام الم��اده (او الفص��ل او الوف��اة ل��نفس المحافظ��ات م��ع مراع��اة 

 2012) لس��نة  /52مجل��س ال��وزراء رق��م (وق��رار   2012) لس��نة / 22الموازن��ه االتحادي��ه رق��م (
 . 15/2/2012ف��ي  5794/ أعم��ام / 10/1المعم��م بكت��اب االمان��ه العام��ه لمجل��س ال��وزراء ش ز /

وكت�اب االمان�ة العام�ه لمجل�س ال�وزراء  )1بالجدول رق�م ( االمشار اليهو وفقا لعدد سكان كل منها
 . 10/6/2011في  2/21/22616/الدائره القانونيه المرقم ق / 

تزويد وزارة المالية االتحادية بج�داول تتض�من توزي�ع الوظ�ائف واع�دادها المنص�وص عليه�ا  -2
 واالعالن عنها في الصحف المحلية. ) اعاله قبل اجراء التعيين1في الفقرة (

اجراء التعيين  المسجلين في مكاتب العمل والتشغيل التابعه لوزارة  داالخذ بنظر االعتبار عن – 3
 شؤون االجتماعيه .العمل وال

تزويد وزارة المالية االتحادية بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعن�اوينهم ودرج�اتهم  -4
) اع�اله  م�ع االوام�ر الخاص�ة 1الوظيفية الذين تم تعيينهم وفق النسب المشار اليها بالجدول رق�م (

ب ي�تم الغ�اء االوام�ر الص�ادرة بالتعيين واذا وجدت وزارة المالية االتحادي�ة تج�اوزا ف�ي تل�ك النس�
 . بالتعيين خالفا لذلك واشعار مجلس الوزراء باتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين

العق�ود اس�تثناءاً م�ن ) اع�اله لتثبي�ت 1تعطى االولوية بالتعيين للدرجات الوارد ذكرها بالفقرة ( -5
ة التعاق�د الس�ابقه خدم�ه الغ�راض شرط العمر للمتعاقدين ف�ي الس�نوات الماض�يه م�ع احتس�اب فت�ر

  -مع مراعاة ما ياتي : 9/4/2003التقاعد لجميع المثبتين على المالك الدائم بعد 
وع�دم تجدي�د عق�ودهم  1985) لسنة /361عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق القرار رقم (اوالً / 

 بعد انتهائها .
 2009) لس�نة 280الوزراء المرقم�ه ( عدم التعاقد مع المتقاعدين وفق قرارات مجلس ثانياً / 

 تجديد عقودهم عند انتهائها. موعد 2011) لسنة 29و( 2010) لسنة 297و (
  

على الوزارات كافة ايقاف التعيينات ضمن مالك التشكيالت التابعة لها في الش�ركات العام�ة  –ب 
ة االتحادية او القروض من والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العام

المص��ارف الحكومي��ة عل��ى ان تح��ذف ال��درجات الوظيفي��ة ض��من مف��ردات مالك��ات الجه��ات م��دار 
استنادا ألحكام الفق�رة لتقاعد او االستقالة او الوفاة.ا الىالبحث عند شغورها بسبب النقل او االحالة 

وعل�ى ان ي�تم مفاتح�ة  2012س�نة/) ل22) من قانون الموازن�ة االتحادي�ة رق�م (21ثانيا من المادة (
والتي ستص�در بش�أنها  بالفصل السياسي  للمشموليناستحداث الدرجات  بشأن طلبوزارة المالية 

قرارات لجنة التحقق المشكلة من قبل االمانة العام�ة لمجل�س ال�وزراء والخاص�ة باع�ادتهم اس�تنادا 
 او استحداث الدرجات  18/11/2007) في 18988لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (
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النازحين والمهجرين وبع�د تق�ديم كت�اب اص�ولي م�ن قب�ل وزارة الهج�رة والمهج�رين الت�ي  العادة
 تؤيد كونه مهجر وحسب االصول.

 
عن��د التعي�ين مراع��اة ت�وفر ال�درجات الوظيفي��ة الش�اغرة ف��ي الم�الك المص��دق  اً يش�ترط ابت�داء -ج

لموازن�ة المختص�ة والمص�ادقة عل�ى مفـــ�ـردات المــــ�ـالك والتخصيص المالي الالزم لذلك ف�ي ا
 1960) لس��نة  25م��ن ق��انون الم��الك رق��م (  8م��ن قبـ��ـل وزارة المالي��ة تنفي��ذا" الحك��ام الم��ادة /

ؤ الفرص ــــدأ تكافــــقا" لمبــــــالمعدل وان يتم ذلك باالعالن عنها بوسائل االعالن المحلية تحقي
بموجب قانون رواتب موظفي الدول�ة والقط�اع تب الوظائف الجديد الصادر والتقيد التام بسلم روا

/ 12) ف�ي 4074والمنش�ور ف�ي جري�دة الوق�ائع العراقي�ة بع�ددها ( 2008) لس�نة / 22العام رقم (
م�ع  28/2/2006ف�ي  403/6706واعمامن�ا الم�رقم  ومراعاة الضوابط  الواردة فيه 2008ايار/

  28/3/2007في  8932ــم مراعاة ماجاء باعمامنا المرقــ
م���ع مراعــــــــ���ـاة توجيه���ات االمان���ة العام���ة لمجل���س ال���وزراء بموج���ب كتابه���ا الم����رقم   

بش��أن تس��كين الم��وظفين وتعليم��ات ال��دائرة القانوني��ة  23/2/2009) ف��ي 2/5/21/4890(ق/
واعم���ام ال���دائرة القانوني���ة الم���رقم  12/3/2009) ف���ي 11708م/ 802/58بكتابه���ا الم���رقم ( 

وكت����اب االمان����ة العام����ة لمجل����س ال����وزراء  22/11/2009) ف����ي  11382خ /  58/ 802(
واعم��ام ال��دائرة القانوني��ة ف��ي االمان��ة العام��ة  24/9/2009) ف��ي 2/5/27/28802الم��رقم(ق/

وكت��اب االمان��ة  8/10/2009) ف��ي 30330/  2/5/27لمجل��س ال��وزراء بكتابه��ا الم��رقم (ق/
 2/11/2009) في 2/5/27/33480العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/

 
 

عند اعادة المفصولين السياسيين واحتساب مدة الفصل السياسي يراعى العمل بمنشورنا المرقم  -د
) 16432والمتض���من توجيه���ات مجل���س ال���وزراء بكتب���ه المرقم���ة ( 24/1/2008) ف���ي 2406(

ت��م فيم��ا يخ��ص ض��وابط المفص��ولين السياس��يين ال��ذين  18/11/2007و 3/10) ف��ي 18988و(
 2009) لس�نة/ 1والتعليم�ات رق�م (  2005) لس�نة/24اعادتهم للخدمة تنفيذاً ألحكام القانون رق�م (

وتلغى تعليم�ات تس�هيل تنفي�ذ اع�ادة  16/3/2009) في 4113بالوقائع العراقية بعددها ( هالمنشور
ية/الدائرة د بالضوابط التي اصدرتها وزارة المالوالتقي 2006) لسنة/1(رقم  المفصولين السياسيين

القانونية بشأن صرف الرواتب مع مراع�اة ض�رورة ع�دم اع�ادة تعي�ين المفص�ولين السياس�يين اال 
اليه�ا  اش�اربعد موافقة لجنة التحقق المشكلة في االمانة العامة لمجلس ال�وزارء عل�ى اع�ادتهم كم�ا 

عام�ة لمجل�س منه مرف�ق كت�اب االمان�ة ال 6فقرة/ 2008) لسنة/442قرار مجلس الوزراء المرقم (
م��ع مراع��اة م��ا ورد بتوجيه��ات االمان��ة العام��ة  17/12/2008) ف��ي 32478ال��وزراء الم��رقم (

) 35017وكتابه�ا الم�رقم  ( 5/2/2009) ف�ي 2/1/15/3219لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/
 -والمتضمن ما يلي: 15/11/2009في 

 .22/7/2009) في 3147/32038يلغى مضمون اعمام مجلس الوزراء المرقم (ت ق/ اوالً/
 

) من البند (ثانياً) من المادة (االولى) م�ن ق�انون رق�م 2و1تقدم طلبات المشمولين بالفقرتين ( ثانياً/
دائم ال��ى اللج��ان المركزي��ة (المع��دل) م��ن غي��ر المعين��ين حالي��اً عل��ى الم��الك ال�� 2005) لس��نة/24(

وتحص�يله الدراس�ي وترف�ع ال�ى المشكلة لديهم كل حسب اختصاص�ه للمشمولين بالفصل السياسي 
لجنة التحقق في االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء عن�د اص�دار ق�رار بش�مول مق�دم الطل�ب بالفص�ل 

 السياسي.
 

بغي�ة  عند مصادقة لجنة التحقق في االمانة العامة لمجلس الوزراء سيتم اشعار وزارة المالية ثالثاً/
ف�ي جري�دة  هالمنش�ور 2010) لس�نة/1مات رق�م (والعمل بالتعليقبول تعيينهم واستحداث الدرجات 

 .15/2/2010) في 4144الوقائع العراقية بالعدد (
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مراع��اة العم��ل بم��ا ورد بكت��اب االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء/ لجن��ة التحق��ق م��ن اع��ادة  رابع��اً/
) 2ومرفق��ة تعليم��ات رق��م ( 30/1/2011) ف��ي 416/3465المفص��ولين السياس��يين الم��رقم (ت ق/

(تعليمات التع�ديل الث�اني لتعليم�ات تس�هيل تنفي�ذ احك�ام ق�انون المفص�ولين السياس�يين  2010لسنة/
 .2009) لسنة/1رقم (

 6/3/2011) ف��ي 10200مراع��اة العم��ل باعم��ام دائ��رة الموازن��ة/ قس��م الم��ـالك الم��رقم ( خامس��اً/
 بشأن احتساب المستحقات المالية للمفصولين السياسيين.

