
 القســــم الثانــــي ـ
 

۲۰۱۳تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة االتحادیة لسنة /   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ــ االیرادات  ۱المادة ــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العام�ة االتحادی�ة نظرا" لالھمیة الكبیرة التي تولیھا السیاسة المالیة لموضوع ایرادات الموازنة    

او االقالیم او المحافظ�ة غی�ر  الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة لذلك فانھ یتحتم على كافة
توفیر االموال الالزمة لتغطی�ة االنف�اق الع�ام وبالت�الي تھی�أة  المنتظمة بأقلیم او مجالس المحافظات

جبای��ة  أس��الیب مقوم��ات تنفی��ذ الخط��ط والب��رامج الت��ي تض��منتھا الموازن��ة وھ��ذا یتطل��ب تط��ویر
االی��رادات م��ن مختل��ف مص��ادرھا م��ن الض��رائب والرس��وم والغرام��ات واج��ور الخ��دمات للغی��ر 
واالیرادات االخرى وفقا" لما ھو منصوص علیھ في الق�وانین واالنظم�ة والتعلیم�ات ذات العالق�ة 
مؤكدین على ضرورة بذل اقصى الجھود لمتابعة تحصیل االیرادات المذكورة في مواعید تحققھ�ا 

" باول وعدم التماھل او التسامح في تحصیلھا لسبب او الخر ، لذلك یقتضي التدقیق والتحقق اوال
ونش�یر العام�ة للدول�ة في ذلك وبخالفھ سیتحمل الموظف المختص االضرار التي تلح�ق بالخزین�ة 

بق�انون ، ن اال بھذا الخصوص الى عدم اس�تیفاء ای�ة رس�وم او ض�رائب او غرام�ات م�ن الم�واطنی
بم�ا فیھ�ا المحافظ�ات  ھذه المناسبة عل�ى كاف�ة ال�وزارات والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارةونؤكد ب

إیداع االیرادات المتجمعة في حس�اباتھا ل�دى المص�رف وع�دم االحتف�اظ ب�أي مب�الغ ف�ي  ومجالسھا
 .الصندوق 

 
 ــ النفقات  ۲لمادة ــ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و رئیس الجھة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظ او رئیس یخول الوزیر المختص اأ ــ  
 للنفقات التشغیلیة اعتمادات الحسابات الرئیسیةمجلس المحافظة صالحیة الصرف مباشرة  ضمن 

الرواتب /السلع والخدمات/ الفوائد/ المنافع االجتماعیة/ المنح واالعانات/ المصروفات االخرى/ (
ونفق��ات المش��اریع االس��تثماریة ف��ي ض��وء التخصیص��ات المعتم��دة ض��من   النفق��ات الرأس��مالیة)

ولھ تخویل رؤساء الدوائر التابعة لوزارتھ او الجھة غیر المرتبطة بوزارة  ۲۰۱۳موازنتھا لسنة/ 
صالحیة الصرف كالً او جزءاً وبالتنسیق مع دائرة المحاسبھ دون تجاوز التخصیصات المذكوره 

 مع مراعاة ما یلي .
 

العامھ  الصرف وفق االعتمادات المصادق علیھا في الموازنة السنویة استخدام  ان یتم  -" :اوال
 .لالغراض المحددة لھا االتحادیھ 

 

بموج�ب خط�ة  العام�ھ االتحادی�ھ ان ی�تم اس�تخدام االعتم�ادات المخصص�ة ف�ي الموازن�ة -:ثانیا" 
 االتحادي . انفاق یصادق علیھا وزیر المالیة 

 
والیج��وز ال��دخول ف��ي  العام��ھ االتحادی��ھ  ت المخصص��ة ف��ي الموازن��ةالتقی�د باالعتم��ادا -ثالث��ا" :

مخص�ص ف�ي الموازن�ة او ع�دم ت�وفر التخصیص�ات المالی�ة  ھ�و االلتزام بالصرف  بما یزی�د عم�ا
وف��ي حال��ة ع��دم كفای��ة التخص��یص ی��تم اللج��وء ال��ى المن��اقالت وفق��اً للص��الحیات  الالزم��ة ل��ذلك

المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات لتأمین ذلك قبل عملیة الصرف والتجاوز على التخصیصات. 
. 

۱ 
 



 
ع���دم مفاتح���ة وزارة المالی���ھ االتحادی���ھ بش���أن طل���ب اي تخصیص���ات اض���افیھ خ���ارج  -رابع���اً :

) والمادة ٥یع قانون الموازنھ االتحادیھ عدا ما یتعلق بنص المادة (تخصیصات الموازنھ  بعد تشر
 ) من قانون الموازنة المذكور۱٥(
 
 

) ف��ي ۱۰/۱/۱۰۳۰۳یراع��ى اعم��ام االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء الم��رقم ( ش ز/  -خامس��اً :
بش�أن ص�الحیات واج�راءات  ۲۰۰۹) لس�نة/ ۹۰ومرفقھ قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۰۰۹/٤/۸

مرف�ق كت�اب االمان�ة  ۲۰۱۱) لس�نة/۳۰العقود والموافقة علیھا وق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م ( منح
وق�رار مجل�س  ۲۷/۱/۲۰۱۱) ف�ي ۱۰/۱/۲/۱۱/٤۲/۲٥۱العامة لمجلس الوزراء الم�رقم (ش ز/

مرف�����ق كت�����اب االمان�����ة العام�����ة لمجل�����س ال�����وزراء (ش  ۲۰۱۱) لس�����نة/۳۷ال�����وزراء رق�����م (
لقة بشأن شراء وعقود مفردات البطاقة التموینیة وقرار المتع ۲/۲/۲۰۱۱) في ۱۰/۱/٥/٤۰۱٦ز/

