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 أصدرنا التعلیمات اآلتیة : 2019) لسنة/1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (69استنادا ألحكام المادة (
  القســم االول

ـ ان دلیل حسابات الموازنــــة ( تصنیــف الموازنة ) اعتمد مبدأ الشفافیة والشمولیة ومبدأ الوحدة ، التي قضى 
الجانب النوعي في انواع المصروفات التي یجوز لالدارة او الوحدة التعامل بها قانون االدارة المالیة وتحدید 

فهو یحدد الجانب الكمي لالموال العامة المخصصة  2019بها، اما قانون الموازنة العامة االتحادیة للسنة /
ا خالل اي یقرر حدود القدرة االنفاقیة (التخصیصات المالیة) المسموح بها لالدارة التي تتحرك في نطاقه

 السنة المالیة.
ـ ان تقیید ادارات الدولة بحجم النفقات في حدود اوجه االنفاق للتخصیصات المعتمدة في الموازنة یمثل 
عنصرا" اساسیا" من عناصر التخطیط المالي السلیم واالدارة الجیدة في الدولة كما ان التوقف عن االنفاق  قد 

بالغ التي لم یتحقق صرفها ، لذلك وفي ضوء ماتقدم ینبغي على یترتب علیه تحمیل موازنة سنة معینة بالم
 الوزارات والجهات غیرالمرتبطة بوزارة ان تقدم الى وزارة المالیة البیانات المالیة االتیة .

 
یبین فیه مقدار المبالغ التي استلمتها االدارة او الوحدة من وزارة المالیة ( دائرة  -:میزان المراجعة الشهري-1

المحاسبة ) المتمثلة بتخصیصات الموازنة وتدرج فیه المبالغ التي تم صرفها من تلك التخصیصات وبیان 
اوجه الصرف مع تقریر یوضح فیه مفردات هذه النفقات كما" ونوعا" بحیث یعطي المیزان صورة واضحة عما 

واوجه صرفها او االیرادات قامت به االدارة خالل الشهر المنصرم سواء بالنسبة الى المصروفات الفعلیة 
 على ان : حسب مصادرتحصیلها وبالتالي مدى الحاجة الى السیولة النقدیة التي تتطلبها خطة الشهر التالي

) ایام 10یرسل میزان المراجعة مع التقریر الى وزارة المالیة / دائرة المحاسبة في موعد التتجاوز مدته ( –أ 
 من نهایة كل شهر.

) ایام من 10ت ودوائر اقلیم كردستان كافة حساباتها الشهریة (موازین المراجعة) في موعد (تودع الوزارا –ب 
نهایة كل شهر الى دائرة المحاسبة في اقلیم كردستان ومن ثم ترسل الى وزارة المالیة االتحادیة / دائرة 

 المحاسبة.
 المالیة في الموعد المشار الیه اعاله .تتحمل الجهة ذات العالقة المسؤولیة في حالة عدم تقدیم البیانات  –ج 
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تلتزم كافة الدوائر بتنظیم موازنة نقدیة شهریة فعلیة للنفقات واالیرادات النقدیة التي  -: الموازنة النقدیة-2
حصلت خالل الشهر على ان تتضمن التدفقات النقدیة من الحسابات الوسیطة (السلف واالمانات) وكذلك 

ة المالیة والحسابیة لبیان المبالغ النقدیة من الدائنون والمدینون وكافة العملیات الحسابیة التي تتعلق بالناحی
موقف السیولة النقدیة من حیث الوقت والمبلغ المطلوب على ان یشفع بتقریر یوضح الحركة في تلك 
الحسابات خالل الشهر المعني من واقع استمارات موحدة تعتمد من قبل وزارة المالیة / دائرة المحاسبة 

تبطة بوزارة واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة بإقلیم تعزز ذلك وان تلتزم بها الوزارات والجهات غیر المر 
 ومجالس المحافظات كافة وتعتبر هذه االستمارات من مستلزمات التمویل . 

 
 -االیــــــرادات : –3  
یجب قید جمیع االیرادات بمافیها التبرعات والهبات والمنح واالعانات والقروض المختلفة سواءًا كانت من  –أ 

ج العراق ایرادًا في الحسابات المختصة والیجوز تنزیل قسم من المصروفات او كلها من اصل داخل او خار 
االیرادات وقید الصافي ایرادًا ، بل یقتضي ایداع كافة االیرادات من مختلف مصادرها في حساب االدارة 

صندوق االدارة  المعنیة المفتوح لدى المصرف المختص والیجوز التصرف فیها او االحتفاظ بجزء منها في
 بأي حال من االحوال .

بقید جمیع مبالغ المنح  وحكومة اقلیم كردستانتلتزم الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات  -ب
النقدیة التي تحصل علیها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات  اجنبیة ایرادًا نهائیا" للخزینة 

زارة المالیة االتحادیة اعادة تخصیصها لألغراض التي منحت ألجلها وذلك بالتنسیق العامة االتحادیة وعلى و 
) 1ثانیًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم  ( -1بینها وبین وزارة التخطیط  االتحادیة استنادًا ألحكام المادة (

 .             2019لسنة /
وحكومة اقلیم كردستان تقید مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات  -ج

بعد قبولها من وزیر المالیة االتحادي ایرادًا نهائیًا للخزینة العامة االتحادیة على ان یقوم وزیر المالیة 
لمرتبطة بوزارة للصرف وفقًا لألغراض التي االتحادي بتخصیصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غیر ا

 .                                             2019) لسنة /1ثالثًا ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم( -1منحت ألجلها استنادًا ألحكام المــادة   (
ى الوزارات والجهات غیر تقید مبالغ  المنح  و التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبیة ال -د

بموجب مذكرات التفاهم او وحكومة اقلیم كردستان المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات 
المقدمة من القطاع الخاص ایرادا نهائیا للخزینة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات 

على ان یتم قید اقیامها التخمینیة في سجالت الوزارة او الجهة فنیةام تنفیذ مشاریع(عدا الدورات التدریبیة) 
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غیر المرتبطة بوزارة او االقالیم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العالقة ویكون قبول المنح النقدیة او 
من وزارتي التخطیط والمالیة االتحادیتین تنسیق بین الجهات المستفیدة وكل العینیة واعادة تخصیصها بال

 0 2019) لسنة /1(  ون الموازنة االتحادیة رقمرابعًا) من قان -1أستنادًا ألحكام المادة (
تقوم وزارة التخطیط ولجنة الشراكه التابعه للجنة الشؤون االقتصادیه بتقدیم كشوفات شهریة بمبالغ المنح  -هـ 

عتمادها ضمن الموازنة السنویة المستلمة من قبلها والمصادق علیها الى وزارة المالیة/ دائرة الموازنة أل
للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم ومجالس المحافظات وینبغي 

 على األدارة المعنیة ان تعلم وزارة المالیة بكل منحة او تبرع لم یرد ذكره في الكشوفات اعاله .
والمؤكد علیه  22/9/2008في  36001/  404رة الموازنه / المرقم یجب مراعــاة ما ورد باعمام دائ  -و

بشأن المعالجات الحسابیه لموضوع المنح النقدیه والعینیه   5/5/2011في  22391بموجب اعمامها المرقم 
 المقدمه لجمهوریة العــراق من قبل الدول والمنظمات الدولیه.

ایرادًا للموازنة العامة االتحادیة ولغایة  2019الحالیة / تقید االیرادات المتحققة خالل السنة المالیة -ز
فتقید ایرادا للموازنة العامة االتحادیة  2019اما االیرادات المقبوضة بعد نهایة السنة المالیة / 31/12/2019

 . 2019) لسنة /1ب) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -6استنادا الحكام المادة ( 2020للسنة المالیة /
في 17971مراعاة ضوابط العمل بالیة التمویل المشترك الصادرة بموجب كتاب دائرة الموازنة المرقم  –ح

11/3/2014                                                                . 
القروض  مراعاة العمل بضوابط اللجنة المختصة بدراسة وتحدید الیة التعامل مع المشاریع الممولة من –ط

والمصادق علیها من  2013لسنة  86الخارجیة المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب االمر الدیواني رقم 
 للعمل بموجبه .    12/2/2014في/88قبل لجنة الشؤون االقتصادیة بموجب كتابها المرقم س ل /

رتبطة بوزارة تحویل ایراداتها على كافة التشكیالت الممولة مركزیا التابعة الى كل وزارة اوجهه غیر م -ي
المستحصلة بموجب قوانینها او االنظمة النافذة ایرادا نهائیا الى الخزینة العامة للدولة لغرض تمكین دائرة 

من  قانون الموازنة  االتحادیة   )27المحاسبة من تمویل تقدیرات الموازنة االتحادیة استنادا  ألحكام  المادة  (
   2019) لسنـــــة  / 1رقم (

) من قانون الموازنة االتحادیة  ب -/ اوًال / أ 18یدفع مبلغ الضریبة المنصوص علیها في المادة (  -ك
من المكلف شهریًا مصحوب بتقریر مصدق من المحاسب المختص یوضح  2019) لسنة /1العامة رقم (

الذي تعده الهیئة العامة للضرائب لهذا الغرض على ان ال یتجاوز تورید دفع مبلغ نشاطه وفق النموذج 
الضریبة الى الهیئة العامة للضرائب النصف االول من الشهر الذي یلي انتهاء مدة الشهر السابق موقعًا منه 

 2015لسنة / 5/مع تطبیق تعلیمات فرض وجبایة المبیعات رقم  1/1/2019 او من یمثله قانونًا اعتبارًا من
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في كل مالم یرد فیه نص علمًا ان المكلف المخالف الحكام هذه الفقرة یكون عرضه للمسائلة القانونیة وفق 
   المعدل 1982لسنة / 113المواد الواردة بالفصل الثامن والعشرون من قانون ضریبة الدخل رقم /

) من قانون الموازنة العامة ثانیاً /18المادة ( تقوم وزارة النقل باستیفاء مبالغ الرسوم المشار الیها في -ل
) الف دینار للتذكرة الواحدة عن السفر 25والمتضمن استیفاء مبلغ ( 2019) لسنة /1االتحادیة رقم (

) الف دینار عن السفر الداخلي في جمیع المطارات العراقیة وتقید ایراداتها ایرادًا 10الخارجي ومبلغ قدره (
نة العامة للدولة وعلى وزارة النقل اصدار الضوابط الالزمة لتنفیذ الفقرة اعاله اعتبارًا من نهائیًا لحساب الخزی

 واشعار دائرة المحاسبة باإلیرادات المتحققة والمحولة لحساب الخزینة العامة للدولة شهریُا. 1/1/2019
تأجیل استیفاء الرسوم الكمركیة للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وامانة بغداد والبلدیات مالم ینص  –م

) لسنة 23العقد على تحمل المصدر تلك الرسوم مع مراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء المرقم (
) في 1938اعمام//10/1ل /0 ز0مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  المرقم (ش  2018/

  9/1/2019) في 712اعمام//10/1والمؤكد علیه بقرار مجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل/ 17/1/2018
شركات القطاع العام االنتاجیة (بشكل مباشر او من خالل عقود المشاركة او التأهیل او التشغیل)  تعفى -ن

لمستوردة التي تساهم في خلق قیمة مضافة شریطة ان من دفع الرسوم الكمركیة للمواد االولیة والمكونات ا
من  )43تكون باسمها والستخدامها حصرًا في عملیات االنتاج والصناعات التحویلیة استنادًا ألحكام المادة (

 . 2019) لسنة /1قانون الموازنة االتحادیة رقم (
ارض الكتب الدولیة لتكون تخفیض الرسم الكمركي على الكتب المستوردة الغراض المشاركة في مع -س

لسنة  22) بعد استحصال موافقة السید وزیر المالیة استنادًا الى قانون التعرفة الكمركیة رقم %0,5بنسبة (
مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس  2019) لسنة 33المعدل استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم ( 2010

 .6/2/2019في  10/1/5/4296الوزراء المرقم ش.ز.ل/
على 2005) لسنة /4المعدلة بالتعلیمات رقم ( 1997لسنة / 7تسري احكام التعلیمات المالیة رقم / -ع

من قانون الموازنة االتحادیة  اوال ) -18(الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة استنادا ألحكام المادة 
قبل هیئة السیاحة وكذلك المرافق االخرى على ان تشمل ابتداءًا المرافق المصنفة من  2019) لسنة 1رقم(

المتمیزة وغیر المصنفة بهدف توفیر قاعدة مقبولة بهذه الضریبة حدیثة التطبیق وبما یسهل بتمكین الهیئة 
 . العامة للضرائب من السیطرة الفعالة على تطبیقها كما تسهم في مراعاة الفئات محدودة الدخل

جیة والمشاریع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركیة وفقًا تكون كافة القروض والسندات الخار  -ق
) من  (ثانیًا / العجز) من قانون الموازنة 2في اتفاقیات القروض  استنادًا ألحكام الفقرة (ب/ هالوارد صللنصو 

 . 2019) لسنة /1االتحادیة رقم (
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على وزارة التجارة تحویل االیرادات المتأتیة عن بیع مخلفات الحنطة الى وزارة المالیة لقیدها ایرادا  -ص
نهائیا لحساب الخزینة العامة للدولة ولوزیر المالیة االتحادیة اضافة تخصیصات كلف طحن الحنطة ونقلها 

) من  38على ذلك استنادا ألحكام المادة (ضمن موازنة وزارة التجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلـف المترتبــة 
 .  2019) لسنة /1قانون الموازنة  االتحادیة  رقم(

) من وحدة قیاس منتج البیره %200على الهیئة العامة للكمارك فرض رسم كمركي اضافي بنسبة (-ش
لقرار مجلس الوزراء المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة اربع سنوات وبدون تخفیض استنادًا 

) في 10/1/5/41035مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل/ 2018) لسنة /16رقم (
25/11/2018 . 
) من حصة الخزینة في ارباح الشركات العامة بضمنها 50%الى الخزینة العامة للدولة نسبة ( تحول-ت

قبل اكمال تدقیق حساباتها من دیوان الرقابة المالیة نة العامة المدفوعة الى الخزیارباح السنوات السابقة غیر 
مع مراعاة ما  2019) لسنة /1نون الموازنة االتحادیة رقم (من قا اوًال) /35االتحادي استنادًا ألحكام المادة (

ومحضر  17/5/2018في  10333ورد بتوصیات اللجنة المشكلة بموجب كتاب دیوان الرقابة المرقم /
    2018لسنة / 14المشكلة بموجب االمر الدیواني رقم /اللجنة 

للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة بیع السیارات واالثاث واالجهزة المستهلكة وتقید ایراداتها ایرادًا  -ث
لحساب الخزینة العامة للدولة وعلى ان یقوم وزیر المالیة االتحادي باضافة مبالغ ما یعادلها الى موازنة 

ات الثابتة بكافة انواعها استنادًا الحكام المادة الدوائر ذات العالقة لغرض صیانة الموجودات او شراء الموجود
 . 2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (37(
 
تقوم كل وزارة او جهة غیر مرتبطه بوزارة او االقالیم او المحافظة غیر  -:  التقاریر الشهریة الموحدة -4

د عن نشاطاتها وما تم تنفیذه من االعمال المنتظمة بأقلیم او مجلس المحافظة بأعداد تقریر شهري موح
والخدمات والمهام المكلفة بأنجازها ونسبة مرحلة االنجاز على ان یكون التقریر بینا" وواضحا" یمثل واقع 
الحال الفعلي دون مغاالة للوقوف على اعمال الوزارات ودوائر الدولة و المحافظات ومجالس المحافظات 

 ومعرفة اوجه االنفاق الفعلیة  لالموال العامة واغراض الصرف.ومراقبة الموازنة والخزینة 
 
 الى 2019یقتضي على  وحدات االنفاق االلتزام بتقدیم الحسابات الختامیة لسنة/ -:الحسابات الختامیة-5

 لغرض اجراء اعمال الرقابة والتدقیق علیها   . 31/1/2020دیوان الرقابة المالیة في موعد اقصاه 
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  الثانــــيالقســــم 
 

 2019تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة االتحادیة لسنة / 
 ــ االیرادات  1المادة ــ 

نظرا" لالهمیة الكبیرة التي تولیها السیاسة المالیة لموضوع ایرادات الموازنة العامة االتحادیة لذلك فانه    
یتحتم على كافة الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم او 

لعام وبالتالي تهیأة مقومات تنفیذ الخطط والبرامج مجالس المحافظات توفیر االموال الالزمة لتغطیة االنفاق ا
التي تضمنتها الموازنة وهذا یتطلب تطویر أسالیب جبایة االیرادات من مختلف مصادرها من الضرائب 
والرسوم والغرامات واجور الخدمات للغیر واالیرادات االخرى وفقا" لما هو منصوص علیه في القوانین 

عالقة مؤكدین على ضرورة بذل اقصى الجهود لمتابعة تحصیل االیرادات واالنظمة والتعلیمات ذات ال
المذكورة في مواعید تحققها اوال" باول وعدم التماهل او التسامح في تحصیلها لسبب أ و ألخر، لذلك یقتضي 

الموظف المختص االضرار التي تلحق بالخزینة العامة للدولة والتحقق في ذلك وبخالفه سیتحمل  التدقیق
لتأكید على عدم استیفاء ایة رسوم او ضرائب او غرامات من المواطنین اال بقانون ، وعلى الوزارات كافة وا

والجهات غیر المرتبطة بوزارة بما فیها المحافظات ومجالسها إیداع االیرادات المتجمعة في حساباتها لدى 
 المصرف وعدم االحتفاظ بأي مبالغ في الصندوق .

 ــ النفقات  2المادة ــ 
أ ــ  یخول الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظ او رئیس مجلس 
المحافظة صالحیة الصرف مباشرة  ضمن اعتمادات الحسابات الرئیسیة للنفقات الجاریة(تعویضات 

یانة الموجودات/ النفقات الراسمالیة / المنح الموظفین/ المستلزمات الخدمیة  /المستلزمات السلعیة / ص
واالعانات وخدمة الدین والفوائد/ المصروفات االخرى/ والمساهمات والمساعدات الخارجیة / البرامج الخاصة 

موازنتها في ضوء التخصیصات المعتمدة ضمن  الرعایة االجتماعیة ) ونفقات المشاریع االستثماریة /
وفر التمویل الالزم مع دائرة المحاسبة قبل الصرف وله تخویل رؤساء الدوائر وعلى ان یراعى ت 2019لسنة/

التابعة لوزارته او الجهة غیر المرتبطة بوزارة صالحیة الصرف كًال او جزءًا ودون تجاوز التخصیصات مع 
 مراعاة مایلي:

سنویة العامه االتحادیه ان یتم استخدام  الصرف وفق االعتمادات المصادق علیها في الموازنة ال  -اوال" :
 . 31/12/2019لغایة  1/1وللفترة من لالغراض المحددة لها 
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ان یتم استخدام االعتمادات المخصصة في الموازنة العامه االتحادیه بموجب خطة انفاق یصادق  -ثانیا" :
  .31/12/2019لغایة  1/1للفترة من علیها وزیر المالیة االتحادي 

مادات المخصصة في الموازنة العامه االتحادیه  والیجوز الدخول في االلتزام بالصرف  التقید باالعت -ثالثا" :
بما یزید عما هو مخصص في الموازنة او عدم توفر التخصیصات المالیة الالزمة لذلك وفي حالة عدم كفایة 

أمین ذلك قبل التخصیص یتم اللجوء الى المناقالت وفقًا للصالحیات المنصوص علیها في هذه التعلیمات لت
وعلى الهیئات الرقابیة العاملة ومكاتب المفتشین العمومیین في عملیة الصرف والتجاوز على التخصیصات 

كافة وحدات االنفاق تدقیق الصرف على وحدات االنفاق شهریًا لمعرفة التجاوزات الحاصلة على التخصیص 
 .  دون مراعاة توفر التخصیص قبل الصرف ومحاسبة المقصرین

عدم مفاتحة وزارة المالیة االتحادیة بشأن طلب اي تخصیصات اضافیه خارج تخصیصات الموازنه   -بعًا :را
 0بعد تشریع قانون الموازنة االتحادیة

 8/4/2009) في 10/1/10303یراعى اعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ش ز/ -خامسًا :
بشأن صالحیات واجراءات منح العقود والموافقة علیها  2009نة/ ) لس90ومرفقه قرار مجلس الوزراء المرقم (

مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش  2011) لسنة/30وقرار مجلس الوزراء المرقم (
مرفق كتاب  2011) لسنة/37وقرار مجلس الوزراء المرقم ( 27/1/2011) في 10/1/2/11/42/251ز/

المتعلقة بشأن شراء وعقود  2/2/2011) في 10/1/5/4016زراء  المرقم (ش ز/االمانة العامة لمجلس الو 
المعمم بكتاب االمانه العامه  2011لسنة /  372مفردات البطاقة التموینیة وقرار مجلس الوزراء المرقم 

والمؤكد علیه بكتاب االمانه العامه   13/10/2011في  36385أعمام/ /10/1لمجلس الوزراء رقم ش.ز/
بشأن صالحیات منح العقود التي تزید عن   30/11/2011في   3/41715س الوزراء المرقم  د. ت/لمجل

) لسنة 56وقرار مجلس الوزراء المرقم ( 2009لسنة / 90الصالحیات الوارده بقرار مجلس الوزراء المرقم 
لمؤرخ في وا 5798أعمام//10/1المعمم بكتاب االمانه العامه لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/  2012/

15/2/2012 . 
) 2437ان یتم العمل بالضوابط الصادرة عن وزارة المالیة/ الدائرة القانونیة والواردة بكتابها المرقم (-سادسًا :

) في 11015بشأن اجور العمل بساعات العمل االضافیة واعمام دائرة الموازنة رقم ( 27/1/2010في 
18/3/2010   

فیما یخص وزارة  2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (32(نشیر الحكام المادة  –:سابعًا 
 في 3867المرقم  وكتاب وزارة المالیة / دائرة الموازنةالموارد المائیة بشأن بیع واستثمار ناتج كري االنهر 

6/2/2019 . 
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االستمرار بفرض رسوم او یخول الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ  -ثامنا
او فرض رسوم او اجور ) 2018و  2017و  2016( ور خدمات التي تم فرضها خالل االعوامــــــــاج

 وكاالتي :ـــ
 فرض رسوم او اجور خدمات جدیدة باستثناء الرسوم السیادیة المقره بموجب القوانین االتحادیة النافذة. – 1
 یة باستثناء الرسوم السیادیة (المقره بموجب القوانین االتحادیة النافذه).تعدیل رسوم واجور الخدمات الحال – 2
اعداد ضوابط تصدر عن الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ من خالل  – 3

محضراجتماع اللجنة المشكلة بامر وزاري التي من مهامها اعداد هذه الضوابط لغرض فرض اجور خدمات 
سوم جدیده یصادق علیها من قبل الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ وفق او ر 

جدول تفصیلي یوضح فیه اسم االجر او الرسم ومبلغ الرسم واالجر الجدید  استثناءًا من قانون االدارة المالیة 
من قانون الموازنة  اوًال)/19(مادة او اي قانون اخر یحل محلة استنادًا الحكام ال 2004) لسنة 95رقم (

 .         2019) لسنة  1االتحادیة رقم ( 
 یتم اشعار دائرة المحاسبة بذلك لغرض تمكنها من قیدها ایرادًا نهائیًا لحساب الخزینة  العامة للدولة. – 4
التي تقوم بفرض تخصص المبالغ الناجمة عن تنفیذ ماورد اعاله ضمن وحدات االنفاق الممولة مركزیًا و  – 5

 الرسوم واجور الخدمات مدار البحث وكاالتي .
) منها للجهة المستفیدة اضافة الى موازنتها على ان تقوم الوزارة او الجهة غیر المرتبطة %70نسبة ( .أ

بوزارة بمفاتحة وزارة المالیة / دائرة الموازنة لطلب التخصیص مرفق معه جدول بمبالغ االضافة موزعة 
 لمادة والنوع وتسلسل النوع .حسب الفصل وا

%) الى الخزینة العامة للدولة على ان یتم اشعار دائرة الموازنة بقید المبلغ في حساب الخزینة 30( .ب
العامة للدولة واشعار دائرة المحاسبة بقید المبلغ مدار البحث مرفق الطلب اضافة الى المبالغ المشار 

) من 1وزارة المالیة اول باول بذلك استثناءًا من الفقرة ( وعلى ان یتم اشعارالیها بالفقرة (أ) اعاله 
او اي قانون یحل محله لیتسنى لها اخذ  2004) لسنة /95) من قانون االدارة المالیة رقم (4القسم (

) لسنة 1ثانیًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /19مایلزم في ضوء ذلك استنادًا الحكام المادة (
/2019. 

