
الرابع الفصل  
 

نفقــــــات المشاریـــــع ذ ـــات تنفیـــات وصالحیـــتعلیم  
۲۰۱۳االستثماریــــــة لعـــام /   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

الص���رف عل���ى التخصیصـ���ـات المعتم���دة ض���من نفق���ـات المشاری���ـع اط���الق  ی���ـراعى عن���د -۱
نسبة االنجاز المالي والمادي للمشروع وان یتم التنسیق بین دائرة المحاسبة والوزارة االستثماریة 

او االقالیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم وعلى ان  تقوم دائ�رة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة 
المحاسبة بأعالم وزارة التخطیط/ دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة عند تمویل المبالغ للجھات 

 . المنفذة
 

واالق���الیم عل���ى األجھ���زة الحسابــی���ـة ف���ي ال���وزارات والجھـــ���ـات غی���ر المرتبط���ة ب���وزارة  -۲
القطاع العام ( الشركات والھیئات العامة ) المكلفة بتنفیذ غیر المنتظمة بأقلیم ووحدات  والمحافظة

) ۱۰ف�ي موع�د ال یتج�اوز (المشاریـــع واالعمـــال تزوید دائ�رة المحاسبــ�ـة ف�ي وزارة المالیــ�ـة 
م��ن الش��ھر الت��الي للش��ھر ال��ذي وق��ع فیــ��ـھ الص��رف بج��داول ش��ھریة تتض��من مص��روفاتھا ای��ام 

حت��ى الشـھـ��ـر الـ��ـذي یخص��ھ الجــ��ـداول مبوب��ھ حس��ب تسلس��الت  ۱/۱/۲۰۱۳تــجمع��ـة م��ن الم
تبویبھ���ا  ف���ي الموازن���ة ( الحس���ابات الرئیس���یة والفرعی���ة ) وتش���مل ھ���ذه الجــ���ـداول مص���روفات 

 ویتحمل رئیس الوح�ده الحس�ابیھ مس�ؤولیة التقص�یر ع�ن اي ت�أخیر ف�ي ارس�ال البیان�ات  المشاریع
وتتوقف دائرة المحاسبة في وزارة المالیة عن تمویل تخصیصات الجھات التي تتأخر عن إرس�ال 

 الجداول لشھرین متتالیین واعالم الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة بذلك .
 

المحافظ�ة وواالق�الیم على االجھزة الحسابیة في الوزارات والجھات غیر المرتبطة بـوزارة  -أ -۳
القطاع العام( الش�ركات والھیئ�ات العام�ة ) المكلف�ة بتنفی�ذ المش�اریع تظمة بأقلیم ووحدات غیر المن

من الش�ھر الت�الي للش�ھر ال�ذي  ) ایام۱۰( واالعمال تزوید دائرة المحاسبة في وزارة المالیة خالل
وقع فیھ الصرف بجداول شھریة وسنویة بالمبالغ المقی�دة عل�ى حس�اب س�لف المش�اریع وبمس�توى 

 حتى الشھر الذي یخصھ الجدول ۱/۱/۲۰۱۳شاریع من الم
 

تقدم الوزارات ودوائر اقلیم كردستان كاف�ة حس�اباتھا الش�ھریة (م�وازین المراجع�ة ف�ي موع�د  -ب
) ای�ام م��ن نھای��ة ك��ل ش�ھر ال��ى وزارة المالی��ة ف��ي اقل��یم كردس�تان وم��ن ث��م ترس��ل ال��ى وزارة ۱۰(

  المالیة االتحادیة/ دائرة المحاسبة.
 

/دائ��رة الب��رامج االس��تثماریة عل��ى دائ��رة المحاس��بة ف��ي وزارة المالی��ة تزوی��د وزارة التخط��یط  -٤
عل���ى مس���توى ك���ل مش���روع لل���وزارات بتقری���ر ش���ھري موح���د للمص���روفات الفعلی���ة الحكومی���ة 

) یوما من ۲۰حتى نھایة الشھر المعني وذلك خالل ( ۱/۱/۲۰۱۳ابتداء من  وللمحافظات واالقالیم
شھر المختص مبوبـــھ حسـب تسلسالت تبویبھ�ا ( الحس�ابات الرئیس�یة والفرعی�ة )  تاریخ انتھاء ال

بی���ان  / دائ���رة الب���رامج االس���تثماریة الحكومی���ة ف���ي ج���داول المش���اریع  وعل���ى وزارة التخط���یط 
 . مالحظاتھا ومقترحاتھا حول التقریر الموحد المذكور الى لجنة الشؤون االقتصادیة
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/دائ��رة الب��رامج االس��تثماریة وزارة المالی��ة تزوی��د وزارة التخط��یط  عل��ى دائ��رة المحاس��بة ف��ي -٥
المنتھی�ة ف�ي  المالی�ة للس�نة الختامی�ة بجداول الحسابات ۱٥/٤/۲۰۱۳خالل مدة اقصاھا الحكومیة 

 .وعلى وزارة التخطیط بیان رأیھا ومقترحاتھا  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲
 
 

م والمحافظ��ة غی��ر المنتظم��ة ب��أقلیم عل��ى ال��وزارات والجھ��ات غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة واالق��الی -٦
 باالتي. تزوید الدوائر المعنیة في وزارة التخطیط 

 
الت��ي تع��د بموج��ب   للمش��اریع كاف��ة الج��دوى الفنی��ة واالقتص��ادیة ودراس��ات نس��خ م��ن تق��اریر -أ

) و أس�س ىالمعدلة والصادرة ع�ن مجل�س التخط�یط (الملغ� ۱۹۸٤) لسنھ ۱التعلیمات المرقمة بـ (
) ف��ي ٤۳۳لمش��اریع التنمی��ة الص��ادره ع��ن وزارة التخط��یط بكتابھ��ا الم��رقم ( وىدراس��ات الج��د

للمشاریع التي یقترح ادراجھا بعد المصادقة عل�ى الموازن�ة االتحادی�ة لجمھوری�ة  ۲۷/۱۰/۲۰۰۸
 . ۲۰۱۳العراق لعام / 

 
 

دراسات الجدوى الفنیة واالقتصادیة أو التقریر الفني للمشاریع الجدیدة المقترحة للس�نة الت�ي  –ب 
تلیھا للمصادقة علیھا وتتحمل تلك الجھات المسؤولیة القانونیة ع�ن ع�دم تق�دیم ذل�ك وعل�ى ال�دائرة 

ة المختصة في وزارة التخطیط مراعاة ذلك وعدم  ادراج أي مشروع استثماري ال یتض�من دراس�
الجدوى الفنیة واالقتصادیة او التقریر الفني ما لم یرد فیھ استثناء من الجھات القطاعی�ة المختص�ة 
في مجلس الوزراء مع مراعاة الفقرة سابعاً و ثامناً الواردة بكت�اب لجن�ة الش�ؤون االقتص�ادیة رق�م 

 ۱۹/۱۲/۲۰۱۱في  ٥۷۲س.ل/
 

قتصادیة او التقریر الفني للمشاریع الت�ي یكون آخر موعد ألستالم دراسات الجدوى الفنیة واال -ج
 ۳۰/٦/۲۰۱۳ھو  ۲۰۱٤ترغب الجھات المنفذه ادراجھا ضمن تقدیرات نفقاتھا االستثماریة لعام /

 
 
نسخ من المراسالت الخاص�ة بالمراح�ل التحض�یریة والتنفیذی�ة بم�ا فیھ�ا اختی�ار اس�لوب التنفی�ذ  -د

والعقود التي تبرم بشأنھا وكذلك تزویدھا بنس�خ م�ن  واالعالن واالحالة والمباشرة بتنفیذ المشاریع
 المراسالت الخاصة بأطالق الصرف

 
 

والمحافظ�ات غی�ر المنتظم�ة ب�أقلیم  واالقل�یم تتولى الوزارات والدوائر غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة -۷
بتقاریر تتضمن   ۲۰۱۳وشركات القطاع العام تزوید وزارة التخطیط خالل الشھر االول من سنھ

للمش��اریع القائم��ة بم��ا فیھ��ا خط��ة االنت��اج والطاق��ة التص��میمیة والطاق��ة  الس��نویة االنتاجی��ةالخط��ة 
 المستھدفة من االنتاج  المتاحة والطاقة

 
 

عل��ى الجھ��ات المنف��ذة للمش��اریع ف��ي ال��وزارات والجھ��ات غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة واالق��الیم  -۸
ال��ى وزارة التخط��یط  للم��دة لمص��روف والمحافظ��ة غی��ر المنتظم��ة ب��أقلیم  رف��ع تق��اریر المتابع��ة وا

 وفق��ا لالس��تمارات والتعلیم��ات المع��دة م��ن قب��ل ال��وزارة الم��ذكورة ۱/۱/۲۰۱۳المبتدئ��ـھ بت��اریخ 
) ایام من نھایة الشھر الذي تم فیھ الص�رف ویك�ون رئ�یس ال�دائرة او م�ن ین�وب عن�ھ ۱۰وخالل (

  الموعد المحددفي حالة غیابھ مسؤول عن عدم ارسال ھذه التقاریر اصولیاً في 
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التركی���ز عل���ى زی���ادة االنت���اج واالنتاجی���ة ورف���ع كف���اءة االداء عل���ى ان تقت���رن بالمزی���د م���ن  -۹
االجراءات والخطوات الحازمة و الجادة وتطبیق المؤشرات المالیة واالقتص�ادیة الكامل�ة واج�راء 

وترف�ع ال�ى ال�دوائر  لوحدات االنتاجیة والخدمیة كاف�ةلدراسة في مجال التقییم المالي واالقتصادي 
 المعنیة في وزارة التخطیط لتقییمھا  ورفع التوصیات بشأنھا الى المراجع العلیا 

 
 

على الوزارات والجھات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة واالق�الیم والمحافظ�ة غی�ر المنتظم�ة ب�أقلیم  -۱۰
انجزت اوستنجز  التحرك المبكر لتوفیــر مستلزمات تشغیل المشاریع والسیما االنتاجیة منھا التي

والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة وبكام�ل طاقاتھ�ا وتلت�زم جمی�ع ال�وزارات  ۲۰۱۳خــالل عام / 
 المعنیة باعــداد خطط تشغیلیة متكاملة بھذا الصدد .