المعم��م بكت��اب االمان��ھ العام��ھ لمجل��س ال��وزراء رق��م  ۲۰۱۱لس��نة /  ۳۷۲مجل��س ال��وزراء رق��م 
والمؤك��د علی��ھ بكت��اب االمان��ھ العام��ھ لمجل��س   ۱۳/۱۰/۲۰۱۱ف��ي  ۳٦۳۸٥/ أعم��ام/۱۰/۱ش.ز/

ص�الحیات م�نح العق�ود الت�ي تزی�د  بش�أن  ۳۰/۱۱/۲۰۱۱في   ۳/٤۱۷۱٥الوزراء المرقم  د. ت/
وقرار مجلس الوزراء رق�م  ۲۰۰۹لسنة / ۹۰عن الصالحیات الوارده بقرار مجلس الوزراء رقم 

المعم��������م بكت��������اب االمان��������ھ العام��������ھ لمجل��������س ال��������وزراء الم��������رقم   ۲۰۱۲) لس��������نة /٥٦(
 . ۱٥/۲/۲۰۱۲والمؤرخ في  ٥۷۹۸/أعمام/۱۰/۱ش.ز/

 
ادرة عن وزارة المالیة/ الدائرة القانونیة والواردة بكتابھ�ا ان یتم العمل بالضوابط الص -سادساً :
بش��أن اج��ور العم��ل بس��اعات العم��ل االض��افیة واعم��ام دائ��رة  ۲۷/۱/۲۰۱۰) ف��ي ۲٤۳۷الم��رقم (

 .۱۸/۳/۲۰۱۰) في ۱۱۰۱٥الموازنة رقم (
 

او  یخول الوزیر المختص او رئیس الجھة غیر المرتبط�ة ب�وزارة او االقل�یم او المح�افظ –سابعاً :
م�ن تخصیص�ات موازنت�ھ لع�ام  ۲۰۱۲رئیس مجلس المحافظة صالحیة ص�رف مس�تحقات س�نة /

بعد عرضھا على الدائرة القانونیة في الجھات اعاله لغرض تأیید عدم وجود مانع قانوني  ۲۰۱۳/
من الصرف وبعد تأیی�د القس�م الم�الي ف�ي الجھ�ات اع�اله بت�وفر التخصیص�ات المالی�ة لتس�دید تل�ك 

 المستحقات
 
 

ب ــ  تؤكد ھذه الوزارة على وجوب الضغط على النفقات والحد منھا وترشیدھا وان یك�ون ھ�دف 
االدارات الحكومی�ة الت��دبیر والتركی�ز عل��ى اع��ادة اعم�ار البن��ى التحتی��ة لل�وزارات والجھ��ات غی��ر 

ع وضرورة اتبا واالقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم ومجالس المحافظات المرتبطة بوزارة
الدق��ة عن��د التص��رف ف��ي االم��وال العام��ة وتوجیھھ��ا وص��رفھا لالغ��راض المخصص��ة م��ن اجلھ��ا 

 حصرا"
 
 
 
 
 
 
 

۲ 
 



 :أحكام عامة -۳-المادة 
 صالحیات الشراء 

 
 -ان یتم الشراء وفقاً للصالحیات االتیة: - أ

 
 .دینار ) دون توسط لجنة المشتریات  ملیونان) دینار ( ۲۰۰۰۰۰۰لحد ( -اوال" :

 
 عش�رة(  ) دین�ار ۱۰۰۰۰۰۰۰دینار ) ولحــد ( ملیونان) دینار( ۲۰۰۰۰۰۰اكثر من (-ثانیا" :

 مالیین دینار ) عن طریق لجنة المشتریات ( بدون عروض ) 
 

) دین�ار  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰مالیین دینار ) ولح�د ( عشرة) دینار (۱۰۰۰۰۰۰۰اكثر من ( -ثالثا" :
تق�دم ثالث�ة ع�روض ف�ي االق�ل الختی�ار ملیون دینار) عن طری�ق لجن�ة المش�تریات عل�ى ان مائة (

وتك�ون مؤی�دة م�ن قب�ل لجن�ة اعت�دال االس�عار الت�ي افضلـــھا مـــــن ناحــــ�ـیة السعـــ�ـر والج�ودة 
 تشكل في جھة التعاقد لھذا الغرض

 
اح�د اس�الیب التعاق�د  ملیون دین�ار) ع�ن طری�ق مائة) دینار (  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰اكثر من ( -: رابعاً 

المعدل�ھ والتعلیم�ات  ۲۰۰۸) لس�نة / ۱تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رق�م ( المنصوص علیھا في
) لس��نة / ٥٦و ۳۷۲و  ۹۰م��ع مراع��اة م��ا ج��اء بق��رارات مجل��س ال��وزراء المرقم��ھ ( ذات العالق��ة

 على التوالي۲۰۱۲و ۲۰۱۱و  ۲۰۰۹
 

من ب��الغ المناقص��ات بقص��د ادخالھ��ا ض��للس��لع والخ��دمات او م الیج��وز تجزئ��ة المش��تریات ـ��ـ ب
ألكث�ر اذا تك�رر ش�راء م�ادة معین�ة  مج�زءاً  الصالحیات الواردة في الفقرة /أ اعاله ویعتبر الش�راء

 خالل الشھر الواحد من مرة 
 

)  ۱/۳یراعى استبدال اعضاء لجان المشتریات التي لھا عالقة بالشراء من السوق وبمعدل ( ــ ج
اعضاء اللجنة بشكل دوري حفاظا" على حقوق الخزینة العام�ة وتحدی�د م�دة بق�اء اعض�اء اللج�ان 
الم��ذكورة لم��دة التزی��د عل��ى س��تة اش��ھر والیج��وز تجدی��دھا ب��اي ح��ال م��ن االح��وال اال ف��ي حال��ة 