 
ف��ي  63/754/  802مراع��اة العم��ل باعم��ام ال��دائره القانوني��ة /الوظيف��ه العام��ه الم��رقم سادس��اَ/ 

 .  بشأن اعادة الفروقات المالية عن الفصل السياسي غير الصحيح 3/1/2012
 
 

ف��ي  17286م/802/58مراع�اة العم�ل بأعم�ام ال�دائره القانوني�ه / الوظيف�ه العام�ه الم�رقم س�ابعاً / 
م�ن روات�ب ومخصص�ات نتيج�ة خط�أ  بذم�ة الم�وظفين اطفاء المب�الغبشأن ضوابط  14/4/2011

والم�ؤرخين ف�ي  25767و 20799االداره في تقييم االستحقاق والمؤكد عليه بأعماميها المرقمين 
 . 29/6/2011في  35851واعمام دائرة الموازنه المرقم  22/5/2011و2
 

ص�الحية  و الجهه غير المرتبط�ه ب�وزارة وبناءاً على طلب الوزاره ا لوزير المالية االتحادي -هـ 
ظيفي�ه للمش�مولين بالفص�ل استحداث الدرجات وتع�ديل الم�الك الن�اتج ع�ن اس�تحداث ال�درجات الو

حص��راً وبش��ائر الخي��ر ال��ذين  2008وتثبي��ت عق��ود ام ال��ربيعين ال��ذين تعاق��دو ف��ي س��نة / السياس��ي
ة اص��حاب الكف��اءات م��ن ودم��ج المليش��يات والص��حوات وع��ود حص��راً  2010تعاق��دو ف��ي س��نة /

لغرض توزيعها على الوزارات والجه�ات  المهجرين وذوي الشهداء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء
غير المرتبطه بوزاره والنقل م�ن الش�ركات العام�ه او الهيئ�ات الممول�ة ذاتي�اً ال�ى ال�داوئر الممول�ه 

اس�تناداً الحك�ام  وزارة مركزياً والتشكيالت المس�تحدثه ف�ي ال�وزارات والجه�ات غي�ر المرتبط�ه ب�
 . 2012)  لسنة / 22نون الموازنه االتحاديه رقم (اوالً ) من قا – 18الماده ( 

 
لوزير المالية االتحادي صالحية استحداث الدرجات في مالك التشكيالت المموله مركزياً لك�ل  -و

هيئ���ات وزارة اوجه���ه غي���ر مرتبط���ه ب���وزارة نتيج���ة نق���ل خ���دمات منتس���بي الش���ركات العام���ه وال
م��ن الخزين��ه العام��ه للدول��ه او ق��رض م��ن اح��د  والم��ديريات الممول��ه ذاتي��اً والت��ي تتلق��ى منح��ه

 امه او قرض من المصارف الحكوميه.المصارف الحكوميه او التي ال تتلقى منحه من الخزينه الع
 
ن ع�دم التعي��ين ف��ي اي��ة وظ��ائف قيادي�ه ( م��دير ع��ام فم��ا ف��وق ) م�الم يوج��د له��ا درج��ه ف��ي ق��انو -ز

 الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً الى قانون الوزارة الو الجهه غير المرتبطه بوزارة .
 

 النقـــــــــل  -2
 -ــــــــــــــــــــــــ :

عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممول�ة مركزي�ا" او ذاتي�ا" ال�ى القط�اع الخ�اص  –أ 
المرتبطه بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة  الوزارة او الجهه غيرتتحمل 

 من دائرته نهائياً . عالقته تقطعثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على ان 
 

 )وص علي��ه ف��ي ( أـ��ـتقـــ��ـوم ال��دائرة المنق��ول منه��ا الموظ��ف بص��رف نص��ف الرات��ب المنص –ب 
 .اعاله الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها 

 
ل��وزير المالي��ة نق��ل الدرج��ة الوظيفي��ة وت��أمين التخص��يص الم��الي للم��وظفين الع��املين ف��ي  -ج��ـ 

الشركات والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً كافة الى الجه�ات وال�دوائر الممول�ة مركزي�اً لغ�رض 
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خزينة تغطية االحتياجات من الموظفين والمتعلقة بالشركات والهيئات سواء التي تتلقى منحة من ال
العامة للدولة او التي التتلقى منحة من الخزينة العامة او التي تحصل على قروض من المصارف 

) 22) من قانون الموازنة االتحادية رقم (وثانياً  اوال -21الحكومية استناداً لما ورد بأحكام المادة (
م�ا ال�يهم ال�ى وعل�ى ان تح�ذف ال�درجات ال�وارد ذكره�ا اع�اله عن�د نق�ل خ�دمات المو 2012لسنة/

التشكيالت الممولة مركزيا التابعة للوزارات كاف�ة والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة او المحافظ�ة 
 غير المنتظمة باقليم او مجلس المحافظة 

 
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او االقل�يم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة  -د

الممولة مركزي�اً ض�من الش�واغر المت�وفره ض�من مف�ردات م�الك  بأقليم صالحية النقل بين دوائره
وبنفس العنوان الوظيفي والمرتبه المالي�ة الت�ي يش�غلها ف�ي  2012و 2011الجهات المعنية لعامي/

وال يج�وز وفي ضوء التخص�يص الم�الي المعتم�د وض�من موازنته�ا الس�نوية الدائره المنقول منها 
م��ع االلت��زام بالض��وابط ف��ي ض��وء الش��هادة وم��دة الخدم��ه  قانون��اً اع��ادة احتس��اب الرات��ب مج��دداَ 

والتعليم�ات بش��أن النق��ل واش��عار دائ��رة الموازن��ة/ قس��م الم��الك ش��هرياً بج��داول الح��ذف واالح��داث 
واالم���ر ال���وزاري الص���ادر عنه���ا متض���منة العن���وان ال���وظيفي والدرج���ة الوظيفي���ة للموم���ا ال���يهم 

عن�د المص�ادقة عل�ى مف�ردات مالك�ات التش�كيالت والمعتمدة ضمن جدول العن�اوين المعتم�د علي�ه 
المعنية ليتسنى له تأشير ذلك لديه واتخاذ ما يل�زم بش�أن اص�دار اوام�ر الح�ذف واالح�داث وتزوي�د 
قسم حركة الموازنة الحقاً بجداول التخصيصات المطلوب نقلها للموما اليهم م�ن التش�كيالت م�دار 

والمخصص��ات ك��ل عل��ى ح��دة مدقق��ة ومختوم��ة  البح��ث متض��منة ت��اريخ المباش��رة ومق��دار الرات��ب
ومطبوع�ة عل��ى الحاس�بة مرف��ق معه��ا ج�داول بالح��ذف واالح�داث وف��ق الكت��اب الص�ادر ع��ن قس��م 

 المالك بدائرة الموازنة والوارد ذكره اعاله .
 
 

للوزير المختص صالحية نقل خدمات منتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة  -هـ
عة له والتي التتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة او قروض م�ن المص�ارف الحكومي�ة ذاتياً التاب

فيما بينها من خالل اجراء الحذف واالحداث واصدار االم�ر ال�وزاري ب�ذلك واش�عار قس�م القط�اع 
الع��ام ب��دائرة الموازن��ة لتأش��ير ذل��ك ل��ديها وتع��ديل الموازن��ة التخطيطي��ة للجه��ات ذات العالق��ة بع��د 

 بارسال التعديل المطلوب شهرياً للموازنة التخطيطية لكل شركة عامة او هيئة ممولة ذاتياً. قيامهم
 
الخ���اص بنق��ل الم���وظفين ب���ين  28/6/2010) ف��ي 32027من��ا الم���رقم (يلغ��ى مض���مون اعما -و

 وزارات الدوله وشركات القطاع العام .
  
الهيئات والم�ديريات الممول�ه للوزير المختص صالحية نقل خدمات منتسبي الشركات العامه و -ز

   ذاتياً التابعه له والت�ي تتلق�ى منح�ه م�ن الخزين�ه العام�ه او ق�رض م�ن اح�دى المص�ارف الحكومي�ه
فيما بينها من خالل اصدار االم�ر ال�وزاري واش�عار دائ�رة الموازن�ه / القط�اع الع�ام بش�أن اج�راء 

وازن��ه التخطيطي��ه لك��ل منه��ا     الح��ذف واالح��داث لغ��رض تع��ديل الم��الك والتق��دم بطل��ب تع��ديل الم
) م�ن 8ليتسنى لدائرة الموازنه اج�راء التع�ديالت المطلوب�ه اس�تناداً الحك�ام القس�م (  2012لسنة / 

مع االخذ بنظر االعتب�ار م�ا ورد ف�ي الفق�ره (د) اع�اله  2004لسنة / 95قانون االدارة العامه رقم 
وع��دم اع��ادة احتس��اب  لمرتب��ه المالي��هابخص��وص ع��دم ج��واز النق��ل اال ب��نفس العن��وان ال��وظيفي و

 الراتب   مجدداً .
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 الترقــــــية -3
 -ــــــــــــــــــــــ :

 
يقتضي لترقية الموظف ان تكون عن طريق المنافسة تحقيقا" لمبدأ تكافؤ الف�رص بع�د مراع�اة   -أ

ا وف��ي نف��س الت��درج التالي��ة له�� ت��وفر ش��روط الترقي��ة والمواص��فات والم��ؤهالت المطلوب��ة للوظيف��ة
المنص�وص عليه�ا ف�ي دلي�ل وص�ف  الوظيفي لها وال يجوز ترقية موظف الى تدرج وظيف�ي آخ�ر

وثاني��اً) م��ن ق��انون -اوالً -6ألحك��ام الم��ادة ( اكمال��ه الم��دة المطلوب��ة للترقي��ة وفق��ا"اال بع��د الوظ��ائف 
جود م�انع ق�انوني اضافة الى عدم و 2008) لسنة / 22رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
كف�اءة االداء م�ع  ي�يماته غير مرضية بموجب تق�ارير تقمن الترقية بسبب معاقبته او ان تكون خدم

وجود الوظيفة الشاغرة ضمن الهيكل التنظيم�ي لل�دائرة المعني�ة وان يكــــ�ـون اشغـــالهـــ�ـا مح�دد 
والعم��ل موازن��ة ط وم��ؤهالت معين��ة م��ع مراع��اة ت��وفر التخص��يص الم��الي ال��الزم ف��ي الوبش��ر

والمتضمن بان تتم مفاتحتنا فصليا" بشان اجراء تعديل  24/1/2008في  2407بمنشورنا المرقم 
المالكات ألغراض الترقية والعالوة والترفيع واشغال الدرجات الشاغرة وف�ق الض�وابط القانوني�ة 

الضوابط الواردة وعرضها عند المصادقة بما ينسجم والتشريعات القانونية مع مراعاة العمل وفق 
واعمامه�ا الم�رقم  2008/   15/7) ف�ي 24744بمنشور وزارة المالية / الدائرة القانونية الم�رقم (

 شأن مدة ممارسة مهنة المحاماة.، ب14/4/2009في  802/59/17084
 

) 22) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع الع�ام رق�م (9,8,7,6يتم العمل وفق المواد ( –ب 
 . 2008لسنة/ 

 
) ف���ي 2/5/21/4890مراع��اة م���ا ج���اء بكت���اب االمان���ة العام��ة لمجل���س ال���وزراء الم���رقم (ق/ -ج

 . بشأن اعادة النظر برواتب الموظفين وفقاً لما ورد فيه 23/2/2009
 

) 26/2/2009ف�ي  2/5/27/5331يراعى اعمام االمانة العام�ة لمجل�س ال�وزراء الم�رقم (ق/ د ــ
بش�أن ترفي�ع الموظ�ف ال�ى درج�ة  25/10/2009) ف�ي 46806الم�رقم (واعمام ال�دائرة القانوني�ة 