 
 

اعطاء االولویة لالیــدي العاملة  الوطنیة في تنفیذ المشاریع بشكل كثیــف مع تقیید اس�تخدام  -۱۱
 .وحصرھاواالجنبیة الى اقصى درجة ممكنة  بیةاالیدي العاملة العر

 
 
تنفی�ذ المشاریـ�ـع اعطاء اولویة ألصحاب الخب�رة والتخص�ص الت�ي تحتاجھ�ا المش�اریع ف�ي  -۱۲ 

بم��ا فیھ��ا (الدراس��ات الم��الك  ال��وطني  ال��ى  المنھ��اج االس��تثماريف��ي  واالعم��ال كاف��ـة المدرج��ة
   والتصامیم واالستشارات)

 
االستثماري الم�درج ف�ي الموازن�ة اال االلتزام بعدم استخـــدام االموال المخصصة للمشروع  -۱۳

بالصرف عند ویتحمل المسؤولیة رئــیـس الدائـــــرة االعلى واالمر  المثبتـة في مكوناتھ لعمـاالل
 تجاوز ذلك 

 
او االقالیم او المحافظ�ة غی�ر المنتظم�ة  تلتــزم الــــوزارات والدوائر غیر المرتبطـة بوزارة -۱٤

مع االلتزام بالتقاریر الفنی�ة الص�ادرة بتقییم ومحاسبة ادارات المشاریع المسؤولة عن التنفیذ  بأقلیم
ج�ود ت�دني ف�ي نس�ب التنفیــ�ـذ عل�ى ال�رغم عند وعن دائرة تخطیط القطاعات في وزارة التخطیط 

مـــن توفـــرالتخصیصـــات واالمكانــات المطلوب�ة اذا ل�م یك�ن ثم�ة توجی�ھ مرك�زي باالبط�اء ف�ي 
  التنفیذ او معوقات مبررة

 
 -االلتزام بتنفیذ التعلیمات االتیة : -۱٥

 
المش�اریع الجدی�دة  بش�ان اس�لوب تموی�ل ۱۹۹۹) لس�نة ٤تعلیمات وزارة التخطیط المرقمة ب ( -أ

 ۱۹۹۷) لس�نة ۲۲التي تنفذھا الشركات العام�ة المش�مولة باحك�ام ق�انون الش�ركات العام�ة  رقـ�ـم (
 المعدل .

 
 

التعلیم��ات الحس��ابیة لتنظ��یم اس��س احتس��اب المب��الغ المص��روفة لتنفی��ذ المش��اریع المرقم��ة ب  -ب 
ق��رر تنفی��ذھا امان��ة المرقم��ة ب   والتعلیم��ات الحس��ابیة الخاص��ة باالعم��ال الت��ي یت ۲۰۰۱)لسن��ـة ۸(
المنشوره  بالوقائع العراقیھ العدد  ۲۰۱۱) لسنة ۳وتعلیمات التنفیذ المباشر رقم ( ۲۰۰۱) لسنة۷(

 فیما یخص المشاریع التي  تنفذ بھذا االسلوب . ۱۱/۷/۲۰۱۱في  ٤۱۹۹
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الصـادرة ع�ن  ۲۰۰۹لسنـة   ۳المقاولین العراقیین رقـــم الشركات المقاولة و تعلیمات تسجیل -ج

        ۲۰۱۰/ ۱۱/۱في  ٤۱٤۱/ الدائرة القانونیة المنشـــورة بالوقائع العراقیة بالعدد  وزارة التخطیـط
       . 

 
    المـعدل��ـة والص��ادرة م��ن مجل��س التخطی��ـط   ( الملغ��ي )  ۱۹۸٤) لسنـ��ـة ۱تعلیمـ��ـات رق��م ( -د

بموج�ب كت�اب وزارة التخط�یط الم�رقم (  ةلمشاریــ�ـع التنمی�ة والص�ادر وأس�س دراس�ات الج�دوى
 . ۲۷/۱۰/۲۰۰۸) في   ٤۳۳

 
 
 ۲۰۱۰وتع��دیلھا االول لس��نة  ۲۰۰۸ ) لسن��ـة ۱تعلیـــ��ـمات تنفی��ذ العق��ود الحكومیــ��ـة رق��م ( ـ ھ��ـ 

 .۱۹/۷/۲۰۱۰في  ٤۱٥۹المنشور في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 
 
 
 

للقضای�ـا الخاص�ـة بالمش�اریع االس�تثماریة لتق�وم تفاتح وزارة  التخطیــــ�ـط حص�را بالنس�بة  -۱٦
باتخ�ـاذ االج��راءات االص��ولیة  م��دار البح�ث او االقل��یم او المحافظ�ة غی��ر المنتظم�ة ب��أقلیم ال�وزارة

بش����أنھا وفقــ����ـا  للق����انون والتعلیم����ات والص����الحیات الناف����ذه عل����ى ان تك����ون المفاتح����ة بتوقی����ع 
 المرتبط��ة ب��وزارة او نائب��ھ او المح��افظ او نائب��ھاو رئ��یس الجھ��ة غی��ر  ال��وزیرالمختص اوالوكی��ل

 حصرا  .
 

 عدم تضمیــن عقود المشــاریع واالعـمال فقرات تتعلق بتوفیر السیارات ووقــودھا  -۱۷
وعن��د الحاج��ة الحقیقیـ��ـة  لمث��ـل ھ��ذه  وترمیمھ��ا وس��واقھا  وص��یانتھا وانش��اء  الوح��دات الس��كنیة

وتضــ�ـاف كلفھ�ـا ال�ى وبالح�د االدن�ى  المستلزمات یتم توفیرھا م�ن قب�ل الجھ�ات المنف�ذة مبـ�ـاشرة
 المشـروع

  
% ) من تخصیصات كل مش�روع خ�الل س�تة أش�ھر ۲٥في حالة عدم تنفیذ ما نسبتھ (  اوال/ -۱۸

وبالتنس��یق م��ع وزی��ر التخط��یط االتح��ادي رف��ع  م��ن أق��رار الموازن��ھ عل��ى وزی��ر المالی��ھ االتح��ادي
تقری��ر ال��ى مجل��س ال��وزراء لتحدی��د أس��باب االخف��اق والتوص��یھ ب��القرار ال��الزم لتنفی��ذ المش��روع 

 وانجازه. 
 
 

لل��وزارة المختص��ھ تكلی��ف المحافظ��ھ بتنفی��ذ المش��اریع الجدی��ده غی��ر المباش��ر بھ��ا م��ن قب��ل ثانی��ا/ 
 لسنة المالیھ الحالیھ  ./ تموز من ا ۱الوزارات االتحادیھ في  

 
 

للمحافظھ تكلیف اي وزارة من الوزارات االتحادی�ھ او حس�ب االختص�اص لتنفی�ذ المش�اریع  ثالثا/
في تلك المحافظ�ھ عل�ى حس�اب تخصیص�ات ( اعم�ار وتنمی�ة االق�الیم والمحافظ�ات ) المخصص�ھ  

 لھا . 
 

وابط لتنفی�ذ الفق�رتین ثانی�اً وثالث�اً رابعاً / تقوم وزارة التخطیط / دائرة العقود الحكومی�ة بوض�ع ض�
 اعاله
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  خامساً/

قیام ال�وزارات والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزراة بالتنس�یق المس�بق م�ع المحافظ�ات عن�د  - أ
اختیار المشاریع وتصدر كل وزارة او جھة غیر مرتبطة بوزارة خطة توزیع المشاریع 

حافظة لضمان عدالة التوزیع وتعلم المحافظات بھا حسب النسبة السكانیة المقررة لكل م
بأستثناء المشاریع الستراتیجیھ التي تس�تفید منھ�ا اكث�ر م�ن محافظ�ھ  وع�دم الت�داخل ب�ین 
المشاریع المدرجة ض�من  خط�ة ال�وزارة وب�ین المش�اریع المدرج�ة ض�من  خط�ة تنمی�ة 
االق���الیم وتخ���ول ص���الحیة ال���وزیر ال���ى المح���افظ المعن���ي ب���االعالن واالحال���ھ والتنفی���ذ 

اریع الوزاری��ة  ( الص��حة ، البل��دیات واالش��غال ، التج��ارة ، االعم��ار واالس��كان ، للمش��
)  ۱۰الزراعة ، العمل والشؤون االجتماعیة والثقاف�ة والش�باب والریاض�ھ) دون مبل�غ ( 

ملیار دینار بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الي حساب المحافظھ مع مراع�اة البن�د 
وعل�ى  ۲۰۱۳) لس�نة ۷) م�ن ق�انون الموازن�ھ االتحادی�ة رق�م  (  ۹( ثالثاً ) م�ن الم�اده (