المش�تریات  قصوى وتحق�ق الحاج�ة الماس�ة والیج�وز بع�دھا اش�راك العض�و ف�ي لجن�ةالضرورة ال
 ثانیة اال بعد مضي مدة التقل عن سنة واحدة 

 
یراع��ى عن��د اش��راك العض�و الم��الي ف��ي لج��ان المش�تریات ان الیك��ون مس��ؤوال" ع��ن ت��دقیق  ـ��ـ د�ـ

 وقبول مستندات اللجان التي شارك فیھا سواء في الصرف او التدقیق
 

) دین�ار ( خمس�ون ملی�ون دین�ار ) فعل�ى جھ�ة ٥۰۰۰۰۰۰۰في حال�ة تج�اوز مبل�غ الش�راء (  –ھـ 
التعاقد تنظیم عقد بین الط�رفین ی�نظم االلتزام�ات التعاقدی�ة بم�ا فیھ�ا الغرام�ات التأخیری�ة وض�مان 

المع�دل وف�ي حال�ة ك�ون الم�واد  ۲۰۰۸) لس�نة / ۱حسن التنفیذ حسب تعلیمات تنفیذ العق�ود رق�م ( 
) دین��ار ( خمس��ون ملی��ون دین��ار ) فیت��رك اب��رام العق��د ٥۰۰۰۰۰۰۰لمطل��وب تجھیزھ��ا اق��ل م��ن (ا

 لجھة التعاقد مع مراعاة طبیعة المواد والخدمات المطلوب تجھیزھا
 
 

 ــ االلتزام بشروط العقد  ٤المادة ــ 

۳ 
 



 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :
 روط العق��ود الت��ي تبرمھ��ا ال��وزارات والجھ��ات غی��ر المرتبط��ھ ب��وزارهض��رورة االلت��زام بش�� -أ 

وف��ق الص��یغة المثبت��ھ ف��ي ت��اریخ  واالق��الیم والمحافظ��ة غی��ر المنتظم��ة ب��أقلیم ومج��الس المحافظ��ات
  المعدلھ. ۲۰۰۸) لسنة / ۱مع مراعاة تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( ابرامھا

 
بأس��تثناء المش��اریع  ۱٥/۱۲/۲۰۱۳تعاق��دي بع��د ت��اریخ  مراع��اة ع��دم ال��دخول ب��أي الت��زام –ب 

 االستثماریة المستمرة والتي لھا تخصیصات مالیة ضمن موازنتھا في السنة الالحقة
 

ض�ع التخصیص�ات المالی�ة ان ی�تم ویراعى عند االلت�زام بعق�ود یمت�د تنفی�ذھا ألكث�ر م�ن س�نة  – ج
تعذر تدویر او نق�ل اي مب�الغ متبقی�ة م�ن موازن�ة ث یــــادمة حیــــفي موازنة السنة الق لھا الالزمة

) م�ن ق�انون االدارة المالی�ة ٤م�ن القس�م ( ۱سنة معینة الى سنة اخرى ع�دا مانص�ت علی�ھ الفق�رة /
  ۲۰۰٤لسنة /  ۹٥رقم 

 
 ت واالھداء آــ صرف المكاف ٥المادة ــ 

 -ـ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
والس�ادة یخ�ول ال�وزیر المخ�تص ورئ�یس الجھ�ة غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة   -ت :آصرف المكاف –أ 

او عینی�ة للع�املین بجھ�ود  ص�الحیة منـــ�ـح مكاف�أة نقدی�ةالمحافظین ورؤساء مجالس المحافظ�ات 
استثنائیة وغیر العاملین لقاء خدم�ة م�ؤداة ال�ى ال�وزارة او الجھ�ة غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة وض�من 

( خمسمائة الف دینار  دینار الف)  ٥۰۰(بما الیتجاوز  التخصیصات المقرره بالموازنة المختصة
او ج�زءا" ال�ى  رؤوس�اء  ول�ھ ان یخ�ول ص�الحیتھ ك�ال" ر الواح�دش�ھلف�ي ك�ل حال�ھ ف�ي ا شھریاً)

االعمال  نفس الدوائر التابعة لھ والمقصود بالحالة بان الیتكرر صرف المكافاة لذات الشخص عن
وعل�ى ان ال یزی�د  وتمیزه عن اقرانھ ف�ي الوظیف�ة  والتي تتطلب جھودا" استثنائیة، التي یقوم بھا 

ملیون دینار س�نویاً ( ملی�ون دین�ار ) مجموع المكافآت النقدیة او العینیھ  الممنوحة للموظفین على 
للشخص الواحد ول�نفس العم�ل وض�من التخصیص�ات المق�ررة بالموازن�ة المختص�ة ویس�تثنى م�ن 
ذلك المكافآت الممنوحة للعاملین في المشاریع االستثماریھ من نسبة المتابعھ واالش�راف ومكاف�أت 

المحلی�ھ واعض�اء لجن�ة  اعضاء مجل�س الن�واب واعض�اء مج�الس المحافظ�ات واعض�اء المج�الس
الخب��راء الم��الیین ومكاف��أت اعض��اء مج��الس االدارة لھیئ��ات االس��تثمار ف��ي المحافظ��ات ومكاف��أت 
اعضاء مجالس االدارات للشركات العامھ وھیئات الرأي والمجالس العلیا في الوزارات والجھات 