واعمام دائرة المحاسبة المرقم  11/1/2017في  8391مراعاة ماورد باعمام دائرة الموازنة المرقم / -6
 .  25/2/2016في  3927/
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یخول الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئیس مجلس المحافظة او -7
السابقة ومن ضمن التخصیصات المرصدة في رئیس حكومة االقلیم صالحیة صرف مستحقات السنوات 

بعد تأیید الدائرة القانونیة بعدم وجود مانع قانوني من الصرف وتـأیید  2019موازنة الجهة ذات العالقة لعام /
القسم المالي التابع الى الجهات المذكورة بتوفر التخصیصات المالیة الالزمة لتسدید تلك المستحقات ضمن 

ة للسنة الحالیة او طلب اجراء مناقلة بعد عرضها على الوزیر المختص  او رئیس الجهة موازنة الجهة المعنی
 غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئیس مجلس المحافظة او رئیس حكومة االقلیم للمصادقة علیها .

دارات ب ــ  تؤكد هذه الوزارة على وجوب الضغط على النفقات والحد منها وترشیدها وان یكون هدف اال
الحكومیة التدبیر والتركیز على اعادة اعمار البنى التحتیة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم 
والمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم ومجالس المحافظات وضرورة اتباع الدقة عند التصرف في االموال العامة 

 وتوجیهها وصرفها لالغراض المخصصة من اجلها حصرا".
 
 أحكام عامة: -3-لمادة ا

 صالحیات الشراء وتنفیذ االعمال 
 صالحیة الشراء -1

تلتزم الوزارت االتحادیة والجهات غیر المرتبطة بوزارة  والمحافظات بشراء احتیاجاتها من منتجات  -أ  
على الوزارات االتحادیة  على ان التقل نسبة القیمة المضافة  الى قیمة االنتاج لهذه المنتجات المصنعة 

) مع %10%) و على ان ال تزید اسعار منتجات الوزارات عن  مثیالتها المستوردة بنسبة تزید عن ( 20(
مراعاة مواصفات النوعیة والجودة وتتولى وزارة التخطیط تحدید القیمة المضافة ومواصفات الجودة و النوعیة 

لشروط تشجیع المنتوج الوطني استنادا بشكل سنوي وفق الدلیل السنوي لمنتجات الشركات العامة المستوفیة 
 .2019) لسنة 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (24الحكام المادة (

) سبعة  ایام من تاریخ تقدیم 7في حالة اعتذار الوزارات  االتحادیة عن تجهیز السلع والخدمات خالل ( –ب 
اللجوء الى االسواق المحلیة        ( القطاع الخاص ) الطلب الى الوزارة المعنیة التي سیتم الشراء منها فیتم 

مرفق  2017لسنة  51د) من قرار مجلس الوزراء رقم -لغرض شراء السلع والخدمات استنادا للفقرة(ثانیا
وفقا للصالحیات 23/2/2017في  5628اعمام//10/1كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/

 التالیة :
 ) دینار (ملیونان دینار ) دون توسط لجنة المشتریات  2000000(لحد  -اوال" :
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) دینار( عشرة مالیین دینار )  10000000) دینار(ملیونان دینار ) ولحــد ( 2000000اكثر من (-ثانیا" :
 عن طریق لجنة المشتریات ( بدون عروض ).

) دینار (مائة ملیون  100000000) دینار (عشرة مالیین دینار ) ولحد (10000000اكثر من ( -ثالثا" :
دینار) عن طریق لجنة المشتریات على ان تقدم ثالثة عروض في االقل الختیار افضلـــها مـــــن ناحـــــیة 

 السعــــر والجودة وتكون مؤیدة من قبل لجنة اعتدال االسعار التي تشكل في جهة التعاقد لهذا الغرض .
نار ( مائة ملیون دینار) عن طریق احد اسالیب التعاقد المنصوص ) دی 100000000اكثر من ( -رابعًا :

المنشوره في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  2014) لسنة / 2علیها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (
مع  20/7/2014في 4/7/15792والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطیط المرقم  16/6/2014في  4325

على 2012و 2011و  2009) لسنة / 56و 372و  90جاء بقرارات مجلس الوزراء المرقمه ( مراعاة ما
 0التوالي 

في حالة عدم مطابقة المواصفات والسعر المطلوب باالمكان تشكیل لجنة فنیة ومالیة لتقییم المواصفات  –ج 
الوزارة او لدى القطاع الخاص ومطابقتها مع المتوفر لدى الوزارات االتحادیة من المنتجات سواء المنتج لدى 

 ویتم الشراء وفقا للصالحیات والشروط الواردة في الفقرات ( اوال ، ثانیا، ثالثا ، رابعا)  اعاله .
د ــ الیجوز تجزئة المشتریات للسلع والخدمات او مبالغ المناقصات بقصد ادخالها ضمن الصالحیات الواردة 

مجزءًا اذا تكرر شراء مادة معینة ألكثر من مرة خالل الشهر الواحد وفي في الفقرة / ب اعاله ویعد الشراء 
حال كان هناك تشكیالت عدة ضمن الدائرة الواحدة ولها موازنات فـرعیة داخل موازنة الدائرة او القسم الواردة 

 0بقانون الموازنة فیجوز تكرار الشراء لمادة معینة الكثر من مرة خالل الشهر الواحد 
) اعضاء  1/3راعى استبدال اعضاء لجان المشتریات التي لها عالقة بالشراء من السوق وبمعدل (هـ ــ ی

بشكل دوري حفاظا" على حقوق الخزینة العامة وتحدید مدة بقاء اعضاء اللجان المذكورة لمدة التزید على 
ق الحاجة الماسة تجدیدها باي حال من االحوال اال في حالة الضرورة القصوى وتحق ستة اشهر والیجوز

 والیجوز بعدها اشراك العضو في لجنة مشتریات ثانیة اال بعد مضي مدة التقل عن سنة واحدة .
و ــ یراعى عند اشراك العضو المالي في لجان المشتریات ان الیكون مسؤوال" عن تدقیق وقبول مستندات 

 اللجان التي شارك فیها سواء في الصرف او التدقیق.
) دینار ( خمسون ملیون دینار ) فعلى جهة التعاقد 50000000وز مبلغ الشراء عن ( في حالة تجا –ز

تنظیم عقد بین الطرفین ینظم االلتزامات التعاقدیة بما فیها الغرامات التأخیریة وضمان حسن التنفیذ حسب 
 4325قیة بالعدد المنشورة في جریدة الوقائع العرا 2014) لسنة / 2تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة  رقم ( 

والتعدیل  20/7/2014في 4/7/15792والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطیط المرقم   16/6/2014في 
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وفي حالة كون المواد المطلوب تجهیزها اقل من  30/10/2016في  4/7/22836الوارد بكتابهم المرقم 
التعاقد مع مراعاة طبیعة المواد ) دینار ( خمسون ملیون دینار ) فیترك ابرام العقد لجهة 50000000(

 والخدمات المطلوب تجهیزها.
تستثنى عقود االدویة واالجهزة والمستلزمات الطبیة من التعلیمات اعاله وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة  -ح

وضوابطها بما یسمح باتباع اسالیب اخرى مثل الشراء المباشر من داخل وخارج  2014) لسنة /2رقم (
الشركات المنتجة والمجهزة والمكاتب العلمیة واتباع اسلوب اعادة التعاقد مع المصنعین والموردین  العراق من

والمكاتب العلمیة خاصة المواد االحتكاریة والمواد الشحیحة والمفقودة في مخازن وزارة الصحة والمؤسسات 
على ان تراعي وزارة الصحة  16/1/2019الصحیة شریطة ان یكون االستثناء لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 

من خالل الیات عمل وضوابط رصینة تضعها الوزارة المذكورة  الشفافیة والعدالة والوضوح واالدارة الجیدة
مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  2019) لسنة /7استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم (

 . 16/1/2019في  10/1/12/1769ش.ز.ل/
 
       0یة تنفیذ االعمال ـ صالح2

) ملیون دینار (مئتان 250یتم تنفیذ اعمال الترمیم والصیانة واالنشاء والذي التزید مبالغ تنفیذها عن (
الصادرة من  2018) لسنة 1وخمسون ملیون دینار ) بأسلوب تنفیذ االعمال امانة وحسب التعلیمات رقم (

كتاب وزارة التخطیط المرقم و  29/1/2018في  4479وزارة التخطیط والمنشورة بالجریدة الرسمیة بالعدد 
وضوابط تنفیذ االعمال باسلوب التنفیذ امانة لالعمال التي التزید مبالغها عن  13/2/2018في  4/5/3788
في  4/5/26551المعممة بكتاب وزارة التخطیط المرقم  2018) لسنة /11) ملیون دینار رقم (25(

نة لالعمال المنفذة من قبل السفارات والملحقیات وضوابط تنفیذ االعمال باسلوب التنفیذ اما 19/11/2018
المعممة بكتاب وزارة التخطیط / الدائرة القانونیة المرقم  2018) لسنة /13والممثلیات خارج العراق رقم (

  3/1/2019في  4/4/107
ه باستثناء وتعلیمات 2020یستمــر العـل بأحكام هذه المادة لحین صــدور قانون الموازنة االتحادیة لعام /-3 

ما سیرد بمنشور صالحیات الصرف الصادر من وزارة المالیة بعد انتهاء السنة المالیة وفقًا لقانـــون االدارة 
 . 2004لسنة / 95المالیة رقم /
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 ــ االلتزام بشروط العقد  4المادة ــ  
لوزارات والجهات غیر المرتبطه بوزاره واالقالیم والمحافظة ضرورة االلتزام بشروط العقود التي تبرمها ا –أ 

غیر المنتظمة بأقلیم ومجالس المحافظات وفق الصیغة المثبته في تاریخ ابرامها مع مراعاة تعلیمات تنفیذ 
   16/6/2014في  4325المنشورة بجریدة الوقائع العراقیة بالعدد  2014) لسنة / 2العقود الحكومیة رقم (

بأستثناء المشاریع االستثماریة  15/12/2019مراعاة عدم الدخول بأي التزام تعاقدي بعد تاریخ  –ب 
 0 المستمرة والتي لها تخصیصات مالیة ضمن موازنتها في السنة الالحقة

یراعى عند االلتزام بعقود یمتد تنفیذها ألكثر من سنة ان یتم وضع التخصیصات المالیة الالزمة لها في  –ج 
ة السنة القــــادمة حیــــث یتعذر تدویر او نقل اي مبالغ متبقیة من موازنة سنة معینة الى سنة اخرى عدا موازن

او اي قانون یحل  2004لسنة /  95) من قانون االدارة المالیة رقم 4من القسم ( 1مانصت علیه الفقرة /
 محله .

 
 ــ صرف المكافآت واالهداء  5المادة ــ 

المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة والسادة المحافظین ورؤساء مجالس یخول الوزیر  –أ 
اء خدمة مؤداة قالمحافظات صالحیة منح مكافأت نقدیة او عینیة للعاملین بجهود استثنائیة وغیر العاملین ل

الیتجاوز الى الوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة وضمن التخصیصات المقررة بالموازنة المختصة بما 
له ان یخول صالحیته كًال او جزءًا و الشهر الواحد  في) الف دینار ( خمسمائة الف دینار ) لكل حالة 500(

الى رؤساء الدوائر التابعة له والمقصود بالحالة بان ال یتكرر صرف المكافأة لذات الشخص عن نفس 
 عان ال یزید مجمو اقرانه في الوظیفة وعلى االعمال التي یقوم بها والتي تتطلب جهودًا استثنائیة ممیزة عن 

المكافأت النقدیة او العینیة الممنوحة للموظفین على ملیون دینار سنویًا للشخص الواحد ولنفس العمل وضمن 
التخصیصات المقررة بالموازنة المختصة ومازاد عن ذلك یتم استحصال موافقة وزیر المالیة ویستثنى من ذلك 

المتابعة واالشراف ومكافأت اعضاء مجلس المكافأة الممنوحة للعاملین في المشاریع االستثماریة من نسبة 
النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلیه واعضاء لجنة الخبراء المالیین ومكافأت 

من غیر الموظفین في هیئات الراي  یرینفي المحافظات والخب مجالس االدارة لهیئات االستثمار اعضاء
والیوجد سند قانوني لصرف تلك 2011) لسنة /9یئة الراي رقم () من قانون ه14استنادًا الحكام المادة (

المكافأت لغیر الخبیرین المشار الیهما بقانون هیئة الرأي وتعد المبالغ دیون حكومیة بذمة من استلمها دون 
سند قانوني مما یستلزم استرجاعها وفقًا للقانون استنادًا لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 

والمجالس العلیا في الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة المنصوص   16/1/2019في  5/1798ق/
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علیها  بموجب قوانین نافذه واعضاء اللجان المنصوص علیها في قانون مؤسسة السجناء السیاسیین من غیر 
ورئیس  2013سنة ل 35) من قانون رقم 7الموظفین استنادًا للفقرة (ب) من البند (خامسًا) من المادة (

 2009) لسنة /20واعضاء اللجنة المركزیة واللجان الفرعیة والموظفین المساندین والخبراء وفق القانون رقم (
و  2011) لسنة / 13اوًال ) من قانون المختارین رقم ( – 8(المعدل) ومكافات المختارین الواردة بالمادة  (

%) من اجمالي المبلغ المسترد 10ـــ  %1موظفین وبنسبة (مكافأة المخبرین ومقدمي المعلومات من غیر ال
على ان تمنح بعد استرداد االموال وما زاد عن تلك النسبة یعرض على السید رئیس مجلس الوزراء 

مرفق كتاب االمانة العامة  2018لسنة / 175الستحصال الموافقة استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم /
ورئیس واعضاء لجان الفتح   16/5/2018) في 10/11/5/1769.ز.ل/لمجلس الوزراء المرقم (ش

) في 279والتحلیل عند انتهاء عملها بصورة مرضیة استنادًا لكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة المرقم (س.ل/
30/4/2012. 
 -االهداء للسلع والخدمات : -ب
هــــــة غیـــــر المرتبطة بوزارة او بناء" على مقتضیات المصلحة العامة یخول الوزیر المختص ورئیس الج-1

السادة المحافظین ورؤساء مجالس المحافظات اهداء السلع والخدمات بین الدوائر الحكومیة ( الممولة 
) ملیون دینار  (مائتان  ملیون دینار ) ولوزیر المالیة  200مركزیا")التي ال تتجاوز قیمتها الدفتریة مبلغ (

ر( ثالثمائة ملیون دینار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس ) ملیون دینا300لحد مبلغ (
 0الوزراء 

یخول الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة والمحافظین ورؤساء مجلس المحافظات اهداء -2
اتي والتي ال تتجاوز قیمتها السلع والخدمات مـــن الـــــدوائر الحكـــــومیة(الممولة مركزیا) الى دوائر التمویل الذ

) ملیون دینار 300غ (ــــــیة لحد مبلـــــــــــــــــوزیر المالــــــ) ملیون دینار (مائتان ملیون دینار) ول200الدفتریة مبلغ (
( ثالثمائة  ملیون دینار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء شرط ان تكون تلك السلع 

 مشتراه خالل السنة الحالیة وفائضة عن حاجة الدائرة المعنیة .غیر 
لمجلس ادارة الشركة العامة صالحیة اهداء السلع والخدمات الى دوائر التمویل المركزي والتي ال تتجاوز -3

عن  ) ملیون (مائة  ملیون دینار ) ولوزیر المالیة باقتراح من مجلس االدارة لمازاد100قیمتها الدفتریة مبلغ (
 ذلك بناءًا على مقتضیات المصلحة العامة .

وتعلیماته باستثناء  2020ــ یستمر العمل بأحكام الفقرة اعاله لحین صدور قانون الموازنة االتحادیة لعام /4
ما سیرد بمنشور صالحیات الصرف الصادر من وزارة المالیة بعد انتهاء السنة المالیة وفقًا لقانون االدارة 

 . 2004لسنة / 95/المالیة رقم 
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نقل ملكیة الموجودات : یتم نقل ملكیة الموجودات بین الوزارات والجهات االخرى وفق االلیة التي رسمها  -ج
 1996) لسنة /2والتعلیمات  عدد ( 4/10/1995) في 107قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم (

ة مركزیًا الى دائرة ممولة ذاتیًا في قتضي زیادة الصادرة من وزارة المالیة واذا كان النقل من دائرة ممول
 رأسمالها بقدر قیمة المال المنقول.

 
 ــ شطب الدیون والموجودات 6المادة ــ 

 95) من قانون االدارة المالیة  رقم /4) من القسم (11یجري العمل بإحكام الفقرة (   -شطـــــب الدیون : –أ 
مرفق  2014) لسنة 72شطب الدیون وقرار مجلس الوزراء رقم ( او اي قانون یحل محلة بشأن2004لسنة /

المتضمن  20/2/2014في  6003اعمام / /1/ 10كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز / 
ضوابط التنازل عن حق الحكومة االتحادیة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسیطه او ارجاء موعد 

مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  2016) لسنة/354لوزراء المرقم(دفعة المعدل بقرار مجلس ا
 .7/12/2016في  33948اعمام//10/1المرقم ش.ز.ل/

للوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ صالحیة شطب  -ب /شطب الموجودات :
فیها من جراء االستخدام االعتیادي  اذا كانت الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة الي سبب كان بما 

) ملیون دینار( مائة ملیون دینار) في كل قضیة (مجموع الموجودات بقرار واحد ) 100قیمتها الدفتریة لحد (
) ملیون دینار ( ثالثمائة ملیون دینار) وما 300وما زاد عن ذلك المبلغ من صالحیة وزیر المالیة ولغایة (

من صالحیة مجلس الوزراء بناءًا على توصیة من قبل وزیر المالیة ویلغى اعمام دائرة  زاد عن ذلك المبلغ
 . 31/10/2017في  24254المحاسبة المرقم /

وتعلیماته باستثناء  2020ج/ یستمر العمل بأحكام الفقرة اعاله لحین صدور قانون الموازنة االتحادیة لعام /
وزارة المالیة بعد انتهاء السنة المالیة وفقًا لقانون االدارة  ما سیرد بمنشور صالحیات الصرف الصادر من

 .2004لسنة / 95المالیة رقم /
مرفق كتاب األمانةالعامة لمجلس الوزراء  2011لسنة /  191د/ مراعاة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

اعمام وزارة بشأن شطب الموجودات واضرار الحرب و  20/6/2011في  19846أعمام/  /1المرقم (ش/ز/
 .     12/1/2012في  4/5/944التخطیط / اللجنة المركزیة لشطب الموجودات واضرار الحرب المرقم 
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  -ـ : ــ االلتزام بالتخصیصات 7المادة ــ  
اي قانون او 2004) لسنة / 95التاكید على االلتزام التام بأحكام قانون االدارة المالیة والدین العام رقم ( –أ 

یحل محلة المتضمنة عدم الدخول بأي التزامات مالیة او التعاقد علـــــى تجهیز مواد اوسلع او تقدیم خدمات 
قبل التأكد من توفر التخصیص المالي الالزم لذلك في الموازنة المختصة ویتحمل االمر بالصرف المسؤولیة 

 في حالة التجاوزعلى التخصیصات .
دواوین ) الوزارات استغالل التخصیصات المعتمدة للدوائروالتشكیالت التابعة لها كما الیجوز لمراكز (  –ب 

 الیجوز استغاللها لغیر االغراض المخصصة لها .
الیجوز استغالل تخصیصات المشاریع االستثماریة الغراض االنفاق الجاري مؤكدین على وجوب  –ج 

ات المعتمدة في الموازنة على وفق االجراءات محاسبة االشخاص المسؤولین عن التجاوز على التخصیص
او 2004لسنة  95المنصوص علیها بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون االدارة المالیة رقم 

 اي قانون یحل محله.
یوقف صرف اي نفقة في حالة صدور اي قرار او توجیه بایقافها وتعتبر التخصیصات المالیة  المعتمدة   –د 
 ا في الموازنة مجمــــدة تلقائیا" والیجــــــوز الصرف منها او طلب مناقلتها الي غرض كان .له
 2019كانون االول من السنة المالیة //31تستخدم االعتمادات المصادق علیها في هذا القانون لغایة  -هـ 

 . 2019) لسنة 1أ ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -6استنادا الحكام المادة(
وهذه التعلیمات وال  2019) لسنة / 1ال یعمل بأي قانون او قرار مخالف لقانون الموازنة االتحادیة رقم ( -و

تتحمل الخزینة العامة اي اعباء مالیة اضافیة خارج هذا القانون ما لم یكتسب الشرعیة القانونیة استنادا 
 ) من القانون اعاله.70ألحكام المادة(

 
 لمناقالت ــ ا 8المادة ــ 

لوزیر المالیة االتحادي صالحیة اجراء المناقلة بین اعتمادات الموازنة العامة االتحادیة السنویة على  -أ 
مستوى االبواب واالقسام والفصول والمواد والنوع وتفاصیل النوع لكل حالة على حدة استنادا الحكام 

 . 2019) لسنة/1أوال )من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -4المادة(
یخـول الوزیــر المختص ورئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة والمحافظ ورئیس مجلس المحافظـــــة  –ب 

صالحــیة اجـــراء المناقـــــــالت بیـــن اعتمــــــادات [الفصول ] (المستلزمات الخدمیة ، المستلزمات السلعیة ، 
لیها في الموازنة السنویة  وعلى مستوى صیانة الموجودات )ضمن القسم الواحد من االعتمادات المصادق ع

الفصل والمادة والنوع وتسلسل النوع وعلى ان تكون المناقالت باضیق الحدود تجنبًا لهدر االموال وترشید 
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) 1ثالثًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -4االنفاق في ظل قلة السیولة النقدیة استنادا الحكام المادة (
 عار دائرة الموازنة لغرض التأشیر.ویتم اش 2019لسنة /

صالحــیة  وحكومة اقلیم كردستانیخول الوزیــر المختص ورئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة والمحافظ  -ج
من وحدة صرف  ) ( عشرة من المائه )%10(اجـــراء المناقـالت بیـــن اعتمــادات الفصول وبنسبة ال تزید عن 

 وفقًا للفصل والمادة والنوع  خفیض اعتماداتها اي (ضمن القسم الواحد)التي تم تلوحدة الصرف االخرى 
) من قانون االدارة المالیة رقم 9من القسم ( 8اي على مستوى ( القسم) مع مراعاة احكام البند  وتسلسل النوع

ت وعلى ان تكون المناقال اي بأستثناء المناقالت من اعتمادات المشاریع الراسمالیة 2004لسنة /  95
 -4ق الحدود تجنبا لهدر االموال وترشید االنفاق في ظل قلة السیولةالنقدیة استنادا الحكام المادة (ـــــباضی

 ویتم اشعار دائرة الموازنة لغرض التأشیر.                                      2019) لسنة 1ثانیًا ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (
لمناقلة من تخصیصات نفقات المشاریع الراسمالیة الى النفقات الجاریة استنادا الحكام اجراء ا الیجوز –د 

 ثانیًا ) من القانون اعاله .  -4المادة (
لوزیر المالیة االتحادي صالحیة نقل التخصیصات المالیة للدوائر التي سیتم فك ارتباطها من الوزارات  -هـ 

من قانون الموازنة االتحادیة  )26والحاقها بالمحافظة المعنیة خالل السنة المالیة استنادا الحكام المادة (
المالیة /دائرة الموازنة بذلك وتزویدها بجداول بعد قیام الوزارات ذات العالقة باشعار وزارة  2019) لسنة 1رقم(

تفصیلیة تتضمن التخصیصات المالیة مبوبة حسب الباب والقسم والفصل والمادة والنوع للنفقات الجاریة التي 
سیتم نقلها والحاقها بالمحافظة المعنیة وجداول بالمالك المطلوب نقلها الى المحافظات ذات العالقة متضمنه 

ثالثي والدرجة والعنوان الوظیفي لیتسنى لدائرة الموازنة استحداث الباب والقسم للتشكیل الذي اسم الموظف ال
 سیتم نقله الى المحافظة ذات العالقة.

مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة  بضمنها هیئة الحشد الشعبيتتحمل كل وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة  -و
راء العملیات االرهابیة من منسوبي الوزارات والجهات غیر ج 9/4/2003لكل من استشهد بعد تاریخ 
وذوي المفقودین وجرحى العملیات االرهابیة واالجهزة االمنیة والحشد الشعبي المرتبطة بوزارة والمحافظات 

فیما یتعلق بذممهم من دیون عن طریق   ) فما فوق%60والعشائري والبیشمركة لمن لدیهم نسبة عجز (
ضمن نفقاتهم التشغیلیة واشعار وزارة المالیة / دائرة الموازنة لغرض تأشیرها استنادا الحكام  اجراء مناقلة من

 .2019) لسنة 1من قانون الموازنة االتحادیة رقم (  )33المادة (
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 ــ اعادة تخصیص 9المادة ــ
ل التي یقوم بها المركز لوزیر المالیة االتحادي زیادة االعتمادات المصدقة والالزمة لتغطیة كلف االعما –أ 

الوطني للمختبرات االنشائیة والمركز الوطني لالستشارات الهندسیة التابع لوزارة االعمار واالسكان  والبلدیات 
ة ببعة لوزارة الصناعة والمعادن بنسواالشغال العامة وهیئة المسح الجیولوجي ودائرة البحث والتطویر التا

) من قانون االدارة  1المتأتیة عن تنفیذ تلك االعمال استثناءًا من القسم ( ) من االیرادات %50التزید عن ( 
او اي قانون یحل محله وعلى ان تصرف المبالغ لتطویرها ودعم مالكاتها الفنیة 2004لسنة / 95المالیة رقم 

لمادة واالداریةضمن تصنیف حسابات المنح واالعانات وخدمة الدین والمصاریف االخرى استنادا الحكام ا
بمفاتحة دائرة الموازنة  بعد قیام الجهات ذات العالقة 2019) لسنة 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (20(

% من االیرادات المتحققة والتي تظهرها موازین المراجعة الشهریة لكل 50لطلب التخصیصات المالیة بحدود 
وع وتسلسل النوع  واشعار دائرة المحاسبة بقید منهما وفق جداول تفصیلیة مبوبة حسب الفصل والمادة والن

 ) االخرى المستحصلة ایرادا نهائیا لحساب الخزینة العامة للدوله.%50مبلغ (
لوزیر المالیة االتحادي صالحیة اضافة تخصیصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغایة تاریخ  -ب

والتي صرفت نتیجة لقوانین نافذة وبعد ان یتم تدقیقها من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي  31/12/2018
لتسویتها استنادًا الحكام المادة ومصادقة مجلس الوزراء االتحادي علیها على ان تكون هذه السنة االخیره 

في  254وكتاب دائرة المحاسبة المرقم / 2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (13(
 :ــ ةوحسب الضوابط التالی 7/1/2018
 قیام دائرة المحاسبة بتدقیق وتأیید مبالغ السلف المصروفة في سجالتها وبالتنسیق مع االدارات المعنیة .-1
اثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ویتم تبویبها حسب اوجه الصرف وحسب -2

تبویب الموازنة السنویة مع ذكر تبویب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوبًا على النفقات الجاریة سواء 
لبعض الوزارت والجهات مدار البحث و  التي لها تخصیصات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنوات

باالضافة الى ان یتم  2019غیر المرتبطة بوزارة وحسب التبویب المعمول به ضمن قانون الموازنة لعام /
التنسیق مع وزارة التخطیط بشأن تدقیق مبالغ السلف التي تخص المشاریع االستثماریة والتي لها تخصیصات 

حث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن مدرجة ضمن الموازنة االتحادیة للسنوات مدار الب
اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقیق والمطابقة مع الحسابات الختامیة لكل سنة وتأیید دیوان 

 الرقابة المالیة علیها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصیصات المالیة لها .
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راجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحًا فیها مبالغ قیام الدوائر المعنیة بتقدیم موازین الم-3
السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فیما یخص النفقات الجاریة او االستثماریة بعد 

 تدقیقها من قبل دیوان الرقابة المالیة .
وضح فیها مبالغ السلف والجهات تقوم دائرة المحاسبة بتزوید الموازنة بجداول تفصیلیة مدققة وم-4

المصروف لها مؤیدة بذلك صحة البیانات الواردة فیها والمدرجة تخصیصات لها ضمن الموازنة االتحادیة 
 لالعوام مدار البحث ولكل سنة على حده .

 تقوم دائرة الموازنة برفع التوصیة الى مجلس الوزراء االتحادي التخاذ قرار بأطفاء واضافة التخصیصات-5
غراض التسویة القیدیة وعلى ان تكون هذه السنة االخیرة دون ان یترتب علیها صرف فعلي وألالمالیة لها 
 بتسویتها .

الیجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة الي وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة دون  -ج
) من قانون 25استنادًا الحكام المادة ( 2019وجود تخصیصات لها في الموازنة العامة للسنة المالیة /

 .2019) لسنة /1الموازنة العامة االتحادیة رقم (
جود ) ( خمسون من المائة ) من ایرادات المنافذ الحدودیة الى المحافظات المو %50تخصیص نسبة ( -د

منفذ استنادًا ص تلك المبالغ لتقدیم الخدمات للمحافظة بما فیها خدمات الفیها تلك المنافذ على ان تخص
وكتاب وزارة المالیة / دائرة  2019) لسنة /1ثالثًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (/19الحكام المادة (

 6/2/2019في   3841الموازنة المرقم   
) من الرسوم المستوفاة %10لوزیر المالیة اضافة مبالغ الى وزارة الصناعة والمعادن بما یعادل نسبة ( -هـ

قانون تعدیل قانون العالمات التجاریة  2010) لسنة /9حكام المادة ( ثانیًا و ثالثًا ) من قانون رقم (بموجب ا
لغرض تعویض كلف ادارة نشاط العالمات التجاریة واضافة النسب اعاله لحمایة  1957) لسنة /21رقم (

 2010) لسنة /11العراقیة رقم ( وًال ) من قانون حمایة المنتجاتا /20المنتج الوطني وفقًا الحكام المادة (
واستنادًا لما ورد بكتاب وزارة  2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (39استنادًا الحكام المادة (

 . 6/2/2019في  3861المالیة / دائرة الموازنة المرقم 
دسة الى المحافظات التالیة وحسب تؤول االیرادات الناجمة عن التأشیرات التي تمنح لزائري العتبات المق –و 

 النسب المؤشرة ازاءها :
 %30محافظة كربالء                                    
 %30محافظة النجف                                    
 %10محافظة بابل                                       
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 % 10محافظة واسط                                     
 %10     امانة بغداد /الكاظمیة واالعظمیة              

 %10        محافظة صالح الدین / قضاء سامراء وبلد 
زنة وكتاب دائرة الموا 2019) لسنة / 1اوًال) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /65استنادًا الحكام المادة (

 . 6/2/2019في   3843المرقم  
 

 ــ المخالفات المالیة :ــ 10المادة ــ
على الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة للتعلیمات المالیة والمحاسبیة 

ز ان یثبت رأیه على مذكرة الصرف تحریریا" لغرض اطالع اآلمر بالصرف علیها ویعتبر مسؤوًال عن التجاو 
في حالة عدم تثبیت ذلك على مستندات الصرف اعتمادًا على سجالت التخصیصات وعلیه ابالغ دیوان 
الرقابة المالیة من خالل ممثلیه الموجودین في الوزارة او الدائرة وفقا" للتشریعات المعنیة ومراعاة احكام قانون 

 او اي قانون یحل محله . 2004لسنة/  95االدارة المالیة رقم 
 
 -ــ السلع والخدمات  : 11مادة ــال
 المستلزمات الخدمیة  –أ 

 -استئجار العقارات والبنایات والطائرات  : -اوال" :
تعفى الدوائر الممولة مركزیا" من دفع بدل االیجار لالبنیة والعقارات التي تشغلها اذا كانت هذه   -1 

العقارات واالبنیة تعود لوزارة المالیة ومخصص لها وفق االصول  مؤكدین على صیانة العقارات والمباني 
 التي تقع ضمن مسؤولیة الدوائر الشاغلة لها .

اذا كان المستاجر والمؤجر من دوائر الدولة الممولة مركزیا والتعود العقارات واالبنیة لوزارة المالیة بل  -2 
لدائرة ممولة مركزیا فتعفى الدائرة المستاجرة من بدل االیجار وتكون صیانة العقارات والمباني ضمن مسؤولیة 

 ) . 6/2/2018في  2723مرقم  لها استنادا لكتاب الدائرة القانونیة ال الدائرة الشاغلة
اما اذا كانت الدائرة الممولة مركزیًا او ذاتیًا تستأجر عقار او بنایة  من الشركات والهیئات العامة   -3 

اما اذا كان  2013لسنة  21والدوائر الممولة ذاتیا یكون التأجیر وفق قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم 
طاع العام بما في ذلك الممولة ذاتیًا والمؤجرة من القطاع الخاص یجري العمل المستأجر من دوائر الدولة والق

المبلغ بكتاب وزارة  8/7/2001في  1883وفق ماجاء بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة المرقم  ل. ص /
 .26/7/2001في  20795المالیة / الدائرة القانونیة المرقم 
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من االحوال من خزینة الدولة على ان تستخدم الطائرة یمنع استئجار الطائرات الخاصة باي حال  -4
الرئاسیة في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثالث وتتحمل كل رئاسه الكلف المترتبه على ذلك استنادا 

 . 2019) لسنة 1رقم ( من قانون الموازنة االتحادیة  رابعًا) -14(الحكام المادة 
في الوزارات والجهات غیر المرتبطه بوزارة والمحافظات ومجالس یكون حجز تذاكر السفر ألیفادات موظ -5

 المحافظات على شركة الخطوط الجویة العراقیة بأستثناء الدول التي التتوفر الیها رحالت
طیران وایضًا في حالة تعذر حصولكم على الحجوزات في المدة المحددة لالیفادات وعلى ان یتم التنسیق 

لتنظیم عملیة الحجوزات أستنادًا ألعمام األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم مباشرة مع الشركة أعاله 
 . 9/12/2014في  30/38172م.ن/

على الرئاسات الثالث والوزرارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة -6
بقرار حجب البطاقة التموینیة استنادًا الحكام  والهیئة العامة للضرائب تزوید وزارة التجارة بأسماء المشمولین

واعمام وزارة المالیة / دائرة الموازنة المرقم  2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (52المادة (
 . 6/2/2019في  3855

ضراء ومجمع على وزارة المالیة / دائرة عقارات الدولة استیفاء بدل ایجار عقارات الدولة في المنطقة الخ-7
) ومبلغ (عشرة 2م 500الوزراء بما الیقل عن (خمسة مالیین دینار ) شهریًا للعقار الذي تقل مساحتة عن (

( اعضاء مجلس  مالیین دینار ) اذا زادت مساحة العقار عن ذلك اذا لم یكن شاغله وزیرًا او من هم بدرجتهم
 1) من قانون الموازنة  االتحادیة رقم (46حكام المادة (ویستثنى من ذلك الحكومة السابقة استنادًا ال النواب )
 .6/2/2019في  3871وكتاب  وزارة المالیة / دائرة الموازنة المرقم   2019) لسنة /

 
 -مخصصات السكن واالیفاد :  -ثانیا" :

قات بشأن نف 2008) لسنة / 45/ ثانیًا/أ) من قانون الخدمة الخارجیة رقم ( 14العمل وفق المادة ( -1
 0السكن لموظفي الخدمة الخارجیة العاملین خارج العراق 

الیجوز صرف مخصصات بدل السكن للموظفین والعاملین في اجهزة الدولة اال بقانون ویراعى حجب  -2
 تلك المخصصات في حالة تحمل الخزینة العامة لنفقات السكن.

في  27/112/ 2/1/ الدائرة القانونیة رقم ق/ مراعاة العمل بأعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء -ثالثا":
بشأن عدم تجدید عقد ایجار المباني المتخذة موقع بدیًال للوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة  7/1/2013

 او المحافظة.
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المعمم بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  2012لسنة / 363نشیر الى قرار مجلس الوزراء رقم  -رابعًا:
بشأن صالحیة استئجار دور سكنیة لألطباء عند الضرورة القصوى  11/10/2012في  32159م المرق

 وخصوصًا لألختصاصات النادره.
) 43نشیر الى البند اوًال وثانیًا وثالثًا بشأن اعضاء الحكومة االنتقالیة الـــــواردة باألمر الدیواني رقم ( -خامساً 

وكتــــــاب مكتب رئیس  3/8/2009) فـــــي 48/1274راء المرقــــم (م . ت /الصادر بكتاب مكتب رئیــــــس الـــوز 
 . 17/12/2009) في 18/7698الوزراء المرقـــم (م .ت/

)  46032ًا ـ االلتزام بما ورد بأعمام الدائرة القانونیة/ وزارة المالیة بشأن ضوابط االیفاد والسفر المرقم(دسسا
واعمامها المرقم  5/5/2010) في 19578لدائرة المذكورة بالرقم (المعدل باعمام ا 19/10/2009في 

) 8/1/1/9/42606المستند لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ت/ 2/3/2011) في 9603(
 /28/8المؤرخة في  14240و70496و  51317و 54481وتعامیمها المرقمه  13/12/2010في 

  23/9/2012في  75152و  6/8/2012فــــي  61444و  23/2/2012و 2011 /31/10و  25/10و
واعمام االمانة العامــــــة لمجلـــــــس الـــــــــوزراء / الــدائرة القانونیة المرقم 9/1/2013في  1526و

بشأن تخفیض مخصصات األیفاد التي یستحقها الموفد عن كل لیله  20/1/2015في  2/2/27/1639ق/
 . 4/1/2015تبارا من یقضیها خارج العراق واع

 االیفاد الخارجي وكاالتي :ـ ضوابط -ًا:سابع
 تحدید السبب الحقیقي  الخاص بكل ایفاد . .1
یقتصر االیفاد على من ساهم مساهمة فعالة في الدراسة او االعمال التي بسببها تقرر ایفاده  .2

لالغراض الضروریة النجاز هذه المهمة حصرا واالبقاء على تخفیض واعداد الموفودین وحصرها 
 جدا مع تحدید مدة االیفاد بالمدة االقل .

یمنع منعا باتا اقامة الدورات او الورش وعدم تنظیم اي مؤتمر خارج العراق ان كانت الخزینة  .3
 العامة تتحمل نفقاته جزءاو كال .

كان ذلك  عــــدم ایفـــــاد الموظف الى خارج العراق للحصول على سمة الدخول ( الفیزا) اال اذا .4
 على حسابه الخاص .

تقتصر مدة السفر على یوم واحد ذهابا ویوم واحد ایابا اال اذا كان االیفاد الى غیر دول الجوار  .5
فتكون مدة السفر یومان ذهابا ویومان ایابا وان زادت مدة السفر عن ذلك فیتحمل الموظف 

 نفقات السفر من حسابه الخاص .                         
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التقید بالدرجة التي یستحقها الموفد للنقل بالطائرة او الحجز بالفندق واذا قام بالحجز بدرجة یتم  .6
 اعلى من استحقاقه فیتحمل الموفد الفرق بین استحقاقه وبین قیمة تذكرة السفر او قائمة الفندق .

دها بامر یقتضي على الوزارات او الجهات االخرى تحدید مدة االیفاد باقل االیام وان یذكر عد .7
االیفاد واذا تجاوز الموفد مدة االیفاد المقررة الي سبب كان فان تلك االیام الزائدة التتحملها 

 الخزینة العامة.
یلتزم الموفد باستخدام وسائط النقل العامة للتنقل في المدینة الموفد الیها وان یقتصر التنقل من  .8

 ن مكانها خارج الفندق .الفندق الى المكان الذي تعقد فیه االجتماعات ان كا
 -یستثنى مما تقدم الحاالت االتیة : .9

 أـ االیفاد الذي تتحمل الجهات الموفد الیها الموظف جمیع نفقات ایفاده وتنقالته وسكنه .
ب ـ حضور االجتماعات العربیة والدولیة واللجان المشتركة التي تتحمل الخزینة العامة نفقات االیفاد كال 

الحضور یمثل التزاما على الحكومة العراقیة على ان یقتصر االیفاد على السید الوزیر او جزءا اذا كان 
او رئیس الوفد وواحد من مرافقیه وواحد من موظفي مكتبه ومدیر عام الدائرة ذات العالقة المباشرة بتلك 

 االجتماعات .
 المستلزمات السلعیة –ب 
ي اي هدر فیها وعلى كافة الوزارات والجهات غیر المرتبطة ترشید استهالك الوقود والماء والكهرباء وتفاد/1

بوزارة والمحافظات و مجالس المحافظات مراعاة بان اجور هذه الخدمات هي اقل بكثیر من كلفتها الحقیقیة 
وان خزینة الدولة تتحمل دعم غیر مباشر لهذه الخدمات لذلك نؤكد على ضرورة الضغط علیها  وترشید 

 استخدامها .
 2019/)  لسنة 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم  (30) من المادة ((ثانیاً شیــــر ألحكام الفقرة ن -2

 والمتضمنه االتي :ــ
على وزارة الخارجیة غلق السفارات والبعثات الدبلوماسیة العراقیة في الدول التي لیس لها تمثیل دبلوماسي -أ

وزارة دمج بعض السفارات العراقیة في سفارة واحدة اقلیمیة تشمل عددا في العراق وفقا لمبدا المعاملة بالمثل ولل
 من الدول.

االبقاء على التخفیض في اعداد العاملین من موظفي الخدمة الخارجیة في البعثات الدبلوماسیة الذي تم -ب
تعلیم العالي وعلى وزارات ( الثقافة ،التجارة،الدفاع،الصحة والبیئة،ال 2018بموجب قانون الموازنة لعام 

والبحث العلمي)غلق الملحقیات او نقلها الى مقر السفارات واالبقاء على التخفیض الذي حصل لعدد موظفیها 
 .2018لعام 
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ال تتحمل وزارة الخارجیة نفقات الدراسة ألبناء الدبلوماسیین العاملین في البعثات العراقیة في الخارج -ج
 د الدراسة الثانویةوالمشمولین بقانون الخدمة الخارجیة بع

على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثلیات والبعثات العراقیة الدبلوماسیة من العاملین في المنظمات  -د
العربیة واالقلیمیة والدولیة الى مركز الوزارة المعنیة على ان یبقى التخفیض لموظفي المالك الدائم 

یتولى سفیر العراق في تلك الدولة و  2018والمستخدمین المحلیین على حاله الذي تم اقراره في موازنة عام /
ادارة شؤون الممثلیة المالیة على ان یتولى موظفوا الممثلیة او البعثة تسییر االمور االداریة ویستثنى من ذلك 

    . بعثة العراق في نیویورك والمنظمة الدولیة في جنیف
التي توجد فیها سفارات وقنصلیات لوزارة الخارجیة اعادة تأهیل المباني والدور التباعة لها في الدول -هـ

باستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل االیجار ) عن طریق المناقلة من 
 تخصیصات ایجار المباني لهذه الوزارة  .

 
 جـ ــ صیانة الموجودات 

، االجهزة ، المكائن ، االالت )  یراعى اجراء الصیانة الوقائیة والدوریة لموجودات الدولة المنقولة ( االثاث-1
كاالبنیة والعقارات وفق برنامج زمني یعد لذلك بما فیها صیانة االثاث واالجهزة والمكائن  المنقولة وغیر

 واالالت   .
مرفق كتاب االمانة  العامة  2016) لسنة/189) من قرار مجلس الوزراء المرقم (2( للفقرة نشیر – 2

المتضمنه السماح للوزارات والجهات 13/7/2016في  19273اعمام//10/1/ لمجلس الوزراء المرقم ش.ز
غیر المرتبطة بوزارة المستفیده من البنایات الحكومیة بالصرف علیها وترمیمها بما یؤمن حسن استخدامها 

 .وهذا ینطبق على العجالت والمعدات المستخدمة من قبل الجهة المستفیدة وعائدیتها لجهة حكومیة اخرى
 
 ــ النفقات الرأسمالیة بأستثناء النفقات الرأسمالیة للمشاریع االستثماریة. 12لمادة ــا 

المبانــــي واالراضي : یجب مراعاة عدم شراء او استمالك مباني او اراضي جدیدة اال في الحاالت الضروریة 
 -ووفق الصالحیات القانونیة والمالیة مع مراعاة االتي :

أ ــ یشترط توفر االعتمادات المالیة الالزمة بما یغطي متطلبات االستمالك او الشراء وتسقط التخصیصات 
المعتمدة لذلك الغرض بأنتهاء السنة المالیة المختصة اذا لم یتم االستمالك او الشراء فعال" استنادا" الى 

 او اي قانون یحل محله .                                              2004لسنة / 95) من قانون االدارة المالیة رقم /4) من القسم (1احكام الفقرة (
 ب ــ االخـــــذ بنظر االعتبار كلفة الصیانة الالزمة لهذه االبنیة عند وضع التخصیصات في الموازنة .
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المعدل  1981لسنة ) 12ج ــ في حالة استمالك اراضي او شراء مباني تراعى احكام قانون االستمالك رقم (
 في حالة عدم توفر هذه االراضي لدى دوائر الدولة االخرى لغرض استغاللها بشكل افضل  .

د ــ الیجوز مطلقا" شراء االثاث والسیارات والمكائن واللوازم الغراض دوائر الدولة محسوبا" علـــى غیر موازنة 
مشاریع االستثماریة ) من الموازنة مالم تتضمن االدارة المختصة كما الیجوز احتسابها على تخصیصـات  (ال

 -16فقرات المشروع مثل هذه النفقات ولحساب الجهة المستفیدة بصورة واضحة وصریحة في ضوء الفقرة (
 ط) من صالحیة الوزیر المختص او رئیس الجهة  -خامساً 

ل مسؤولیة مخالفة ذلك كل من غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ او امین بغداد للمشاریع االستثماریة ویتحم
 او اي قانون یحل محله.2004) لسنة /95اآلمر والمسؤول عن الصرف ووفقا" لقانون االدارة المالیة رقم (

 
  -ــ تخصیصات احتیاطي الطوارئ   : 13المادة ــ 

وابط المحددة ندرج ادناه الض 2019) لسنة/ 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (5استنادا الحكام المادة/(
ألستخدام تخصیصات احتیاطي الطوارئ من قبل رئیس الوزراء االتحادي و  وزیر المالیة االتحادي  مشتركًا 

 او مجلس الوزراء.
 2019تنفیذ القرارات الصادره عن مجلس الوزراء بعد تشریع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة/  -1

ن الموازنة انفا وكذلك في حالة طلب زیادة مبالغ ان لم تكن لتلك الوزارات مبالغ مخصصة ضم
 التخصیصات المذكورة. 

ریعیة المختصة وتنفذ خالل المبالغ التي تترتب على تنفیذ القوانین التي تقر من الجهات التش -2
 والتشكیالت التي استحدثت بموجب تشریعات (التمویل المركزي). 2019السنة/

 التي تتطلبها الظروف الراهنة.تلبیة الحاجات الضروریة الملحة -3
 

 ــ 14المادة ــ 
قانون تعویض المتضررین جراء العملیات الحربیه واالخطاء  2009)  لسنة/ 20نشیر الى قانون رقم (

وكتاب وزارة المالیة/ الدائرة القانونیة   2015لسنة  57العسكریه والعملیات االرهابیه المعدل بالقانون رقم 
وكتاب وزارة المالیة/ الدائرة  2010) لسنة/  1ومرفقه تعلیمات عدد (  22/6/2010) في 30867المرقم (

المتضمنة اسس المطالبة بالتعویضات وكیفیتها وكتاب الدائره  19/10/2010) في 8890القانونیة المرقم (
مات التي حلت محل التعلی 2011) لسنة /4ومرفقه تعلیمات عدد ( 6/7/2011في  38228القانونیة المرقم 

 23/7/2017في  17336) المشار الیها اعاله  وكتاب وزارة المالیة / الدائرة القانونیة المرقم / 1عدد ( 
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) لسنة 57المعدل بالقانون رقم ( 2009لسنة  20بشأن تعویض الشهداء والمصابین المشمولین بقانون رقم /
 في 4516/ لعراقیة بالعددالمنشورة في جریدة الوقائع ا 2018) لسنة /4وتعلیمات عدد ( 2015/
وعلى ان تشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعویض الشهداء والجرحى ترتبط اداریًا  5/11/2018

) لسنة 20بمؤسسة الشهداء وعلى ان التزید عن ثالث لجان في كل محافظة استثناءًا من قانون رقم (
وكتاب وزارة   2019) لسنة /1ة االتحادیة رقم (اوًال) من قانون الموازن /56استنادًا الحكام المادة ( 2009/

المعدل بالقانون رقم  2009) لسنة/ 5وقانون رقم ( 6/2/2019في  2618المالیة / دائرة الموازنة المرقم 
 قانون تعویض المتضررین الذین فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد  2012لسنة / 102

استنادًا الحكام المادة  2019فقط في ضوء تخصیصات عام / 2019جدیدة لعام /ویفتح التقدیم للطلبات ال
المنشورة  2010) لسنة/2وتعلیمات رقم ( 2019) لسنة /1سادسًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /56(

ة المنشورة في جرید 2014) لسنة/3وتعلیمات عدد ( 5/4/2010) في 4149في الوقائع العراقیة ذي العدد (
 13/8/2015في  14948ومنشور دائرة المحاسبة المرقم 13/4/2015في  4360الوقائع العراقیة بالعدد 

قانون تعویضات ممتلكات المتضررین من قبل النظام البائد وتعلیمات رقم  2010) لسنة/ 16وقانون رقم (
اللجان و كتاب وزارة  والموضح فیها عمل2015) لسنة / 4المعدلة بموجب تعلیمات رقم ( 2010) لسنة/ 4(

 بشأن التعویضات عن االضرار التي سببتها القوات االمریكیة. 24/12/2006) في 4314العدل المرقم (
 

 ــ  15المادة ــ 
على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة في اقلیم او مجلس 

 المحافظة العمل بالتوصیات الواردة بمحضر اللجنة المختصة بموضوع دراسة ظاهرة تعدد 
مجلس الوزراء مصادر التمویل لوحدات االنفاق الممولة مركزیًا والمصادق علیها من قبل االمانة العامة ل

 .  27/2/2011) في 7/2/6859بموجب كتابها المرقم(ش ل/ص/
  

 16-المادة 
على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة في اقلیم او مجلس 

مرقم(م المحافظة مراعاة العمل بما ورد بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء/ المكتب التنفیذي ال
المتضمنة توجیهات السید رئیس الوزراء بشأن معالجة الخلل في ادارة  14/2/2011) في 5/42/407خ/

 الدولة ومؤسساتها.
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 ــ القســـــــم الثالـــــــث ــ
 المــــالكــــــــــات  
 التعیــــــــین   

على الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة باقلیم  أوآل:
اوالناتجة عن او رئیس مجلس المحافظة مراعاة الضوابط التالیة عند اجراء التعیینات للدرجات المستحدثة 

 -وكاالتي:حركة المالك 
و الملحق بقانون الموازنة  2019والدوائر الممولة مركزیا لسنة/االلتزام بعدد القوى العاملة للوزارات   - 1

 .2019) لسنة 1االتحادیة رقم (
للسنوات  تجة عن حركة المالك المصادق علیهان یتم التعیین على الدرجات الوظیفیة المستحدثة أو النا -2

 .ه وحركة المالك التي ستشغر الي سبب كان وحسب الضوابط المبینة ادنا  2018و2017
تؤلـف بأمر مــن الوزیـــر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة لجنة أو اكثر تتكون من رئیس -3

 -:مدیر او مایعادلها تتولى مایأتي التقل وظیفته عن معاون مدیر عام وعضوین التقل وظیفة كل منهما عن
 . من خالل النظر في طلبات المتقدمین للتعیین  -أ

المقبولین للتعیین ومؤهالتهم الدراسیة وسنة التخرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا اعالن اسماء -ب
 علیها في االختبار .