 .معاون مدير عام 
 
 

 الوسطى  االدارةالوظائف  -4
 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

م��ع الهيك��ل  انس��جامها دم ، م��دير )ــــــ��ـ( م��دير اق وظ��ائف االداره الوس��طى يراع��ى عن��د اش��غال

الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة او المحافظ��ة او مجل��س  لل��وزارة او اخليوالنظ��ام ال��د التنظيم��ي

 . وفقــــــا" للتشريعـــــات النافــــــــذة المحافظة
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 اشغال وظيفة خبير   -5   

 -ــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ان يك�ون اش�غال  24/7/2008) ف�ي 18050عمالً بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء الم�رقم (

وظيفة خبير على مالك مركز الوزارة والتشكيالت التابعة لها حسب الشروط والمؤهالت الواردة 

م�ع مراع�اة اش�غال  16/4/1980) في 4645بكتاب ديوان رئاسة الجمهورية ( المنحل ) المرقم (

ي��ر المرتبط��ة وظيف��ة خبي��ر ف��ي بع��ض ال��دوائر والش��ركات العام��ة التابع��ة لل��وزارات والجه��ات غ

بوزارة التي تستوجب طبيعة عملها استحداث هذه الوظيفة من خالل لجنة مركزي�ة تش�كل ف�ي ك�ل 

وزارة أو جهة غير مرتبطة ب�وزارة له�ذا الغ�رض م�ع التقي�د بالش�روط والم�ؤهالت والمواص�فات 

ى الدراس�ة المطلوبة ألشغالها والمتضمنة (المهام والواجبات ، توفر المؤهالت العلمية ، القدرة عل

وحس�ب  اج�راء الح�ذف واالح�داثوالتحليل والمعرفة) وبعد استحصال موافقة وزارة المالية على 

) 403/53152) و(403/48441م��ا ورد بمنش���وري دائ��رة الموازن���ة/ قس��م الم���الك الم���رقمين (

 .18/11/2009و 28/10والمؤرخيين في 

 

 د ــــــــــــــالتعاق -6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المش�اريع االس�تثماريه الجدي�ده بم�ا ف�ي  د لهذه السنة بأستثناء التعاقد علىايقاف التعيين بعقو اوالً /

 ذلك االجراء اليوميين .
 

 عدم التعاقد بصفة ( اجراء يوميين ) على النفقات التشغيليه ويمنع تجديد عقودهم . ثانياً /
 

لغرض تثبيت المتعاقدين الدرجات المستحدثه  ه ضمن في حالة عدم توفر الدرجات الشاغر ثالثاً /
 يتم تجديد عقودهم .
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 الفصل الرابع

 
 

نفقــــــات المشاريـــــع ذ ـــات تنفيـــات وصالحيـــتعليم  
2012االستثماريــــــة لعـــام /   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الص���رف عل���ى التخصيصـ���ـات المعتم���دة ض���من نفق���ـات المشاري���ـع اط���الق  ـراعى عن���دي��� -1
نسبة االنجاز المالي والمادي للمشروع وان يتم التنسيق بين دائرة المحاسبة والوزارة االستثمارية 

او الجهة غير المرتبطة بوزارة او االقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم وعلى ان  تقوم دائ�رة 
حاسبة بأعالم وزارة التخطيط/ دائرة البرامج االستثمارية الحكومية عند تمويل المبالغ للجهات الم

 . المنفذة
واالق���اليم عل���ى األجه���زة الحسابــي���ـة ف���ي ال���وزارات والجهـــ���ـات غي���ر المرتبط���ة ب���وزارة  -2

المكلفة بتنفيذ  القطاع العام ( الشركات والهيئات العامة )والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ووحدات 
) 10ف�ي موع�د ال يتج�اوز (المشاريـــع واالعمـــال تزويد دائ�رة المحاسبــ�ـة ف�ي وزارة الماليــ�ـة 

م��ن الش��هر الت��الي للش��هر ال��ذي وق��ع فيــ��ـه الص��رف بج��داول ش��هرية تتض��من مص��روفاتها اي��ام 
سلسالت تبويبها  حتى الشـهــر الــذي يخصه الجـــداول مبوبه حسب ت 1/1/2012المتــجمعـة من 

 ف��ي الموازن��ة ( الحس��ابات الرئيس��ية والفرعي��ة ) وتش��مل ه��ذه الجــ��ـداول مص��روفات المش��اريع
وتتوق�ف  ويتحمل رئيس الوح�ده الحس�ابيه مس�ؤولية التقص�ير ع�ن اي ت�أخير ف�ي ارس�ال البيان�ات 

لج�داول دائرة المحاسبة في وزارة المالية عن تمويل تخصيصات الجهات التي تتأخر عن إرسال ا
 لشهرين متتاليين واعالم الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بذلك .

المحافظ�ة وواالق�اليم على االجهزة الحسابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بـوزارة  -أ -3
القطاع العام( الش�ركات والهيئ�ات العام�ة ) المكلف�ة بتنفي�ذ المش�اريع غير المنتظمة بأقليم ووحدات 

م�ن الش�هر الت�الي للش�هر ال�ذي  ) ايام10( عمال تزويد دائرة المحاسبة في وزارة المالية خاللواال
وقع فيه الصرف بجداول شهرية وسنوية بالمبالغ المقي�دة عل�ى حس�اب س�لف المش�اريع وبمس�توى 

 حتى الشهر الذي يخصه الجدول 1/1/2012المشاريع من 
ة حس�اباتها الش�هرية (م�وازين المراجع�ة ف�ي موع�د تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كاف� -ب
) اي��ام م��ن نهاي��ة ك��ل ش��هر ال��ى وزارة المالي��ة ف��ي اقل��يم كردس��تان وم��ن ث��م ترس��ل ال��ى وزارة 10(

  المالية االتحادية/ دائرة المحاسبة.
/دائ��رة الب��رامج االس��تثمارية عل��ى دائ��رة المحاس��بة ف��ي وزارة المالي��ة تزوي��د وزارة التخط��يط  -4

عل���ى مس���توى ك���ل مش���روع لل���وزارات بتقري���ر ش���هري موح���د للمص���روفات الفعلي���ة ة الحكومي���
) يوما من 30حتى نهاية الشهر المعني وذلك خالل ( 1/1/2012ابتداء من  وللمحافظات واالقاليم

تاريخ انتهاء الشهر المختص مبوبـــه حسـب تسلسالت تبويبه�ا ( الحس�ابات الرئيس�ية والفرعي�ة )  
بي���ان  / دائ���رة الب���رامج االس���تثمارية الحكومي���ة وعل���ى وزارة التخط���يط   ف���ي ج���داول المش���اريع

 . مالحظاتها ومقترحاتها حول التقرير الموحد المذكور الى لجنة الشؤون االقتصادية
/دائ��رة الب��رامج االس��تثمارية عل��ى دائ��رة المحاس��بة ف��ي وزارة المالي��ة تزوي��د وزارة التخط��يط  -5

المنتهي�ة ف�ي  المالي�ة للس�نة الختامي�ة بج�داول الحس�ابات 15/4/2012خالل مدة اقصاها الحكومية 
 .وعلى وزارة التخطيط بيان رأيها ومقترحاتها  31/12/2011

 
عل��ى ال��وزارات والجه��ات غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة واالق��اليم والمحافظ��ة غي��ر المنتظم��ة ب��أقليم  -6

 باالتي. تزويد الدوائر المعنية في وزارة التخطيط 
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الت��ي تع��د بموج��ب   للمش��اريع كاف��ة الج��دوى الفني��ة واالقتص��ادية ودراس��ات ق��اريرنس��خ م��ن ت -أ

) و أس�س ىالمعدلة والص�ادرة ع�ن مجل�س التخط�يط (الملغ� 1984) لسنه 1التعليمات المرقمة بـ (
) ف��ي 433لمش��اريع التنمي��ة الص��ادره ع��ن وزارة التخط��يط بكتابه��ا الم��رقم ( دراس��ات الج��دوى

يقترح ادراجها بع�د المص�ادقة عل�ى الموازن�ة االتحادي�ة لجمهوري�ة  للمشاريع التي 27/10/2008
 . 2012العراق لعام / 

 
 

دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية أو التقرير الفني للمشاريع الجديدة المقترحة للس�نة الت�ي  –ب 
تليه�ا للمص��ادقة عليه�ا ويترت��ب عل�ى ع��دم االرس�ال ع��دم ادراج المش�روع ض��من ج�داول المنه��اج 

 ستثمارياال
نسخ من المراسالت الخاصة بالمراحل التحض�يرية والتنفيذي�ة بم�ا فيه�ا اختي�ار اس�لوب التنفي�ذ  -ج

واالعالن واالحالة والمباشرة بتنفيذ المشاريع والعقود التي تبرم بشأنها وكذلك تزويدها بنس�خ م�ن 
 المراسالت الخاصة بأطالق الصرف

والمحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة ب�أقليم  واالقل�يم ب�وزارة تتولى الوزارات والدوائر غي�ر المرتبط�ة -7
بتقارير تتض�من   2012وشركات القطاع العام تزويد وزارة التخطيط خالل الشهر االول من سنه

للمش��اريع القائم��ة بم��ا فيه��ا خط��ة االنت��اج والطاق��ة التص��ميمية والطاق��ة  الس��نوية الخط��ة االنتاجي��ة
 المستهدفة من االنتاج  المتاحة والطاقة

عل��ى الجه��ات المنف��ذة للمش��اريع ف��ي ال��وزارات والجه��ات غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة واالق��اليم  -8
ال��ى وزارة التخط��يط  للم��دة والمحافظ��ة غي��ر المنتظم��ة ب��أقليم  رف��ع تق��ارير المتابع��ة والمص��روف 

 وفق��ا لالس��تمارات والتعليم��ات المع��دة م��ن قب��ل ال��وزارة الم��ذكورة 1/1/2012المبتدئ��ـه بت��اريخ 
 . ) ايام من نهاية الشهر الذي تم فيه الصرف10( وخالل

 
التركي���ز عل���ى زي���ادة االنت���اج واالنتاجي���ة ورف���ع كف���اءة االداء عل���ى ان تقت���رن بالمزي���د م���ن  -9

االجراءات والخطوات الحازمة و الجادة وتطبيق المؤشرات المالية واالقتص�ادية الكامل�ة واج�راء 
لوحدات االنتاجية والخدمية كاف�ة وترف�ع ال�ى ال�دوائر لدراسة في مجال التقييم المالي واالقتصادي 

 المعنية في وزارة التخطيط لتقييمها  ورفع التوصيات بشأنها الى المراجع العليا 
 

على الوزارات والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة واالق�اليم والمحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة ب�أقليم  -10
يع والسيما االنتاجية منها التي انجزت اوستنجز التحرك المبكر لتوفيــر مستلزمات تشغيل المشار

والجه�ات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة وبكام�ل طاقاته�ا وتلت�زم جمي�ع ال�وزارات  2012خــالل ع�ام / 
 المعنية باعــداد خطط تشغيلية متكاملة بهذا الصدد .