لھ باالمان�ھ العام�ھ غیر المرتبطة بوزارة المنصوص علیھ�ا  بموج�ب ق�وانین ناف�ذه واللج�ان المش�ك
لمجل��س ال��وزراء حس��ب الض��وابط المق��رره ورئ��یس واعض��اء اللجن��ة المركزی��ة واللج��ان الفرعی��ھ 

ومكافأت المختارین الوارده  ۲۰۰۹) لسنة /۲۰والموظفین المساندین والخبراء وفق القانون رقم (
عضاء لجان الف�تح و رئیس وا ۲۰۱۱) لسنة / ۱۳اوالً ) من قانون المختارین رقم ( – ۸بالماده  (

والتحلیل عند انتھ�اء عملھ�ا بص�ورة  مرض�یة  اس�تناداً لم�ا ورد بكت�اب لجن�ة الش�ؤون االقتص�ادیة 
 )۳۰/٤/۲۰۱۲في  ۲۷۹المرقم (س.ل /

 
یقصد بغیر العاملین الوارد ذكرھم بالفقرة (أ) اعاله ھو كل من یقدم خدمة مؤداة لل�وزارة او  –ب 

قلیم او المحافظة غیر المنتظمة ب�أقلیم او مجل�س المحافظ�ة م�ن الجھة غیر المرتبطة بوزارة او اال
غیر العاملین فیھا سواء على المالك الدائم او المؤقت  او اي شخص اخ�ر یق�دم خدم�ة لل�وزارة او 

 الجھة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر المنتظمة بأقلیم او مجلس المحافظة.
 
 

٤ 
 



بناء" على مقتض�یات المص�لحة العام�ة یخ�ول ال�وزیر المخ�تص  -دمات :االھداء للسلع والخــ  ج
 او الس�ادة المح�افظین ورؤس�اء مج�الس المحافظ�ات ورئیس الجھــــــة غیــــ�ـر المرتبط�ة ب�وزارة

اھداء السلع والخدمات بین ال�دوائر الحكومی�ة ( الممول�ة مركزی�ا" )الت�ي التتجاوزقیمتھ�ا الدفتری�ة 
) ملی���ون ٥۰عش���رة مالی���ین دین���ار ) ول���وزیر المالی���ة لح���د مبل���غ ((ن���ار  ) مالی���ین دی ۱۰مبل���غ (

 دینار(خمسون ملیون دینار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء 
 
یتم نقل ملكیة الموجودات ب�ین ال�وزارات والجھ�ات االخ�رى وف�ق نقل ملكیة الموجودات :  -د

والتعلیم�ات   ٤/۱۰/۱۹۹٥) ف�ي ۱۰۷وره المنحل الم�رقم (االلیة التي رسمھا قرار مجلس قیادة الث
الصادره من وزارة المالی�ھ واذا ك�ان النق�ل م�ن دائ�رة ممول�ة مركزی�اً ال�ى  ۱۹۹٦) لسنة /۲عدد (

 دائرة ممولة ذاتیاً فیقتضي زیادة رأسمالھا بقدر قیمة المال المنقول 
 
 

   ــ شطب الدیون والموجودات ٦المادة ــ 
   -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:

) م�ن ق�انون االدارة ٤) م�ن القس�م (۱۱یج�ري العم�ل باحكـــ�ـام الفق�رة (   -ب الدیون :ـــــشط –أ 
 بشأن شطب الدیون ۲۰۰٤لسنة / ۹٥المالیة  رقم /

 
ف��ي  ۱٦٦٥۳یراع��ى العم��ل بمنش��ور ع��ام دائ��رة المحاس��بھ الم��رقم   -ش��طب الموج��ودات : –ب 
حول شطب الموجودات ویخ�ول  ۱/۲/۲۰۰٦في  ۱٥۱۲والمعدل بأعمامھا المرقم  ۲۲/۱/۲۰۰٥

الوزیر المخ�تص او رئ�یس الجھ�ة غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة او رئ�یس االقل�یم او المح�افظ او رئ�یس 
 وبة  مجلس المحافظة صالحیة التصرف بالموجودات المشط

 
مرف��ق كت��اب االمان��ھ العام��ھ  ۲۰۱۱لس��نة /  ۱۹۱مراع��اة العم��ل بق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م  -ج 

بش��أن ش��طب الموج��ودات  ۲۰/٦/۲۰۱۱ف��ي  ۱۹۸٤٦/ أعم��ام/ ۱لمجل��س ال��وزراء الم��رقم ش/ز/
واضرار الحرب واعمام وزارة التخطیط / اللجنة المركزیة لشطب الموجودات واض�رار الح�رب 

  ۱۲/۱/۲۰۱۲في  ٤/٥/۹٤٤المرقم 
 

 ــ االلتزام بالتخصیصات  ۷المادة ــ 
  -: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲۰۰٤) لس�نة / ۹٥رق�م ( التاكید على االلتزام التام بأحكام ق�انون االدارة المالی�ة وال�دین الع�ام -أ 
ى تجھیز م�واد اوس�لع او تق�دیم خ�دمات ـــــلعدم الدخول بأي التزامات مالیةاو التعاقد عالمتضمنة 

 قبل التأكد من توفر التخصیص المالي الالزم لذلك في الموازنة المختصة 
 

الیجوز لمراكز ( دواوین ) الوزارات استغالل التخصیصات المعتم�دة لل�دوائر والتش�كیالت  –ب 
 التابعة لھا كما الیجوز استغاللھا لغیر االغراض المخصصة لھا 

 
بأستثناء  الیجوز استغالل تخصیصات المشاریع الراسمالیة الغراض االنفاق التشغیلي بتاتا" –ج 