وزارتي التخط�یط والمالی�ھ االتح�ادیتین اص�دار ج�دوالً بالمش�اریع المعنی�ھ لك�ل محافظ�ھ 
اس�تناداً لم�ا ورد بكت�اب  ۱/٦/۲۰۱۳واصدار التعلیمات الالزمھ لتس�ھیل تنفی�ذ ذل�ك قب�ل 

  ۲۷/۲/۲۰۱۲في  ۱۰۹۹۳دائرة الموازنھ المرقم 
 

ل��وزیر التربی��ة االتح��ادي اج��راء المناقل��ة م��ن تخصیص��ات المش��اریع االبنی��ة المدرس��یة   - ب
ال��ى تخصیص��ات المش��اریع  ۲۰۱۳حص��راَ والمرص��دة ض��من موازن��ة ال��وزارة لع��ام / 

االستثماریة للمحافظة المعنیة وفقاً للنسب السكانیة لك�ل محافظ�ة وبالتنس�یق م�ع ك�ل م�ن 
 ن دون التقید بالمبلغ المحدد بالفقرة (أ) اعالهوزارتي المالیة والتخطیط االتحادیتی

 
 

سادساً / لوزیر التخطیط تقدیم نسبة تنفیذ المشاریع االستثماریة لك�ل وزاره او جھ�ھ غی�ر مرتبط�ھ 
بوزارة الى مجلس الوزراء مشفوعاً بمقترحاتھ بشأن المشاریع التي تلك�أت ال�وزارات او الجھ�ات 

 تمكن مجلس الوزراء من اصدار القرار المناسب .  غیر المرتبطھ بوزارة بتنفیذھا لغرض
 
 

تسري ھذه التعلیــــمات والصالحیـ�ـات عل�ى ال�ـوزارات وال�دوائر غی�ر المرتبط�ة ب�ـوزارة   -۱۹
التي تق�وم بتنفی�ذ االعم�ال والمشاریــ�ـع ویس�تمر  االقالیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم بما فیھا

 العمل بھا الى حین صدور ما یحل محلھا   
 
 

او االقالیم او المحافظة غیر المنتظم�ة ب�أقلیم  على الوزارات والدوائر غیر المرتبطة بوزارة -۲۰
ح��دث التقی��د الت��ام بتعلیم��ات وص��الحیات تنفی��ذ المش��اریع ومحاس��بة  المسؤولی��ـن ع��ن أي تج��اوز ی

 حرصا على سالمة التطبیق واھمیة سیرھا في المسار المرسوم لھا .
             

        
 

                          
 اعادة التخصیصات -۲۱ 

 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:
خص�یص المب�الغ على وزیر المالیھ االتحادي بالتنسیق م�ع وزی�ر التخط�یط االتح�ادي اع�ادة ت –أ 

الغ��راض المش��اریع االس��تثماریة   ۲۰۱۲المعتم��ده ض��من الموازن��ھ العام��ھ االتحادی��ھ لس��نة /  
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للوزارات والجھات غیر المرتبطھ بوزارة ومش�اریع تنمی�ة وتس�ریع اعم�ار المحافظ�ات وانع�اش 
یع االھوار ومشاریع البترو دوالر في ض�وء االی�رادات المس�لمھ ال�ى الحكوم�ھ االتحادی�ھ ومش�ار

التمویل المشترك ومشاریع ال�دول المانح�ة  وغی�ر المص�روفھ ال�ى تخصیص�ات الجھ�ھ المس�تفیده 
أحك��ام  -٤النج��از المش�اریع اس��تثناءاً م��ن احك��ام القس��م  (  ۲۰۱۳حص�راً لص��رفھا خ��الل س��نة  / 

وعل��ى ان ال    ۲۰۰٤لس��نة/   ۹٥م��ن ق��انون االداره المالی��ھ وال��دین الع��ام رق��م / ۱عام��ھ  ) /ف
على ذلك تكرار تمویل ایة مب�الغ خ�الل الس�نھ الحالی�ھ للمش�اریع الت�ي ج�رى تمویلھ�ا فع�الً یترتب 

 خالل السنھ السابقھ   
       

   
على وزیر المالیھ االتحادي بالتنسیق مع وزیر التخطیط االتحادي تخصیص مبالغ للمش�اریع  –ب

) دوالر ع�ن  ۱) دوالر عن كل برمیل نفط خام منتج ف�ي المحافظ�ھ او (  ۱عن كمیات المعادلھ ( 
) مت�ر مكع�ب  ۱٥۰)  دوالر ع�ن ك�ل (  ۱كل برمیل نفط خ�ام مك�رر ف�ي مص�افي المحافظ�ھ و ( 

والمس�لمھ ال�ى  ۲۰۱۰از الطبیعي في المحافظھ عن مستحقات المحافظات كافة لع�ام /منتج من الغ
بس�بب ت�أخر  ۲۰۱۲و ۲۰۱۱و   ۲۰۱۰الحكومھ االتحادی�ھ والت�ي ل�م ت�درج ض�من موازن�ة ع�ام /

ارس��ال المش��اریع الجدی��ده م��ن قب��ل المحافظ��ھ المعنی��ھ او المحافظ��ات التابع��ھ القل��یم كردس��تان ال��ى 
اصدار قرار بشأنھا بأعتبارھا حقوق مكتس�بھ واجب�ة ال�دفع للمحافظ�ھ م�ع وزارة التخطیط لغرض 

)  لس��نة   ۷) م��ن ق��انون الموازن��ھ االتحادی��ھ رق��م ( ۱٤مراع��اة احك��ام الفق��ره (ثانی��اً ) م��ن الم��اده (
 -:وحسب الظوابط والتعلیمات المبینة ادناه  ۲۰۱۳/
 

لین ع�ن ك�ل م�ن وزارة تشكل لجنة في كل محافظة معنیة برئاسة مجلس المحافظة وممث -۱
النفط االتحادیة ووزارة المالیة االتحادیة ( مدیریة الخزینة في المحافظة المعنیة ) تتولى 

وللمحافظات التي  ۳۱/۱۲/۲۰۱۰/ لغایة ۱/۱تحدید االیرادات المتحققة فعالً ابتداءاً من 
 ۳۱/۱۲/۲۰۱۱لغای��ة  ۱/۱ل��م یج��ري اض��افة مس��تحقاتھا للفت��رة الم��ذكورة والفت��رة م��ن 

ع�ن ك�ل  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳لغای�ة  ۱/۱والفت�رة م�ن  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲لغایة  ۱/۱والفترة من 
) دوالر ع��ن ك��ل  ۱) دوالر ع��ن ك��ل برمی��ل نف��ط خ��ام من��تج ف��ي المحافظ��ة و(  ۱م��ن ( 

) مترمكع�ب من�تج ۱٥۰) دوالر عن كل ( ۱برمیل خام مكرر في مصافي المحافظة و( 
 من الغاز الطبیعي في المحافظة

 
ة الفنی��ة ف��ي وزارة ال��نفط االتحادی��ة والجھ��ة الفنی��ة المختص��ة ف��ي وزارة تت��ولى ال��دائر -۲

الث��روات الطبیعی��ة ألقل��یم كردس��تان بتق��دیم الكش��وفات التفص��یلیة موزع��ة عل��ى اس��اس 
المحافظات تبین فیھا االنتاج الفعلي من النفط الخام والمكرر والغاز المنتج الطبیعي لكل 

بة المالیة االتحادي وفي الیوم االول من كل شھر محافظة على حدة الى مقر دیوان الرقا
) من الشھر التالي لشھر ۲۰لغرض تدقیقھا وتأییدھا والمصادقة علیھا في موعد اقصاه (

االنتاج النفطي الفعل�ي وارس�الھا ال�ى وزارة ال�نفط االتحادی�ة ووزارة الث�روات الطبیعی�ة 
 دائرة الموازنة بھا ألقلیم كردستان اللذان تقومان بأشعار وزارة المالیة /

 
ـ تق��وم وزارة المالی��ة / دائ��رة الموازن��ة بأش��عار المحافظ��ة المعنی��ة ووزارة التخط��یط بج��داول  ۳

) اع�اله م�ن ھ�ذه التعلیم�ات لغ�رض اع�ادة النظ�ر ۲و ۱الكمی�ات المنص�وص علیھ�ا ف�ي الفق�رتین (
بتخصیص��ات المش��اریع االس��تثماریة الت��ي ت��م اعتمادھ��ا ض��من موازن��ة ك��ل محافظ��ة لألع��وام م��ن 

) والمنتجة للنفط الخام والمكرر والغاز المنتج الطبیع�ي لك�ون ۲۰۱۳و ۲۰۱۲و ۲۰۱۱و ۲۰۱۰(
التخصیصات المعتمدة ضمن موازنتھا الس�نویة كان�ت تقدیری�ة ول�یس حس�ب االنت�اج الفعل�ي ال�ذي 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۱/ لغایة ۱/۱) والفترة من (۳۱/۱۲/۲۰۱۰لغایة  ۱/۱تحقق فعالً خالل الفترة من (
  ۳۱/۱۲/۲۰۱۳ولغایة  ۱/۱والفترة من  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲ایة ولغ ۱/۱) والفترة من 
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%) م�ن االی�رادات المتحقق�ة ٥۰ـ للمحافظة صالحیة حق التص�رف واس�تخدام بم�ا الیزی�د ع�ن (٤

والم�درج تخصیص�اتھا ض�من المش�اریع االس�تثماریة للمحافظ�ة المنتج�ة  ۲۰۱۳فعالً خ�الل ع�ام /
 -لألغراض المبینھ ادناه حصراً :