 -على اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) اعاله اتباع االجراءات االتیة :-4
یر المرتبطة بوزارة االعالن عن الوظائف الشاغرة في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات الوزارة او الجهة غ-أ

على ان یتضمن االعالن عنوان الوظیفة وراتبها والدائرة التي توجد فیها الوظائف الواجب تقدیمها والمؤهالت 
المطلوبة الشغالها مع مراعاة توافر العالقة بین المؤهالت وطبیعة العمل وتعتمد لهذا الغرض قواعد بیانات 

 مكاتب التشغیل في المحافظات .
بات التعیین الشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها على وفق نموذج استمارة طلب الدخول تقبل طل-ب

 ) عشرین یومًا من تاریخ نشر االعالن .20للخدمة المشار الیها الحقًا خالل (
اذا كان من ضمن المؤهالت المطلوبة الشغال الوظائف الشاغرة اجادة مهنة معینة مثل الترجمة او -ج

الطابعة فللوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة ان یجري اختبار تحریري الضرب على الة 
 للغرض المذكور بعد ان یجري الترشیح للتعیین من بین الناجحین .
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على اللجنة االعالن في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات جدوًال باسماء المتقدین للتعیین ومؤهالتهم  -5
خــرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا علیها في االختبار فیما یخص الوظائف التي الدراسیة وسنــة الت

 تشغل بعد اجراء اختبار للمتقدمین .
بعــد انتهـاء المـــدة المحــددة لقبــول الطلبــات والتأكد من توافر المؤهالت المطلوبة للوظائف المعلـــن عنهـــا  -6

 الجراءات االتیة لغرض ترشیح الموظفین منهم للتعیین .في المتقدمین تتبع اللجنة ا
) من الدرجات الشاغرة لتعیین ذوي الشهداء والسجناء السیاسیین وشهداء الحشد الشعبي وضحایا %10تحدد نسبة (-أ

 ذكورة .االرهاب والعملیات الحربیة واالخطاء العسكریة وبحسب النسب المقررة في القوانین النافذة الخاصة بالشرائح الم
 .اصحـاب الشهــــادات العلیــــا ) من الدرجات الوظیفیة الشاغرة لغرض تعیین%15دد نسبة التقل عن (ـــــتح-ب
 ) لتعییـــن ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة .%5تحدد نسبة التقل عن (-ج
قدمین على ان یراعى فیهم توافر یمنح المتعاقدین أولویة في التعیین بمنح المتعاقد عالمة اضافیة على بقیة المت-د

 االختصاصات .

 -تعتمد المعاییر المدرجة ادناه في تحدید المرشحین للتعیین في الوظائف الشاغرة : -7
درجتین عن كل سنة تعاقدیة وبما الیتجاوز  2016العقد : یمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة قبل عام /-أ
 ) درجة .25(

 ) درجة .25والمتطوع للعمل درجة عن كل سنة وبما الیتجاوز (یمنح االجیر الیومي -ب
 -معدل التخرج :-ج

 درجة 25امتیاز          
 درجة 20جید جدًا       
 درجة 15جید            
 درجة 10متوسط        

 درجة 5مقبول           
 ت .) درجا5سنة التخرج : تمنح درجة واحدة عن كل سنة تخرج وبما الیزید عن (-د
 -الحالة الزوجیة :-ه
 درجة 10متزوج والزوج غیر معین أو أرمل او مطلق وله اوالد              -
 درجة 5متزوج والزوج غیر معین ولیس له اوالد                               -
 . ان عدم منح غیر المتزوج أي درجة الیعني استبعاده من المنافسة -

للوزیــر المختـــص أو رئیـــس الجهة غیر المرتبطة بوزارة ان یجري اختبار تحریري أو عملــي ویتـم الترشیـــح  -8
للتعییـــن مــن بیـــن الناجحین بحسب معدل النجاح في االختبار ویمنح الناجحین درجات اضافیة بمــــا الیزید 

 ) درجة .10على (
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غیر المرتبة بوزارة صالحیة اضافة معاییر للمفاضلة بین الموظفین وبما الیزید  تمنــح الــــوزارات والجهات -9
 ) درجة .15على  (

یبقى المتقدمـون الذین لـم یدركهم الــدور في التعیین من الذین نجحوا في االختبار احتیاطًا لوظائف  -10
ریخ اعالن الجدول المشار الیه مماثلة قد  تشغر مستقبًال ویسقط حقهم في التعیین بعد مرور سنة على تا

 ج)  /2بالفقرة (
مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس  2018) لسنة /72تتولى اللجنة المشكلة باالمر الدیواني رقم ( -11

النظر في الشكاوى المقدمــة مـــن المواطنین 19/8/2018في  29437الوزراء المرقم ش.ز.ل/ت/دیواني /
ـــة بموجــب الفقـــرة (أ) انفــــًا او حــاالت التعیین التي تمت خالفًا الحكام هذا القرار بشأن عمـــل اللجنــة المشكل

 وتقدم توصیاتهم الى السید رئیس مجلس الوزراء .
یجري تعویض ابناء المكون المسیحي من المكون نفسه دون المرور بااللیة المحددة فیما تقدم اال فـــي  -12

ن على الدرجات الشاغرة فتسري بحقهم االلیة المتقدمة مع مراعاة احكام الفقرة (ثانیًا ) حـال زیادة عدد المتقدمی
المتضمنه یتم اعتماد التوازن في  2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (64من المادة (

ئي واالزیدي والشبك التعییات بوزارات الدولة وباقي المؤسسات بالنسبة لالقلیات من المكون المسیحي والصاب
 والكرد الفیلیة وبما یضمن التوازن الوطني بین ابناء ومكونات الشعب العراقي .

اخلیة وجهاز مكافحة االرهاب الى اقارب شهداء التحریر والدمنح االولویة في التعیینات لوزارتي الدفاع  -13
لسنة  404 لقرار مجلس الوزراء رقم من عصابات داعش االرهابیة من الدرجتین (االولى والثانیة ) استناداً 

 . 25/10/2018في  10/1/5/37534مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/ 2018/
ل الذي ك في دوائر المحافظة ضمن التشكییكون التعیین في الدرجات الوظیفیة الشاغرة عن حركة المال -14

بعة للمحافظة من ضمن الناحیة دون توزیعها على بقیة الدوائر التانتجت عنه الدرجة الشاغرة في القضاء او 
في  5/38627ا استنادًا العمام االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونیة المرقم /ق/هالوزارة نفس

5/11/2018 . 
 للجهـــات كافــــة اضافـــة أیة شروط اخرى للتقدیم على الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة المالك . -15
 -یجـــري التعییـــــن للفئــــات المدرجـــة فـــــي ادناه دون المرور بااللیة المذكورة في التعلیمات انفًا : -16

 ر التعلیم .الطلبة المبتعثین عبر برنامج اللجنة العلیا لتطوی-أ
 الطلبة المبتعثین عبر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .-ب
 الطلبة االوائل من كل كلیة أو معهد . -ج
 .تعییناعادة -د
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 یتم التقدیم بموجب استمارة طلب الدخول للخدمة المدنیة وحسب مامبین ادناه :ــ  -17
 بوظیفة المعلن عنها باعالنكم رقم     ارجو النظر في تعییني          اني                 

 
 وفي ادناه المعلومات المطلوبة واني مسؤول عن صحتها وارفق بطیه الوثائق المطلوبة   فقرة                 

 

 

                               .  الجنسیة .                                                     1  

    التوقیع                                                         .  العنوان البریدي الدائم    2 

                    االسم الثالثي                                                                                  .  رقم الهاتف أن وجد 3 

 19والدة   /   /   .  محل وتاریخ ال 4 

 أو هویة األحوال المدنیة 1957.  رقم دفتر النفوس لسنة 5 

 جهة االصدار     19تاریخ االصدار :       /    /           

 19. أعزب أم متزوج            تاریخ الزواج   /   /     6

 :الدعدد االو            :      عمل الزوجة               ة:جنسیة الزوج    

 . المؤهالت العلمیة7

نوع الدراسة (حكومي / أهلي)  االختصاص الشهادة سنة التخرج اسم المعهد العلمي
 (صباحي / مسائي )

 الدرجة أو المعدل

      

. هل أنت موظف أو مستخدم أو متعاقد أو عامل حالیًا أو سابقًا في دائرة أو مؤسسة أو منشأة رسمیة أو شبه رسمیة 8

 في الجدول التالي؟أذكر ذلك 

 اسباب ترك الوظیفة  تاریخ االنفكاك  تاریخ المباشرة  الوظیفة  اسم الدائرة 
     

 :وما السبب اجلتهل أكملت الخدمة االلزامیة أو أعفیت منها أو .9
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 لمجلس الوزراء استثناء اي جهة من الضوابط المشار الیها اعاله .-18
لوزیر المالیة االتحادي استحداث الدرجات الوظیفیة لمنتسبي الشركات العامة والهیئات والمدیریات  –ثانیًا 

العامةالممولة ذاتیا والتي تتلقى منحه من الخزینة العامة للدوله نتیجة لنقل خدماتهم الى مالك الدوائر المموله 
رتب على ذلك اي تبعات مالیة  استنادا الحكام البند مركزیًا لتغطیة احتیاجاتها من الموظفین على ان ال یت

    2019) لعام  1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم(  11أ) من المادة ( -(ثالثا
یشترط ابتداءًا عند التعیین مراعاة توفر الدرجات الوظیفیة  المستحدثة في المالك المصدق  -ثالثاً 

والتخصیص المالي الالزم لذلك في الموازنة المختصة والمصادقة على مفــــردات المـــــالك من قبــل وزارة 
العمل وفقًا لمعدل وان یتم ا 1960) لسنة  25من قانون المالك رقم (  8المالیة تنفیذا"الحكام المادة /

تحقیقا" لمبــدأ تكافؤ الفرص والتقید التام بسلم رواتب ) اعاله 2للضوابط المشار الیها باحكام الفقرة (اوًال / 
مرفق كتاب االمانة  2015لسنة  400موظفي الدولة والقطاع العام المشار الیه بقرار مجلس الوزراء المرقم 

ومراعاة الضوابط    18/11/2015 في 35707أعمام/  /10/1م ش . ز/العامة لمجلس الوزراء  المرق
في  8932مع مراعاة ماجاءباعمامنا المرقــــم  28/2/2006في  403/6706الواردة في اعمامنا المرقم 

، مع مراعـــــــــاة  28/2/2013في 17080واعمام الدائرة القانونیة / االمور المالیة المرقم  28/3/2007
 23/2/2009) في 2/5/21/4890االمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم  (ق/توجیهات 

) في 11708م/ 802/58بشأن تسكین الموظفین وتعلیمات الدائرة القانونیة بكتابها المرقم  
وكتاب االمانة  22/11/2009) فـي 11382خ /  58 /802واعمام الدائرة القانونیة المرقم (12/3/2009

واعمام الدائرة القانونیة في االمانة  24/9/2009) في 2/5/27/28802ة لمجلس الوزراء مرقم(ق/العام
وكـــــــتاب االمانـــــــــــــــة  8/10/2009) في 30330/  2/5/27العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/

یة المرقم رة القانونــــواعمام الدائ 2/11/2009) في 2/5/27/33480العامـــــــة لمجلـــــس الوزراء المرقم (ق/
بشأن الحاصلین على الشهادة االولیة الجامعیة اثناء الخدمة الوظیفیة والمعدل  29/11/2012في  95086

واعمام الدائرة  1/9/2014في  77064و  13/8/2014في  71548باعمامي الدائرة القانونیة المرقمین 
بشأن قانون التعدیل االول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع  3/8/2015في  65756القانونیة المرقم 

والمؤرخه  29165و  25824و  91022واعمامات الدائرة القانونیة المرقمة  2012لسنة  103العام رقم 
 . 14/12/2017و  1/11/2017و  14/11/2016في 
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بحقهم قرارات صحیحة من قبل لجنة  تلتزم وزارة المالیة بتخصیص الدرجات الوظیفیة لمن صدرترابعًا :ـ 
) من قانون 6التحقق في دائرة شؤون المفصولین السیاسیین في االمانة العامة لمجلس الوزراء حسب المادة (

المعدل واحالة غیر الموظفین  2005) لسنة /24التعدیل الثاني لقانون اعادة المفصولین السیاسیین رقم (
) خمسة عشر سنة او 15) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (50منهم الى التقاعد لمن لدیهم عمر (

اكثر على ان یتم استقطاع كافة التوقیفات التقاعدیة عن الفترة المحتسبة من الراتب المخحصص له استنادًا 
 . 2019) لسنة /1ة رقم (من قانون الموازنة العامة االتحادی ثانیًا) /64الحكام المادة (

 مع مراعاة االتي :ـ
اف مدة الفصل السیاسي على اخر عنوان وظیفي ترك فیة المفصول الوظیفة تضاف مدة الفصل تض

تعدیل  2008) لسنة / 25السیاسي لمن حرم من التعیین السباب سیاسیة ومن المشمولین بالقانون رقم (
صول موافقة قانون المفصولین السیاسیین على اساس الشهادة الدراسیة التي حرم من التعیین بموجبها بعد ح

 0  6/2/2018في  2723لجنة التحقق استنادا لكتاب الدائرة القانونیة المرقم 
اذا عین المفصول السیاسي او اعید تعیینه قبل مصادقة لجنة التحقق تضاف مدة الفصل السیاسي على  -ج

 اخر عنوان وظیفي وصل الیه
اذا حصل المفصول السیاسي على شهادة اعلى اثناء مدة الفصل السیاسي فانه یخیر بین اضافة مدة  -د 

الفصل السیاسي على اخر عنوان ترك فیة الوظیفة او اعتماد الشهادةاالخیرة التي حصل علیها على ان 
 مدة الدراسة تحتسب مدة الفصل السابقة على  الحصول على الشهادة الغراض التقاعد مع استقطاع 

فیتم  9/4/2003اذا حصل المفصول السیاسي على شهادة اعلى اثناء الوظیفة العامة بعد تاریخ  -هـ 
  2012لسنة/ 103/ثالثًا / د ) من قانون رقم / -1احتسابها في حالة تقدیم طلب من الموظف وفقا للمادة (

استنادا لكتاب الدائرة   2008) لسنة /22قانون تعدیل قانون رواتب  موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
وعلى ان یسرع العنوان الوظیفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى  6/2/2018في  2723القانونیة المرقم 

او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتالئم مع طبیعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتین اعتبارًا 
ة مع احتفاظه بدرجته الوظیفیة ومرحلته التي هو علیها بتاریخ تقدیمه الطلب من تاریخ حصوله على الشهاد

 2012لسنة / 103بتغییر عنوانه الوظیفي استثناءًا من قانون /
وتسري احكام هذه المادة على الموظفین الذین تم تنزیل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان الیترتب علیه  

 على ان یدقق ذلك من دیوان الرقابة المالیة االتحادي. 2018خالل عام/ اي تبعات مالیة بأثر رجعي او
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عند مصادقة لجنة التحقق في االمانة العامة لمجلس الوزراء یتم اشعار وزارة المالیة بغیة قبول تعیینهم  -و
لعدد المنشوره في جریدة الوقائع العراقیة با 2010) لسنة/1واستحداث الدرجات والعمل بالتعلیمات رقم (

 .15/2/2010) في 4144(
مراعاة العمل بما ورد بالكراس المرفق باعمام  االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  -ز

 بشأن أحتساب فروقات الرواتب االسمیة للمفصولین السیاسیین .13/7/2015في  2/5/27/23545ق/
رجة والعنوان الوظیفي ضمن مراعاة عند احتساب مدة الفصل السیاسي توفر التخصیص المالي والد -ح
وازنة ومالك الجهة ذات العالقة وال یجوز طلب زیادة تخصیص او اجراء مناقلة او اجراء الحذف ــــــم

 0واالحداث 
عدم جواز الغاء اوامر تعیین الموظفین الذین لم یباشرو في وظائفهم اال بعد تبلیغهم بامر التعیین او  -ط

) لسنة 24) من قانون الخدمة المدنیة رقم (16وینهم استنادًا الى نص المادة (ارساله بالبرید المسجل الى عنا
وحسب كتاب االمانة  العامة لمجلس الوزراء /   1960) لسنة /1وتعلیمات الخدمة المدنیة رقم ( 1960/

 0 7/1/2018في  595اعمام//4دائرة التنسیق الحكومي وشؤون المواطنین رقم (ت ح م/
لتعیینات في الرئاسات الثالث ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهوریه، االمانة العامة لمجلس خامسًا:ــ ایقاف ا

ة لـ (رئاسة الجمهوریة ، مجلس النواب ، مجلس ـــــــــــــــدوائر التابعــــــــــوزراء والجهات والـــوزراء ومكتب رئیس الــــــــال
من المادة  ثالثُا)استنادًا للفقرة ( 31/12/2019ة ــــــــلغایمالك بأستثناء الدرجات الناتجة عن حركة الالوزراء ) 

 . 2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (14( 
داث درجات وظیفیة لرؤساء الوحدات االداریة المستحدثة قبل ــــــــــــــــــیة باستحــــــــــزم وزارة المالـــــــــــأ : تلت –سادسًا 

خامسًا /أ) من قانون الموازنة /11وعلى نفس الحدود االداریة السابقة استنادًا الحكام المادة ( 2019/ عام
ث المالكات / التعیین / ـــــــــــــذكورة بالقسم الثالــــــــواستثناءًا من الضوابط الم 2019) لسنة /1االتحادیة رقم ( 

 .  2-اوًال 
لجهات غیر المرتبطة بوزارة اعادة تعیین الراغبین من اعضاء المجالس ب :ـ تلتزم الوزارات وا –سادسًا 

المنتخبة والنواب والوزراء والمستشارین والمحافظین ورؤساء الوحدات االداریة الذین استقالوا تاركین وظائفهم 
یید بالعنوان او نتیجة انتخابهم بشرط ان الیقل عن درجاتهم الوظیفیة التي استقالوا منها او بما یعادلها دون تق

المنصب ولهم حق االختیار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتیجة حركة المالك او تلتزم وزارة المالیة 
وتحتسب الفترة  2019بالتنسیق مع الجهة المعنیة بالتعیین او اعادة التعیین باستحداث الدرجة خالل عام /

/ خامسًا/ب)  11الترفیع والتقاعد استنادًا الحكام المادة (التي قضاها المذكورة اعاله خدمة الغراض العالوة و 
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واستثناءًا من الضوابط المذكورة بالقسم الثالث المالكات  2019) لسنة /1من قانون الموازنــــة االتحادیـــة رقم (
   2-التعیین/ اوًال /
 

عدم التعیین في ایة وظائف قیادیه ( مدیر عام فما فوق ) مالم یوجد لها درجه في قانون الوزارة -أ  : سابعًا 
من  اوًال ) -14(او الجهه غیر المرتبطه بوزارة اوتعلیمات اشغال المنصب  وذلك استنادا الحكام المادة     

مانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة مع مراعاة اعمام اال 2019) لسنة  1قانون الموازنة االتحادیة رقم (
بشأن الیة ترویج طلبات التعیین والتكلیف من خالل  23/1/2019في  2/1/27/2551القانونیة المرقم ق/

 . مكتب السید رئیس الوزراء
مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ش  2014لسنة  27مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم -ب
بشأن احالة اصحاب الدرجات الخاصة على التقاعد بدرجة  22/1/2014في  2174عمام /ا /10/1ز 

مدیر عام بناءُا على طلبهم من المرشحین لوظیفة وكیل وزارة او مستشار او درجة خاصة بتوصیة من قبل 
 ب.مجلس الوزراء الى مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراءولم تتم المصادقة علیه من قبل مجلس النوا

على الوزیرالمختص اورئیس الجهة  غیر المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة (مدیر عام فمافوق)  -ج
قانون التقاعد الموحد رقم  وفقًا الحكام والذي الیدیر تشكیل اداري بمستوى مدیریة عامة فما فوق على التقاعد 

تناسب مع عنوانه الوظیفي وبموافقة الجهة او ینقل الى دائره اخرى عند توفر الشاغر الذي ی 2014) لسنة 9(
ویسري ذلك على موظفي اقلیم كوردستان وفقًا لقانون التقاعد النافذ في االقلیم على ان یقدم المنقول الیها 

دیوان الرقابة المالیة االتحادي الى مجلس النواب تقریر باسماء الموظفین بدرجة مدیر عام فما فوق الذین لم 
ــ ثانیًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم  14استنادا الحكام المادة ( ي بمستوى مدیریة عامةیدیرو تشكیل ادار 

 . 2019) لسنة 1(
 30/6/2019تلتزم الحكومة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا االجهزة االمنیة في موعد اقصاه  -د

لة باطًال والیترتب اي اثر قانوني وعلى ان تقوم الوزارة ویعد اي اجراء بعد هذا التاریخ یقوم به المعین بالوكا
المعنیة بایقاف جمیع المخصصات المالیة والصالحیات االداریة في حال االستمرار بعد التاریخ المذكور 

 2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (58استنادًا الحكام المادة (
 25/11/2018في  42/3980اعمام//3/1/8جلس الوزراء المرقم ـأ.د.منشیر العمام االمانة العامة لم -ه

المتضمن بان یكون تعیین الحمایات الشخصیة من خالل وزارة الداخلیة / مدیریة حمایة المنشأت 
 والشخصیات في بغداد حصرًا .
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 -:النقـــــــــل -2
المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم صالحیة  أ.للوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او

النقل بین دوائره الممولة مركزیًا ضمن مفردات مالك الجهات المعنیة وبنفس العنوان الوظیفي والمرتبه المالیة 
التي یشغلها في الدائره المنقول منها وفي ضوء التخصیص المالي المعتمد وضمن موازنتها السنویة وال یجوز 

اب الراتب مجددَا في ضوء الشهادة ومدة الخدمه مع االلتزام بالضوابط والتعلیمات بشأن قانونًا اعادة احتس
النقل واشعار دائرة الموازنة/ قسم المالك شهریًا بجداول الحذف واالحداث واالمر الوزاري الصادر عنها 

ن المعتمد علیه عند متضمنة العنوان الوظیفي والدرجة الوظیفیة للموما الیهم والمعتمدة ضمن جدول العناوی
المصادقة على مفردات مالكات التشكیالت المعنیة لیتسنى لها تأشیر ذلك لدیها واتخاذ ما یلزم بشأن اصدار 
اوامر الحذف واالحداث وتزوید قسم حركة الموازنة الحقًابجداول التخصیصات المطلوب نقلها للموما الیهم 

رة ومقـــــدار الــــــراتب والمخصصات كل على حدة مدققة من التشكیالت مدار البحث متضمنة تاریخ المباش
ومختومة ومطبوعة على الحاسبة مرفق معها جداول بالحذف واالحداث وفق الكتابین الصادرین عن قسم 

 12/12/2013في 113845و 9/12/2013في  112773المالك/ دائرة الموازنة المرقمین 
على المالك الدائم او بطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف للوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرت-ب

على ان تتحمل الجهة المعنیة الراتب االسمي  المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فیها شركات الجبایة
ضوابط تصدرعن مجلس الوزراء وتسري بحق الموظف ویتحمل القطاع الخاص مخصصات الراتب وفق 

) 1من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( )17مة لالعارة استنادا الحكام المادة (المعارة خدماته االحكام  العا
 . 2019لسنة / 

یكون نقل خدمات منتسبي التشكیالت الممولة مركزیا الى التشكیالت الممولة ذاتیا على احدى الدرجات  -ج
حصرًا على  الشاغرة ضمن مالك الشركات العامة ومن ضمن تخصیصات موازنتها وعلى ان یطبق ذلك

 الشركات العامة الرابحة التي لم تستلم  منحة من الخزینة العامة لتمویل رواتب منتسبیها
یكون نقل خدمات منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزیًا الى دوائر التمویل المركزي بما فیها ذوي الشهداء  –د 

 خصصات ان وجدمع الدرجة والتخصیص المالي وتتحمل الجهة المنقول الیها فرق الم
  

%) والتي ال 100یكون نقل خدمات منتسبي دوائر التمویل المركزي الى دوائر التمویل الذاتي ( الرابحة  -هـ 
تتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة مع الدرجة والعنوان دون التخصیص المالي وتتحمل الجهة المنقول 

 الذاتیة بما فیها ذوي الشهداء .الیها رواتب ومخصصات المنقولین الیها من مواردها 
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یكون نقل منتسبي الدوائر الممولة مركزیًا الى دوائر التمویل الذاتي التي تتلقى منحة من الخزینة العامة  -و
 للدولة مع الدرجة والتخصیص المالي  بما فیها ذوي الشهداء.