 
تقييد استخدام  اعطاء االولوية لاليــدي العاملة  الوطنية في تنفيذ المشاريع بشكل كثيــف مع -11 

 .وحصرهاواالجنبية الى اقصى درجة ممكنة  بيةااليدي العاملة العر
 
تنفي�ذ المشاريـ�ـع اعطاء اولوية ألص�حاب الخب�رة والتخص�ص الت�ي تحتاجه�ا المش�اريع ف�ي  -12 

بم��ا فيه��ا (الدراس��ات الم��الك  ال��وطني  ال��ى  المنه��اج االس��تثماريواالعم��ال كاف��ـة المدرج��ة ف��ي 
   ستشارات)والتصاميم واال

 
 اال االس�تثماري الم�درج ف�ي الموازن�ةااللتزام بعدم استخـــدام االموال المخصصة للمشروع  -13

ويتحمل المسؤولية رئــيـس الدائـــــرة االعلى واالمر بالصرف عند  المثبتـة في مكوناته لعمـاالل
 تجاوز ذلك 
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او االق�اليم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة  رةتلتــزم الــــوزارات والدوائر غير المرتبطـة بوزا -14
مع االلتزام بالتقارير الفني�ة الص�ادرة بتقييم ومحاسبة ادارات المشاريع المسؤولة عن التنفيذ  بأقليم

عند وج�ود ت�دني ف�ي نس�ب التنفيــ�ـذ عل�ى ال�رغم عن دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط 
المطلوب�ة اذا ل�م يك�ن ثم�ة توجي�ه مرك�زي باالبط�اء ف�ي  مـــن توفـــرالتخصيصـــات واالمكانــات

  التنفيذ او معوقات مبررة
 

 -االلتزام بتنفيذ التعليمات االتية : -15
 
بش�ان اس�لوب تموي�ل المش�اريع الجدي�دة  1999) لس�نة 4تعليمات وزارة التخطيط المرقم�ة ب ( -أ

 1997) لس�نة 22العام�ة  رقـ�ـم (التي تنفذها الش�ركات العام�ة المش�مولة باحك�ام ق�انون الش�ركات 
 المعدل .

 
التعليم��ات الحس��ابية لتنظ��يم اس��س احتس��اب المب��الغ المص��روفة لتنفي��ذ المش��اريع المرقم��ة ب  -ب 

والتعليم��ات الحس��ابية الخاص��ة باالعم��ال الت��ي يتق��رر تنفي��ذها امان��ة المرقم��ة ب    2001)لسن��ـة 8(
بالوقائع العراقي�ه الع�دد   المنشوره 2011لسنة ) 3وتعليمات التنفيذ المباشر رقم ( 2001) لسنة7(

 فيما يخص المشاريع التي  تنفذ بهذا االسلوب . 11/7/2011في  4199
 
 

الص�ـادرة ع�ن  2009لسنـة   3المقاولين العراقيين رقـــم الشركات المقاولة و تعليمات تسجيل -ج
              2010/ 11/1ف�ي  4141الع�دد ب اقيةالعربالوقائع / الدائرة القانونية المنشـــورة  وزارة التخطيـط

. 
    المـعدل���ـة والص���ادرة م���ن مجل���س التخطي���ـط   ( الملغ���ي )  1984) لسنـ���ـة 1تعليمـ���ـات رق���م ( -د

بموج�ب كت�اب وزارة التخط�يط الم�رقم (  لمشاريــ�ـع التنمي�ة والص�ادرة وأس�س دراس�ات الج�دوى
 . 27/10/2008) في   433

 
 2010وتع��ديلها االول لس��نة  2008 ) لسن��ـة 1نفي��ذ العق��ود الحكوميــ��ـة رق��م (تعليـــ��ـمات ت ـ ه��ـ 
 .19/7/2010في  4159العدد ب لمنشور في جريدة الوقائع العراقيةا
 

تف��اتح وزارة  التخطيــــ��ـط حص��را بالنس��بة للقضاي��ـا الخاص��ـة بالمش��اريع االس��تثمارية لتق��وم  -16
باتخ�ـاذ االج��راءات االص��ولية  فظ�ة غي��ر المنتظم�ة ب��أقليمم��دار البح�ث او االقل��يم او المحا ال�وزارة

بش����أنها وفقــ����ـا  للق����انون والتعليم����ات والص����الحيات الناف����ذه عل����ى ان تك����ون المفاتح����ة بتوقي����ع 
 او رئ��يس الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة او نائب��ه او المح��افظ او نائب��ه ال��وزيرالمختص اوالوكي��ل

 حصرا  .
 
 

 ريع واالعـمال فقرات تتعلق بتوفير السيارات ووقــودها عدم تضميــن عقود المشــا -17
وعن��د الحاج��ة الحقيقيـ��ـة  لمث��ـل ه��ذه  وترميمه��ا وس��واقها  وص��يانتها وانش��اء  الوح��دات الس��كنية

وتضــ�ـاف كلفه�ـا ال�ى وبالح�د االدن�ى  المستلزمات يتم توفيرها م�ن قب�ل الجه�ات المنف�ذة مبـ�ـاشرة
 المشـروع

  
ش�هر أ% ) من تخصيص�ات ك�ل مش�روع خ�الل س�تة 25دم تنفيذ ما نسبته ( في حالة ع اوال/ -18

ق��رار الموازن��ه عل��ى وزي��ر المالي��ه االتح��ادي وبالتنس��يق م��ع وزي��ر التخط��يط االتح��ادي رف��ع أم��ن 
والتوص��يه ب��القرار ال��الزم لتنفي��ذ المش��روع س��باب االخف��اق أتقري��ر ال��ى مجل��س ال��وزراء لتحدي��د 

 . وانجازه
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ص��ه تكلي��ف المحافظ��ه بتنفي��ذ المش��اريع الجدي��ده غي��ر المباش��ر به��ا م��ن قب��ل لل��وزارة المختثاني��ا/ 
 تموز من السنة الماليه الحاليه  . / 1الوزارات االتحاديه في  

للمحافظه تكليف اي وزارة من الوزارات االتحادي�ه او حس�ب االختص�اص لتنفي�ذ المش�اريع  ثالثا/
ة االق�اليم والمحافظ�ات ) المخصص�ه  في تلك المحافظ�ه عل�ى حس�اب تخصيص�ات ( اعم�ار وتنمي�

 لها . 
قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزراة بالتنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار  رابعا/

المش���اريع وتص���در ك���ل وزارة او جه���ة غي���ر مرتبط���ة ب���وزارة خط���ة توزي���ع المش���اريع وتعل���م 
 بأس��تثناء لض��مان عدال��ة التوزي��عالمحافظ��ات به��ا حس��ب النس��بة الس��كانية المق��ررة لك��ل محافظ��ة 

وعدم التداخل بين المشاريع عل�ى خط�ة  المشاريع الستراتيجيه التي تستفيد منها اكثر من محافظه 
وتخول صالحية الوزير الى المحافظ المعن�ي ب�االعالن واالحال�ه  الوزارة على خطة تنمية االقاليم

، االعمار واالسكان  جارةديات واالشغال ، الت، البل تنفيذ للمشاريع الوزارية  ( الصحة ،التربيةوال
) ملي��ار  10) دون مبل��غ ( والش��باب والرياض�ه الثقاف�ةو ع�ة ، العم��ل والش�ؤون االجتماعي��ة، الزرا

) م�ن  س�اب المحافظ�ه م�ع مراع�اة البن�د ( ثالث�اً ال�ي ح د مناقلة المبالغ م�ن حس�اب ال�وزارةدينار بع
المش��اريع ال��وارد  بأس��تثناء 2012) لس��نة 22رق��م  ( دي��ةم��ن ق��انون الموازن��ه االتحا)  13الم��اده ( 

وعل�ى وزارت�ي التخط�يط والمالي�ه االتح�اديتين اص�دار اع�اله  وثانياً من الم�ادة ذكرها بالفقره اوالً 
ج���دوالً بالمش���اريع المعني���ه لك���ل محافظ���ه واص���دار التعليم���ات الالزم���ه لتس���هيل تنفي���ذ ذل���ك قب���ل 

 .   27/2/2012في  10993ئرة الموازنه المرقم استناداً لما ورد بكتاب دا 1/6/2012
 

غي�ر مرتبط�ه  نسبة تنفيذ المشاريع االستثمارية لك�ل وزاره او جه�ه لوزير التخطيط تقديم خامسا/
أت ال�وزارات او الجه�ات بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاته بشأن المشاريع التي تلك�

 مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب . بتنفيذها لغرض تمكن  بوزارة غير المرتبطه
 

لمجلس النواب استجواب الوزير او رئيس الجهه غير المرتبط�ه ب�وزاره ف�ي حال�ة ع�دم سادساً /  
% م���ن التخصيص���ات االس���تثماريه لوزارت��ه او دائرت���ه م���ن الموازن���ه العام���ه 60تنفي��ذ مانس���بته 

 االتحاديه .
 

ات على الـوزارات والدوائر غير المرتبطة بـوزارة بما تسري هذه التعليــــمات والصالحيــ  -19
التي تقوم بتنفيذ االعمال والمشاريـــع ويستمر العمل  االقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم فيها

 بها الى حين صدور ما يحل محلها   
 

المنتظم�ة ب�أقليم او االقاليم او المحافظة غي�ر  على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة -20
التقي��د الت��ام بتعليم��ات وص��الحيات تنفي��ذ المش��اريع ومحاس��بة  المسؤولي��ـن ع��ن أي تج��اوز يح��دث 

 حرصا على سالمة التطبيق واهمية سيرها في المسار المرسوم لها .
 