 الكھربائیة استیراد الطاقة -
 تقدیم الخدمات للمحافظة وتنظیفھا -
 -النفقات التشغیلیة المتمثلة بـاآلتي : -
نفق��ات ع��الج مرض��ى الس��رطان خ��ارج الع��راق حس��ب الض��وابط المعم��ول بھ��ا م��ن قب��ل  -

 وزارة الصحة
 شراء اجھزة الدیلزة لمرضى عجز الكلى -
 بعة للمحافظة شراء االجھزة الطبیة والمفراس للمستشفیات والمراكز الصحیة التا -
 صیانة الطرق والجسور والمباني ودور المحافظة واالقضیة والنواحي -
 شراء آلیات سحب المیاه الثقیلة وسیارات رفع النفایات -
 صیانة شبكات المیاه والمجاري -
 تشجیر الطرق -
 اقامة المتنزھات العمومیة -

ی�ة والتخط�یط وذلك من خالل اجراء مناقلة المطلوبة بالتنسیق مع ك�ل م�ن وزارت�ي المال
االتح��ادیتین لیتس��نى لن��ا اج��راء المناقل��ة المطلوب��ة بع��د تزوی��دھا بالتص��نیف االقتص��ادي 

 والتبویب الخماسي من قبل المحافظة المعنیة والمعتمد ضمن قانون الموازنة السنوي
 
ـ تجري التسویات النھائیة لتمویل المبالغ اع�اله ف�ي ض�وء نت�ائج ت�دقیق دی�وان الرقاب�ة ٥

 التحادیة خالل شھري تشرین الثاني وكانون االول من السنة المالیة الحالیةالمالیة ا
 

الیجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصیصات (اعمار وتنمیة مشاریع االقالیم والمحافظات) بین  -ج
. المحافظات  

             
 
 
 
 
 
 

 المحافظالحیات الوزیـر المختـص / أو رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة / أو ص
 او امین بغداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( أو ام��ین بغ��داد فیم��ا یخ��ص  یخ��ول ال��وزیر المخ��تص او رئ��یس الجھ��ة غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة

وك��ذلك المح��افظ بالنس��بة لمش��اریع تط��ویر  أمان��ة بغ��داد)مش��اریع برن��امج تنمی��ة االق��الیم ف��ي ح��دود 
 -المحافظات الصالحیات االتیة :

 
بما فیھا مش�اریع  أطالق الصرف أو تخفیض أطالق الصرف لالعمال والمشاریع االستثماریة -۱

المعتم��دة ض��من موازن��ة ال��وزارات والجھ��ات غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة  برن��امج انع��اش االھ��وار 
 افظات غیر المنتظمة بأقلیم .واالقالیم والمح

7 
 



 
صرف المبالغ المتبقیة لتنفیذ المشاریع او االعمال في حدود الصالحیات المالیة المخ�ولین بھ�ا  -۲

ض��من الكلف��ة الكلی��ة والتخصیص��ات الس��نویة المعتم��دة لھ��ا ( م��ع مراع��اة م��ا ی��رد م��ن تعلیم��ات 
م�ع مراع�اة م�ا  ھ�ابخصوص إطالق الصرف على المشاری�ـع ض�من التخصیص�ات المص�ادق علی

 ۲۰۱۳) احكام عامة من تعلیمات تنفیذ الموازنة االتحادیة لسنة /  ۳ورد بالفقرة ( أ ) من المادة ( 
  القسم الثاني

 
والمباش��رة بالتنفی��ذ وفق��اً لالس��الیب المعتم��دة ف��ي تعلیم��ات تنفی��ذ  المناقص��ات وإحالتھ��ا إع��الن أ. -۳

، دع�وة مباش�رة ،  أس�لوب  المناقصة بمرحلتین دة(مناقصة عامة ،مناقصة محدوالحكومیة  العقود
مباشر بالنس�بة للمش�اریع  المش�مولة بالتنفی�ذ  أمانة تنفیذ ) ، تنفیذ یدالعطاء الواحــد ( العرض الوح

 المق�ررة لتخمینی�ةبح�دود الكلف�ة ا ۲۰۱۳ع�ام  موازنة المباشر) للمشاریـع او االعمال المدرجة في
وللجھ��ات المنف��ذة إحال��ة أي م��ن المشاریـ��ـع او االعم��ال  لی��ةألغ��راض التعاق��د ض��من الكلف��ة الك

المصادق علیھا الى ایة جھة ویشمل ذلك احالة اج�زاء م�ن تل�ك المش�اریع او االعم�ال م�ع مراع�اة 
 االلتزام بالقوانین واالنظمة والتعلیمات الصادرة من الجھات المختصة .

 
اعتماد اسلوب تنفیذ المشاریع واالعمال بطریقة(اسلوب المشروع الج�اھز المفت�اح بالی�د ) م�ن  .ب

) ۱خالل  استخدام احد اسالیب التعاقد المنصوص علیھا في تعلیمات تنفیذ العق�ود الحكومی�ة رق�م (
ع�ھ المشروع  الذي یلتزم المقاول بموج�ب العق�د المب�رم مالمعدلة والمقصود بھ ھو  ۲۰۰۸لسنة / 

ولقاء المبلغ المثبت فیھ بتنفیذ مراحلھ كافة بما في ذلك اعداد التصامیم االساس�یة والتفص�یلیة حت�ى 
 تشغیلھ وتسلیمھ وص�یانتھ وال�ذي ال ی�تم اللج�وء الی�ھ اال ف�ي الح�االت الت�ي تقتض�ي المص�لحھ ذل�ك

الخ��رى  وی��تم بع��د التأك��د م��ن ع��دم امكانی��ة تنفی��ذ المقاول��ة ب��الطرق واالس��الیب ا ألھمی��ة المش��روع
وكم�ا  اعتماد الض�وابط االتی�ة ف�ي حال�ة تنفی�ذ المش�روع بأس�لوب المش�روع الج�اھز (مفت�اح بالی�د)

  -:یلي
 

 لفق���رات المش���روع ةج���دول كمی��ات مس���عرو مخطط���ات ال��زام الش���ركات المقاول���ة بتق��دیماوال : 
ى ان یتم الموافق�ة لعقد علللفقرات المحددة في ا والمواصفات الفنیة والقیاسیة والمراجع التصمیمیة

ویق��وم  ال��دفعات المتف��ق علیھ��ا تس��دیدالعم��ل لیك��ون اساس��ا ل ص��احبعل��ى الفق��رات واس��عارھا م��ن 
صاحب العمل بتدقیق المخططات وجداول الكمیات واالسعار من قبل المختص�ین وف�ي حال�ة ع�دم 

لمنتظمة بأقلیم توفرھم في الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة او االقالیم او المحافظات غیر ا
  فیتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتدقیق والمصادقة. 

 
ع��ن دف��ع اي مب��الغ للمتعاق��د ع��ن الزی��ادة ف��ي كمی��ات  العم��ل ع��دم تحم��ل مس��ؤولیة ص��احب ثانی��ا:

 الفقرات الواردة في جدول الكمیات.
 

تثبیت حق رب العمل باستقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ أو التي تقل كمیاتھا عن�د االنج�از  ثالثا:
 .عما ورد بجدول الكمیات المسعر 

 
عدم تحمل مسؤولیة رب العمل بدفع كلف الفقرات التي ال تظھر في جدول الكمیات س�ھوا  رابعا:

مشروع وبالش�كل المتعاق�د علی�ھ س�واء أو تعمدا وعدم تنفیذھا یؤثر في حجم أو طاقات أو تشغیل ال
 .أكانت تلك الفقرات في التصامیم أم ال  
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لصاحب العمل اضافة فقرات جدیدة ناتجة ع�ن اض�افة متطلب�ات جدی�دة ل�م تك�ن مطلوب�ة خامسا: 
بموجب شروط المقاولة عند االعالن عن المناقصة ویتم توفیر مبالغھ�ا م�ن ض�من مبل�غ االحتی�اط 

ة الكلیة للمش�روع او العم�ل او م�ن مب�الغ الوف�ورات ف�ي ج�داول الكمی�ات ان للمقاولة وضمن الكلف
 وجدت وعلى ان تكون مدرجة بملحق عقد.

 
 باالض��افھ ال��ىیج��ب تض��مین العق��ود الخاص��ة بتنفی��ذ المش��اریع بطریق��ة (مفت��اح بالی��د)  سادس��ا: 

ال الھندس��ھ الش��روط االخ��رى (ش��روط المقاول��ة العم��ال الھندس��ة المدنی��ھ وش��روط المقاول��ة العم��
 وأیة وثائق تحل محلھا الكھربائیة والمیكانیكیة والكیمیاویة)

 
استحصال الموافقــات االصولیة ألغراض االحالة اخ�ذین بنظ�ر االعتب�ار الص�الحیات المالی�ة   .ج

ة غی��ر المنتظم��ة المحافظ�� االقل��یم او لل��وزیر المخ��تص او رئ��یس الجھ��ة غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة او
 عن الجھات العلیاوالصادرة بأقلیم 

 
في حالة اعتماد اسلوب التنفیذ المباشر او اسلوب  تنفیذ التعاقدات بطریق�ة (مفت�اح بالی�د )  عن�د  -د

 تنفیذ مشاریع الموازنة فیجب استحصال موافقة وزارة التخطیط .
 

تص�ة .تغییر الجـھة المنفذة ضمن الوزارة الواحدة للمشاریع او االعمال التي تتولى الوزارة المخ٤
 مسؤولیة تنفیذھا واعــالم وزارة المالیة و وزارة التخطیـط.  