تیًا سواء الرابحة او التي تتلقى منحه یتم نقل خدمات منتسبي الشركات العامة والهیئات والدوائر الممولة ذا -ز
) مع %100من الخزینة العامة للدولة الى الشركات العامة او الهیئات او الدوائر الممولة ذاتیًا الرابحة (

الدرجة والعنوان الوظیفي ودون التخصیص المالي وتتحمل الجهات المنقول الیها كافة رواتب ومخصصات 
 الشهداء. المنقولین الیها  بما فیها ذوي

یتم نقل منتسبي الشركات العامة والهیئات والدوائر الممولة ذاتیًا والتي تتلقى منحه من الخزینة العامة  -ح
للدولة الى شركات عامة وهیئات ودوائر تتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة مع الدرجة والعنوان الوظیفي 

 والتخصیصات المالیة  بما فیها ذوي الشهداء.
كون نقل منتسبي الشركات والهیئات الممولة ذاتیًا والتي تتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة الى ی -ط

الدوائر الممولة مركزیًا مع الدرجة والعنوان الوظیفي والتخصیص المالي وتتحمل الجهة المنقول الیها فرق 
 المخصصات ان وجدت  بما فیها ذوي الشهداء.

العامة والهیئات الممولة ذاتیًا التي ال تتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة الى  یتم نقل منتسبي الشركات -ي
دوائر التمویل المركزي مع الدرجة والعنوان الوظیفي دون التخصیص المالي وتتحمل الجهة المنقول الیها 

 رواتب ومخصصات الموما الیهم  بما فیها ذوي الشهداء.
-14) موظف لكل رئاسة استنادًا الحكام المادة (15ث وبما الیزید عن (یجوز النقل الى الرئاسات الثال–ك 

 بما فیها ذوي الشهداء . 2019) لسنة /1ثالثًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (
لوزیر المالیة االتحادي صالحیة نقل خدمات منتسبي الدوائر التابعة للوزارات التي سیتم فك ارتباطها  –ل 

فظة المعنیة وعلى الجهات ذات العالقة تزوید دائرة الموازنة / قسم المالك بجداول تفصیلیة والحاقها بالمحا
 تتضمن الدرجة والعنوان الوظیفي واالسم الثالثي لكل منهم لیتسنى لها اجراء الحذف واالحداث مدار البحث .

االمانة العامة التنسیب الى الرئاسات الثالثه (رئاسة الجمهوریه ،مجلس النواب ،مجلس الوزراء ،  یجوز -م
) موظف (خمسة عشر 15بما الیزید عن () من الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة لمجلس الوزراء

 .2019) لسنة /1رقم (من قانون الموازنة االتحادیة العامة ثالثًا) /14(استنادًا الحكام المادة  موظف)
لوزیر المالیة االتحادي نقل الموظفین الفائضین من الوزارات المدمجة والملغیة الى الوزارات والجهات  -ن

ــ ثالثا ـ ب) من قانون الموازنة العامة  11االخرى لسد احتیاجاتها من الموظفین استنادًا الحكام المادة (
وبعد قیام الوزارات المعنیه بمفاتحتنا واستحصال موافقات الجهات االخرى  2019) لسنة /1االتحایة رقم (

على النقل شرط ان یكون النقل لنفس الدوائر الممولة مركزیا والتي تتلقى نفس الراتب والمخصصات التي 
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م وجود سند یتقاضاها منتسبي الوزارة المدمجةاو الملغاة والیحمل الخزینة العامة للدولة اعباء مالیة اضافیة لعد
قانوني یخول وزیر المالیة االتحادي زیادة سقف الموازنة العامة االتحادیة بعد ان تم تشریعها ونشرها بالجریدة 

 الرسمیة .
لوزارة المالیة والوزارت االخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودین للشرائح كافة بین  -س

والبند  2016لسنة/ 2) من قانون مؤسسة الشهداء رقم /17رابعًا ) من المادة(دوائر ووزارات الدولة وفق البند (
مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات االمنیة  2015) لسنة /57) من قانون رقم (12(ثانیًا) من المادة (

الموازنة االتحادیـــة  من قانـــون  ثانیا)/56(الى الوزارات المدنیة وبدون اعباء مالیة استنادًا الحكام المــادة 
    2019) لسنة / 1رقــــم(

یتم نقل الدرجات الوظیفیة والتخصیص المالي للراغبین من حملة شهادات (الدبلوم والبكالوریوس) في  -ع
االقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة (المراتب) الى الوزارات والدوائر االخرى عدا الرئاسات الثالثة 

بطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول الیها شرط ان الیترتب على ذلك اي تبعات مالیة او والجهات المرت
تعویض الذین تم نقلهم خارج الوزارتین او الزام وزارتي الداخلیة والدفاع تكییف وضعهم داخل وزاراتهم استنادًا 

 .2019لسنة / 1) من قانون الموازنة رقم اوالً /64(الحكام المادة 
 
 -: ــــــــعالترفی-3 
یقتضي لترفیع الموظف ان یكون عن طریق المنافسة تحقیقا" لمبدأ تكافؤ الفرص بعد مراعاة توفر شروط  -أ

الترفیع والمواصفات والمؤهالت المطلوبة للوظیفة التالیة لها وفي نفس التدرج الوظیفي وال یجوز ترفیع موظف 
ظائف اال بعد اكماله المدة الى تدرج وظیفي آخر ضمن الوظائف المنصوص علیها في دلیل وصف الو 

) 22وثانیًا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (-اوالً -6المطلوبة للترفیع وفقا" ألحكام المادة (
واعمام   1960) لسنة /25وقانون المالك رقم ( 1960لسنة / 24وقانون الخدمة المدنیة رقم /2008لسنة / 

 29/5) في 28497و  25783(المعدل باعمامیها المرقمین  29/3/2018في  9063وزارة المالیة المرقم /
وان تكون خدماته غیر  36اضافة الى عدم وجود مانع قانوني من الترفیع بسبب معاقبته  4/6/2018و 

مرضیة بموجب تقاریر تقییم كفاءة االداء مع وجود الوظیفة الشاغرة ضمن النظام الداخلي المشرع قانونا 
یة وان یكـــــون اشغـــالهــــا محدد بشروط ومؤهالت معینة مع مراعاة الوصف الوظیفي للوظائف للدائرة المعن

وتوفر التخصیص المالي الالزم في  23/6/2011في  30878العامة المعمم بكتاب الدائرة القانونیة المرقم /
القانونیة مع مراعاة العمل  الموازنة وفق الضوابط القانونیة وعرضها عند المصادقة بما ینسجم والتشریعات

واعمامها  2008   /15/7) في 24744وفق الضوابط الواردة بمنشور وزارة المالیة / الدائرة القانونیة المرقم (
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بشأن مدة ممارسة مهنة المحاماة واعمامي دائرة الموازنة 14/4/2009في  802/59/17084المرقم 
وضوابط احتساب الخدمة الصحفیة 12/12/2013في 113845و 9/12/2013في  112773المرقمین 

في  98032واعمامي الدائرة القانونیة المرقمین  2011) لسنة 21بموجب قانون حقوق الصحفیین المرقم (
في  24/11/2014في 97260واعمام الدائرة القانونیة المرقم  16/1/2014في  3640و 10/12/2012

هة وتوفر الدرجه والعنوان الوظیفي الشاغر للترقیة ضوء التخصیصات المالیة المدرجة ضمن موازنة كل ج
ولیس اجراء الحذف واالحداث للحاالت او طلب اي تخصیصات مالیة او اجراء المناقلة شرط اجتیاز 
الموظف دورة تدریبیة في مجال عمله بأستثناء الحاصلین على شهادة الدكتوراه والماجستیر او مایعادلهما 

 .  1987لسنة / 380الثورة (المنحل) رقم  استنادًا لقرار مجلس قیادة
) 22القطاع العام رقم () من قانون رواتب موظفي الدولة و 9,8,7,6یتم العمل وفق المواد ( –ب 

 . 2008لسنة/
مرفق كتاب االمانة  2015لسنة  400یتم العمل بسلم الرواتب المشار الیه بقرار مجلس الوزراء المرقم   -ج

 . 18/11/2015في  35707اعمام//10/1لمرقم ش.ز/العامة لمجلس الوزراء ا
) واعمام وزارة 26/2/2009في  2/5/27/5331دــ یراعى اعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/

في  9063واعمام وزارة المالیة المرقم / 25/10/2009) في 46806المالیة / الدائرة القانونیة المرقم (
بشأن ترفیع الموظف  4/6/2018و  29/5) في 28497و  25783مین (بأعمامیها المرق 29/3/2018

) في 2/1/27/22462واعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/الى درجة معاون مدیر عام 
شرط اجتیاز الموظف دورة تدریبیة في مجال عمله بأستثناء الحاصلین على شهادة الدكتوراه  26/6/2018

 .  1987لسنة / 380لهما استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم والماجستیر او مایعاد
یسرع العنوان الوظیفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة او مغایرة اثناء الخدمة والتي تتالئم  -هـ

الشهادة مع طبیعة عمله وبموافقة دائرته بمنحهم عنوان مباشر لكل سنتین اعتبارًا من تاریخ حصوله على 
وصوًال الى مرحلته التي كان علیها حین تقدیم الطلب مع احتفاظه بدرجته الوظیفیة ومرحلته وكامل 
مخصصات ومفردات راتبه التي هو علیها بتاریخ تقدیمه الطلب لتغییر عنوان الوظیفي مع استمرار منح 

یق دیوان الرقابة المالیة  استنادًا بعد تدق 2012) لسنة /103العالوات والترفیعات استثناءًا من قانون رقم (
مع مراعاة اعمام دیوان الرقابة  2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (63الحكـــــام المــــــادة (

وكتاب وزارة  24/9/2018في  2/5/5/19753المالیة االتحادي / دائرة الشؤون الفنیة والدراسات المرقم 
 .6/2/2019في  3869زنة المرقم المالیة / دائرة الموا
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 وظائف االدارة الوسطى :ــــ-4
یراعى عند اشغال وظائف االداره الوسطى ( مدیر اقـــــــدم ، مدیر ) انسجامها مع الهیكل التنظیمي والنظام 

 الداخلي للوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة او 
للتشریعـــــات النافــــــــذة وللوزیرالمختص استثناء الموظفین المتمیزین من المحافظة او مجلس المحافظة وفقــــــا" 

شروط اشغال ادارة القسم عند ترفیعهم الى العنوانین المذكورین بشرط ان یكون الموظف المرشح للترقیة الى 
اص وشرط وظیفة مدیر ان یكون حاصًال على الشهادة االولیة الجامعیة ( البكالوریوس) في حقل االختص

توفر الشاغر ضمن المالك المصادق علیه لكل تشكیل واجتیاز الموظف دورة تدریبیة ال تقل مدتها عن شهر  
بأستثناء الحاصلین على شهادة الدكتوراه والماجستیر او مایعادلهما استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) 

المعدل باعمامیها المرقمین   29/3/2018في  9063/واعمام وزارة المالیة المرقم   1987لسنة / 380رقم 
 . 4/6/2018و  29/5) في 28497و  25783(
 -:اشغال وظیفة خبیر-5

ان یكون اشغال وظیفة خبیر  24/7/2008) في 18050عمًال بكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (
لمؤهالت الواردة بكتاب دیوان رئاسة على مالك مركز الوزارة والتشكیالت التابعة لها حسب الشروط وا

مع مراعاة اشغال وظیفة خبیر في بعض الدوائر 16/4/1980) في 4645الجمهوریة ( المنحل ) المرقم (
والشركات العامة التابعة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة التي تستوجب طبیعة عملها استحداث هذه 

كل وزارة أو جهة غیر مرتبطة بوزارة لهذا الغرض مع التقید الوظیفة من خالل لجنة مركزیة تشكل في 
بالشروط والمؤهالت والمواصفات المطلوبة ألشغالها والمتضمنة (المهام والواجبات ، توفر المؤهالت العلمیة ، 

بمنشوري دائرة الموازنة/ قسم المالك المرقمین القدرة على الدراسة والتحلیل والمعرفة) وحسب ما ورد 
وعلى ان یكون هناك شاغر 18/11/2009و 28/10) والمؤرخیین في 403/53152) و(403/84414(

ضمن المالك واجتیاز الموظف دورة تدریبیة في مجال عمله بأستثناء الحاصلین على شهادة الدكتوراه 
م وزارة واعما   1987لسنة / 380والماجستیر او مایعادلهما استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم 

و  29/5) في 28497و  25783المعدل باعمامیها المرقمین ( 39/3/2018في  9063المالیة المرقم /
4/6/2018 . 
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 ـ التعاقــــــــــــــد6
یمنع تعیین العاملین في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانیة تجدید العقود السابقة في  -أ: –اوًال 

 9/4/2003حالة وجود ضرورة لتجدید هذه العقود وتحتسب مدة التعاقد للمثبتین على المالك الدائم بعد 
اي تبعات مالیة باثر رجعي وعلى ان خدمة فعلیة الغراض العالوة والترفیع والتقاعد على ان ال یترتب 

 ویستثنى من ذلك التعاقد مععن مدة التعاقد المحتسبة (وبضمنها حصة الدائرة) تستوفى التوقیفات التقاعدیة 
شركات التمویل الذاتي الرابحة والتي لیس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبیها 

رابعًا/أ) من قانون الموازنة /11وزراء رواتبهم استنادًا الحكام المادة (للسنوات السابقة وعلى ان یحدد مجلس ال
 . 2019) لسنة /1االتحادیة رقم (

ب : یستثنى من الفقرة (أ) اعاله مجلس القضاء االعلى ومن ضمن تخصیصاتهم المالیة المقرة ضمن 
رابعًا) من قانون الموازنة -11ة () من الماد2 –استنادًا الحكام الفقرة (أ  2019الموازنة االتحادیة لعام /

 2019) لسنة /1االتحادیة رقم ( 
تتولى الوزارات (عدا وزارة الخارجیة) والجهات غیر المرتبطة بوزارة تحویل االجراء الیومیین كافة  -ثانیًا:

المستمرین بالخدمة الى عقود ویتم تكییف اوضاع المتعاقدین بالشكل الذي ینطبق علیهم ما ینطبق على 
وظفي المالك الدائم بموجب القوانین والقرارات النافذة فیما یخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فیها م

وتحتسب خدمة العاملین المستمرین بالعمل من المشمولین بهذا القرار  1987لسنة / 603القرار رقم 
على ان تتولى  31/12/2018ایة الغراض العالوة والتقاعد ویعفون من دفع المساهمات التقاعدیة السابقة لغ

وزارة المالیة سداد تلك المساهمات بناءًا على مطالبة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة العمل 
% من اجرهم الشهري اعتبارًا 5والشؤون االجتماعیة وصندوق تقاعد موظفي الدولة على ان تستقطع نسبة 

% المتبقیة من المساهمات تدفعها 12وزارة المالیة تسدید نسبة  للمساهمات التقاعدیة وتتولى 1/1/2019من 
نهایة كل سنة وتحتسب الخدمة التقاعدیة للمشمولین بالوصف المذكور الى دائرة تقاعد العمال والضمان 

لسنة  39االجتماعي وتصفى حقوقهم كافة وفقًا الحكام قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال رقم 
تاریخ نفاذ قانون العمل ویتمتع المشمولین بهذا القرار باالمتیازات والحقوق  9/2/2016 من ابتداءاً  1971

التي یحصل علیها موظفي المالك الدائم مثل القروض واالراضي السكنیة واالیفادات والدورات التطویریة 
یة في تاریخ المباشرة والمكافأت وغیرها وتكون االولویة لهم في التعیین على المالك الدائم بحسب االقدم

والحاجة واالختصاص وفقًا للقانون وتحتسب الخدمة السابقة الغراض العالوة والترفیع والتقاعد ویكون الحد 
) ساعة 40) یوم وبمعدل (22) دینار (ستة عشر الف دینار) بواقع (16000االدنى الجرهم للیوم الواحد (

في الشهر مدفوعة االجر ویتم توطین رواتبهم على المصارف عمل اسبوعیًا ویكون لهم یومین اجازة اعتیادیة 



40 
 

) لسنة 12العراقیة على ان تتحمل تلك المصارف رسوم التوطین كافة استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (
 17/1/2019في  1833اعمام//10/1لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/مرفق كتاب االمانة العامة  2019/

 المالیة والعمل والشؤون االجتماعیة اعداد ضوابط تسهیل تنفیذ هذا القرار . على ان تتولى وزارتي
تجدید عقود المتعاقد معهم من المتقاعدین وتصرف لهم منحه شهریة مقابل خدماتهم التتجاوز الملیون  –ثالثاً 

دید عقود الخبراء دینار اضافة الى الراتب التقاعدي الذي یتقاضونه من هیئة التقاعد الوطنیة اما بالنسبة لتج
) 44واصحاب الكفاءات من غیر الموظفین فیتم منحهم االجور المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (

دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم اب االمانة العامة لمجلس الوزراء/مرفق كت 2012لسنة /
غیر الموظفین من بشان تحدید االجر بالنسبة للخبراء  6/2/2012في  5038اعمام //0/10/1ز0ش

 المتعاقد معهم خالل السنوات السابقة والحاجة مستمرة لخدماتهم .
وتعدیالته كافة بشان موضوع ضوابط التعاقد  2011لسنة 29یلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم  -رابعًا:

دا لقرار مجلس مع السادة الوزراء واعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس النواب السابقین المتقاعدین وذلك استنا
مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز  2015لسنة  323الوزراء المرقم 

 .     2/9/2015في  28007اعمام//10/1/
) من الراتب التقاعدي للموظفین المحالین للتقاعد ولم %50أ : على هیأة التقاعد الوطنیة حجز ( -خامساً 

و الجهة غیر المرتبطة بوزارة بما فیها مركبات وعقارات الدولة  استنادا الحكام یكملوا براءة ذمتهم من الوزارة ا
وكتاب وزارة المالیة / دائرة الموازنة  2019) لسنة 1من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( / اوًال) 30(المادة 
 .6/2/2019في  3865المرقم 

مل للمعامالت التقاعدیة ومدى مطابقتها للقوانین ب : على دیوان الرقابة المالیة االتحادي اجراء تدقیق شا
على  2003نزوًال لعام / 2018النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدیة من عام /

) من قانون 50المادة (ألحكام استنادًا  31/10/2019ان یقدم تقریره الى مجلس النواب في موعد اقصاه 
  6/2/2019في  3817وكتاب وزارة المالیة / دائرة الموازنة المرقم  2019) لسنة /1الموازنة االتحادیة رقم (

. 
المتضمن اجراءات التعاقد مع المتقاعدین  2009لسنة  280یلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم -سادسًا:

مة لمجلــــــس الــــــوزراء المرقــــم مرفـــق كـــتاب االمانــــــــــــة العا 2016لسنة  57استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 
 . 24/2/2016في  10/1/5/5815ش ز / 

للوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ او من یخوله ایا منهم وبناءًا  –أ  –سابعاً 
 سمي لمدةعلى طلب الموظف منح من اكمل مدة اربعة سنوات فعلیة بالوظیفة من الموظفین اجازة براتب ا



41 
 

خمسة سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمسة سنوات وتحتسب الغراض التقاعد على ان تدفع  
التوقیفات التقاعدیة كاملة واالستقطاعات كافه خالل مدة تمتعة باالجازة  ویحق للموظف خالل تمتعه 

 1991) لسنة /14قم (باالجازة العمل في القطاع الخاص  استثناءا من قانون انضباط موظفي الدولة ر 
وفي ضوء  2019) لسنة /1اوال) من قانون الموازنة االتحادیه رقم(-31المعدل استنادًا الحكام المادة( 

 الضوابط التي ستصدرها  الدائرة القانونیة في االمانة العامة لمجلس الوزراء .
فظات بناءا على طلبه انهاء عقده للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غیر المرتبطة بوزارة او المحا –ب  

اصولیا بموافقة رئیس جهة التعاقد او من یخوله لقاء مكافأة نقدیة تعادل اجر ثالثة اشهر عن كل سنة تعاقد 
على ان التزید عن اربعة وعشرین شهرا ویستثنى من ذلك الخبیر والمستشار و العسكري ورجل الشرطة 

)  لسنة  1ثانیا ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (-31ام المادة (والمتقاعدین المتعاقدین  استناد ًاالحك
بموجب  2018وعلى ان یتم العمل وفقًا للضوابط التي اصدرتها االمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2019

فیما یخص انهاء عقود المتعاقدین في دوائر الدولة  28/5/2018في  2/5/27/19287المرقم ق/اعمامها 
   .حصراً 

             

 القسم الرابع
 2019تعلیمـــات وصالحیـــات تنفیـــذ نفقــــــات المشاریـــــع االستثماریــــــة لعـــام / 

یـراعى عند اطالق الصرف على التخصیصــات المعتمدة ضمن نفقـات المشاریـع االستثماریة نسبة االنجاز -1
بین الدوائر المختصة في وزارة التخطیط/ دائرة تخطیط القطاعات المالي والمادي للمشروع وان یتم التنسیق 

ودائرة البرامج االستثماریة الحكومیة والوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقالیم او المحافظات غیر 
لمالیة / المنتظمة في اقلیم على ان تقوم وزارة التخطیط/ دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة باعالم وزارة ا

دائرة المحاسبة عند تمویل المبالغ للجهات المنفذة واعطاء االولویة للمشاریع المقرة بحسب البرامج الحكومیة 
 ومشاریع استراتیجیة التخفیف من الفقر لغرض تنفیذها ضمن التوقیتات المحدد لها .

واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة  على الوحدات الحسابــیـة في الوزارات والجهــــات غیر المرتبطة بوزارة-2
بأقلیم ووحدات القطاع العام ( الشركات والهیئات العامة ) المكلفة بتنفیذ المشاریـــع واالعمـــال تزوید دائرة 

) ایام من الشهر التالي للشهر الذي وقع فیـــه الصرف 10المحاسبـــة في وزارة المالیـــة في موعد ال یتجاوز (
حتى الشـهــر الــذي یخصه الجـــداول مبوبه  1/1/2019تتضمن مصروفاتها المتــجمعـة من  بجداول شهریة

حسب تسلسالت تبویبها  في الموازنة ( الحسابات الرئیسیة والفرعیة ) وتشمل هذه الجـــداول مصروفات 
ت  وتتوقف دائرة المشاریع ویتحمل رئیس الوحدهالحسابیه مسؤولیة التقصیر عن اي تأخیر في ارسال البیانا
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المحاسبة في وزارة المالیة عن تمویل تخصیصات الجهات التي تتأخر عن إرسال الجداول لشهرین متتالیین 
 واعالم الوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة بذلك .

على الوحدات الحسابیة في الوزارات والجهات غیر المرتبطة بـوزارة واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة -ـ أ3
بأقلیم ووحدات القطاع العام( الشركات والهیئات العامة ) المكلفة بتنفیذ المشاریع واالعمال تزوید دائرة 

للشهر الذي وقع فیه الصرف بجداول شهریة ) ایام من الشهر التالي 10المحاسبة في وزارة المالیة خالل (
حتى الشهر الذي  1/1/2019وسنویة بالمبالغ المقیدة على حساب سلف المشاریع وبمستوى المشاریع من 

یخصه الجدول ویتحمل رئیس الوحدة الحسابیة مسؤولیة التقصیر عن اي تاخیر في ارسال الجداول الشهریة 
 والسنویة .