مؤكدین على وج�وب محاس�بة االش�خاص المس�ؤولین ع�ن التج�اوز عل�ى مبلغ االشراف والمتابعھ 
التخصیص��ات المعتم��دة ف��ي الموازن��ة عل��ى وف��ق االج��راءات المنص��وص علیھ��ا بق��انون انض��باط 

 طاع العام وقانون االدارة المالیة موظفي الدولة والق
 

٥ 
 



یوق��ف ص��رف اي نفق��ة ف��ي حال��ة ص��دور اي ق��رار او توجی��ھ بایقافھ��ا وتعتب��ر التخصیص��ات  –د 
المالیة  المعتمدة  لھا في الموازنة مجمــــدة تلقائیا" والیجـــــ�ـوز الص�رف منھ�ا او طل�ب مناقلتھ�ا 

 الي غرض كان 
 
 

/كانون االول من السنة المالیة ۳۱ھا في ھذا القانون لغایة تستخدم االعتمادات المصادق علی -ھـ 
/۲۰۱۳ .  
 

وھ�ذه التعلیم�ات  ۲۰۱۳) لس�نة /  ۷ال یعمل بأي قرار مخالف لقانون الموازنة االتحادیة رقم ( -و
وال تتحمل الخزینة العامة اي اعباء مالی�ة لھ�ذا الق�رار م�ا ل�م یكتس�ب الش�رعیة القانونی�ة ویص�ادق 

 ) من القانون اعاله.۲٦لنواب استنادا ألحكام المادة (علیھ في مجلس ا
 
 

 ــ المناقالت  ۸المادة ــ 
 -ــــــــــــــــــــــــــ :ــــــــــ

ل��وزیر المالی��ة ص��الحیة اج��راء المناقل��ة ب��ین اعتم��ادات الموازن��ة العام��ة االتحادی��ة  -أ
والحس��ابات الرئیس��یة الس��نویة والموازن��ة التكمیلی��ة عل��ى مس��توى االب��واب واالقس��ام 

 والفرعیة .
 

ورئ�یس مجل�س  ورئ�یس الجھ�ة غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة والمح�افظ ر المخ�تصــول الوزیـیخ – ب
[الس���لع س���ي ـالت بیــ���ـن اعتمـ���ـادات الحســ���ـاب الرئیــــــ���صالحـ���ـیة اجــ���ـراء المناقالمحافظ���ة 

ض��من القس��م الموج��ودات ) لمس��تلزمات الخدمی��ة ، المس��تلزمات الس��لعیة ، ص��یانة (ا والخ��دمات ]
 الواحد من االعتمادات المصادق علیھا في الموازنة السنویة او التكمیلیة.

 
ورئ��یس مجل��س  ورئ��یس الجھ��ة غی��ر المرتبط��ة ب��وزارة والمح��افظ ر المخ��تصـ��ـالوزییخ��ول  -ج

تجاوز یة وبنسبة ال تالرئیس اتصالحــیة اجـــراء المناقـالت بیـــن اعتمــادات الحســـابالمحافظة 
%)  ( عش��رة م��ن المائ��ھ ) م��ن وح��دة ص��رف لوح��دة الص��رف االخ��رى  اي عل��ى مس��توى ( ۱۰(

 ۲۰۰٤لسنة / ۹٥) من قانون االدارة المالیة رقم ۹من القسم ( ۸القسم) استثناءاً من احكام البند 
 
 السمالیة ال�ى النفق�ات التش�غیلیة وأاجراء المناقلة من تخصیصات نفقات المشاریع الر جوزالی – د

 وبقیة النفقات . الرواتب مادة تتم من تخصیصات الموجودات غیر المالیة الى
 
 

یخول وزیر البلدیات واالشغال العامة االتحادي صالحیة اجراء مناقلة بین الموارد الذاتیة  -ھـ
لموازنات مؤسسات البلدیة ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب السلع 

ة بلدیة.والخدمات لكل مؤسس  
 

 
 
 
 
 

٦ 
 



 اعادة تخصیصــ  ۹المادة ــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عل��ى وزی��ر المالی��ة االتح��ادي اع��ادة تخص��یص المب��الغ المتبقی��ة وغی��ر المص��روفة م��ن المب��الغ  -أ 
والمتعلقة بتعویضات المحافظات والم�دن  ۲۰۱۲المعتمدة ضمن الموازنة العامة االتحادیة لسنة / 

 ۲۰۱۳واالف��راد المتض��ررین ال��ى موازن��ة الجھ��ة المس��تفیدة حص��راً ألج��راء ص��رفھا خ��الل س��نة /
) لس���نة /  ۹٥) م���ن ق���انون االدارة المالی���ة رق���م (٤)  م���ن القس���م (۱اءاً م���ن احك���ام الفق���رة (اس���تثن

) ۷) من قانون الموازنة االتحادیة رقم (۱٤واستنادا لما ورد بأحكام الفقرة ثالثاً من المادة (۲۰۰٤
 .  ۲۰۱۳لسنة /

 
ل للع�راق لزی�ارة على وزیر المالیة اعادة تخص�یص االی�رادات المتحقق�ة م�ن تأش�یرة ال�دخو –ب 

) الى موازن�ة المحافظ�ات المبین�ھ ادن�اه وحس�ب ۲۰۱۲و۲۰۱۱-۲۰۱۰العتبات المقدسة لالعوام (
النسب المؤشره ازاء كل منھا وعلى ان تصرف  على خدمات الزائرین والبنى التحتیة لھا اس�تنادا 

بة النفق�ات التش�غیلیة ) من القانون اع�اله عل�ى ان ال تتج�اوز نس�۱٤ألحكام الفقرة (ثامناً من المادة 
%) م��ن مجم��ل التخصیص��ات وی��تم التنس��یق ب��ین المح��افظین واالمن��اء الع��امین للعتب��ات ٥۰ع��ن (