 
دین�ار) لك�ل  خمس�مائة ال�فدین�ار (  ) ال�ف٥۰۰مقطوع�ة بمبل�غ الیزی�د عل�ى ( نقدیة .منح مكافأة٥

لم��ن یكل��ف بإعم��ال أو مھ��ام مح�ددة ت��ؤدي إل��ى اإلس��راع ف��ي العم��ل أو المش��روع ف��ي الش��ھر حال�ة 
حس��ین نوعیت���ھ أو لم���ن یق���وم بدراس��ات أو بح���وث أو أعم���ال تخ���دم وإكمال��ھ أو تقلی���ل كلفت���ھ أو ت

على ان الیزید مبلغ المكافآت الممنوحة للموظف عن ثالثة ملیون دینار سنویاً للش�خص المشروع 
 .الواحد العامل في المشروع حصراً 

 
ع  ان یك�ون التعاق�د م�ع الع�املین ف�ي المش��اریع االس�تثماریة الجدی�دة وحس�ب اس�تمارة المش��رو . ٦

مع اعطاء االولویة للمالكات العراقیة لقاء مكاف�أة او اج�ور  ۱۹۸۷لسنة / ٦۰۳وفقاً ألحكام القرار
مناس��بة لم��ن یقتض��ي تعی��نھم لتنفی��ذ المش��اریع او  ۱۹۸۷) لس��نة / ۱۱تح��دد وفق��اً للتعلیم��ات ع��دد(

ش��اریع االعم��ال ض��من المش��اریع المعتم��دة لھ��ا ف��ي الخط��ة وتجدی��د عق��ود المتعاق��د معھ��م س��ابقاً للم
ف��ي حال��ة الحاج��ة لخ��دماتھم والتعاق��د لمش��اریع محط��ات الم��اء  ۲۰۱۳المطل��وب اس��تكمالھا ع��ام / 

 والمجاري والكھرباء
 

ألغ��راض المش��روع او لتط��ویر الق��درات حس��ب  . الب��ت ف��ي القض��ایا المتعلق��ة بب��رامج الت��دریب۷
 .لتھیئة المالكات الالزمة لتشغیل المشاریع  دراسات الجدوى للمشروع

 
النظر في االعتراضات التي یقدمھا المقاولین والمجھزین واالستش�اریین عل�ى الق�رارات الت�ي . ۸

تص��درھا ال��دوائر ذات العالق��ة م��ع االخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار الص��الحیات الخاص��ة بف��ض الن��ـزاعات 
 المعدلھ . ۲۰۰۸/) لسنة  ۱الواردة في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( 

 
لسنة  )۱بكافة انواعھا مع مراعاة تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة العامة رقم ( . تمدید مدد العقود۹

وش���روط المقاول���ة ألعم���ال الھندس���ة المدنی���ة الص���ادرة ع���ن وزارة التخط���یط المعدل���ھ  ۲۰۰۸
 والكھربائیة والمیكانیكیة والكیمیاویة أو أیة شروط مرجعیة اخرى تحل محلھا 
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بیع األموال الفائضة أو المس�تھلكة أو الت�ـالفة العائ�دة لمش�اریع الموازن�ة  بموج�ب ق�انون بی�ع . ۱۰
/ المعدل ویسجل بدل البی�ع ای�رادا لحس�ـاب الخزین�ة  ۱۹۸٦) لسنة ۳۲وایجار امـوال الدولة رقم (

 العامة 
 
التالف��ة أو المفق��ودة العائ��دة للمش��اریع اذا كان��ت قیمتھ��ا عن��د لموج��ودات المتض��ررة و. ش��طب ا۱۱ 

وم�ا زاد ع�ن ) دین�ار (خمس�ة مالی�ین دین�ار) للمش�روع الواح�د ٥۰۰۰۰۰۰الشراء  التزید عل�ى( 
 ذلك من صالحیة وزیر المالیة وذلك بعد رفع توصیة من الجھة المنفذة

  
 او نقلھ�ا  س المشروع من موقع الى اخ�ر لنف والمواد الفائضھ المكائن والمعدات عائدیة .  نقل۱۲ 

عل��ى ان تك��ون ض��من المش��اریع المدرج��ة ف��ي الموازن��ة   لنفس جھ��ة التعاق��دم��ن مش��روع ال��ى اخ��ر
والمع�دات والم�واد الفائض�ھ م�ع مراع�اة  والیؤثر على كفاءة تنفیذ المشروع المنقول�ة من�ھ المك�ائن

حس�ابھا عل�ى المش�روع المنق�ول الی�ھ احتساب قیمتھا وتنزیلھا من حساب المشروع المنقول من�ھ و
 . واعالم وزارة التخطیط بذلك

   
تعلیم�ات تنفی�ذ العق�ود الحكومی�ة رق�م / ثانیاً) م�ن ۱٦للمادة ( وفقاُ . استیفاء الغرامات التاخیریة ۱۳

أو أي تعلیم���ات تح���ل محلھ���ا عل���ى ان یق���وم ص���احب العم���ل بانج���از المعدل���ھ  ۲۰۰۸ ) لس���نة ۱(
وفق��اً ألحك��ام العم��ل والتنفی��ذ عل��ى حس��اب المتعاق��د المخ��ل بالتزامات��ھ  االج��راءات الالزم��ة لس��حب

 التعلیمات النافذة
  

 عق�ود المق�اوالت )د(ومنح المقاول السلفھ النقدیة االولیة الت�ي ت�دفع عن�د توقی�ع العقجواز  ــأ . ۱٤
  -مراعاة ما یأتي : بعد 

 
مبل�غ االحال�ة  م�ن م�ن المائ�ة ) ة(عش�ر %)۱۰ان الیزید مبلغ السلفھ النقدیة االولی�ھ عل�ى ( اوال: 

%) ( عش�رون م�ن المائ�ة ) لش�ركات ۲۰ل التي تح�ال عل�ى القط�اع الخ�اص و(للمشاریع واالعما
رفق�ة كت�اب االمان�ة العام�ة  ۲۰۱۱) لس�نة /۲القطاع الع�ام اس�تناداًً◌ لق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م (

 ۲/۱/۲۰۱۱) في ۲/ اعمام/۱۰/۱لمجلس الوزراء رقم (ش.ز/
 

ان تتضمن شروط المناقصة او الدعوة منح السلفة االولیة وتحدی�د نس�بھا وبم�ا ال یتج�اوز   -: ثانیاً 
 النسبة المحددة بالفقرة ( اوالً ) اعاله

 
 

 العراق ون كفالة مصرفیة غیر مشروطة صادرة من مصرف معتمد فيـدم المقاولــــان یق :ثالثاَ 
وتطل�ق بع��د اس��تیفاء الس�لفة وحس��ب م��ا  یة ـــ��ـة االولــ��ـــة النقدیــــ�ـغ السلفــ��ـتع��ادل مبل او خارج�ھ

مبین في الفقرة (خامساً ) ادناه مع مراعاة الضوابط الصادرة ع�ن وزارة التخط�یط وبالتنس�یق م�ع 
البن��ك المرك��زي العراق��ي  بأس��تثناء الش��ركات العام��ة والقط��اع الع��ام م��ن تق��دیم الكفال��ة المص��رفیة 

مرفق كتاب االمانة العامة لمجل�س ال�وزراء  ۲۰۱۰) لسنة /٦۳استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم(
وتعدیل���ھ باعم���ام االمان���ة العام���ة لمجل���س ال���وزراء الم���رقم  ۱۱/۲/۲۰۱۰) ف���ي ٥٥۱۷الم���رقم (

 .۱٥/۹/۲۰۱۰) في ۳۱۸۷۰(
 

للوزیر المخ�تص او رئ�یس الجھ�ة غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة او االق�الیم او المحافظ�ات غی�ر رابعاً: 
قبول كفالة مصرفیة غیر المشروطة الص�ادرة م�ن مص�رف معتم�د ف�ي الع�راق او المنتظمة باقلیم 
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خارجھ بم�ا یع�ادل المتبق�ي م�ن مبل�غ الس�لفة النقدی�ة االولی�ة الممنوح�ة للمق�اول بع�د اط�الق الكفال�ة 
 المصرفیة المقدمة للمقاول لجھة التعاقد ابتداءاً 

 
 ا بم��ا یمك��ن المق��اول م��ن المباش��رة : ان یك��ون موق��ع العم��ل ج��اھزا للتس��لیم ك��ال أو ج��زء خامس��اً 

عمال الھندس�ة االال اعطاء السلفة ویستثنى من تسلیم الموقع كال أو جزءا مقاوالت ــــل حــــبالعم
االختص�اص اذ یت�رك لل�وزیر  المیكانیكیة والكھربائیة واالعم�ال االخ�رى الت�ي ت�دخل ض�من ھ�ذا 

 ب مقتضى الحال .ــع حســـقید بتسلیم الموقالت  المختص صالحیة تقدیر اعطاء السلفة النقدیة دون
 

عل�ى  : یتم استرداد السلفة النقدیة االولیة من المقاولین( وحسب ما ن�ص علی�ھ ف�ي العق�د ) سادساً 
 شكل دفعات من المبالغ من قیمة العمل المنجز. 