) ایام 10اقلیم كردستان كافة حساباتها الشهریة (موازین المراجعة في موعد ( ب ـ تقدم الوزارات ودوائر
مننهایة كل شهر الى وزارة المالیة في اقلیم كردستان ومن ثم ترسل الى وزارة المالیة االتحادیة/ دائرة 

 المحاسبة.
تثماریة الحكومیة بتقریر على دائرة المحاسبة في وزارة المالیة تزوید وزارة التخطیط /دائرة البرامج االس-4

موحد للمصروفات الفعلیة على مستوى كل مشروع للوزارات وللمحافظات واالقالیم ابتداء من  شهري
) یوما من تاریخ انتهاء الشهر المختص مبوبـــه 20حتى نهایة الشهر المعني وذلك خالل ( 1/1/2019

جداول المشاریع  وعلى وزارة التخطیط / دائرة  حسـب تسلسالت تبویبها ( الحسابات الرئیسیة والفرعیة )  في
البرامج االستثماریة الحكومیة  بیان مالحظاتها ومقترحاتها حول التقریر الموحد المذكور الى لجنة الشؤون 

 االقتصادیة
 على دائرة المحاسبة في وزارة المالیة تزوید وزارة التخطیط /دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة خالل مدة-5

وعلى وزارة  31/12/2018بجداول الحسابات الختامیة للسنة المالیة المنتهیة في  15/4/2019اقصاها 
 التخطیط بیان رأیها ومقترحاتها  .

على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم تزوید الدوائر  -6
    المعنیة في وزارة التخطیط باالتي.  

نسخ من تقاریر ودراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة للمشاریع كافة  التي تعد بموجب التعلیمات المرقمة بـ -أ
المعدلة والصادرة عن مجلس التخطیط (الملغى) و أسس دراسات الجدوى لمشاریع التنمیة  1984) لسنه 1(

او للمشاریع التي یقترح ادراجها  27/10/2008) في 433الصادره عن وزارة التخطیط بكتابها المرقم (
 . 2019بعد المصادقة على الموازنة االتحادیة لجمهوریة العراق لعام /  مایحل محلها
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دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة أو التقریر الفني للمشاریع الجدیدة المقترحة للسنة التي تلیها  –ب 
نیة عن عدم تقدیم ذلك وعلى الدائرة المختصة في وزارة للمصادقة علیها وتتحمل تلك الجهات المسؤولیة القانو 

التخطیط مراعاة ذلك وعدم  ادراج أي مشروع استثماري ال یتضمن دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة او 
في  572التقریر الفني مع مراعاة الفقرة سابعًا و ثامنًا الواردة بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة رقم س.ل/

19/12/ 2011   0 
یكون آخر موعد ألستالم دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة او التقریر الفني للمشاریع التي ترغب  -ج

 . 30/6/2019هو  2020الجهات المنفذه ادراجها ضمن تقدیرات نفقاتها االستثماریة لعام /
مة باقلیم تزوید وزارة على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة  واالقالیم و المحافظات غیر المنتظ -د 

 التخطیط دائرة العقود الحكومیة بخطتها التعاقدیة السنویة وحسب متطلبات تلك الجهات .  
نسخ من المراسالت الخاصة بالمراحل التحضیریة والتنفیذیة بما فیها اختیار اسلوب التنفیذ واالعالن  -هـ 

بشأنها والمدد االضافیة و اوامر التغییر وكذلك تزویدها واالحالة والمباشرة بتنفیذ المشاریع والعقود التي تبرم 
 بنسخ من المراسالت الخاصة بأطالق الصرف .

تتولى الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم وشركات القطاع  -7 
بتقاریر  2019الشهر االول من سنة / العام تزوید الدوائر الفنیة ذات العالقة في وزارة التخطیط خالل

تتضمن الخطة االنتاجیة السنویة للمشاریع القائمة بما فیها خطة االنتاج والطاقة التصمیمیة والطاقة المتاحة 
والطاقة المستهدفة من االنتاج لیتسنى لتلك الدوائر عكس هذه البیانات لالستفادة  منها كتغذیة عكسیة لخطط 

 ستقبلیة . الجهات االنتاجیة الم
على الجهات المنفذة للمشاریع في الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم والمحافظة غیر  -8

وفقا  1/1/2019المنتظمة بأقلیم  رفع تقاریر المتابعة والمصروف الى وزارة التخطیط  للمدة المبتدئـه بتاریخ 
) ایام من نهایة الشهر الذي تم فیه 10كورة وخالل (لالستمارات والتعلیمات المعدة من قبل الوزارة المذ

الصرف ویكون رئیس الدائرة او من ینوب عنه في حالة غیابه مسؤول عن عدم ارسال هذه التقاریر اصولیًا 
 في الموعد المحدد  .     

ت والخطوات التركیز على زیادة االنتاج واالنتاجیة ورفع كفاءة االداء على ان تقترن بالمزید من االجراءا-9
الحازمة و الجادة وتطبیق المؤشرات المالیة واالقتصادیة الكاملة واجراء دراسة في مجال التقییم المالي 
واالقتصادي للوحدات االنتاجیة والخدمیة كافة وترفع الى الدوائر المعنیة في وزارة التخطیط لتقییمها  ورفع 

 التوصیات بشأنها الى المراجع العلیا.
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ارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقالیم والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم التحرك المبكر على الوز -10
وبكامل  2019لتوفیــرمستلزمات تشغیل المشاریع والسیما االنتاجیة منها التي انجزت اوستنجز خــالل عام / 

بأعداد خطط تشغیلیة متكاملة بهذا طاقاتها وتلتزم جمیع الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة المعنیة 
 الصدد .

اعطاء االولویة لألیدي العاملة  الوطنیة في تنفیذ المشاریع داخل العراق بشكل كبیر مع تقیید استخدام  -11
) الصادرة 11االیدي العاملة العربیة واالجنبیة الى اقصى درجة ممكنة مع مراعاة ما ورد في الضوابط رقم(

 . 10/12/2014في  4/7/25784/ دائرة العقود الحكومیة ذي العدد  بكتاب وزارة التخطیط
اعطاء االولویة ألصحاب الخبرة والتخصص التي تحتاجها الجهات المنفذة للمشاریع  واالعمال المدرجة -12

 في المنهاج االستثماریبما فیها (الدراسات والتصامیم واالستشارات) .                           
زام بعدم استخـــدام االموال المخصصة للمشروع االستثماري المدرج في الموازنة اال لألعمال المثبتـة االلت -13

 في مكوناتهویتحمل المسؤولیة رئــیـس الدائـــــرة االعلى واالمر بالصرف عند تجاوز ذلك .
ة غیر المنتظمة بإقلیم بتقییم تلتــزم الــــوزارات والجهات غیر المرتبطـة بوزارة او االقالیم او المحافظ -14

ومحاسبة ادارات المشاریع المسؤولة عن التنفیذ مع االلتزام بالتقاریر الفنیة الصادرة عن الدوائر الفنیة ذات 
العالقة في وزارة التخطیط عند وجود تدني في نسب التنفیـــذ على الرغم مـــن توفـــرالتخصیصـــات واالمكانــات 

 ن ثمة توجیه مركزي باالبطاء في التنفیذ او معوقات مبررة .المطلوبة اذا لم یك
 -االلتزام بتنفیذ التعلیمات والضوابط االتیة : -15

بشان اسلوب تمویل المشاریع الجدیدة التي تنفذها  1999) لسنة 4تعلیمات وزارة التخطیط المرقمة  (-أ
 المعدل . 1997) لسنة 22( الشركات العامة المشمولة باحكام قانون الشركات العامة  رقــم

التعلیمات الحسابیة لتنظیم اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفیذ مشاریع الموازنة االستثماریة  المرقمة   –ب 
 .                                       2001)لسنـة 8(
في  4199لعدد المنشوره  بالوقائع العراقیه ا 2011) لسنة 3تعلیمات التنفیذ المباشر رقم ( -ج

 فیمایخص المشاریع التي  تنفذ بهذا االسلوب. 11/7/2011
المنشوره في جریدة الوقائع العراقیة  2018) لسنة /1تعلیمات تنفیذ االعمال باسلوب التنفیذ أمانه رقم (–د 

وضوابط  13/2/2018في  4/5/3788وكتاب وزارة التخطیط المرقم / 29/1/2018في  4479بالعدد 
) لسنة 11) ملیون دینار رقم (25عمال باسلوب التنفیذ امانة لالعمال التي ال تزید مبالغها عن (تنفیذ اال

وضوابط تنفیذ   19/11/2018في  4/5/26551المعممة بموجب كتاب وزارة التخطیط بالعدد  2018/
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خارج العراق رقم االعمال باسلوب التنفیذ امانة لالعمال المنفذة من قبل السفارات والملحقیات والممثلیات 
     .  3/1/2019في  4/4/107المعممة بكتاب وزارة التخطیط / الدائرة القانونیة المرقم  2018) لسنة /13(

 .    1996لسنة  7تعلیمات تمویل لجان التنفیذ المباشر ولجان تنفیذ االعمال بطریقة االمانة النافذة رقم  -هـ 
) لسنـة 1اولین واالدراج في القائمة السوداء  رقـــم (تعلیمات تصنیف شركات المقاوالت والمق -و

بموجب  13/8/2015والنافذة بتاریخ  2015 /13/7في  4372المنشـــورة بالوقائع العراقیة بالعدد 2015
والضوابط المعممة 21/9/2015في  4381البیان التصحیحي المنشور في جریدة الوقائع العراقیة ذي العدد 

 . 26/10/2016في 4/5/22522تخطیط المرقم بموجب كتاب وزارة ال
المعدله (اسس دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة والتقییم الالحق  1984) لسنة 1تعلیمات رقم ( -ز

لمشاریع التنمیة الصادرة من مجلس التخطیط(الملغى) واسس دراسات الجدوى لمشاریع التنمیة الصادرة 
 .   27/10/2008) في 433(بموجب كتاب وزارة التخطیط المرقم 

 4325المنشورة في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  2014) لسنـة  2ح ـ تعلیــــمات تنفیذ العقود الحكومیـــة رقم (
 20/7/2014في 4/7/15792والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطیط المرقمة  16/6/2014في 

ج) من الموجز التنفیذي /4والفقرة ( 30/10/2016في  4/7/22836و 10/12/2014في  4/7/25784و
لورشة العمل الخاصة بضوابط تنفیذعقود التسلیح وعقود تجهیز المعدات والمواد االمنیة والعسكریة المرفقة 

والتي حصلت موافقة القائد العام 21/5/2015في  4/1/187طي كتاب مستشاریة االمن الوطني المرقم 
 /27/5في  1125ئیس الوزراء المرقم م ر و /ق ع /س/ للقوات المسلحة بموجب كتاب مكتب ر 

 .15/5/2016في 5/1/1020وملحقه كتاب مستشاریة االمن الوطني ذي العدد 2015
في  2069و 18/3/2013في2/5/6331ضوابط اوامر التغییر الواردة بكتابي وزارة التخطیط المرقمین  -ط

29/1/2013. 
ین في تنفیذ التزاماتهم التعاقدیة في قائمة الشركات المتلكئة رقم ضوابط الیة ادراج المتعاقدین المتلكئ –ي
) وضوابط الیة تعلیق وادراج و رفع المناقصین او المتعاقدین المخلین بالتزاماتهم التعاقدیة مع الجهات 18(

 . 20التعاقدیة الحكومیة في القائمة السوداء رقم /
الواردة بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة ذي العدد س ل ضوابط زیادة الكلفة الكلیة وادراج المشاریع  -ك
 .                                                     2014وتعدیالته لسنة / 19/12/2011في  572/

و  24/2/2016في  4/7/4185الوثائق القیاسیة المعممه بموجب كتب وزارة التخطیط ذوات االعداد   -ل 
وااللیة الخاصة بتطبیق الوثائق القیاسیة  1/9/2016في  4/7/18838و  9/4/2017في  4/7/7505
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وكتابي وزارة التخطیط  26/4/2017في  4/7/8959المعممه بموجب كتاب وزارة التخطیط ذي العدد /
 . 23/2/2017في  4/7/4016و  29/8/2017) في  4/7/18256المرقمین ( 

المعممة بموجب كتاب وزارة  1987لسنة  767قم /ضوابط تنفیذ قرار مجلس قیادة الثورة المنحل ر -م
 .  7/6/2018في  4/5/13071التخطیط / الدائرة القانونیة بالعدد 

تفاتح وزارة  التخطیـــــط حصرا بالنسبة للقضایـا الخاصـة بالمشاریع االستثماریة لتقوم الوزارة مدار البحث  -16
باتخـاذ االجراءات االصولیة بشأنها وفقـــا  للقانون والتعلیمات او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم 

والصالحیات النافذه على ان تكون المفاتحة بتوقیع الوزیرالمختص او الوكیل او رئیس الجهة غیر المرتبطة 
 بوزارة او نائبه او المحافظ او نائبه حصرا  .

بتوفیر السیارات ووقــودها وسواقها وصیانتها وانشاء عدم تضمیــن عقود المشــاریع واالعـمال فقرات تتعلق -17
الوحدات السكنیة (باستثناء الوحدات السكنیة التشغیلیة ) وترمیمها وعند الحاجة الحقیقیــة  لمثـل هذه 

 المستلزمات یتم توفیرها من قبل الجهات المنفذة مبــاشرة  من مبلغ االشراف والمراقبة وبالحد االدنى.
لمحافظة تكلیف اي وزارة من الوزارات االتحادیة وحسب االختصاص لتنفیذ المشاریع في تلك اوًال : ل -18

المحافظة على حساب تخصیصات (اعمار وتنمیة المشاریع في المحافظات ) المخصصة لها استنادًا الحكام 
طیط بوضع الضوابط وتقوم وزارة التخ 2019) لسنة /1ثانیًا) من ثانون الموازنة االتحادیة رقم (/12المادة (

 الخاصة بذلك .
ثانیًا/ على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة التنسیق المسبق بینها وبین وزارة التخطیط والمحافظات عند 
اختیار المشاریع وتصدر كل وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة خطة توزیع المشاریع وتعلم المحافظات بها 

قررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزیع بأستثناء المشاریع الستراتیجیه التي تستفید السكانیة الم ویلتزم بالنسب
المشاریع المدرجة ضمن خطة الوزارة تنمیة االقالیم وتخول مع منها اكثر من محافظه  وعدم التداخل 

التربیة، االعمار صالحیة الوزیر الى المحافظ المعني باالعالن واالحاله والتنفیذ للمشاریع الوزاریة ( الصحة ،
واالسكان والبلدیات واالشغال العامة، الزراعة ، العمل والشؤون االجتماعیة،الشباب والریاضه)  بعد مناقلة 

والمتعلقة بتحدیث  2019المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظه بأستثناء المشاریع المقترحة لعام 
الدراسات الهیكلیة للمحافظات ودراسة تنمیة المناطق المتضررة التصامیم االساسیة والتفصیلیة لمراكز المدن و 

والحفاظ على المناطق التأریخیة والمناطق ذات الطبیعة التراثیة والمحمیات الطبیعیة وعلى ان تصدر وزارتي 
یذ التخطیط والمالیة االتحادیتین جدوًالبالمشاریع المعنیة لكل محافظة واصدار التعلیمات الالزمة لتسهیل تنف

 . 2019) لسنة 1اوال )  من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -12ذلك استنادا الحكام المادة (
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على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة وامانة بغداد واالقلیم و المحافظة غیر المنتضمة بأقلیم  -19
ن أي تجاوز یحدث حرصا على التقید التام بتعلیمات وصالحیات تنفیذ المشاریع ومحاسبة  المسؤولیـن ع

 سالمة التطبیق واهمیة سیرها في المسار المرسوم لها .
تسري هذه التعلیــــمات والصالحیــات على الـوزارات والجهات غیر المرتبطة بـوزارة وامانة بغداد بما فیها   -20

ـــع ویستمر العمل بها الى حین االقالیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم التي تقوم بتنفیذ االعمال والمشاری
 .ما یحل محلهاصدور 

على الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات وامانة بغداد تحدید المشاریع المطلوبة  -أ  -21
وعرضها على وزیر التخطیط قبل تحدید القروض االجنبیة او المحلیة المنصوص علیها بقانون الموازنة 

 وبالتنسیق مع دائرة الدین العام في وزارة المالیة . 2019نة /العامة االتحادیة لس
تكون كافة القروض والسندات الخارجیة والشماریع الممولة معفاة من الضرائب والرسوم الكمركیة  –ب  – 21

) من (ثانیًا) العجز  من قانون 2وفقًا للنصون الواردة في اتفاقیات القروض  استنادًا الحكام الفقرة (ب/
 . 2019) لسنة 1وازنة االتحادیة رقم (الم
تلتزم الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات بعدم الدخول باي التزام بشأن القروض   -22

االجنبیة او المحلیة او ضمانات اجنبیة او محلیة دون استحصال موافقة وزارة المالیة االتحادیة استنادًا 
 . 2019) لسنة 1) العجز  من قانون الموازنة االتحادیة رقم () من (ثانیاً 7الحكام الفقرة (

 
 صالحیات الوزیـر المختـص / أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة / أو المحافظ او امین بغداد

یخول الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة (أو امین بغداد فیما یخص مشاریع برنامج تنمیة 
 -حدود أمانة بغداد) وكذلك المحافظ بالنسبة لمشاریع المحافظات الصالحیات االتیة :االقالیم في 

صرف المبالغ المتبقیة من كلفة العقد او المكون لتنفیذها في حدود الصالحیات المالیة المخولین بها  -1
مات بخصوص وضمن الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة المعتمدة للمشروع  ( مع مراعاة ما یرد من تعلی

إطالق الصرف على المشاریـع ضمن التخصیصات المصادق علیها في ضوء ما ورد بالفقرة (  أ ) من 
 القسم الثاني 2019) النفقات من تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة /  2المادة ( 

) لسنة 2رقم ( اعتماد احد اسالیب التعاقد المنصوص علیها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة -أ -2
واسلوب التنفیذ امانة واسلوب التنفیذ المباشر للمشاریع او االعمال المدرجة في موازنة عام  2014
بحدود الكلفة التخمینیة المقررة الغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلیة وللجهات المنفذه احالة اي من 2019

الصادرة من الجهات  والتوجیهاتیمات واالنظمة المشاریع او االعمال مع مراعاة االلتزام بالقوانین والتعل



48 
 

مع مراعاة االلتزام بتطبیق الوثائق القیاسیة وحسب كتاب وزارة التخطیط / المختصة وموافقة وزارة التخطیط 
 .24/2/2016) في 4/7/4185دائرة العقود الحكومیة العامة ذي العدد (

ب المشروع الجاهز المفتاح بالید) أو اسلوب اعتماد اسلوب تنفیذ المشاریع واالعمال بطریقة(اسلو  -ب
التصمیم والتنفیذ  من خالل  استخدام اسلوب الدعوة المباشرة او اسلوب المناقصة بمرحلتین المنصوص 

المنشورة في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد  2014) لسنة / 2علیها في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (
في  4/7/15792ضوابط الواردة بكتب وزارة التخطیط المرقمة وال  16/6/2014في  4325

والمقصود   30/10/2016و  10/12/2014والمؤرخه في  4/7/22836و 4/7/25784و20/7/2014
به هو المشروع  الذي یلتزم المقاول بموجب العقد المبرم معه ولقاء المبلغ المثبت فیه بتنفیذ مراحله كافة بما 

االساسیة والتفصیلیة حتى تسلیمه وتشغیله وصیانته مع مراعاة عدم وجود مرحلة  في ذلك اعداد التصامیم
للتشغیل في اسلوب التصمیم والتنفیذ والذي ال یتم اللجوء الیه اال في الحاالت التي تقتضي المصلحه ذلك 

نفیذ المقاولة بالطرق واالسالیـــــــــــب ألهمیة المشروع بعد تقـــــــدیم الجهــــــة المتعاقــــــــــــدة مایؤید عدم امكانیة ت
و 10676االخرى والعمل وفقًا لما جاء بكتب وزارة التخطیـــــــط/ دائــــــــرة العقـــــــــــود الحكـــــــــومیة المرقمـــــــة 

/10و/20/7و27/8/2013و8/5والمـــــــــؤرخةفي4/7/22836و4/7/25784و4/7/15792و4/7/2026
ویتــــــماعتماد الضوابط االتیه في حالة تنفیذ المشروع باسلوب المشروع الجاهز 30/10/2016و12/2014

  -وكما یلي: او ما یحل محلها(مفتاح بالید) 
اوال : الزام الشركات المقاولة بتقدیم مخططات وجدول كمیات مسعرة لفقرات المشروع والمواصفات الفنیة 

قرات المحددة في العقد على ان یتم الموافقة على الفقرات واسعارها من والقیاسیة والمراجع التصمیمیة للف
صاحب العمل لیكون اساسا لتسدید الدفعات المتفق علیها ویقوم صاحب العمل بتدقیق المخططات وجداول 
الكمیات واالسعار من قبل المختصین وفي حالة عدم توفرهم في الوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة او 

 قالیم او المحافظات غیر المنتظمة بأقلیم فیتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتدقیق والمصادقة. اال
ثانیا:عدم تحمل مسؤولیة صاحب العمل عن دفع اي مبالغ للمتعاقد عن الزیادة في كمیات الفقرات الواردة في 

 جدول الكمیات.
التي لم تنفذ أو التي تقل كمیاتها عند االنجاز عما ورد ثالثا: تثبیت حق رب العمل باستقطاع كلفة الفقرات 

 بجدول الكمیات المسعر .
رابعا: عدم تحمل مسؤولیة رب العمل بدفع كلف الفقرات التي ال تظهر في جدول الكمیات سهوا أو تعمدا 

الفقرات  وعدم تنفیذها یؤثر في حجم أو طاقات أو تشغیل المشروع وبالشكل المتعاقد علیه سواء أكانت تلك
 في التصامیم أم ال  .
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خامسا: لصاحب العمل اضافة فقرات جدیدة ناتجة عن اضافة متطلبات جدیدة لم تكن مطلوبة بموجب 
شروط المقاولة عند االعالن عن المناقصة ویتم توفیر مبالغها من ضمن مبلغ االحتیاط للمقاولة وضمن 

رات في جداول الكمیات ان وجدت على ان تنظم بملحق الكلفة الكلیة للمشروع او العمل او من مبالغ الوفو 
 عقد.

سادسا: یجب تضمین العقود الخاصة بتنفیذ المشاریع بطریقة (مفتاح بالید) او التصمیم والتنفیذ باالضافه الى 
الشروط االخرى (شروط المقاولة العمال الهندسة المدنیه اوشروط المقاولة العمال الهندسه الكهربائیة 

 كیة والكیمیاویة)وأیة وثائق تحل محلها.والمیكانی
استحصال الموافقــات االصولیة ألغراض االحالة اخذین بنظر االعتبار الصالحیات المالیة  للوزیر  –ج

المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او امین بغداد او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم 
ع مراعاة كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان ذي العدد والصادرة عن الجهات العلیا م

 . 12/5/2015في  30/15/15943ش.ل/أ/
المعدله 2011) لسنة 3في حالة اعتماد اسلوب التنفیذ المباشر استنادًا الى تعلیمات التنفیذ المباشر رقم ( -دـ

المنشورة في الجریدة الرسمیة  2018) لسنة /1یمات رقم (وتعلیمات تنفیذ االعمال باسلوب امانة استنادًا لتعل
او اسلوب تنفیذ التعاقدات بطریقة مفتاح بالید او اسلوب التصمیم والتنفیذ  29/1/2018في  4479بالعدد 

 0عند تنفید مشاریع الموازنة فیجب استحصال موافقة وزارة التخطیط مسبقًا 
) احكام عامة القسم الثاني بشأن صالحیة الشراء وتنفیذ 3ة (اوًال / ان یتم العمل وفق احكام الماد -هـ

 االعمال الوارد ذكرها في هذه التعلیمات .   
) دینار ( 100 000 000ثانیًا/یكون مفاتحة الوزارات االنتاجیة لشراء االحتیاجات بما الیزید على ( –هـ 

قد المنصوص علیها في تعلیمات تنفیذ عقود مائة ملیون دینار )ابتداءًا وما زاده عن ذلك یتبع اسالیب التعا
 .والضوابط الملحقه بها  2014لسنة / 2الحكومیة رقم /

وانما  2014لسنة  2ثالثًا  / ال تخضع لجان المشتریات الحكام تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم / -هـ 
                             تنفیذ الموازنة االتحادیة . ) من القسم الثاني من تعلیمات 3یطبق بشأنها االحكام الواردة في المادة (

تغییر الجـهة المنفذة ضمن الوزارة الواحدة للمشاریع او االعمال التي تتولى الوزارة المختصة مسؤولیة  - 3
 تنفیذها واعــالم وزارتي المالیة و التخطیـط. 