                                                
 اعادة التخصيصات -21 

 -ــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــ
بالتنس���يق  م���ع وزي��ر التخط���يط االتح���ادي اع���ادة تخص���يص مب���الغ  ل��وزير المالي���ة االتح���ادي -أ 

غي��ر المس��تنفذة المخصص��ة لمش��روع االس��لحة والمع��دات والتجهي��زات العس��كرية  التخصيص��ات 
)f.m.s  (2006للس��نوات  االتح��اديتين  ض��من موازن��ات ك��ل م��ن وزارت��ي ال��دفاع والداخلي��ة  ،

الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خ�الل  2011و  2010,2009، 2008، 2007
المالي�ة وال�دين  م�ن ق�انون االدارة 1) / ف احك�ام عام�ه -4(م القس استثناءاً من احكام  2012سنة 

م�ن اص�ل التخصيص�ات الممول�ة بع�د ان ي�تم تس�وية المس�تنفذ منه�ا   2004لس�نة / 95العام /رقم /
والمتعلق��ة ب��وزارة الداخلي��ة  31/12/2008 ) ف��ي17378ب كت��اب دائ��رة المحاس��بة الم��رقم(بموج��
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 18/4/2010) ف���ي 3649و( 28/12/2008) ف���ي 17131( المرقم���هدائ���رة المحاس���بة  كت���بو
 هالمتعلق��19/9/2011ف��ي14944و  30/8/2010) ف��ي 10635و( 20/5/2010) ف��ي 5412و(

م�ن ق�انون االدارة المالي�ة رق�م   1/ ف احكام عام�ه ) - 4(فاع استثناءاً من احكام القسم بوزارة الد
ه�و االخي�ر له�ذا البرن�امج   2012عل�ى ان يك�ون اع�ادة التخص�يص لس�نة /   2004)  لسنة /95(

م��ع مراع��اة   2012) لس��نة / 22) م��ن ق��انون الموازن��ة االتحادي��ة رق��م (24ووفق��اً ألحك��ام الم��ادة (
ون وبعد اصدار قرار م�ن وزارة التخط�يط االتحادي�ه باض�افة ) اوالً من هذا القان22احكام الماده (

المبالغ المتعلقه بسلف المش�اريع المقي�ده ف�ي الس�جالت المحاس�بيه لل�وزارات اع�اله للفت�ره المش�ار 
 فعلي . نقدي يترتب عليها صرف اناليها اعاله دون 

 
ادة تخص�يص المب�الغ على وزير الماليه االتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط االتحادي اع� –ب 

الغ���راض المش���اريع لل���وزارات   2011المعتم���ده ض���من الموازن���ه العام���ه االتحادي���ه لس���نة /  
غي�ر المرتبط�ه ب�وزارة ومش�اريع تنمي��ة وتس�ريع اعم�ار المحافظ�ات وانع�اش االه��وار ه�ات والج

ه الى ومشاريع البترو دوالر في ضوء االيرادات المسلمه الى الحكومه االتحاديه وغير المصروف
النجاز المش�اريع اس�تثناءاً م�ن  2012/  تخصيصات الجهه المستفيده حصراً لصرفها خالل سنة 

 لس�نة/  95م�ن ق�انون االداره المالي�ه وال�دين الع�ام رق�م / 1/ف ) أحك�ام عام�ه  -4(  القس�م  احكام
ريع الت�ي وعلى ان ال يترتب على ذلك تكرار تمويل اية مبالغ خالل السنه الحالي�ه للمش�ا   2004

                                          .   جرى تمويلها فعالً خالل السنه السابقه
 

بالتنس�يق م�ع وزي�ر التخط�يط االتح�ادي اع�ادة تخص�يص المب�الغ  ح�اديعلى وزير المالية االت -ج
  المتعلق��ه بمش��اريع اعم��ار واس��ناد المحافظ��ات (( بغ��داد ( الص��در والش��عله ) والبص��رة ودي��الى

لغ�رض اج�راء التس�ويات القيدي�ه  2008ونينوى )) التي تم اطالق مبالغها على شكل سلف ع�ام / 
 دون ان يترتب عليها صرف فعلي . 2012بشأنها ضمن موازنة عام / 

 
على وزير الماليه االتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط االتحادي تخصيص مب�الغ للمش�اريع  –د 

) دوالر ع�ن  1الر عن كل برميل نفط خام منتج ف�ي المحافظ�ه او ( ) دو 1عن كميات المعادله ( 
) مت�ر مكع�ب  150)  دوالر ع�ن ك�ل (  1كل برميل نف�ط خ�ام مك�رر ف�ي مص�افي المحافظ�ه و ( 

والمس�لمه ال�ى  2010منتج من الغاز الطبيعي في المحافظه عن مستحقات المحافظات كاف�ة لع�ام /
بس��بب ت��أخر ارس��ال  2011و  2010ع��ام / ةموازن�� الحكوم��ه االتحادي��ه والت��ي ل��م ت��درج ض��من

المش��اريع الجدي��ده م��ن قب��ل المحافظ��ه المعني��ه او المحافظ��ات التابع��ه القل��يم كردس��تان ال��ى وزارة 
م�ع مراع�اة التخطيط لغرض اصدار قرار بشأنها بأعتبارها حقوق مكتسبه واجبة الدفع للمحافظ�ه 

  2012)  لس�نة  /22ادي�ه رق�م (نون الموازن�ه االتح) م�ن ق�ا14احكام الفقره ( رابعاً ) م�ن الم�اده (
 . 27/2/2012في  10987وحسب الظوابط والتعليمات الوارده بكتاب دائرة الموازنه المرقم 
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 الحيات الوزيـر المختـص / أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة / أو المحافظص
 او امين بغداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
( أو ام��ين بغ��داد فيم��ا يخ��ص  يخ��ول ال��وزير المخ��تص او رئ��يس الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة

وك��ذلك المح��افظ بالنس��بة لمش��اريع تط��وير  مش��اريع برن��امج تنمي��ة االق��اليم ف��ي ح��دود أمان��ة بغ��داد)
 -محافظات الصالحيات االتية :ال
 
بما فيها مش�اريع  أطالق الصرف أو تخفيض أطالق الصرف لالعمال والمشاريع االستثمارية -1

المعتم��دة ض��من موازن��ة ال��وزارات والجه��ات غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة  برن��امج انع��اش االه��وار 
 .واالقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم 

 
ة لتنفيذ المشاريع او االعمال في حدود الصالحيات المالية المخ�ولين به�ا صرف المبالغ المتبقي -2

ض��من الكلف��ة الكلي��ة والتخصيص��ات الس��نوية المعتم��دة له��ا ( م��ع مراع��اة م��ا ي��رد م��ن تعليم��ات 
م�ع مراع�اة م�ا  بخصوص إطالق الصرف على المشاري�ـع ض�من التخصيص�ات المص�ادق عليه�ا

 2012حكام عامة من تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية لس�نة / ا ) 3 (من المادة  )أ ( ورد بالفقرة 
  القسم الثاني

 
المناقص�ة  المناقصات وإحالتها والمباشرة بالتنفي�ذ (مناقص�ة عام�ة ،مناقص�ة مح�دودة إعالن أ. -3

مباش�ر  أمانة تنفي�ذ ) ، تنفيذ يد، دعوة مباشرة ،  أسلوب العطاء الواحــد ( العرض الوح بمرحلتين
ع��ام  موازن��ة بة للمش��اريع  المش��مولة بالتنفي��ذ المباش��ر) للمشاري��ـع او االعم��ال المدرج��ة ف��يبالنس��

وللجهات المنفذة إحالة  ألغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلية المقررة لتخمينيةبحدود الكلفة ا 2012
 أي من المشاريـ�ـع او االعم�ال المص�ادق عليه�ا ال�ى اي�ة جه�ة ويش�مل ذل�ك احال�ة اج�زاء م�ن تل�ك
المشاريع او االعم�ال م�ع مراع�اة االلت�زام ب�القوانين واالنظم�ة والتعليم�ات الص�ادرة م�ن الجه�ات 

 المختصة .
 
اعتماد اسلوب تنفيذ المشاريع واالعمال بطريقة(اسلوب المشروع الجاهز المفتاح بالي�د ) م�ن  .ب 

) 1د الحكومي�ة رق�م (خالل  استخدام احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العق�و
المشروع  الذي يلتزم المق�اول بموج�ب العق�د المب�رم مع�ه المعدلة والمقصود به هو  2008لسنة / 

ولقاء المبلغ المثبت فيه بتنفيذ مراحله كافة بما في ذلك اعداد التصاميم االساس�ية والتفص�يلية حت�ى 
 االت الت�ي تقتض�ي المص�لحه ذل�كتشغيله وتسليمه وص�يانته وال�ذي ال ي�تم اللج�وء الي�ه اال ف�ي الح�

بع��د التأك��د م��ن ع��دم امكاني��ة تنفي��ذ المقاول��ة ب��الطرق واالس��اليب االخ��رى  وي��تم  ألهمي��ة المش��روع
وكم�ا  اعتماد الض�وابط االتي�ة ف�ي حال�ة تنفي�ذ المش�روع بأس�لوب المش�روع الج�اهز (مفت�اح بالي�د)

  -:يلي
 

 لفق���رات المش���روع ةكمي��ات مس���عر ج���دولو مخطط���ات ال��زام الش���ركات المقاول���ة بتق��ديماوال : 
لعقد على ان يتم الموافق�ة للفقرات المحددة في ا والمواصفات الفنية والقياسية والمراجع التصميمية

ويق��وم  ال��دفعات المتف��ق عليه��ا تس��ديدل العم��ل ليك��ون اساس��ا ص��احبعل��ى الفق��رات واس��عارها م��ن 
بل المختص�ين وف�ي حال�ة ع�دم صاحب العمل بتدقيق المخططات وجداول الكميات واالسعار من ق

توفرهم في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او االقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم 
  فيتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتدقيق والمصادقة. 

 
ع��ن دف��ع اي مب��الغ للمتعاق��د ع��ن الزي��ادة ف��ي كمي��ات  العم��ل ع��دم تحم��ل مس��ؤولية ص��احب ثاني��ا:

 فقرات الواردة في جدول الكميات.ال
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تثبيت حق رب العمل باستقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ أو التي تقل كمياتها عن�د االنج�از  ثالثا:
 .عما ورد بجدول الكميات المسعر 

عدم تحمل مسؤولية رب العمل بدفع كلف الفقرات التي ال تظهر في جدول الكميات س�هوا  رابعا:
يذها يؤثر في حجم أو طاقات أو تشغيل المشروع وبالش�كل المتعاق�د علي�ه س�واء أو تعمدا وعدم تنف

 .أكانت تلك الفقرات في التصاميم أم ال  
لصاحب العمل اضافة فقرات جديدة ناتجة ع�ن اض�افة متطلب�ات جدي�دة ل�م تك�ن مطلوب�ة خامسا: 

من مبل�غ االحتي�اط بموجب شروط المقاولة عند االعالن عن المناقصة ويتم توفير مبالغه�ا م�ن ض�
للمقاولة وضمن الكلفة الكلية للمش�روع او العم�ل او م�ن مب�الغ الوف�ورات ف�ي ج�داول الكمي�ات ان 

 وجدت وعلى ان تكون مدرجة بملحق عقد.
 باالض��افه ال��ىيج��ب تض��مين العق��ود الخاص��ة بتنفي��ذ المش��اريع بطريق��ة (مفت��اح بالي��د)  سادس��ا: 

الهندس��ة المدني��ه وش��روط المقاول��ة العم��ال الهندس��ه الش��روط االخ��رى (ش��روط المقاول��ة العم��ال 
 الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية)

استحصال الموافقــات االصولية ألغراض االحالة اخ�ذين بنظ�ر االعتب�ار الص�الحيات المالي�ة   .ج
ة غي��ر المنتظم��ة المحافظ�� االقل��يم او لل��وزير المخ��تص او رئ��يس الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة او

 والصادرة عن الجهات العلياليم بأق
عن�د  بطريق�ة (مفت�اح بالي�د ) او اسلوب  تنفيذ التعاقدات  في حالة اعتماد اسلوب التنفيذ المباشر -د

 .تنفيذ مشاريع الموازنة فيجب استحصال موافقة وزارة التخطيط 
 
الوزارة المختص�ة .تغيير الجـهة المنفذة ضمن الوزارة الواحدة للمشاريع او االعمال التي تتولى 4

 مسؤولية تنفيذها واعــالم وزارة المالية و وزارة التخطيـط.  
 