 
 

جوازتحدید مبلغ السلفة النقدی�ة االولی�ة لعق�ود التجھی�ز والعق�ود االستش�اریة بم�ا الیزی�د   -ب  -۱٤
من مبلغ العقد تدفع بع�د توقی�ع العق�د عل�ى أن ی�نص عل�ى ذل�ك ف�ي  )من المئة ةعشر(%  ۱۰على 

 اعاله  )ثالثاً ) و( خامساً وثائق اعالن المناقصة مع مراعاة الفقرات ( 
 
 

تخفیض مبلغ خطاب الضمان الخاص بالسلفة االولی�ة المش�ار الیھ�ا ب�الفقرتین ( أ) و(ب)  -ج -۱٤
 %) من قیمة السلفة الممنوحة۳۰اعاله عن استیفاء اجزاء من مبلغھا وعند بلوغ المبلغ المسترد(

 
یتم منح السلف االولیة عند توقیع العقد وحسب النس�ب المش�ار الیھ�ا ف�ي اع�اله وال یج�وز  -د -۱٤
 ع اي سلفة نقدیة عند صدور امر غیار او ملحق عقد عند تنفیذ المشروعدف
 

بموج��ب  ف��ي حال��ة اخالل��ھ بالتزامات��ھ التعاقدی��ـة المتعاق��د علیھ��ا م��ن المتعاق��د عم��الال. س��حب ا۱٥
 شروط العقد وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة

 
 القانونیة وفقاً الحكام الفقرة  .شطب الدیـــون التي یتعذر تحصیلھا بعد استنفاذ الـطرق۱٦

عل�ى ك�ل  ۲۰۰٤) لس�نة ۹٥) من القس�م الراب�ع م�ن ق�انون االدارة المالی�ة وال�دین الع�ام رق�م (۱۱(
منتھی�ا وغی�ر م�درج فی�تم مدرج ویتم حسابھا على كلف�ة المش�روع ام�ا اذا ك�ان المش�روع مشروع 

 . حسابھا على مادة تسدید حسابات المشاریع المنجزة  والمحذوفة 
 
 
 
 

تلتزم الوزارات كافة والجھات غیر المرتبطة ب�وزارة والمحافظ�ات ومج�الس المحافظ�ات  -أ -۱۷
في شراء احتیاجاتھا من منتجات الوزارات االتحادی�ھ أو القط�اع الخ�اص المحل�ي عل�ى ان ال تق�ل 

ل�ى ان %) م�ن الكلف�ة االس�تیرادیھ لھ�ا وع۲۰القیمة المضافة لھذه المنتجات المصنعھ محلی�اً ع�ن (
% ) بالنس�بة  ۱۰التكون اسعار المنتجات المحلیھ اعلى من مثیلتھا المس�تورده بنس�بة تزی�د ع�ن ( 

%) بالنسبة للقط�اع الخ�اص م�ع مراع�اة مواص�فات النوعی�ھ والج�وده وعل�ى ان ٥للقطاع العام و(
تس�اوي یخضع التجھیز أو التنفیذ لغیر الس�لع المص�نعھ محلی�اً لقواع�د المناقص�ات والتعاق�دات ف�ي 

 الفرص بین القطاعین الخاص والمختلط والعام
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تتحمل الشركات المصنعة المتعاقد معھا مسؤولیة احتساب القیمة المضافة المنص�وص  –ب  -۱۷
علیھ���ا ب���الفقرة (أ) اع���اله وعل���ى ال���وزارات كاف���ة والجھ���ات غی���ر المرتبط���ة ب���وزارة واالقل���یم 

م��ة المض��افة م��ن قب��ل الش��ركات المص��نعة والمحافظ��ات ومجالس��ھا طل��ب م��ا یؤی��د تحق��ق نس��بة القی
 ابتداءاً قبل التنفیذ وعلى ان یثبت ذلك في اولیات طلب الشراء والعقد 

 
) دین�ار ( خمس�ون ملی�ون دین�ار ) فعل�ى ٥۰۰۰۰۰۰۰في حال�ة تج�اوز مبل�غ الش�راء (    -ج -۱۷

الغرام��ات التأخیری��ة جھ��ة التعاق��د تنظ��یم عق��د ب��ین الط��رفین ی��نظم االلتزام��ات التعاقدی��ة بم��ا فیھ��ا 
المعدل وفي حال�ة ك�ون  ۲۰۰۸) لسنة / ۱وضمان حسن التنفیذ حسب تعلیمات تنفیذ العقود رقم ( 

) دین�ار ( خمس�ون ملی�ون دین�ار ) فیت�رك اب�رام ٥۰۰۰۰۰۰۰المواد المطلوب تجھیزھا اق�ل م�ن (
 العقد لجھة التعاقد مع مراعاة طبیعة المواد والخدمات المطلوب تجھیزھا

 
 

  و العم�ل الواح�دالكش�ف الواح�د للمش�روع ااستحداث فقرات جدیدة أو حذف فقرات ضمن  -أ -۱۸
الكلف�ة   الكلی�ة والتخصیص�ات بدءاً من ادراج المشروع او العمل في المنھاج االستثماري وضمن 

    .السنویھ لذلك المشروع أو العمل مع أعالم وزارة التخطیط
 
العم�ل ض�من ح�دود الكلف�ة الكلی�ة والتخصیص�ات الس�نویة  تعدیل كلف مكونات المشروع أو  -ب  

م��ع مراع���اة ع��دم تج���اوز نس��ب االش���راف والمراقب��ھ المخصص���ھ  وزارة التخط���یطبع��د موافق��ة 
وال یجوز المناقلة من حس�اب الموج�ودات غی�ر  للمشروع فیما یتعلق بالنفقات التشغیلیھ للمشروع 

  المالیة الى حساب النفقات االخرى
  

من المائة م�ن مبل�غ المقاول�ھ للمش�اریع  عشرة %)۱۰( ال تزید عن بلغ االحتیاط بنسبةتحدید م -ج
المثبت�ھ و  ۲۰۱۲التي ی�تم التعاق�د علیھ�ا خ�الل ع�ام /  الكلفة الكلیھ لتلك المشاریع ضمنواالعمال 

یھ مع مراعاة كتاب االمانھ العامھ لمجلس الوزارء / الدائره القانون المنھاج االستثماريفي جداول 
 . ۱۱/۱۲/۲۰۱۱في  ۲/۹/٦/٤۲۸٥٥المرقم ق/

 
زیادة مبلغ المقاولة او مبل�غ الكش�ف او زی�ادة كلف�ة العم�ل ض�من الكلف�ة الكلی�ة والتخصیص�ات  -د 

 السنویة للمشروع على ان ال یتجاوز مبلغ االحتیاط المرصد للمقاولة مع اعالم وزارة التخطیط 
  
 
د ) وفق�ا  تراعى الشروط االتیة عنـد ممارسة  الصالحیات الواردة في الفقرات (أ ، ب ، ج ، -ھـ 

 -لمایأتي :
  ۲۰۰۸) لس�نة ۱) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رق�م ( ۱٥االلتزام بما جاء بالمادة ( اوال  : 

المعدلھ وض�وابط اوام�ر التغیی�ر الص�ادرة ع�ن لجن�ة الش�ؤون االقتص�ادیة بكتابھ�ا ذي الع�دد س.ل 
ف���ي  ۱۹٦۱۳/ ۲/٥والمعم���م بموج���ب كت���اب وزارة التخط���یط الم���رقم  ۳۰/۸/۲۰۱۲ف���ي  ٥۳٥/

۷/۱۰/۲۰۱۲  
 

بم�ا وجود عالقة مباشرة بین الفقرة المستحدثة أو التعدیل أو الزیادة بالمشروع أو العم�ل و ثانیا :
 ینسجم مع طبیعة المشروع او العمل وأھدافھ . 

 
أن تغطي الكلفة الكلیة فقرات ومكونات المش�روع أو العم�ل كاف�ة الملت�زم وغی�ر الملت�زم   ثالثا : 

 بھا (المنفذه وغیر المنفذه) 
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 % (خمس�ة م�ن المئ�ھ) م�ن٥ضمن موازنة المشروع بنس�بة  تحدید مبلغ االشراف والمراقبة -۱۹ 

) دین��ار ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰الت��ي ال تزی��د مبالغ��ھ عل��ى (  واعم��ال التنفی��ذ المباش��ر روعكلف��ة المش��
واالعمـ��ـال ال��ـتي تزی��د  كل��ف المش��روع% (اربع��ة م��ـن المئ��ـھ) مــ��ـن ٤(ملی��ار دین��ار) وبنسبـــ��ـة 

) دین���ار ۱۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰دین���ار (ملیـ���ـار دین���ار) لغایــ���ـة ( )۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰مبـ���ـالغھ عل���ى (
% ( ثالثة من المائة ) م�ن كلف�ة المش�روع واالعم�ال الت�ي تزی�د ۳وبنسبة  ار)(عشرة ملیارات دین

) دینار ۲٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دینار(عشرة ملیار دینار ) ولغایة ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰مبالغھا على (
واالعمال التي  كلف المشروع من المئھ) من  اثنان% (۲ة وبنسب( خمسة وعشرون ملیار دینار ) 

لغای����ة  دین����ار)  خمس����ة وعش����رون ملی����ارر () دین����ا۲٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰تزی����د مبالغ����ھ عل����ى (
%) ( واح�د م�ن المئ�ة ) م�ن كل�ف ۱) دینار ( خمسون ملیار دینار ) وبنسبة (٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰(

عل��ى ان ال یتج��اوز ذل��ك الكلف��ة الكلی��ة المثبت��ة ف��ي ج��داول المش��روع واالعم��ال لم��ا زاد ع��ن ذل��ك 
من المئھ تح�ول ال�ى وزارة التخط�یط  % خمسة وعشرون۲٥المشاریع وتستقطع منھ نسبة قدرھا 

ال�وزارة الم�ذكورة بمتابعتھ�ا م�ن خ�الل  الت�ي تق�وم والتعاقدی�ة للمش�اریع   الفنیة غراض المتابعةأل
وفق آلی�ة الض�وابط الت�ي یض�عھا وزی�ر التخط�یط بموج�ب  ص�الحیتھ المنص�وص  الدوائر المعنیة