 المقدسة في تحدید اوجھ صرف ھذه التخصیصات 
 %    محافظة كربالء ٤۰
 %    محافظة النجف۲٥
 %    محافظة صالح الدین / سامراء / وبلد۱٥
 %    محافظة بغداد / الكاظمیة ۱۰
 %    محافظة بغداد / االعظمیة بالتنسیق مع الوقف السني۱۰

 وحسب الضوابط والتعلیمات ادناه 
قیام وزارة الخارجیة تزوید وزارة المالی�ة / دائ�رة الموازن�ة بكت�اب رس�مي یتض�من  -۱

لغای��ة  ۱/۱مق��دار االی��رادات المتحقق��ة فع��الً ازاء حس��اب س��مة ال��دخول للفت��رة م��ن 
ة الدینی���ة حص��راً م��ن اص���ل اجم��الي االی���رادات وألغ��راض الس��یاح ۳۱/۱/۲۰۱۲

االجمالیة المتحققة ازاء حساب سمة الدخول والتي تظھرھا الحسابات الختامی�ة  لھ�ا 
والمرسلة الى دائرة المحاسبة بع�د اعتم�اد ت�دقیقھا عل�ى ان تردن�ا خ�الل  ۲۰۱۲لعام/

والمتعلق�����������ة بس�����������مة ال�����������دخول للواف�����������دین م�����������ن ( الھن�����������د /  ۲۰۱۳/٤/۱
 ن/البحرین/لبنان/دول الخلیج العربي )ایران/باكستا

 
قیام وزارة الخارجیة بأصدار اعمام الى كافة الممثلیات ف�ي الخ�ارج لغ�رض فص�ل   -۲

حساب االیرادات عن سمة دخول العراق لغرض زیارة المدن المقدسة كاف�ة بمع�زل 
عن ایرادات سمة الدخول المعمول بھا حالیاً لغرض معرفة االیرادات المتحققة فعالً 

 للغرض مدار البحث وللفقرة المشار الیھا اعاله
 

تقوم دائرة الموازنة بعد ورود تفاصیل االیرادات المشار الیھا اعاله من قب�ل وزارة  -۳
الخارجیة بتوزیعھا حسب النسب المشار الیھا اعاله واشعار المحافظة المعنی�ة ب�ذلك 

یھا اعاله لغرض تحدید لیتسنى لھا سرعة التنسیق مع االمین العام للعتبات المشار ال
اوجھ الصرف للمبالغ التي سیتم تخصیصھا لخدمة الزائرین والبنى التحتیة لھا ومن 
ثم یتم اشعار كل من وزارتي المالیة والتخطیط ك�ل حس�ب اختصاص�ھ لیتس�نى لھم�ا 

 وضع التخصیص الالزم ضمن موازنة المحافظة المعنیة
 

۷ 
 



تبة المقدس�ة ف�ي س�امراء االخ�ذ یراعى عند توزیع تخصیصات تأشیرات الدخول للع -٤
 بنظر االعتبار تخصیص مبالغ منھا لبلد والدجیل بأعتبار تواجد الزوار فیھما

عل��ى وزی��ر المالی��ة االتح��ادي وبالتنس��یق م��ع وزی��ر التخط��یط االتح��ادي اع��ادة تخص��یص  –ج 
الی��رادات االی��رادات المتحقق��ة فع��ال ف��ي المناف��ذ الحدودی��ة (البری��ة، البحری��ة، الجوی��ة) بم��ا فیھ��ا ا

لتأخر ورود البیانات المتعلقھ بھا  ۲۰۱۲والتي لم یجري صرفھا عام  ۲۰۱۱السیادیة خالل سنة/ 
 ۲۰۱۳من قبل المحافظھ المعنیھ بضمنھا محافظات اقلیم كردس�تان ال�ى موازن�ة المحافظ�ھ لع�ام / 

ھ اس��تناداً ك��الً حس��ب االی��رادات المتحقق��ة فع��ال ف��ي المناف��ذ الحدودی��ة الموج��ودة ف��ي تل��ك المحافظ��
) من القانون اع�اله وعل�ى ان یخص�ص لتأھی�ل واع�ادة اعم�ار ۱٤الحكام الفقره رابعاً من الماده (

 المنافذ الحدودیة حصراً التابعة لكل محافظة
 
 

عل��ى وزی��ر المالی��ة االتح��ادي وبالتنس��یق م��ع وزی��ر التخط��یط االتح��ادي اع��ادة تخص���یص  –د 
دودی��ة (البری��ة، البحری��ة، الجوی��ة) بم��ا فیھ��ا االی��رادات االی��رادات المتحقق��ة فع��ال ف��ي المناف��ذ الح

كالً حس�ب االی�رادات   ۲۰۱۳الى موازنة المحافظات الحدودیھ لعام / ۲۰۱۲السیادیة خالل سنة/ 
المتحققھ فعالً في المنافذ الحدودیھ الموجوده في تلك المحافظ�ھ وعل�ى ان تخص�ص المب�الغ لتأھی�ل 

تابعھ لكل محافظھ حصراً استناداً الحكام الفقره خامساً من الم�اده واعادة اعمار المنافذ الحدودیھ ال
 ) من القانون اعاله وحسب الضوابط والتعلیمات المبینة ادناه۱٤(
 

تقوم كل من وزارة الخارجیة ووزارة النق�ل االتح�ادیتین والھیئ�ة العام�ة للكم�ارك  -اوالً:
والھیئ�ة العام�ة للكم�ارك ف�ي حكوم�ة اقل�یم التابعة لوزارة المالیة االتحادیة ووزارة النقل 