قیین والعرب واالجانب على ان یكون التعاقد البت في قضایا التعاقد مع الفنیین واالختصاصیین العرا - 4
خاصة بالمالكات المشرفه على العمل ترفق مع استمارة معهم على المشاریع االستثماریة  وحسب استمارة 

مع اعطاء االولویة للمالكات  1987لسنة / 603وفقًا ألحكام القرار  المشروع ومستندة على دراسة الجدوى
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لمن یقتضي تعینهم لتنفیذ   1987) لسنة / 11رمناسبة تحدد وفقًا للتعلیمات عدد(العراقیة لقاء مكافأة او اجو 
المشاریع او االعمال ضمن المشاریع المعتمدة لها في الخطة وتجدید عقود المتعاقد معهم سابقًا للمشاریع 

 في حالة الحاجة لخدماتهم . 2019المطلوب استكمالها عام / 
 
البت في القضایا المتعلقة ببرامج التدریب ألغراض المشروع او لتطویر القدرات حسب دراسات الجدوى  -5

مع مراعاة عدم اشراك الكوادر غیر المختصة في برامج للمشروع لتهیئة المالكات الالزمة لتشغیل المشاریع 
 .التدریب الضروریة لتشغیل وادارة المشاریع 

 
التي یقدمها المقاولین والمجهزین واالستشاریین على القرارات التي تصدرها  النظر في االعتراضات -6

الدوائر ذات العـــــــــــالقة مع االخذ بنظر االعتبار الصالحیات الخاصة بفض النـزاعات الواردة في تعلیمات 
 /16/6في  4325عدد المنشورة في جریدة الوقائع العراقیة بال 2014) لسنـة  2تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( 

وكتـــــاب وزارة 20/7/2014في 4/7/15792والضوابــــــط الــــــــــــواردة بكـــــــتاب وزارة التخطیط المرقـــم  2014
في  4/7/22836وكتــاب وزارة التخطیط المرقــم  10/12/2014فـــي  4/7/25784التخطیط المرقـــم 

كتاب وزارة التخطیط / دائرة العقود الحكومیة  یة المعممة بموجبالقیاس بالوثائق وما ورد 30/10/2016
 .24/2/2016) في 4/7/4185العامة ذي العدد (

 
مع  2014) لسنة 2تنفیذ العقود الحكومیة العامة رقم (وفقًا لتعلیمات تمدید مدد العقود بكافة انواعها  -7

 : مراعاة ما یلي
 2014/) لسنة2یذ العقود الحكومیة رقم (لمبرمة بموجب تعلیمات تنفتطبیق الوثائق القیاسیة على العقود ا -أ 

  واي عقود جدیدة تمت وفقًا لهذه الوثائق
تطبیق شروط المقاولة العمال الهندسیة المدنیة او الكهربائیة والمیكانیكیة والكیمیاویة على العقود التي -ب

 . 2008/) لسنة 1ابرمت بموجب تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (
بیع المواد الفائضة أو المستهلكة أو التـالفة العائدة لمشاریع الموازنة  بموجب قانون بیع وایجار امـوال  -8

 / ویسجل بدل البیع ایرادا لحساب الخزینة العامة . 2013) لسنة 21الدولة رقم (
 
ت قیمتها عند الشراء  التزید شطب الموجودات المتضررة والتالفة أو المفقودة العائدة للمشاریع اذا كان-9

) ملیون دینار، (مائة ملیون دینار) للمشروع الواحد وما زاد عن ذلك من صالحیة وزیر المالیة  100على(



51 
 

) ملیون دینار ( ثالثمائة ملیون دینار ) وما زاد عن ذلك استحصال موافقة مجلس الوزراء  300ولغایة  (
 31/10/2017في  24254لغاء اعمام دائرة المحاسبة المرقم وذلك بعد رفع توصیة من الجهة المنفذة وا

وتعلیماته  2020على ان یستمر العمل باحكام هذه الفقرة لحین صدور قانون الموازنة االتحادیة لعام /
المالیة بعد انتهاء السنة الحالیة وفقًا لقانون ف الصادرة من وزارة ما سیرد بمنشور صالحیات الصر  بأستثناء
 .  2004لسنة / 95المالیة رقم /االدارة 

نقل عائدیة المكائن والمعدات والمواد الفائضه لنفس المشروع من موقع الى اخر  او نقلها  من مشروع -10
الى اخرلنفس جهة التعاقد على ان تكون ضمن المشاریع المدرجة في الموازنة  والیؤثر على كفاءة تنفیذ 

ت والمواد الفائضه مع مراعاة احتساب قیمتها وتنزیلها من حساب المشروع المنقولة منه المكائن والمعدا
 المشروع المنقول منه وحسابها على المشروع المنقول الیه واعالم وزارة التخطیط بذلك.

) لسنـة  2رابعًا) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( /9استیفاء الغرامات التاخیریة وفقُا للمادة (-11
أو أي تعلیمات تحل محلها والضوابط  2014فــي 4325فــي جریدة الوقائع العراقیة بالعدد المنشورة  2014

و 10/12/2014في  4/7/25784و 20/7/2014فـــي 4/7/15792الواردة بكتب وزارة التخطیط المرقمة 
لعمل على ان یقــــوم صاحـــــب العمل باتخاذ االجراءات الالزمة لسحب ا 30/10/2016فـي  4/7/22836

انــــة والتنفیذ على حساب المتعاقد المخل بالتـــزاماته وفقــــــًا ألحكـــــام التعلیمـــــات النافذة مــــع مراعـــــــاة كتـاب االم
ومرفقه قرار مجلس  13/1/2016) في 1241اعمام//10/1ل/0ز0العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ش

ومرفقه قرار مجلس  19/4/2017) في  12036اعمام//10/1/ل0ز0و ( ش 2016) لسنة/7الوزراء رقم (
 . 2017) لسنة /432وقرار مجلس الوزراء رقم ( 2017) لسنة/ 109الوزراء رقم (

عقود التسلیح وعقود تجهیز  المعدات أ ــ جواز منح المقاول السلفه النقدیة االولیة التي تدفع عند توقیع  -12
 راعاة ما یأتي:بعد م واالجهزة االمنیة والعسكریة

) (عشرون من المائة ) لعقود التسلیح وعقود تجهیز %20اوال: ان الیزیـــــــــــد مبلغ السلفه النقدیة االولیه على (
المعدات واالجهزة االمنیة والعسكریة استنادًا لضوابط تنفیذ عقود التسلیح وعقود تجهیز المعدات واالجهزة 

 4/12/2014) في  6/1/1949( الوطني ذي العدد كتاب مجلس االمن االمنیة والعسكریة الصادرة بموجب 
 2011لسنة /) 2( ) ( عشرون من المائة ) لشركات القطاع العام استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم%20و(

 .  2/1/2011) في 2اعمام/ /10/1مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز/
شروط المناقصة او الدعوة منح السلفة االولیة وتحدید نسبها وبما ال یتجاوز النسبة ان تتضمن   -ثانیًا :

 المحددة بالفقرة ( اوًال ) اعاله .
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كفالة مصرفیة غیر مشروطة صادرة من مصرف معتمد في العراق او خارجه المجهزون ثالثَا :ان یقــــدم 
مع مراعاة الضوابط الصادرة عن وزارة وتطلق بعد استیفاء السلفة تعادل مبلـــغ السلفـــــة النقدیـــــة االولــــیة  

التخطیط وبالتنسیق مع البنك المركزي العراقي وحسب كتاب وزارة التخطیط / دائرة العقود الحكومیة العامة 
 . 30/10/2016في  4/7/22836المرقم /
كفالة مصرفیة غیر المشروطة  بولللوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة ذات الطابع االمني قرابعًا: 

الصادرة من مصرف معتمد في العراق او خارجه بما یعادل المتبقي من مبلغ السلفة النقدیة االولیة الممنوحة 
 للمقاول بعد اطالق الكفالة المصرفیة المقدمة للمقاول لجهة التعاقد ابتداءًا .

( وحسب ما نص علیه في العقد ) على شكل  هة المجهزةالجخامسًا: أ/ یتم استرداد السلفة النقدیة االولیة من 
على ان تثبت طریقة  وعقود تجهیز المعدات واالجهزة االمنیة قیمة عقود التسلیحدفعات من المبالغ من 

 استردادها في وثائق المناقصة ابتداءًا. 
وال یجوز دفع اي سلفة ب / یتم منح السلفة االولیة عند توقیع العقد وحسب النسب المشار الیها في اعاله 
 أ/خامسًا) اعاله ./12نقدیة عند صدور امر غیار او ملحق عقد عند تنفیذ العمل مع مراعاة ما ورد بالفقرة (

. سحب االعمال المتعاقد علیها من المتعاقد في حالة اخالله بالتزاماته التعاقدیـة بموجب شروط العقد 13
 . 28/11/2018 ) في4/7/27272( واعمامها ذي العددوتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة 

) من القسم الرابع 11.شطب الدیـــون التي یتعذر تحصیلها بعد استنفاذ الـطرق القانونیة وفقًا الحكام الفقرة (14
مرفق  2014لسنة / 72وقرار مجلس الوزراء رقم 2004) لسنة 95من قانون االدارة المالیة والدین العام رقم (

وقرار مجلس  20/2/2014في 6003اعمام//10/1المانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/كتاب ا
اعمام /10/1مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل /2016لسنة / 354الوزراء المرقم 

ع على كل مشروع مدرج ویتم حسابها على كلفة المشروع اما اذا كان المشرو  7/12/2016في  33948/
 منتهیا وغیر مدرج فیتم حسابها على مادة تسدید حسابات المشاریع المنجزة  والمحذوفة.

%) عشرة من المائة من مبلغ المقاولة (االشغال العامة 10أ /تحدید مبلغ االحتیاط بنسبة ال تزید عن (-15
یها خالل تم التعاقد علوالتجهیز والخدمات االستشاریة) واالعمال ضمن الكلفة الكلیة لتلك المشاریع التي ی

والمثبته في جداول المنهاج االستثماري مع مراعاة كتاب االمانه العامه لمجلس الوزراء / الدائره  2019 /عام
باستثناء ماورد بضوابط عقود التسلیح وتجهیز  11/12/2011في  2/9/6/42855القانونیه المرقم ق/

% استنادا لكتاب مجلس االمن الوطني /مستشاریة 25د عن المعدات واالجهزة االمنیة والعسكریة بنسبة التزی
وكتاب مجلس االمن الوطني / مستشاریة االمن الوطني  4/12/2014في 5/1/1949االمن الوطني رقم
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المعطوف على كتاب وزارة التخطیط / دائرة العقود الحكومیة المرقم  12/7/2015في  4/1/1259المرقم 
 .4/6/2015في  4/7/13089

دة مبلغ المقاولة (االشغال العامة او التجهیز الخدمات االستشاریة) او مبلغ الكشف او زیادة كلفة زیا–ب 
العمل ضمن الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة للمشروع على ان ال یتجاوز مبلغ االحتیاط المرصد للمقاولة 

 مع اعالم وزارة التخطیط .
 -حیات الواردة في الفقرات (أ ، ب ، ج ،د ) وفقا لمایأتي :تراعى الشروط االتیة عنـد ممارسة  الصال -ج
المنشورة فـي 2014) لسنة 2) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( 9اوال : االلتزام بما جاء بالمادة ( 

والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطیط المرقمة  16/6/2014فـــي 4325جریدة الوقائع العراقیــة بالعدد 
في  4/7/22836و  10/12/2014في  4/7/25784و20/7/2014فــــــــــــي 4/7/15792

 535وضوابط اوامر التغییر الصادرة عن لجنة الشؤون االقتصادیة بكتابها ذي العدد س.ل / 30/10/2016
 . 7/10/2012في  19613/ 2/5والمعمم بموجب كتاب وزارة التخطیط المرقم  30/8/2012في 

القة مباشرة بین الفقرة المستحدثة أو التعدیل أو الزیادة بالمشروع أو العمل وبما ینسجم مع ثانیًا : وجود ع
 طبیعة المشروع او العمل وأهدافه . 

ثالثًا :  أن تغطي الكلفة الكلیة فقرات ومكونات المشروع أو العمل كافة الملتزم وغیر الملتزم بها سواء كانت 
 تلك المكونات منفذة وغیر منفذة. 

تحدید مبلغ االشراف والمراقبة (عقود المقاوالت و االشغال العامة) ضمن كلفة المشروع بنسبة  -اوالً  -16
% (خمسة من المأئة )من كلفة المقاولة واعمال التنفیذ المباشر واعمال التنفیذ امانة التي ال تزید مبالغها 5

ربعة مـن المئـه) مـــن كلــــف المشــروع % (ا4) دینار (ملیار دینار) وبنسبــــة 1 000 000 000على ( 
) دینار 10 000000000)دینار (ملیــار دینار) لغایـــة (1000000000واالعمــال الـتیتزیـــــد مبــالغـــها على (

من كلفة المشروع واالعمال التي تزید مبالغها على  % ثالثة من المائة )3(عشرة ملیارات دینار) وبنسبة 
) دینار ( خمسة وعشرون ملیار 25000000000) دینار(عشرة ملیار دینار ) ولغایة ( 10000000000(

% (اثنان من المئه) من كلف المشروع  واالعمال التي تزید مبالغه على 2دینار ) وبنسبة 
) دینار ( خمسون 50000000000) دینار (خمسة وعشرون ملیار دینار)  لغایة (25000000000(

%) ( واحد من المئة ) من كلف المشروع واالعمال لما زاد عن ذلك على ان 1ة (ملیار دینار ) وبنسب
تحتسب بطریقة تراكمیة بالزیادة والنقصان وان  ال یتجاوز ذلك الكلفة الكلیة المثبتة في جداول المشاریع 

% خمسة (وعشرون من المئه) كأجورخدمات  استشاریة تحول الى وزارة 25وتستقطع منه نسبة قدرها 
 ) (خمسة من المائة) لمتابعة جمیع المشاریع5%ونسبة (لتخطیط لتغطیة نفقات الزیارات المیدانیة للمشاریع ا
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المدرجة في المشاریع االستثماریة ضمن الموازنة العامة االتحادیة للسنة المالیة الحالیة لتغطیة نفقات المتابعة 
والتقییم الالحق للمشاریع التي تقوم الوزارة المذكورة  المكتبیة والقانونیة والتعاقدیة والتدریبیة واالحصائیة

بمتابعتها والجهات الساندة لها داخل الوزارة وخارجها والمتمثلة في كل من دائرة الموازنة والمحاسبة والقانونیة 
 ) المشار الیها في اعاله على ان یتم استخدامها %5في وزارة المالیة وعلى ان یتم تغطیتها من نسبة الـ (

األسس والقواعد والمعاییر و  لتغطیة نفقات المتابعة وتطویر عملها ودعم كوادرها الفنیة واالداریة وفق
الضوابط التي یضعها وزیر التخطیط بموجب  صالحیته المنصوص علیها بهذه التعلیمات ، ویجري صرف 

الجهات غیر المرتبطة بوزارة او المبلغ المتبقي من مبلغ االشراف والمراقبة من قبل جهات التعاقد الوزارات و 
 االقلیم والمحافظة غیر المرتبطة بأقلیم على االوجه االتیة:ـ

كلف الطعام للمنتسبین الدائمین للمنسبین للعمل في المشروع  والمعینین بصفة عقود أو مؤقتین وفقًا للقرار  -أ
وایة   25/2/2013في  81س.ل/ وفقًا لما ورد بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة رقم 1987لسنة / 603رقم 

 كلــف لها عالقة مباشرة بتنفیذ المشروع ضمن الكلفة الكلیة و التخصیصات السنویة وفق الضوابط التالیة:ــ  
ان یكون موقع المشروع خارج مركز المدینة بأستثناء وزارة الكهرباء سواء كانت مشاریعها في مراكز  –اوال 

في  10/1/5/4719ز/0اب مجلس الوزراء /االمانة العامة المرقم شالمدن او خارجها استنادا الى كت
28/2/2008 

اصدار اوامر وزاریة لتحدید العاملین وساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي ومواقع المشاریع  -ثانیا 
 والتعلیمات 2009لسنة / 379) من قرار مجلس الوزراء رقم 1وفترة العمل مع مراعاة ما جاء بالفقرة (

 بشأنها . 27/1/2010) في 2437الصادرة بموجب اعمام الدائرة القانونیة/ وزارة المالیة المرقم (
تصرف وجبات الطعام على اساس عدد ایام العمل الفعلي في موقع العمل بما الیتجاوز مبلغ  -ثالثا أ

 ) دینار ( عشرة االف دینار ) عن ثالث وجبات للمشمولین بالفقرة اوال اعاله10000(
) دینار (خمسة االف دینار) لوجبة واحدة على اساس عدد ایام العمل الفعلي 5000تصرف مبلغ ( -ب 

لدوائر المهندسین المقیمین للمشاریع داخل مركز المدینة بأستثناء وزارة الكهرباء في حالة استمرار العمل لغایة 
 الساعة السادسة عصرًا.

 رف لالغراض اعاله تشكیل اللجان الالزمة لتنفیذ الص –رابعًا 
 -تكون مهمة وزارة التخطیط في : –خامساً 

االشراف والمراقبة ورفع تقاریر الزیارات المیدانیة الى الجهات المختصة في الوزارات والجهات المعنیة /1
الخذمایلزمبشانها وتتولى تلك الجهة متابعة تنفیذ هذة التقاریر وعلى وزارة التخطیط متابعة ادراج الشركات و / 
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القائمة السوداء في حالة وجود اخالل في تنفیذ او المقاولین او المجهزین في قائمة الشركات المتلكئة او 
 التزاماتها التعاقدیة مع اعالم الجهات الرقابیة بالمخالفات المؤشرة للحاالت اعاله .

متابعة تنفیذ الخطط التعاقدیة في الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات وامانة بغداد وتحدید /2
 جهات على تنفیذ المشاریع في السنوات الالحقة . االنحرافات وتقییم قدرة تلك ال

 یتم النقل بصورة جماعیة وفق الكلف الحقیقیة واالجور السائدة لوسائط النقل  –ب
أجور العاملین من االجراء الوقتیین والفنیین والخبراء العراقیین والعرب واالجانب الذین  تتطلب عملیة  -ج

یجوز تنسیبهم الى مشاریع اخرى اثناء مدة التنفیذ وتنتهي عقودهم االشراف والمراقبة  لنفس المشروع وال
)  من القسم الثالث المالكات من هذه التعلیمات  بضمنها اجور 6بانتهاء المشروع مع مراعاة الفقرة (

) 8الساعات االضافیة واالمتیازات الممنوحة بموجب القوانین والتعلیمات مع مراعاة ما ورد بالضوابط رقم (
اعداد التصامیم والمخططات والكلف التخمینیة والتعامل مع المكاتب االستشاریة المرفقه بتعلیمات تنفیذ  الیة

 . صالحیة الوزیر المختصمن ) 4والفقرة (2014) لسنة 2العقود الحكومیة رقم (
حاجة الفعلیة اللوازم والتجهیزات الهندسیة الالزمة لالشراف والتدقیق  اثناء مراحل تنفیذ العمل وفقا لل -د

 للمشروع .
مصاریف االیفادات داخل وخارج العراق  للمهام التي یتطلبها المشروع وللعاملین علیه حصرًا على ان  -هـ 

% من مبلغ االشراف والمراقبة الكلیة مع مراعاة الضوابط الواردة 25ال یتجاوز الصرف على هذه الفقرة نسبة 
) من القسم الثاني من هذه التعلیمات بشأن ضوابط نفقات االیفاد 11باحكام الفقرة (  سابعًا ) من المادة (

 الخارجي .
تهیئة وتأثیث دوائر مدراء المشاریع والمهندسین المقیمین وشراء القرطاسیة والمستلزمات المكتبیة بما  -و 

 ینسجم مع حجم وحاجة المشروع .
شـراء الحاسبـات  -المشاریع والمهندسین المقیمینحاجور الماء والكهرباء والهاتف والوقود لدوائر مدراء  -ز 

 وكل ما له عالقة بمستلزمات االشراف والمراقبة كاجهزة االستنساخ وغیرها .
شراء السیارات الحقلیة (بیك اب دبل قمارة )الالزمة العمال االشراف والمراقبة لتنفیذ المشروع حصرا مع  -ط 

 لها  تكالیف تشغیلها وصیانتها والوقود الالزم
 اجور االعالنات المختصة بالمقاوالت واالعمال .  -ي
 مصاریف وضع حجر االساس وافتتاح المشروع بعد انجازه  -ك 
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النفقات التي تصرف للجان المتابعة المشكلة في مراكز الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة واالقلیم   -ل
ر االعمـــال التنفیذیة ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم لتدقیق ومتابعة سی

 الخاصة والعامه.
 مصاریف توثیق المشاریع واالعمال والتعریف بها اعالمیا ومصاریف اجازات البناء -ن

% 3%  وعقود الخدمات االستشاریة بنسبة 1تحدید مبلغ االشراف والمراقبة بعقود التجهیز بنسبة  -ثانیاً -16
عقد یتم صرفها وفق ضوابط صادرة من قبل وزارة التخطیط بموجب كتابیها ذي العددین من كلفة ال

  19/10/2015في  4/5/24011و  9/7/2015في  4/5/16139
تلتزم الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة بأعادة المبالغ غیر المصروفة من مبالغ االشراف  -ثالثاً -16

 ولة بعد انتهاء سنة انجاز المشروع .والمراقبة الى الخزینة العامة للد
 تحویــل المبالــغ المخصصة من العملـة االجنبیـة الى العملـة المحلیــة مع اعالم وزارة التخطیط  .  -17
تخویل ما یراه مناسبا من الصالحیات الممنوحه له الى وكالء الوزارة والمدیرین العامین والجهات  -18

اه وحسب مقتضى الحال وألمین بغداد وللمحافظ تخویل صالحیته لمن یراه مناسب التنفیذیة االخرى كًال بمستو 
وال یجوز لمن یخول بها تخویلها الى اخرین اال بموافقة الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة 

) من   19، 16او أمین بغداد أو المحافظ مع أعالم  وزارة التخطیط  بذلك باستثناء ما ورد  بالفقرتین (
 . 2019تعلیمات وصالحیات تنفیذ المشاریع االستثماریة لعام /

على المحافظ تقدیم خطة اعمار المحافظه واالقضیه والنواحي التابعه لها المصادق علیها من قبل  -19
مجلس المحافظه (اعتمادًا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس االقضیه والنواحي الى وزارة التخطیط 

ادیة  ) لغرض دراستها والمصادقه علیها على ان تراعى المناطق االكثر تضررًا داخل المحافظه استنادا االتح
 .  2019) لسنة  1أ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /4اوال/ /2الحكام المادة (

قضیه توزع تخصیصات المحافظه من مبالغ اعمار وتنمیة المشاریع في المحافظات كافة على اال  -20
والنواحي المرتبطه بها حسب النسب السكانیه لها بعد استبعاد المشاریع الستراتیجیة التي تستفید منها اكثر من 

) من تخصیصات %15المشاریع الستراتیجیة الجدیدة عن(تخصیصات ناحیة او قضاء على ان التزید 
   .2019) لسنة / 1وازنة االتحادیة رقم (/أ) من قانون الم 4/اوًال ــ  2استنادًا الحكام المادة (المحافظة  

یتولى المحافظ حصرًا تنفیذ خطة االعمار المقره ویتولى مجلس المحافظه مسؤولیة مراقبة التنفیذ فقط  - 21
 .2019) لسنة 1ب) من قانون الموازنة االتحادیة رقم(/4اوال//2استنادا الحكام المادة (

) من %50ق التصرف واالستخدام بما الیزید عن (للمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة ح –22
تخصیصات البترودوالر المنتج في كل محافظة والمدرجة تخصیصاتها ضمن المشاریع االستثماریة للسنة 



57 
 

العالج للمرضى   نفقاتالحالیة لغرض استیراد الطاقة الكهربائیة و تقدیم الخدمات للمحافظة وتنظیفها او 
الجاریة وحسب احتیاجات  النفقات وابط المعمول بها من قبل وزارة الصحة اووخارج العراق وحسب الض داخل

المحافظة وتكون اولویة االنفاق للمناطق االكثر تضررا من انتاج وتصفیة النفط ولمشاریع حمایة البیئة من 
تحادیتین خالل اجراء المناقلة المطلوبة على ان تقوم المحافظة بتزوید كل من وزارتي المالیة والتخطیط اال

بتفاصیل المناقلة المقترحة والمبلغ المطلوب اضافته الى النفقات الجاریة لیتسنى للوزارتین المذكورتین اصدار 
 امر المناقلة واشعار المحافظه بذلك مع االخذ بنظر االعتبار اعتماد مایلي :ــ

ثانیًا) من قانون رقم  -11دة () من الما18تشكیل لجنة في كل محافظة معنیة لغرض تنفیذ احكام الفقرة ( –أ
برئاسة 2008لسنة  21التعدیل الثاني لقانون المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم رقم / 2013لسنة / 19/

رئیس مجلس المحافظة وممثلین عن كل من وزارة النفط االتحادیة /وزارة المالیة االتحادیة (مدیر الخزینة في 
 یرادات المنصوص علیها في احكام الفقرة اعاله والمبینه ادناه:المحافظة المعنیة ) تتولى تحدید اال

 %) خمسة من المائة من ایرادات النفط الخام المنتج في المحافظة. 5(
 %)  خمسة من المائة  من ایرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة . 5(
 %)  خمسة من المائة من ایرادات الغاز الطبیعي المنتج  في المحافظة. 5( 

 وعلى ان تخیر المحافظة في اختیار احدى االیرادات المنتجة لدیها .
تتولى الدائرة الفنیة في وزارة النفط االتحادیة والجهة الفنیة المختصة في وزارة الثروات الطبیعیة القلیم  -ب

ات التفصیلیة موزعة على اساس المحافظات تبین فیها االنتاج الفعلي من النفط الخام كردستان تقدیم الكشوف
والمكرر والغاز الطبیعي واالیرادات الفعلیة المتحققة عنه لكل محافظة على حدة الى مقر دیوان الرقابة المالیة 

) من 20موعد اقصاه ( االتحادي في الیوم االول من كل شهر لغرض تدقیقها وتاییدها والمصادقة علیها في
 الشهر التالي لشهر االنتاج النفطي 

الفعلي وارسالها الى وزارة النفط االتحادیة ووزارة الثروات الطبیعیة القلیم كردستان اللتان تقومان باشعار وزارة 
 المالیة دائرة الموازنة بها.