) إل�ف دين�ار ( خمس�مائة إل�ف  دين�ار) لك�ل 500مقطوعة بمبل�غ اليزي�د عل�ى ( نقدية .منح مكافأة5

لم��ن يكل��ف بإعم��ال أو مه��ام مح�ددة ت��ؤدي إل��ى اإلس��راع ف��ي العم��ل أو المش��روع ف��ي الش��هر حال�ة 
ي���ل كلفت���ه أو تحس��ين نوعيت���ه أو لم���ن يق���وم بدراس��ات أو بح���وث أو أعم���ال تخ���دم وإكمال��ه أو تقل

على ان اليزيد مبلغ المكافآت الممنوحة للموظف عن ثالثة مليون دينار سنوياً للش�خص المشروع 
 .الواحد العامل في المشروع حصراً 

االولوية للمالكات   مع اعطاء 1987) لسنة 603. تعيين الموظفين المؤقتين وفقاً الحكام القرار (6
مناس�بة مم�ن يقتض�ي 1987) لس�نة / 11تح�دد وف�ق التعليم�ات ع�دد(العراقية لقاء مكافاة او اجور 

 تنفيذ المشاريع او االعمال ضمن المبالغ المعتمدة لها في الموازنة  وفقا للتشريعات النافذةلتعيينهم 
م��ات م��ع مراع��اة حاج��ة المش��روع ) م��ن القس��م الثال��ث م��ن ه��ذه التعلي1 -أ -4م��ع مراع��اة الفق��رة (

ويراعى في ذلك أعمام االمانه العامه لمجل�س ال�وزراء /   لأليدي العاملة حسب استمارة المشروع
 . 10/4/2011في  12398/ 27/ 2الدائره القانونيه المرقم ق / 

 
لتهيئ�ة  حس�ب دراس�ات الج�دوى للمش�روع . البت في القض�ايا المتعلق�ة بب�رامج الت�دريب المهن�ي7
 .لمالكات الالزمة لتشغيل المشاريع ا
 
. النظر في االعتراضات التي يقدمها المقاولين والمجه�زين واالستش�اريين عل�ى الق�رارات الت�ي 8

تص��درها ال��دوائر ذات العالق��ة م��ع االخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار الص��الحيات الخاص��ة بف��ض الن��ـزاعات 
 المعدله . 2008/ة ) لسن 1الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 

لسنة  )1. تمديد مدد العقود بكافة انواعها مع مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (9
وش����روط المقاول����ة ألعم����ال الهندس����ة المدني����ة الص����ادرة ع����ن وزارة التخط����يط المعدل����ه  2008

 .والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية
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س�تهلكة أو الت�ـالفة العائ�دة لمش�اريع الموازن�ة  بموج�ب ق�انون بي�ع بيع األموال الفائضة أو الم. 10
/ المعدل ويسجل ب�دل البي�ع اي�رادا لحس�ـاب الخزين�ة  1986) لسنة 32وايجار امـوال الدولة رقم (

 العامة 
 
التالف��ة أو المفق��ودة العائ��دة للمش��اريع اذا كان��ت قيمته��ا عن��د لموج��ودات المتض��ررة و. ش��طب ا11 

وما زاد عن ذلك ) دينار (خمسة ماليين دينار) للمشروع الواحد 5000000د على( الشراء  التزي
 من صالحية وزير المالية

  
م�ن  او نقله�ا  ل�نفس المش�روع م�ن موق�ع ال�ى اخ�ر  والمواد الفائض�ه .  نقل المكائن والمعدات12 

ة  والي�ؤثر على ان تكون ضمن المشاريع المدرجة في الموازن لنفس جهة التعاقدمشروع الى اخر
والمع�دات والم�واد الفائض�ه م�ع مراع�اة احتس�اب  على كفاءة تنفيذ المشروع المنقولة من�ه المك�ائن

قيمتها وتنزيله�ا م�ن حس�اب المش�روع المناق�ل من�ه وحس�ابها عل�ى المش�روع المناق�ل الي�ه واع�الم 
 . بذلك وزارة التخطيط

   
تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة رق�م اني�اً) م�ن / ث16للمادة ( وفقاُ . استيفاء الغرامات التاخيرية 13

أو أي تعليم���ات تح���ل محله���ا عل���ى ان يق���وم ص���احب العم���ل بانج���از المعدل���ه  2008 ) لس���نة 1(
االجراءات الالزمة لسحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد المخ�ل بالتزامات�ه بع�د انته�اء الم�دة 

 المحددة آنفاً . 
  

 التجهي�ز)  السلفه النقدية االولية التي تدفع عن�د توقي�ع العقد(عداعقــ�ـودمنح المقاول جواز  ــأ  .14
  -مراعاة ما يأتي : بعد 

مبل�غ االحال�ة  م�ن م�ن المائ�ة ) ة%) (عش�ر10ان اليزيد مبلغ السلفه النقدية االولي�ه عل�ى ( اوال: 
ش�ركات %) ( عش�رون م�ن المائ�ة ) ل20ل التي تح�ال عل�ى القط�اع الخ�اص و(للمشاريع واالعما

رفق�ة كت��اب االمان��ة العام��ة  2011) لس��نة /2القط�اع الع��ام اس��تناداًً◌ لق��رار مجل�س ال��وزراء رق��م (
 2/1/2011) في 2/ اعمام/10/1لمجلس الوزراء رقم (ش.ز/

العراق  ون كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من مصرف معتمد فيـدم المقاولــــان يق : ثانيا
وتطلق بعد استيفاء السلفة وحسب ما مبين في الفق�رة  ية ــــة االولـــــقدية النـــــغ السلفـــتعادل مبل

( رابعا" ) ادناه بأستثناء الشركات العامة والقطاع العام من تقديم الكفالة المص�رفية اس�تنادا لق�رار 
مرف��ق كت��اب االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء الم��رقم  2010) لس��نة /63مجل��س ال��وزراء رق��م(

) ف�ي 31870وتعديله باعمام االمانة العام�ة لمجل�س ال�وزراء الم�رقم ( 11/2/2010) في 5517(
15/9/2010. 

لل��وزير المخ��تص او رئ��يس الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة او االق��اليم او المحافظ��ات غي��ر ثالث��اً: 
المنتظمة باقليم قبول كفالة مصرفية غير المشروطة الصادرة من مصرف معتم�د ف�ي الع�راق بم�ا 

لمتبق��ي م��ن مبل��غ الس��لفة النقدي��ة االولي��ة الممنوح��ة للمق��اول بع��د اط��الق الكفال��ة المص��رفية يع��ادل ا
 المقدمة للمقاول لجهة التعاقد ابتداءاً 

 
 : ان يك��ون موق��ع العم��ل ج��اهزا للتس��ليم ك��ال أو ج��زءا بم��ا يمك��ن المق��اول م��ن المباش��رة  رابع��اً 

عمال الهندس�ة االموقع كال أو جزءا مقاوالت ال اعطاء السلفة ويستثنى من تسليم الــــل حــــبالعم
االختص�اص اذ يت�رك لل�وزير  الميكانيكية والكهربائية واالعم�ال االخ�رى الت�ي ت�دخل ض�من ه�ذا 

 ب مقتضى الحال .ــع حســـالتقيد بتسليم الموق  المختص صالحية تقدير اعطاء السلفة النقدية دون
 

عل�ى  ة من المقاولين( وحسب ما ن�ص علي�ه ف�ي العق�د ) : يتم استرداد السلفة النقدية االوليخامساً 
 شكل دفعات من المبالغ من قيمة العمل المنجز. 
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جوازتحديد مبلغ السلفة النقدي�ة االولي�ة لعق�ود التجهي�ز والعق�ود االستش�ارية بم�ا اليزي�د   -ب  -14
عل�ى ذل�ك ف�ي من مبلغ العقد ت�دفع بع�د توقي�ع العق�د عل�ى أن ي�نص  )من المئة ةعشر(%  10على 

%) للش�ركات العام�ة 100اع�اله و( وثائق اعالن المناقصة مع مراعاة الفقرات ( ثانياً ) و(رابعاً)
 رفق�ة كت�اب االمان�ة العام�ه 2010ة /) لس�ن424والقطاع العام استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (

ض�وابط  اة م�ع مراع� 1/12/2010) ف�ي 41296/ اعمام/10/1لمجلس الوزراء المرقم ( ش. ز /
منح السلفه النقديه لعقود التجهيز مع شركات القطاع العام استناداً لقرار لجنة الش�ؤون االقتص�اديه 

ف���ي  23223 الم���رقم  المعم���م بكت���اب وزارة التخط���يط 19/10/2011ف���ي  484الم���رقم س ل /
29/12/2011 . 

 
 زاء من مبلغهاتخفيض مبلغ خطاب الضمان الخاص بالسلفة االولية عن استيفاء اج -ج -14

 
بموج��ب  ف��ي حال��ة اخالل��ه بالتزامات��ه التعاقدي��ـة المتعاق��د عليه��ا م��ن المتعاق��د عم��الال. س��حب ا15

 شروط العقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة
 

 .شطب الديـــون التي يتعذر تحصيلها بعد استنفاذ الـطرق القانونية وفقاً الحكام الفقرة 16
عل��ى ك��ل  2004) لس��نة 95ب��ع م��ن ق��انون االدارة المالي��ة وال��دين الع��ام رق��م () م��ن القس��م الرا11(

منتهي�ا وغي�ر م�درج في�تم مدرج ويتم حسابها على كلف�ة المش�روع ام�ا اذا ك�ان المش�روع مشروع 
 حسابها على مادة تسديد حسابات المشاريع المنجزة  والمحذوفة  .