كردستان بتزوید وزارة المالیة االتحادیة / دائرة الموازن�ة بج�داول تفص�یلیة تتض�من م�ا 
 -یأتي :

 
مبالغ رسوم ادخال جثم�ان العراق�ي االص�ل المتج�نس بجنس�یة اخ�رى والمستحص�لة  -۱

الحس����اب م����ن قب����ل وزارة الخارجی����ة والمعتم����دة ازاء  ۲۰۱۲فع����الً خ����الل ع����ام /
)۱/٤/٥/۲/۲( 
 

) ۱/٤/٥/۲/۲٥مب��الغ رس��وم المس��افرین بالط��ائرات المدنی��ة المبوب��ة ازاء الحس��اب ( -۲
م��ع بی��ان اس��م  ۲۰۱۲والمستحص��لة م��ن قب��ل المنش��أة العام��ة للطی��ران الم��دني ع��ام /

 المحافظة والمطار المستحصل منھ فعالً 
 
م��ن قب��ل  ۲۰۱۲مب��الغ اج��ور خ��دمات ھب��وط وای��واء الط��ائرات المستحص��لة ع��ام / -۳

) مع بیان اس�م ٤/۲/۲/۲/۱٥المنشأة العامة للطیران المدني والمبوبة ازاء الحساب (
 المحافظة والمطار المستحصل منھ فعالً 

 
مبالغ الرسوم المفروضة على السیارات التي ستغادر العراق والمستحصلة فعالً من  -٤

 ) ٤/۲/۲/۲/۱۰والمبوبة ازاء الحساب ( ۲۰۱۲قبل الھیئة العامة للكمارك عام /
عبر المناطق الحدودیة من ۲۰۱۲مبالغ رسوم اعادة االعمار المستحصلة فعالً عام / -٥

قب���ل الھیئ���ة العام���ة للكم���ارك وازاء ك���ل منف���ذ عل���ى ح���دة والمبوب���ة ازاء الحس���اب 
) م��ع ذك��ر اس��م المحافظ��ة العائ��د لھ��ا المنف��ذ أو رس��وم او االی��رادات ۱/۱/۲/٥/۱(

عل����ى القط����اع الخ����اص ازاء الحس����اب  المتأتی����ة ع����ن ض����ریبة ال����وارد الكمرك����ي

۸ 
 



) او االیرادات المتأتیة عن ضریبة الوارد الكمركي على القطاع الع�ام ٤/۱/۱/٥/۱(
) او االی��رادات المتأتی��ة ع��ن ض��ریبة ال��وارد ۱/٥/۱/۱/٥والمبوب��ة ازاء الحس��اب (

) ف�ي حال�ة قی�ام ۱/٥/۱/۱/٦الكمركي على القطاع المختلط والمبوبة ازا ءالحس�اب (
 االتحادیة بتطبیق قانون التعرفة الكمركیة الحكومة

 
قیام دائ�رة الموازن�ة ف�ي وزارة المالی�ة بأش�عار المحافظ�ات ذات العالق�ة ب�االیرادات  -٦

الفعلی��ة والمستحص��لة م��ن قب��ل الجھ��ات التابع��ة لمح��افظتھم لغ��رض س��رعة تزوی��دھا 
حس�ب  بجداول تفصیلیة بالمبالغ التي سیتم اضافتھا ال�ى موازن�ة ك�ل محافظ�ة مبوب�ة

او  ۲۰۱۳التص���نیف الخماس���ي المعتم���د ض���من النفق���ات الجاری���ة لموازنھ���ا لع���ام /
التصنیف االقتصادي والتبویب الخماسي للمشروع المطلوب تخصیص المبالغ ازاءه 
بالتنسیق مع وزارة التخط�یط ولیتس�نى ل�دائرة الموازن�ة اض�افة المب�الغ م�دار البح�ث 

 فذ الحدودیة التابعة لكل محافظةوعلى ان یخصص لتأھیل واعادة اعمار المنا
لوزیر المالیة صالحیة اعادة تخصیصات المبالغ المتبقیة من تخصیصات االدویة  -ھـ 

الى موازنة وزارة الصحة لعام  ۲۰۱۲والمستلزمات الطبیة المعتمدة ضمن موازنة سنة / 
لسنة /  ۹٥الیة رقم ) من قانون االدارة الم٤) من القسم ( ۱استثناءاً من احكام الفقرة (  ۲۰۱۳/

۲۰۰٤ 
 

لوزیر المالیة االتحادي زیادة االعتمادات المصدقة والالزمة لتغطیة كلف االعمال التي یقوم  -و
بھا المركز الوطني للمختبرات االنشائیة والمركز الوطني لألستشارات الھندسیة التابع لوزارة 

لك االعمال استثناءاً من القسم یذ ت% من االیرادات المتأتیة عن تنف٥۰االعمار واالسكان بحدود 
وعلى ان تصرف المبالغ لتطویر المركزین  ۲۰۰٤لسنة / ۹٥) من قانون االدارة المالیة رقم  ۱(

) من قانون الموازنة االتحادیة ۱۷اعاله ودعم كوادرھا الفنیة واالداریة استناداً ألحكام المادة (
۲۰۱۳) لسنة / ۷رقم (  

 
 

دي صالحیة اضافة تخصیصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من لوزیر المالیة االتحا -ز
في سجالت دائرة المحاسبة والتي صرفت نتیجة تشریع  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲لغایة  ۱/۱/۲۰۰۸

قوانین من قبل مجلس النواب أو قرارات صادرة عن مجلس الوزراء االتحادي وبعد ان  یتم 
قة مجلس الوزراء االتحادي علیھا وحسب تدقیقھا من قبل دیوان الرقابة المالیة االتحادي ومصاد