یة ووزارة التخطیط بجداول كمیات تقوم وزارة المالیة /دائرة الموازنة باشعار كل من المحافظة المعن -ج 
) من هذه التعلیمات لغرض اعداد الموازنة الملحقة 2و1االیرادات الفعلیة المنصوص علیها في المادتین(

المستقلة والمتضمنة الخطط والبرامج االستثماریة وتنمیة وتطویر البنى التحتیة بعد مصادقة مجلس المحافظة 
الى وزارة المالیة /دائرة الموازنة لغرض  ثم ارسالهالغرض اقرارها ومن  علیها وارسالها الى وزارة التخطیط

 باعتبارها حقوق مكتسبة للمحافظة. 2020اعتمادها عند اعداد تقدیرات موازنة عام /
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بعد معرفة كمیات االیرادات الفعلیة  2019تتولى وزارة المالیة /دائرة الموازنة اتخاذ مایلزم في نهایة عام / -د
اعاله بادراج فرق  1المنتجة لكل محافظة واالیرادات الفعلیة المتحققة عنها لالغراض المشار الیها بالمادة /

التخصیصات الناتجة عن االیرادات المتحققة للغرض مدار البحث ضمن تقدیرات موازنة المحافظة لعام 
هي  2019لتي ادرجت ضمن الخطة االستثماریة لكل محافظة لعام /لكون التقدیرات المخططه ا 2020/

 . 2019تقدیرات تخمینیة في ضوء الموارد المالیة المتاحة عند اعداد تقدیرات موازنة عام /
 
تجري التسویات النهائیة في ضوء نتائج تدقیق دیوان الرقابة المالیة االتحادي لالشهر تشرین الثاني  -هـ

 لسنة المالیة الحالیة.وكانون االول من ا
الیجـــوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصیصات ( اعمار وتنمیة المشاریع في المحافظات ) بیـن -23

 . 2019) لسنة 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (7المحافظات استنادا الحكام المادة (
) من %30ونسبة () من تخصیصات تنمیة االقالیم للمشاریع المستمرة  %70تخصص نسبة ( -24

) من تخصیصات تنمیة االقالیم %50المشاریع الجدیدة یستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (
) من قانون الموازنة 59) الى المشاریع الجدیدة   استنادا الحكام المادة (%50للمشاریع المستمرة ونسبة (

 . 2019) لسنة 1االتحادیة رقم (
 

 خطیط :ـصالحیات وزیــر الت
 -لوزیــر التخطیط البت في القضایا االتیة : 

) خمسة %15) عشرة من المائة ولغایة (%10زیادة مبلغ االحتیاط للمقاولة واالعمال لما زاد عن ( -أ  -1
 عشر من المئه من مبلغ المقاولة وضمن الكلفـة الكلیة للمشروع أو العمل .

) (عشرة من المائة ) ولغایة %10مال بما زاد عن (زیادة مبلغ االحتیاط للمقاولة واالع –ب  -1
%(خمسة وعشرون من المئة) من مبلغ المقاولة وضمن الكلفة الكلیة او العمل فیما یتعلق بالمشاریع 25

مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  2018) لسنة /342المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم (
 . 16/9/2018) في 32283اعمام//10/1(ش.ز.ل/

%) (ثالثون 30%) (خمسة وعشرون من المائة ) ولغایة (25زیادة مبلغ االحتیاط لما زاد عن (  -ج -1
من المائة ) من مبلغ العقد وضمن الكلفة الكلیة بالنسبة لعقود التسلیح وعقود تجهیز المعدات واالجهزة 

 االمنیة و العسكریة ضمن الكلفة الكلیة للمشروع او العمل .
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حتیاط للمشاریع واالعمال وان كانت الزیادة تؤدي الى زیادة الكلفة الكلیة مع مراعاة ما ورد زیادة مبلغ اال-2
 أ ) ادناه . – 5بالفقره ( 

% (اثنان  من المئه) على النسب الواردة لصالحیات 2زیادة مبلغ المراقبة واالشراف بنسبة التزید على -3
 كلیة للمشروع او العمل  الوزیر المختص للمقاوالت واالعمال وضمن الكلفة ال

تخفیض الكلف الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع واالعمال المدرجة في جداول المنهاج االستثماري -4
 ات السنویه الى مشاریع اخرى .   بناء على طلب الجهه المنفذه من خالل اجراء المناقله للتخصیص

فة المشروع او العمل المدرج في جداول المنهاج % من كل 25زیادة الكلفة الكلیة بما ال یتجاوز  -أ-5
بناءًا على طلب الجهة المنفذة ومعززة بمبررات ودراسة جدوى فنیة  خالل عمر المشروعاالستثماري 

في 185واقتصادیة او تقریر فني وافي مع مراعاة ماورد بقراري لجنة الشؤون االقتصادیة المرقمین س.ل/
ویستثنى من النسبة اعاله مشاریع تسدید الحسابات للمشاریع  16/7/2013في  297و س.ل/ 15/5/2013

المنجزه والمحذوفة واالستمالكات والمشاریع المسحوب العمل فیها  لغرض التنفیذ على حساب المقاول المخل 
 بالتزاماته.

بناءًا على زیادة التخصیصات السنویة للمشاریع واالعمال المدرجه في جداول المنهاج االستثماري  –ب -5 
 طلب الجهة المنفذه من خالل اجراء المناقالت االصولیه .

المصادقة على تقاریر ودراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة واالثر البیئي  للمشاریع واالعمال االستثماریة  -6
 و / أو  تقریر فني وافي للمشاریع الخدمیة وتعدیالتها .

لجهات غیر المرتبطة بوزارة والمنظمات المهنیة والقطاع الخاص تشكیل اللجان من منتسبي الوزارات وا -7
 للقیام بمهام أو دراسات تتعلق بالموازنة أودعوة المختصین للتداول معهم عندما تقتضي طبیعة القضایا ذلك

اعادة ادراج المشاریع وتخصیص المبالغ الالزمة ضمن الكلف الكلیة السباب تعود الى اجراء تسویات -8
 نوات سابقة على ان الیؤدي ذلك الى صرف فعلي .قیدیة لس

ادراج وٕاعادة ادراج المشاریع واالعمال وتامین المبالغ الالزمة للتنفیذ عن طریق اجراء المناقلة وضمن   -أ-9
التخصیصات السنویة للوزارة المعنیة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة 

ي مصادر تمویل اخرى (المنح والتبرعات )على ان ال یؤثر ذلك على تنفیذ المشاریع واالعمال بأقلیم او ا
) اعاله وكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  5،  4المناقلة منها مع مراعاة ما ورد بالفقرتین ( 

 /62ب) والمادة ( –/ اوًال / أ  62مع مراعاة احكام المادة ( 12/5/2015في  30/15/15943ش.ل/أ/ 
اوًال )  من قانون /47ثانیًا ) بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء عند توفر التخصیص المالي والمادة (

 . 2019) لسنة 1الموازنة االتحادیة رقم (
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یتم تقدیم الطلبات المذكورة في الفقرة (أ) اعاله ابتداءًا من تاریخ  نشر قانون الموازنة العامة  –ب -9
باستثناء المشاریع التي تمول من تخصیصات  30/9/2019بالجریدة الرسمیة ولغایة  2019ة لعام /االتحادی

 التمویل المشترك .                        
حذف المشاریع من جدول المنهاج االستثماري او احد مكوناتها بناءًا على مقتضیات المصلحة العامة  -10

 وبالتنسیق مع صاحب العمل .
الجهة المنفذة بین الوزارات والجهات غیر المرتبطة بــوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة  تغییر-11

 بأقلیم بموافقة الجهتــین المعنیتین .
تغییر اسم المشروع او العمل بناءا على طلب الجهة المنفذة وبما ال یؤدي الى تغییر في طبیعة  -12

 المشروع واهدافه وكلفته وتخصیصاته .
 اصدار و تعدیل التعلیمات والضوابط االتیة  :  – 13
 2015) لسنة 1تعلیمات تصنیف شركات المقاوالت والمقاولین واالدراج في القائمة السوداء رقم ( –أ 

بموجب البیان  13/8/2015النافذة بتاریخ  13/7/2015في  4372المنشورة بالوقائع العراقیة بالعدد 
والضوابط الوارده بكتاب  21/9/2015في  4381الوقائع العراقیة ذي العدد  التصحیحي المنشور في جریدة

 او ما یحل محلها. 26/10/2016في  4/5/22522وزارة التخطیط المرقم 
ب ـ التعلیمات الحسابیة لتنظیم اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفیذ مشاریع الموازنة االستثماریة المرقمة 

  2001) لسنة 8(
 المعدله . 2011)لسنة 3ج ـ تعلیمات التنفیذالمباشر رقم ( 
 4/5/3788وكتاب وزارة التخطیط المرقم / 2018) لسنة / 1تعلیمات تنفیذ االعمال بطریقة االمانة رقم ( -د

) 25وضوابط تنفیذ االعمال باسلوب التنفیذ امانة لالعمال التي التزید مبالغها عن (  13/2/2018في 
في  4/5/26551المعممة بكتاب وزارة التخطیط المرقم  2018) لسنة /11رقم (ملیون دینار 

وضوابط تنفیذ االعمال باسلوب التنفیذ امانة لالعمال المنفذة من قبل السفارات والملحقیات  19/11/2018
لمرقم المعممة بكتاب وزارة التخطیط / الدائرة القانونیة ا 2018) لسنة /13والممثلیات خارج العراق رقم (

  3/1/2019في  4/4/107
 . الوثائق القیاسیة المتخصصة -هـ 
 والضوابط والتعلیمات الصادرة بشانها . 2014) لسنة 2تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( -و
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المعدلة اسس دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة والتقییم الالحق  1984) لسنة 1تعلیمات رقم ( -ز  
الصادرة عن مجلس التخطیط الملغى اسس دراسات الجدوى لمشاریع التنمیة والصادرة لمشاریع التنمیة 

 . 27/10/2008في  433بموجب كتاب وزارة التخطیط المرقم 
 2014) لسنة /2تخویل لجنة الطاقة صالحیة منح االستثناءًا من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( -ح

مرفق كتاب  2018) لسنة /34 استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم (لمشاریع القطاعات المتخصصة بها حصراً 
 . 6/12/2018في  10/1/2/11/42579االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/

 
اسس وقواعد ومعاییروضوابط صرف مبالغ االشراف والمراقبة الوارده الى وزارة التخطیط عن اجور  -ط

 والتدریبیةالخدمات االستشاریه التي تقدمها للوزارات لالغراض المكتبیة والفنیة والتعاقدیة والقانونیة 
وخارجها المتمثلة بدائرتي الموازنة  والجهات السانده لها داخل الوزارة والتقییم الالحق للمشاریعواالحصائیة 

اوًال) من صالحیة الوزیر المختص او -16في وزارة المالیة والمشار الیها في المادة ( والقانونیة والمحاسبة
 رئیس الجهة المرتبطة بوزارة او المحافظ او امین بغداد. 

 . 7/10/2012في  7/2/5/19613ضوابط اوامر التغییر الواردة بكتاب وزارة التخطیط المرقم  -ك
تحویل المبالغ المعتمدة لتنفیـذ المشاریع من العملة المحلیة الى العملة االجنبیة بناء على طلب الجهه  -14

 المنفذه .
مناقلة المواد الفائضة والمكائن والمعدات المملوكة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بین المشاریع  -أ -15

ستثماري للجهات المنفذة على ان تنزل قیمتها من الكلفة الكلیة للمشاریع المدرجة في جداول المنهاج اال
 المنقولة منها وعلى ان الیؤثر ذلك على طبیعة المشروع المنقولة منه.

مناقلة المواد والمعدات غیر المستخدمة المملوكة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة الى  –ب -15
منهاج االستثماري للجهات المنفذة على ان یتم اجراء التسویات القیدیة مشاریع اخرى مدرجة في جداول ال

 الحتساب قیمتها على كلفة المشاریع المناقله الیها . 
لوزیر التخطیط اجراء المناقالت بین تخصیصات المشاریع االستثماریة للوزارات والجهات غیر المرتبطة  -16

موافقة الجهات ذات العالقة معززًا بتأیید دائرة المحاسبة في وزارة بوزارة والمحافظة وتشكیالتها بعد استحصال 
  .المالیة بتوفر االموال المطلوبة ومتابعتها واشعار وزارة المالیة / دائرة الموازنة

لوزیر التخطیط االتحادي اجراء مناقلة تخصیصات المشاریع االستثماریة نتیجة لتغییر جهة تنفیذ  -17
 اق الى وحدة انفاق ضمن الوزارة الواحدة بناءًا على طلب الوزیر المختص.المشروع من وحدة انف
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لوزیر التخطیط االتحادي اجراء مناقلة تخصیصات المشاریع االستثماریة نتیجة لتغییر جهة تنفیذ   – 18
ارة المشروع من وحدة انفاق تابعة لوزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة او محافظة الى وحدة انفاق تابعة لوز 

اخرى او غیر جهة مرتبطة بوزارة اخرى او محافظة وعلى ان یتم نقل تخصیصات المشروع المراد تغییر جهة 
 تنفیذه الى تخصیصات المشاریع االستثماریة االخرى العائدة لوحدة االنفاق المطلوب تغییر جهة تنفیذها

) من تخصیصات مشاریع %5نسبة (لوزیر المالیة والتخطیط االتحادیین صالحیة اجراء المناقلة ب -أ-19
/ أ) من قانون الموازنة  4اوًال / /2تنمیة االقالیم الى ستراتیجیة التخفیف من الفقر   استنادا الحكام المادة (

 . 2019) لسنة  1االتحادیة رقم ( 
لیم الى لوزیر التخطیط االتحادي بناءًا على طلب المحافظ تغییر نوع تمویل المشروع من تنمیة االقا -ب-19

 الى البترودالر  تغییر تمویلهالبترودوالر وبالعكس على ان یتم نقل التخصیصات المالیة للمشروع الذي جرى 
لنفس المحافظة او الى تخصیصات مشاریع اخرى للبترودالر في الى مشاریع اخرى عائده الى تنمیة االقالیم 

 المحافظة .نفس الى مشاریع تنمیة االقالیم ولحاله تغییر التمویل 
البت في التعویضات التي یطالب بها المقاولون وفقا للقانون ونصوص العقد وفي حدود الكلفة الكلیة    -20

على أن یتم تقدیم الطلب من خالل الجهة المنفذه للمشروع معززاً برأیها  ولمرة واحدةللمشروع او العمل 
 . ) من هذه الصالحیات ـــ أ 5مع مراعاة ما ورد بالفقره ( بخصوص طلب التعویض 

لوزیر التخطیط االتحادي تعدیل مواقع المشاریع داخل حدود المحافظة الواحدة والمدرجة في المنهاج -21
 االستثماري بناءا على اقتراح الجهة المنفذة.

تعدیل مكونات المشروع وبناًء على طلب الجهة المنفذة مع بیان االسباب والمبررات التي تحتاج الى  -22
 ادة الكلفة الكلیة .زی

اضافة مكون جدید للمشروع وبناءًا على طلب الجهة المنفذة مع بیان االسباب والمبررات التي تحتاج  -23
 أ) من الصالحیات اعاله./5الى زیادة الكلفة الكلیة ومراعاة ماورد بالفقرة (

العمل الواحد  بدءًا من استحداث مكون او مكونات جدیدة او حذف مكون او مكونات للمشروع او   -24
ادراج المشروع او العمل في المنهاج االستثماري وضمن الكلفة   الكلیة والتخصیصات السنویه لذلك المشروع 

  أو العمل مع أعالم وزارة التخطیط.
تعدیل كلف مكونات المشروع او العمل ضمن حدود الكلفة والتخصیصات السنویة بعد موافقة وزارة  -25

مراعاة عدم تجاوز نسب االشراف والمراقبة المخصصة للمشروع فیما یتعلق بالنفقات الجاریة التخطیط مع 
 0للمشروع 
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لوزیر التخطیط االتحادي مناقلة التخصیصات بین المشاریع المدرجة ضمن الجداول الخاصة لكل لكل  -26
وحدات االنفاق التابعة لكل منهم وحدة انفاق تابعة لكل وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة او المحافظة او بین 

بناءًا على طلب الجهات المنفذة معززًا بتایید دائرة المحاسبة في وزارة المالیة بتوفیر االموال المطلوبة الجراء 
من السنة الحالیة واشعار وزارة المالیة / دائرة الموازنة لغرض تنفیذ المناقلة مدار  1/12المناقلة وذلك لغایة 

 .البحث
اتحة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون االقتصادیة للنظر في جمیع القضایا التي تتعلق بتنفیذ المشاریع مف -27

 . اعاله الصالحیات خارج تقع والتي االتحادیة الموازنة في المدرجةاالستثماریة 
االهوار لوزیر التخطیط اطالق الصرف لالعمال والمشاریع االستثماریة بما فیها مشاریع برنامج انعاش  -28

 المعتمدة ضمن موازنة الوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة او المحافظة .
على وزیر المالیة والتخطیط االتحادیین اعادة تخصیص مستحقات المقاولین المدرجة ضمن الموازنة  /29

الى موازنة  ) والتي لم یجري تمویلها من السندات خالل السنة المذكورة%40البالغة ( 2017المعدلة لسنة /
على ان یتم دفعها كسندات الى مستحقیها باالضافة الى اعادة تخصیص مستحقات المقاولین  2019عام /

والتي لم  2018%) المدرجة تخصیصاتها ضمن المشاریع االستثماریة للموازنة العامة االتحادیة لسنة /30(
بل دیوان الرقابة المالیة استنادًا الحكام وبعد استكمال تدقیقها من ق 2019یجري تمویلها الى موازنة عام /

 . 2019) لسنة / 1ثانیًا)  من قانون الموازنة االتحادیة رقم (/28المادة (
الزام وزارة التخطیط والوزارات كافة بعدم ادراج اي مشاریع جدیدة للوزارات التي تم نقل صالحیتها الى /30

المعدل عدا المشاریع  2008) لسنة /21حافظات رقم () من قانون الم45المحافظات بموجب احكام المادة (
اوًال) من قانون /2) من المادة (6االستراتیجیة التي تحدد وفقًا لصالحیة وزیر التخطیط استنادًا الحكام الفقرة (

 2019) لسنة /1الموازنة االتحادیة رقم (
دة من المزارعین عن قروض لوزیري المالیة والتخطیط االتحادیین اعادة تخصیص المبالغ المستر /31 

على ان  2019مشاریع المبادرة الزراعیة المستلمة من قبل الفالحین لالعوام السابقة الى موازنة عام /
) من قانون 4) من القسم (1تخصص حصرًا المشاریع المبادرة الزراعیة للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (

) لسنة 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( 21 الحكام المادة (استناداً  2004لسنة  95االدارة المالیة رقم /
/2019 0 

لوزیري المالیة والتخطیط االتحادیین اضافة مبالغ عن عقود التراخیص التي تم تحویلها الى شركات النفط /32
) 2018و  2017االجنبیة عینًا ولم یجري التسویات المالیة بشأنها من قبل دائرة المحاسبة خالل عامي (
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استنادًا الحكام المادة  2004لسنة / 95) من قانون االدارة المالیة رقم /4) من القسم (1استثناء من الفقرة (
 . 2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (23(

فس على وزارة المالیة اعادة تخصیص المبالغ المرصدة لالنفاق االستثماري لكافة وحدات االنفاق ولن -33
المشروع دون التصرف بها لمشاریع اخرى استثناءًا من قانون االدارة المالیة النافذ  استنادا الحكام المادة 

بعد قیام وزارة النخطیط باصدار القرار بشأن  2019) لسنة 1رابعًا) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /47(
التي لم یجري صرفها لغرض  2018ثماریة لعام /كل منها متضمنة التخصیصات المتبقیة من المشاریع االست

وسیتم النظر بالطلب عند اعداد  2019معرفة المبالغ التي سیتم تدویرها في ضوء وجود الوفرة المالیة عام /
الدراج نص یخول وزیري المالیة والتخطیط باعادة  2020مشروع قانون الموازنة االتحادیة لعام /

 لموارد المالیة المتاحة .التخصیصات مدار البحث في ضوء ا
على وزیري المالیة والتخطیط االتحادیین اعادة تخصیص مستحقات المقاولین الى تخصیصات موازنة  -34

ویتم تسدیدها عن طریق سندات تصدر بهذا  2017والتي لم یتم تمویلها في السنة المالیة / 2019عام /
والتي لم یجري تمویلها الى موازنة  2018لسنة / ) المرصدة ضمن الموازنة العامة االتحادیة%30الغرض (

 . 2019) لسنة 1اوًال) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /29استنادا الحكام المادة ( 2019عام /
لوزیر المالیة االتحادي صالحیة اضافة تخصیصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغایة  - 35

جة لقوانین نافذة وبعد ان یتم تدقیقها من قبل دیوان الرقابة المالیة والتي صرفت نتی 31/12/2018تاریخ 
االتحادي ومصادقة مجلس الوزراء االتحادي علیها على ان تكون هذه السنة االخیره لتسویتها استنادًا الحكام 

في  254وكتاب دائرة المحاسبة المرقم / 2019) لسنة /1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (13المادة (
 وحسب الضوابط التالي:ــ  7/1/2018
 قیام دائرة المحاسبة بتدقیق وتأیید مبالغ السلف المصروفة في سجالتها وبالتنسیق مع االدارات المعنیة .-أ

اثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ویتم تبویبها حسب اوجه الصرف وحسب -ب
تبویب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوبًا على النفقات الجاریة سواء تبویب الموازنة السنویة مع ذكر 

مدار البحث ولبعض الوزارت والجهات  التي لها تخصیصات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنوات
باالضافة الى ان یتم  2019غیر المرتبطة بوزارة وحسب التبویب المعمول به ضمن قانون الموازنة لعام /

لتنسیق مع وزارة التخطیط بشأن تدقیق مبالغ السلف التي تخص المشاریع االستثماریة والتي لها تخصیصات ا
مدرجة ضمن الموازنة االتحادیة للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار المناسب بشأن 

ة لكل سنة وتأیید دیوان اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقیق والمطابقة مع الحسابات الختامی
 الرقابة المالیة علیها واشعار دائرة الموازنة بشأن وضع التخصیصات المالیة لها .
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قیام الدوائر المعنیة بتقدیم موازین المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحًا فیها مبالغ -ج
یخص النفقات الجاریة او االستثماریة بعد  السلف المرصدة في حساباتها او حسابات دائرة المحاسبة فیما

 تدقیقها من قبل دیوان الرقابة المالیة .
تقوم دائرة المحاسبة بتزوید الموازنة بجداول تفصیلیة مدققة وموضح فیها مبالغ السلف والجهات المصروف -د

حادیة لالعوام مدار لها مؤیدة بذلك صحة البیانات الواردة فیها والمدرجة تخصیصات لها ضمن الموازنة االت
 البحث ولكل سنة على حده .

تقوم دائرة الموازنة برفع التوصیة الى مجلس الوزراء االتحادي التخاذ قرار بأطفاء واضافة التخصیصات -ه
المالیة لها دون ان یترتب علیها صرف فعلي وال غراض التسویة القیدیة وعلى ان تكون هذه السنة االخیرة 

 بتسویتها .
 

 
 