من قبل جھ�ات لغ االشراف والمراقبة ویجري صرف المبلغ المتبقي من مبعلیھا بھذه التعلیمات ، 
 على االوجھ االتیة: التعاقد 

والمعین�ین بص�فة عق�ود أو  لمنسبین للعمل في المشروع لللمنتسبین الدائمین  كلف الطعام  - أ
وفقاً لما ورد بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة  ۱۹۸۷لسنة / ٦۰۳مؤقتین وفقاً للقرار رقم 

عالق�ة مباش�رة بتنفی�ذ المش�روع ض�من  اكلـ�ـف لھ�وایة   ۲٥/۲/۲۰۱۳في  ۸۱رقم س.ل/
 الكلفة الكلیة و التخصیصات السنویة وفق الضوابط التالیة   

ان یك��ون موق��ع المش��روع خ��ارج مرك��ز المدین��ة بأس��تثناء وزارة الكھرب��اء س��واء كان��ت  –اوال 
م�ة الم�رقم مشاریعھا في مراكز المدن او خارجھا استنادا ال�ى كت�اب مجل�س ال�وزراء /االمان�ة العا

 ۲۸/۲/۲۰۰۸في  ۱۰/۱/٥/٤۷۱۹ز/۰ش
 

اص��دار اوام��ر وزاری��ة لتحدی��د الع��املین وس��اعات العم��ل خ��ارج اوق��ات ال��دوام الرس��مي  - ثانی��ا
 ۳۷۹) من قرار مجلس الوزراء رقم ۱مع مراعاة ما جاء بالفقرة ( ومواقع المشاریع وفترة العمل

) ۲٤۳۷القانونیة/ وزارة المالیة المرقم ( والتعلیمات الصادرة بموجب اعمام الدائرة ۲۰۰۹لسنة /
 بشأنھا  ۲۷/۱/۲۰۱۰في 

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

للمش�مولین ب�الفقرة اوال  االف دینار ) عن ث�الث وجب�ات عشرة) دینار ( ۱۰۰۰۰الیتجاوز مبلغ (
 اعاله
(خمس��ة االف دین��ار) لوجب��ة واح��دة عل��ى اس��اس ع��دد ای��ام  ) دین��ار٥۰۰۰تص��رف مبل��غ ( - ب

العمل الفعل�ي ل�دوائر المھندس�ین المقیم�ین للمش�اریع داخ�ل مرك�ز المدین�ة بأس�تثناء وزارة 
 الكھرباء في حالة استمرار العمل لغایة الساعة السادسة عصراً.

 
 .تشكیل اللجان الالزمة لتنفیذ الصرف لالغراض اعال ه  – رابعاً  
 

ف��ي االش��راف والمراقب��ھ برف��ع التقری��ر ال��ى الجھ��ھ  تنحص��ر مھم��ة وزارة التخط��یط – خامس��اً 
 المختصھ بالوزارة المعنیھ التخاذ الالزم بشأنھ وتتولى الجھھ المعنیھ متابعھ تنفیذ ھذه التقاریر
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 .یتم النقل بصورة جماعیة وفق الكلف الحقیقیة واالجور السائدة لوسائط النقل  –ب
 
 

الخب�راء الع�راقیین والع�رب واالجان�ب ال��ذین الفنی�ین وأج�ور الع�املین م�ن االج�راء ال�وقتیین و -ج
) م��ن القس��م الثال��ث / 6م��ع مراع��اة الفق��رة ( تتطل��ب عملی��ة االش��راف والمراقب��ة  اثن��اء م��دة التنفی��ذ

االض�افیة واالمتی�ازات الممنوح�ة بموج�ب  لس�اعاتبض�منھا اج�ور ا المالكات م�ن ھ�ذه التعلیم�ات
 .لقوانین والتعلیمات ا
 
الل��وازم والتجھی��زات الھندس��یة الالزم��ة لالش��راف والت��دقیق  اثن��اء مراح��ل تنفی��ذ العم��ل وفق��ا   -د 

 للحاجة الفعلیة للمشروع 
 

حص�راً عل�ى ان ال للمھام التي یتطلبھ�ا المش�روع  وخارج العراق  مصاریف االیفادات داخل -ھـ 
 من مبلغ االشراف والمراقبة الكلیة %۲٥یتجاوز الصرف على ھذه الفقرة نسبة 

 
المشاریع والمھندس�ین المقیم�ین وش�راء القرطاس�یة والمس�تلزمات  دراءتھیئة وتأثیث دوائر م  -و 

 المكتبیة بما ینسجم مع حجم وحاجة المشروع 
 

 اجور الماء والكھرباء والھاتف والوقود لدوائر مدراء المشاریع والمھندسین المقیمین -ز 
 
ء الحاسب��ـات وك��ل م��ا ل��ھ عالق��ة بمس��تلزمات االش��راف والمراقب��ة ك��اجھزة االستنس��اخ ش��ـرا -ح 

 .وغیرھا 
 
الالزم��ة العم��ال االش��راف والمراقب��ة لتنفی��ذ المش��روع حص��را م��ع الحقلی��ة  ش��راء الس��یارات -ط  

 تكالیف تشغیلھا وصیانتھا والوقود الالزم لھا 
 
ال��ذین یقوم��ون باعم��ال وجھ��ود متمی��زة   المكاف��أت الت��ي تص��رف للع��املین عل��ى المش��روع  -ي  

) م�ن ص�الحیة ٥وحسب ما ورد ب�الفقرة ( الغراض المشروع وفقاً للمبالغ المحددة بھذة التعلیمات
 . الوزیر المختص ورئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ

 
 اجور االعالنات المختصة بالمقاوالت واالعمال   -ك 
 
 مصاریف وضع حجر االساس وافتتاح المشروع بعد انجازه  -ل  
 
غی�ر  الجھ�اتالنفقات والمكافأت التي تصرف للجان المتابعة المش�كلة ف�ي مراك�ز ال�وزارات و  -م

تدقیق ومتابعة سیر االعمـــال التنفیذیة ل واالقلیم والمحافظة غیر المنتظمة بأقلیم  وزارةبالمرتبطة 
 لمواصفات الخاصة والعامھومدى مطابقتھا للشروط وا

 
 مصاریف توثیق المشاریع واالعمال والتعریف بھا اعالمیا  -ن 
 
 

 لبت في قضایا التعاقد مع الفنیین واالختصاصیین العراقیین والعرب واالجانب  ا .۲۰
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م��ع اع��الم وزارة  المخصص��ة م��ن العمل��ـة االجنبی��ـة ال��ى العمل��ـة المحلیـ��ـة . تحویـ��ـل المبالـ��ـغ۲۱

 . التخطیط 
 
 

 راء الع�امونتخویل ما یراه مناسبا من الص�الحیات الممنوح�ھ ل�ھ ال�ى وك�الء ال�وزارة والم�د . ۲۲
وألم�ین بغ�داد وللمح�افظ تخوی�ل  بمس�تواه وحس�ب مقتض�ى الح�ال والجھات التنفیذیة االخ�رى ك�الً 

خ��رین اال بموافق��ة ال��وزیر وال یج��وز لم��ن یخ��ول بھ��ا تخویلھ��ا ال��ى ا ص��الحیتھ لم��ن ی��راه مناس��ب
م��ع أع��الم  وزارة  او رئ��یس الجھ��ة غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة او أم��ین بغ��داد أو المح��افظ المخ��تص

) م��ن تعلیم��ات وص��الحیات تنفی��ذ المش��اریع ۱٦باس��تثناء م��ا ورد ف��ي الفق��رة (التخط��یط  ب��ذلك 
 .۲۰۱۳االستثماریة لعام /

 
 

قضیھ والنواحي التابعھ لھا المصادق علیھا من . على المحافظ تقدیم خطة اعمار المحافظھ واال۲۳
قبل مجلس المحافظھ الى وزارة التخطیط االتحادی�ھ ( بالتنس�یق م�ع مج�الس الن�واحي واالقض�یھ ) 
لغرض دراستھا والمصادقھ علیھا على ان تراعى المناطق االكثر تضرراً داخ�ل المحافظ�ھ وع�دد 

 سكانھا .
 

غ ( اعم��ار وتنمی��ة مش��اریع االق��الیم والمحافظ��ات . ت��وزع تخصیص��ات المحافظ��ھ م��ن مب��ال ۲٤
بضمنھا اقلیم كردس�تان ) عل�ى االقض�یھ والن�واحي المرتبط�ھ بھ�ا حس�ب النس�ب الس�كانیھ لھ�ا بع�د 
استبعاد المشاریع االستراتیجیھ التي تس�تفید منھ�ا اكث�ر م�ن ناحی�ھ او قض�اء عل�ى ان ال تزی�د كلف�ة 

 ت المحافظھ % من تخصیصا ۲۰المشاریع االستراتیجیھ عن 
  

. یتولى المحافظ حصراً تنفیذ خطة االعمار المقره ویتولى مجلس المحافظھ مس�ؤولیة مراقب�ة  ۲٥
 التنفیذ فقط .