 
ات والجه�ات غي�ر المرتبط�ه ب�وزارة ف�ي ش�راء . اوالً // تلتزم ال�وزارات االتحادي�ه والمحافظ�17

احتياجاتها من منتجات الوزارات االتحاديه على ان ال تقل القيمه المضافه لهذه المنتجات المجمعه 
% ) من الكلفه االستيراديه لها وعل�ى ان ال تك�ون اس�عار المنتج�ات المحلي�ه  25والمصنعه عن ( 

 % ) ، مع مراعاة مواصفات النوعيه والجودة.  10( اعلى من مثيلتها المستورده بنسبة تزيد عن 
ثاني���اً //  لل���وزارة او الجه���ه غي���ر المرتبط���ه ب���وزارة او المحافظ���ه تكلي���ف ش���ركات وزارة       

من  اً الصناعه والمعادن االتحاديه بتنفيذ مشاريعها عند توفر االمكانيات لديها والتخصيص استثناء
ان ال تقوم شركات وزارة الصناعه والمعادن االتحاديه باحالة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميه على 

  المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .
 
 اثن�اء التنفي�ذ اس�تحداث فق�رات جدي�دة أو ح�ذف فق�رات ض�من المش�روع أو العم�ل الواح�د -أ -18 

    .زارة التخطيطضمن الكلفة   الكلية والتخصيصات السنويه لذلك المشروع أو العمل مع أعالم و
 
تعديل كلف مكونات المشروع أو العم�ل ض�من ح�دود الكلف�ة الكلي�ة والتخصيص�ات الس�نوية   -ب  

م��ع مراع��اة ع��دم تج��اوز نس��ب االش��راف والمراقب��ه المخصص��ه  وزارة التخط��يطبالتنس��يق م��ع 
   . نفقات التشغيليه للمشروع بالللمشروع فيما يتعلق 

 
م�ن المائ�ة م�ن مبل�غ المقاول�ه للمش�اريع واالعم�ال  عش�رة %)10( تحديد مبلغ االحتياط بنس�بة -ج

المثبت�ه ف�ي ج�داول و  2012التي يتم التعاقد عليها خ�الل ع�ام /  الكلفة الكليه لتلك المشاريع ضمن
مع مراع�اة كت�اب االمان�ه العام�ه لمجل�س ال�وزارء / ال�دائره القانوني�ه الم�رقم  المنهاج االستثماري

 . 11/12/2011في  2/9/6/42855/ق
 
زيادة مبلغ المقاولة او مبلغ الكشف او زي�ادة كلف�ة العم�ل ض�من الكلف�ة الكلي�ة والتخصيص�ات  -د  

 السنوية للمشروع على ان ال يتجاوز مبلغ االحتياط المرصد للمقاولة مع اعالم وزارة التخطيط  
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د ) وفق�ا  (أ ، ب ، ج ،تراعى الشروط االتية عنـد ممارسة  الصالحيات الواردة في الفقرات  -هـ 

 -لمايأتي :
 
  2008) لس�نة 1) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومي�ة رق�م ( 14االلتزام بما جاء بالمادة ( اوال  : 

  المعدله .
وجود عالقة مباشرة بين الفقرة المستحدثة أو التعديل أو الزيادة بالمشروع أو العم�ل وبم�ا  ثانيا :

 لعمل وأهدافه . ينسجم مع طبيعة المشروع او ا
أن تغطي الكلفة الكلية فقرات ومكونات المش�روع أو العم�ل كاف�ة الملت�زم وغي�ر الملت�زم   ثالثا : 

 بها (المنفذه وغير المنفذه) 
 
 % (خمس�ة م�ن المئ�ه) م�ن5ضمن موازنة المشروع بنس�بة  تحديد مبلغ االشراف والمراقبة -19 

) دين��ار 1 000 000 000ال تزي��د مبالغ��ه عل��ى ( الت��ي  واعم��ال التنفي��ذ المباش��ر كلف��ة المش��روع
واالعمـ��ـال ال��ـتي تزي��د  كل��ف المش��روع% (اربع��ة م��ـن المئ��ـه) مــ��ـن 4(ملي��ار دين��ار) وبنسبـــ��ـة 

) دينار (عشرة 10 000000000دينار (مليــار دينار) لغايـــة ( )1000000000مبــالغه على (
واالعمال التي تزي�د مبالغ�ه عل�ى  كلف المشروع % (ثالثة من المئه) من 3مليارات دينار)وبنسبة

) دينار (عشرة مليارات دينار) على ان ال يتجاوز ذلك الكلفة الكلية المثبتة في 10000000000(
% خمس�ة وعش�رون م�ن المئ�ه تح�ول ال�ى وزارة 25جداول المشاريع وتستقطع منه نس�بة ق�درها 

الوزارة الم�ذكورة بمتابعته�ا م�ن  التي تقوم  يعللمشار والتعاقدية الفنية غراض المتابعةالتخطيط أل
وف��ق آلي��ة الض��وابط الت��ي يض��عها وزي��ر التخط��يط بموج��ب  ص��الحيته  خ��الل ال��دوائر المعني��ة

ويج�ري ص�رف المبل�غ المتبق�ي م�ن مبل�غ االش�راف والمراقب�ة المنصوص عليها بهذه التعليمات ، 
يم او المحافظ�ة غي�ر المنتظم�ة ب�أقليم من قبل الوزارات والجهات غي�ر المرتبط�ة ب�وزارة او االق�ال

 على االوجه االتية: 
 
عالق�ة  اكلف الطعام والنقل للمنتسبين الدائمين المنسبين للعم�ل ف�ي المش�روع واي�ة كلـ�ـف له� -أ   

 مباشرة بتنفيذ المشروع ضمن الكلفة الكلية و التخصيصات السنوية وفق الضوابط التالية   
خ��ارج مرك��ز المدين��ة بأس��تثناء وزارة الكهرب��اء س��واء كان��ت  ان يك��ون موق��ع المش��روع –اوال 

مشاريعها في مراكز المدن او خارجها استنادا ال�ى كت�اب مجل�س ال�وزراء /االمان�ة العام�ة الم�رقم 
 28/2/2008في  10/1/5/4719ز/0ش

 
اص��دار اوام��ر وزاري��ة لتحدي��د الع��املين وس��اعات العم��ل خ��ارج اوق��ات ال��دوام الرس��مي  - ثاني��ا
 379) من قرار مجلس الوزراء رق�م 1مع مراعاة ما جاء بالفقرة ( ع المشاريع وفترة العملومواق
) 2437والتعليمات الصادرة بموجب اعمام الدائرة القانونية/ وزارة المالي�ة الم�رقم ( 2009لسنة /
) م���ن كت���اب االمان���ة العام���ة لمجل���س ال���وزراء الم���رقم  1بش���أنها والفق���رة (  27/1/2010ف���ي 
 .28/6/2010في  2/6/23112ف/

 
بم��ا العم��ل موق��ع  تص��رف وجب��ات الطع��ام عل��ى اس��اس ع��دد اي��ام العم��ل الفعل��ي ف��ي -أ –ثالث��ا  

للمش��مولين ب��الفقرة اوال  ) دين��ار ( س��بعة االف دين��ار ) ع��ن ث��الث وجب��ات7000اليتج��اوز مبل��غ (
 اعاله

م العم�ل الفعل�ي ) دينار (ثالثة االف دينار) لوجبة واحدة عل�ى اس�اس ع�دد اي�ا3000تصرف ( -ب
لدوائر المهندسين المقيمين داخل مركز المدينة بأستثناء وزارة الكهرباء في حال�ة اس�تمرار العم�ل 

  لغاية الساعة السادسة عصراً.
 .يتم النقل بصورة جماعية وفق الكلف الحقيقية واالجور السائدة لوسائط النقل  –رابعا  
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 .رف لالغراض اعال ه تشكيل اللجان الالزمة لتنفيذ الص –خامسا 
ف��ي االش��راف والمراقب��ه برف��ع التقري��ر ال��ى الجه��ه  تنحص��ر مهم��ة وزارة التخط��يط  – سادس��اً 

 المختصه بالوزارة المعنيه التخاذ الالزم بشأنه وتتولى الجهه المعنيه متابعه تنفيذ هذه التقارير.
 
يين والع�رب واالجان�ب ال�ذين الخب�راء الع�راقالفني�ين وأجور العاملين من االجراء الوقتيين و -ب  

) م��ن القس��م الثال��ث / 6م��ع مراع��اة الفق��رة ( تتطل��ب عملي��ة االش��راف والمراقب��ة  اثن��اء م��دة التنفي��ذ
االض�افية واالمتي�ازات الممنوح�ة بموج�ب  لس�اعاتبض�منها اج�ور ا المالكات م�ن ه�ذه التعليم�ات

 .القوانين والتعليمات 
 
م��ة لالش��راف والت��دقيق  اثن��اء مراح��ل تنفي��ذ العم��ل وفق��ا الل��وازم والتجهي��زات الهندس��ية الالز ج. 

 للحاجة الفعلية للمشروع 
 للمهام التي يتطلبها المشروع  وخارج العراق  مصاريف االيفادات داخل د.
 

المش�اريع والمهندس�ين المقيم�ين وش�راء القرطاس�ية والمس�تلزمات  دراءتهيئة وتأثيث دوائر م� هـ.
 حاجة المشروع المكتبية بما ينسجم مع حجم و

 
 اجور الماء والكهرباء والهاتف والوقود لدوائر مدراء المشاريع والمهندسين المقيمين  و.
ش��ـراء الحاسب��ـات وك��ل م��ا ل��ه عالق��ة بمس��تلزمات االش��راف والمراقب��ة ك��اجهزة االستنس��اخ  -ز 

 .وغيرها 
 

مش��روع حص��را م��ع الالزم��ة العم��ال االش��راف والمراقب��ة لتنفي��ذ الالحقلي��ة  ش��راء الس��يارات.-ح
 تكاليف تشغيلها وصيانتها والوقود الالزم لها 

المكاف��أت الت���ي تص���رف للع���املين عل���ى المش���روع ال���ذين يقوم���ون باعم���ال وجه���ود متمي���زة   ط. 
) م�ن ص�الحية 5وحسب ما ورد ب�الفقرة ( الغراض المشروع وفقاً للمبالغ المحددة بهذة التعليمات

 . تبطة بوزارة او المحافظالوزير المختص ورئيس الجهة غير المر
 
 اجور االعالنات المختصة بالمقاوالت واالعمال   -ي 
 مصاريف وضع حجر االساس وافتتاح المشروع بعد انجازه .   - ك 
 
غي�ر  الجه�اتالنفقات والمكافأت التي تصرف للجان المتابعة المشكلة في مراكز ال�وزارات و  -ل 

تدقيق ومتابعة سير االعمـــال التنفيذية ل ير المنتظمة بأقليم واالقليم والمحافظة غ وزارةبالمرتبطة 
 ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الخاصة والعامه