 
 
 

 
 

 صالحیات وزیــر التخطیط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -االتیة :  لوزیــر التخطیط البت في القضایا
%) ۱٥%) عشرة من المائ�ة ولغای�ة (۱۰لما زاد عن (واالعمال  للمقاولةزیادة مبلغ االحتیاط  -۱

 المئھ من مبلغ المقاولة وضمن الكلفـة الكلیة للمشروع أو العمل  خمسة عشر من
 

م�ع زیادة مبلغ االحتیاط للمشاریع واالعمال وان كان�ت الزی�ادة ت�ؤدي ال�ى زی�ادة الكلف�ة الكلی�ة  -۲
  أ ) ادناه . – ٥مراعاة ما ورد بالفقره ( 

 
% (اثنان  من المئھ) عل�ى النس�ب ال�واردة ۲زیادة مبلغ المراقبة واالشراف بنسبة التزید على  -۳

 ال وضمن الكلفة الكلیة للمشروع او العمل  لصالحیات الوزیر المختص للمقاوالت واالعم
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المنھ�اج تخفیض الكلف الكلیة والتخصیصات السنویة للمشاریع واالعمال المدرجة في جداول  -٤
م�ن خ�الل اج�راء المناقل�ھ للتخصیص�ات الس�نویھ ال�ى بن�اء عل�ى طل�ب الجھ�ھ المنف�ذه  االستثماري

 مشاریع اخرى .
 

% م�ن كلف�ة المش�روع او العم�ل الم�درج ف�ي ج�داول  ۲٥یتج�اوز  زیادة الكلفة الكلیة بم�ا ال -أ -٥
المنھ��اج االس��تثماري بن��اءاً عل��ى طل��ب الجھ��ة المنف��ذة ومع��ززة بمب��ررات ودراس��ة ج��دوى فنی��ة 

 واقتصادیة او تقریر فني وافي بأستثناء مشاریع تسدید الحسابات للمشاریع المنجزه والمحذوفھ .
 

مشاریع واالعمال المدرجھ في جداول المنھاج االستثماري زیادة التخصیصات السنویة لل -ب  -٥
 بناءاً على طلب الجھة المنفذه من خالل اجراء المناقالت االصولیھ .

 
للمش���اریع  واالث���ر البیئ���ي  الج���دوى الفنی���ة واالقتص���ادیةودراس���ات المص���ادقة عل���ى تق���اریر  -٦

 و / أو  تقریر فني وافي للمشاریع الخدمیة واالعمال االستثماریة
 
تش��كیل اللج��ان م��ن منتس��بي ال��وزارات وال��دوائر غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة والمنظم��ات المھنی��ة  -۷ 

والنشاط الخاص للقیام بمھام أو دراسات تتعلق بالموازنة أودعوة المختصین للتداول معھ�م عن�دما 
 تقتضي طبیعة القضایا ذلك

 
شاریع واالعمال وتخصیص المبالغ الالزمة ضمن الكلف الكلیة الس�باب تع�ود اعادة ادراج الم -۸

 الى اجراء تسویات قیدیة العوام سابقة على ان الیؤدي ذلك الى صرف فعلي
  

ادراج وإعادة ادراج المشاریع واالعمال وت�امین المب�الغ الالزم�ة للتنفی�ذ ع�ن طری�ق اج�راء  -أ -۹
او الجھة غیر المرتبطة ب�وزارة او االقل�یم للوزارة المعنیة  المناقلة وضمن  التخصیصات السنویة

على ان ال یؤثر ذلك على تنفیذ المشاریع واالعمال المناقلة منھ�ا او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم 
 .) اعاله ٥،  ٤مع مراعاة ما ورد بالفقرتین ( 

 
ن ت��اریخ تش��ریع ونش��ر ق��انون ی��تم تق��دیم الطلب��ات الم��ذكورة ف��ي الفق��رة (أ) اع��اله ابت��داءاً م�� –ب 

 ۳۰/۹/۲۰۱۳بالجریدة الرسمیة ولغایة  ۲۰۱۳الموازنة العامة االتحادیة لعام /
 

عل��ى طل��ب الجھ��ة المنف��ذة م��ع بی��ان  اً بن��اء المنھ��اج االس��تثماري.ح��ذف المش��اریع م��ن ج��داول -۱۰
 االسباب والمبررات 

 
او االقل�یم او المحافظ�ة  بـ�ـوزارة تغییر الجھة المنفذة بین الوزارات والجھات غیر المرتبط�ة -۱۱

 المعنیتین  بموافقة الجھتــین غیر المنتظمة بأقلیم
  

تغییر اسم المش�روع او العم�ل بن�اءا عل�ى طل�ب الجھ�ة المنف�ذة وبم�ا ال ی�ؤدي ال�ى تغیی�ر ف�ي  -۱۲
 طبیعة المشروع واھدافھ وكلفتھ وتخصیصاتھ 

 
 اصدار و تعدیل التعلیمات والضوابط االتیة  :  - ۱۳

 
 تعلیمات تسجیل وتصنیف المقاولین العراقیین   -أ 
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تعلیم��ات وص��الحیات دوائ��ر التنفی��ذ المباش��ر والتعلیم��ات الحس��ابیة   لتنظ��یم اس��س احتس��اب  -ب 
 أمانھوالتعلیمات الخاصة باألعمال التي یتقرر تنفیذھا المبالغ المصروفة لتنفیذ المشاریع 

 
ش��روط المقاول��ة العم��ال الھندس��ة الم��ـدنیة وش��روط المق��ـاولة العم��ـال الھندس��ة الكھربائی��ة  -ج 

والمیكانیكیة والكیمیاویة بعد الوقوف على اراء الـوزارات والجھـات غیر المرتبطة ب�ـوزارة ذات 
 والمحافظةالعالقة 

 
 تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة. -د 
 
 اسس دراسة الجدوى لمشاریع التنمیة -ھـ 
 
ض���وابط ص���رف مب���الغ االش���راف والمراقب���ة الغ���راض متابع���ة المش���اریع م���ن قب���ل وزارة  -و 

 التخطیط.
 
 ضوابط التعامل مع الوكالء التجاریین المجازین -ز
 

ف����ي  ۷/۲/٥/۱۹٦۱۳ض����وابط اوام����ر التغیی����ر المض����منة بكت����اب وزارة التخط����یط الم����رقم  -ح
۷/۱۰/۲۰۱۲ 
 
 

تحویل المب�الغ المعتم�دة لتنفی�ـذ المش�اریع م�ن العمل�ة المحلی�ة ال�ى العمل�ة االجنبی�ة بن�اء عل�ى  -۱٤
 طلب الجھھ المنفذه 

 
تحدید اج�ور المطبوع�ات الت�ي تص�درھا والخ�دمات الت�ي تق�دمھا وزارة التخط�یط  وال�دوائر  -۱٥

 المرتبطة بھا والتي لھا عالقة بالتخطیط والتنمیة   
 
 

المنھ��اج م��ن المش��اریع المدرج��ة ف��ي ج��داول  والمك��ائن والمع��دات مناقل��ة الم��واد الفائض��ة -۱٦
على ان تنزل قیمتھا او لموازنة جھة اخرى  الى مشاریع اخرى مدرجة لنفس الوزارة االستثماري

 المنقولة منھ . وعلى ان الیؤثر ذلك على طبیعة المشروع منھامن الكلفة الكلیة للمشاریع المنقولة 
 
 

 مناقل��ة التخصیص��ات الس��نویة للمش��اریع الرأس��مالیة االس��تثماریة  ب��ین ال��وزارات والجھ��ات -۱۷
الجھ�ات موافق�ة بع�د استحص�ال  او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم  غیرالمرتبطة بوزارة

واش�عار وزارة المالی��ة/ دائ�رة الموازن��ھ لغ�رض نق��ل التخصیص�ات م��دار البح�ث م��ع ذات العالق�ة 
  ۲۰۱۳) لس�نة / ۷ھـ ) من قانون الموازنھ االتحادیھ رق�م  (-اوالً -۲راعاة ما ورد باحكام المادة (م

بشأن نقل تخصیصات مشاریع البترو دوالر وبأمكان المحافظات االستفادة من نص المادة  اع�اله 
دة ) اع�ادة التخص�یص ال�وار۲۱ب) م�ن الم�ادة ( -٤من خ�الل العم�ل بالض�وابط ال�واردة ب�الفقرة (

 ۲۰۱۳ضمن تعلیمات وصالحیات تنفیذ المشاریع االستثماریة لعام /
 
 

البت في التعویض�ات الت�ي یطال�ب بھ�ا المق�اولون وفق�ا للق�انون ونص�وص العق�د وف�ي ح�دود  -۱۸
 الكلفة الكلیة  للمشروع او العمل 
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المدرج�ة لوزیر التخطیط االتحادي تعدیل مواقع المش�اریع داخ�ل ح�دود المحافظ�ة الواح�دة و -۱۹
 في المنھاج االستثماري بناءا على اقتراح الجھة المنفذة.

 
ل��وزیر التخط��یط االتح��ادي مناقل��ة التخصیص��ات ب��ین المش��اریع المدرج��ھ ض��من الج��داول  -۲۰

الخاصھ لكل وزارة او جھھ غیر مرتبطھ بوزارة او االقلیم او المحافظھ غیر المرتبطھ بأقلیم بن�اًء 
ززاً بتأیی��د دائ��رة المحاس��بة ف��ي وزارة المالی��ة بت��وفیر االم��وال عل��ى طل��ب الجھ��ات المنف��ذه مع��

/ م��ن الس��نة الحالی��ھ واش��عار وزارة المالی��ھ / دائ��رة ۱/۱۲المطلوب��ة. ألج��راء المناقل��ة وذل��ك لغای��ة 
 الموازنھ لغرض تنفیذ المناقلھ مدار البحث . 

 
 
 

القضایا التي تتعلق بتنفیذ  مفاتحة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون االقتصادیة للنظر في جمیع -۲۱
 هوالتي تقع خارج الصالحیات اعال االتحادیة االستثماریة المدرجة في الموازنةاریع المش
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