 مصاريف توثيق المشاريع واالعمال والتعريف بها اعالميا  -م 
 

 ألبت في قضايا التعاقد مع الفنيين واالختصاصيين العراقيين والعرب واالجانب  .20
 

م��ع اع��الم وزارة  المخصص��ة م��ن العمل��ـة االجنبي��ـة ال��ى العمل��ـة المحليـ��ـة لمبالـ��ـغ. تحويـ��ـل ا21
 . التخطيط 

 راء الع�امونتخويل ما يراه مناسبا من الص�الحيات الممنوح�ه ل�ه ال�ى وك�الء ال�وزارة والم�د . 22
وألم�ين بغ�داد وللمح�افظ تخوي�ل  بمس�تواه وحس�ب مقتض�ى الح�ال والجهات التنفيذية االخ�رى ك�الً 

وال يج��وز لم��ن يخ��ول به��ا تخويله��ا ال��ى اخ��رين اال بموافق��ة ال��وزير  الحيته لم��ن ي��راه مناس��بص��
م��ع أع��الم  وزارة  او رئ��يس الجه��ة غي��ر المرتبط��ة ب��وزارة او أم��ين بغ��داد أو المح��افظ المخ��تص
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) م��ن تعليم��ات وص��الحيات تنفي��ذ المش��اريع 15باس��تثناء م��ا ورد ف��ي الفق��رة (التخط��يط  ب��ذلك 
 .2012عام /االستثمارية ل

 
. على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظه واالقضيه والنواحي التابعه لها المصادق عليها من 23

 ( بالتنس�يق م�ع مج�الس الن�واحي واالقض�يه ) تحادي�هقبل مجلس المحافظه الى وزارة التخطيط اال
محافظ�ه وع�دد لغرض دراستها والمصادقه عليها على ان تراعى المناطق االكثر تضرراً داخ�ل ال

 سكانها .
. ت��وزع تخصيص��ات المحافظ��ه م��ن مب��الغ ( اعم��ار وتنمي��ة مش��اريع االق��اليم والمحافظ��ات  24

بضمنها اقليم كردس�تان ) عل�ى االقض�يه والن�واحي المرتبط�ه به�ا حس�ب النس�ب الس�كانيه له�ا بع�د 
ان ال تزي�د كلف�ة استبعاد المشاريع االستراتيجيه التي تس�تفيد منه�ا اكث�ر م�ن ناحي�ه او قض�اء عل�ى 

 % من تخصيصات المحافظه .  20المشاريع االستراتيجيه عن 
. يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة االعمار المقره ويتولى مجلس المحافظه مس�ؤولية مراقب�ة  25

 التنفيذ فقط .
 
 

 صالحيات وزيــر التخطيط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 -لوزيــر التخطيط البت في القضايا االتية : 
 
%) 20%) عشرة م�ن المائ�ة ولغاي�ة (10لما زاد عن (واالعمال  للمقاولةزيادة مبلغ االحتياط  -1

 عشرون من المئه من مبلغ المقاولة وضمن الكلفـة الكلية للمشروع أو العمل 
 
م�ع الكلي�ة العمال وان كان�ت الزي�ادة ت�ؤدي ال�ى زي�ادة الكلف�ة زيادة مبلغ االحتياط للمشاريع وا -2

  أ ) ادناه . – 5مراعاة ما ورد بالفقره ( 
 
% (اثنان  من المئ�ه) عل�ى النس�ب ال�واردة 2زيادة مبلغ المراقبة واالشراف بنسبة التزيد على  -3

 و العمل  لصالحيات الوزير المختص للمقاوالت واالعمال وضمن الكلفة الكلية للمشروع ا
المنه�اج تخفيض الكلف الكلية والتخصيصات السنوية للمشاريع واالعمال المدرجة في جداول  -4

م�ن خ�الل اج�راء المناقل�ه للتخصيص�ات الس�نويه ال�ى بن�اء عل�ى طل�ب الجه�ه المنف�ذه  االستثماري
 مشاريع اخرى .

 
العم�ل الم�درج ف�ي ج�داول % م�ن كلف�ة المش�روع او  25زيادة الكلفة الكلي�ة بم�ا ال يتج�اوز  -أ -5

المنه��اج االس��تثماري بن��اءاً عل��ى طل��ب الجه��ة المنف��ذة ومع��ززة بمب��ررات ودراس��ة ج��دوى فني��ة 
 مشاريع المنجزه والمحذوفه .للبأستثناء مشاريع تسديد الحسابات  واقتصادية او تقرير فني وافي

المنهاج االستثماري زيادة التخصيصات السنوية للمشاريع واالعمال المدرجه في جداول  -ب  -5
 من خالل اجراء المناقالت االصوليه . بناءاً على طلب الجهة المنفذه

 
 الجدوى الفنية واالقتصادية للمش�اريع واالعم�ال االس�تثماريةودراسات المصادقة على تقارير  -6

 او تقرير فني وافي للمشاريع الخدمية
 
المرتبط��ة ب��وزارة والمنظم��ات المهني��ة تش��كيل اللج��ان م��ن منتس��بي ال��وزارات وال��دوائر غي��ر  -7 

والنشاط الخاص للقيام بمهام أو دراسات تتعلق بالموازنة أودعوة المختصين للتداول معه�م عن�دما 
 تقتضي طبيعة القضايا ذلك 
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اعادة ادراج المشاريع واالعمال وتخصيص المبالغ الالزمة ضمن الكلف الكلية الس�باب تع�ود  -8
 عوام سابقة على ان اليؤدي ذلك الى صرف فعلي الى اجراء تسويات قيدية ال

ادراج وإع��ادة ادراج المش��اريع واالعم��ال وت��امين المب��الغ الالزم��ة للتنفي��ذ ع��ن طري��ق اج��راء  -9
او الجهة غير المرتبطة ب�وزارة او االقل�يم المناقلة وضمن  التخصيصات السنوية للوزارة المعنية 

ال يؤثر ذلك على تنفيذ المشاريع واالعمال المناقلة منه�ا  على اناو المحافظة غير المنتظمة بأقليم 
 .) اعاله 5،  4(  بالفقرتين مع مراعاة ما ورد

 
عل��ى طل��ب الجه��ة المنف��ذة م��ع بي��ان  اً بن��اء المنه��اج االس��تثماري.ح��ذف المش��اريع م��ن ج��داول -10

 االسباب والمبررات 
 

او االقل�يم او المحافظ�ة  بط�ة بـ�ـوزارةتغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرت -11
 المعنيتين  بموافقة الجهتــين غير المنتظمة بأقليم

  
تغيير اسم المش�روع او العم�ل بن�اءا عل�ى طل�ب الجه�ة المنف�ذة وبم�ا ال ي�ؤدي ال�ى تغيي�ر ف�ي  -12

 طبيعة المشروع واهدافه ومكوناته وكلفته وتخصيصاته 
 

 ابط االتية  : اصدار و تعديل التعليمات والضو - 13
 تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين العراقيين   -أ 
تعليم��ات وص��الحيات دوائ��ر التنفي��ذ المباش��ر والتعليم��ات الحس��ابية   لتنظ��يم اس��س احتس��اب  -ب 

 والتعليمات الخاصة باألعمال التي يتقرر تنفيذها أمانهالمبالغ المصروفة لتنفيذ المشاريع 
لهندس��ة الم��ـدنية وش��روط المق��ـاولة العم��ـال الهندس��ة الكهربائي��ة ش��روط المقاول��ة العم��ال ا -ج 

والميكانيكية والكيمياوية بعد الوقوف على اراء الـوزارات والجهـات غير المرتبطة ب�ـوزارة ذات 
 والمحافظةالعالقة 

 تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. -د 
 اسس دراسة الجدوى لمشاريع التنمية -هـ 
م���ن قب���ل وزارة  الغ���راض متابع���ة المش���اريعلغ االش���راف والمراقب���ة ض���وابط ص���رف مب���ا -و 

 .التخطيط
 
 

تحويل المب�الغ المعتم�دة لتنفي�ـذ المش�اريع م�ن العمل�ة المحلي�ة ال�ى العمل�ة االجنبي�ة بن�اء عل�ى  -14
 طلب الجهه المنفذه 

ائر تحدي�د اج��ور المطبوع�ات الت��ي تص�درها والخ��دمات الت�ي تق��دمها وزارة التخط�يط  وال��دو -15
 المرتبطة بها والتي لها عالقة بالتخطيط والتنمية   

 
المنه��اج م��ن المش��اريع المدرج��ة ف��ي ج��داول  والمك��ائن والمع��دات مناقل��ة الم��واد الفائض��ة -16

على ان تنزل قيمتها او لموازنة جهة اخرى  الى مشاريع اخرى مدرجة لنفس الوزارة االستثماري
 المنقولة منه . وعلى ان اليؤثر ذلك على طبيعة المشروع منهاة الكلية للمشاريع المنقولة من الكلف

 مناقل��ة التخصيص��ات الس��نوية للمش��اريع الرأس��مالية االس��تثمارية  ب��ين ال��وزارات والجه��ات -17
الجه�ات موافق�ة بع�د استحص�ال  او االقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم  غيرالمرتبطة بوزارة

م��ع  لغ�رض نق��ل التخصيص�ات م��دار البح�ث لموازن��همالي��ة/ دائ�رة اواش�عار وزارة الذات العالق�ة 
ون الموازنه االتحاديه رقم  الوارده بقان –اوالً  – 2 باحكام الفقره ( هـ ) من الماده مراعاة ما ورد 

 بشأن نقل تخصيصات مشاريع البترو دوالر .   2012) لسنة / 22(
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ون وفق�ا للق�انون ونص�وص العق�د وف�ي ح�دود البت ف�ي التعويض�ات الت�ي يطال�ب به�ا المق�اول -18
 الكلفة الكلية  للمشروع او العمل 

 
 

لوزير التخطيط االتحادي تعديل مواق�ع المش�اريع داخ�ل ح�دود المحافظ�ة الواح�دة والمدرج�ة  -19
 في المنهاج االستثماري بناءا على اقتراح الجهة المنفذة.

 
 

ب��ين المش��اريع المدرج��ه ض��من الج��داول ل��ويزر التخط��يط االتح��ادي مناقل��ة التخصيص��ات  -20
بن�اًء الخاصه لكل وزارة او جهه غير مرتبطه بوزارة او االقليم او المحافظه غير المرتبطه بأقليم 

/ من السنة الحاليه واشعار وزارة الماليه / دائرة الموازن�ه 1/12على طلب الجهات المنفذه ولغاية 
 لغرض تنفيذ المناقله مدار البحث . 

 
اتحة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون االقتصادية للنظر في جميع القضايا التي تتعلق بتنفيذ مف -21

 ه .والتي تقع خارج الصالحيات اعال االتحادية االستثمارية المدرجة في الموازنةاريع المش
 