 الضوابط التالیة
قیام دائرة المحاسبة بتدقیق وتایید مبالغ السلف المصروفة في سجالتھا وبالتنسیق مع  -۱

 االدارات المعنیة
اثبات المبالغ المعادة من ھذه السلف من قبل تلك الجھات ویتم تبویبھا حسب اوجھ  -۲

متضمن التصنیف الخماسي مع ذكر تبویب  الصرف وحسب تبویب الموازنة السنویة
 الباب والقسم

قیام الدوائر المعنیة بتقدیم موازین المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة بعد  -۳
 تدقیقھا من قبل دیوان الرقابة المالیة

تقوم دائرة المحاسبة بتزوید دائرة الموازنة بجداول تفصیلیة مدققة وموضح فیھا مبالغ  -٤
 والجھات المصروف لھا مؤیدة بذلك صحة البیانات الواردة فیھا  السلف

تقوم دائرة الموازنة برفع التوصیھ الى مجلس الوزراء االتحادي ألتخاذ قرار  -٥
 بأطفاءالسلف  واضافة التخصیصات المالیة لھا دون ان یترتب علیھا صرف فعلي.

 

۹ 
 



 ــ المخالفات المالیة  ۱۰المادة ــ
أو  على الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وق�وع -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :

مخالف��ة للتعلیم��ات المالی��ة والمحاس��بیة ان یثب��ت رأی��ھ عل��ى م��ذكرة الص��رف تحریری��ا"  اكتش��اف
عل�ى ویعتبر مسؤوالً عن التجاوز في حالة ع�دم تثبی�ت ذل�ك  لغرض اطالع اآلمر بالصرف علیھا

وعلی��ھ اب��الغ دی��وان الرقاب��ة المالی��ة م��ن مس��تندات الص��رف اعتم��اداً عل��ى س��جالت التخصیص��ات 
خالل ممثلیھ الموجودین في ال�وزارة او ال�دائرة وفق�ا" للتش�ریعات المعنی�ة ومراع�اة احك�ام ق�انون 

  ۲۰۰٤لسنة/  ۹٥رقم االدارة المالیة 
 
 

 العراق البعثات والزماالت والدراسات خارجــ  ۱۱المادة ــ
 -ــــــــ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على جمیع الوزارات والجھات غی�ر المرتبط�ھ ب�وزاره الت�ي ل�دیھا بعث�ات او زم�االت او اج�ازات 
سب النسب السكانیھ لكل دراسیھ خارج العراق االلتزام بتوزیع حصص المقاعد المخصصھ لھا ح

 ۲۰۱۱) لس��نة / ۱٦٥والتعلیم��ات رق��م ( ۲۰۰۹) لس��نة / ۱٤محافظ��ھ وااللت��زام بالق��انون رق��م (
 صادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 
 

 ــ السلع والخدمات   ۱۲المادة ــ
 -ــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخدمیة المستلزمات ا –أ 
 -:  والطائرات استئجار العقارات والبنایات -اوال" :

)  تعف�ى ال�دوائر الممول��ة مركزی�ا" م��ن دف�ع ب�دل االیج��ار لالبنی�ة والعق��ارات الت�ي تش��غلھا اذا  ۱( 
مؤك�دین عل��ى   ومخص�ص لھ��ا وف�ق االص��ول كان�ت ھ�ذه العق��ارات واالبنی�ة تع��ود ل�وزارة المالی��ة

 تقع ضمن مسؤولیة الدوائر الشاغلة لھا صیانة العقارات والمباني التي 
 
م��ن الش��ركات  ال��دائرة الممول��ة مركزی��اً  او ذاتی��اً تس��تأجر عق��ار او بنای��ة )  ام��ا اذا كان��ت  ۲( 

المع�دل  ۱۹۸٦لس�نة  ۳۲یكون التأجیر وفق قانون بیع وایجار اموال الدول�ة رق�م  والھیئات العامة
ع الع�ام بم�ا ف�ي ذل�ك الممول�ة ذاتی�اً والم�ؤجرة م�ن اما اذا ك�ان المس�تأجر م�ن دوائ�ر الدول�ة والقط�ا

القطاع الخ�اص یج�ري العم�ل وف�ق توجیھ�ات لجن�ة الش�ؤون االقتص�ادیة المنحل�ة المتمثل�ة بكتابھ�ا 
المبل��غ بكت��اب وزارة المالی��ة / ال��دائرة القانونی��ة الم��رقم  ۸/۷/۲۰۰۱ف��ي  ۱۸۸۳الم��رقم  ل. ص /

  ۲٦/۷/۲۰۰۱في  ۲۰۷۹٥
 
 
الط�ائرات الخاص�ة بش��كل مطل�ق عل�ى حس�اب الدول��ة للجھ�ات كاف�ة ع�دا الھیئ��ات ) من�ع ت�أجیر ۳(

الرئاس��یة ال��ثالث ( رئاس��ة مجل��س الن��واب ورئاس��ة الجمھوری��ة ورئاس��ة مجل��س ال��وزراء ) لح��ین  
 شراء الطائرات الخاصھ .

 
 
 -: واالیفاد مخصصات السكن  -ثانیا" : 
بش�أن  ۲۰۰۸) لسنة / ٤٥/ ثانیاً/أ) من قانون الخدمة الخارجیة رقم ( ۱٤العمل وفق المادة (  )۱(

 لموظفي الخدمة الخارجیة العاملین خارج العراق نفقات السكن

۱۰ 
 



 
) الیج��وز ص��رف مخصص��ات ب��دل الس��كن للم��وظفین والع��املین ف��ي اجھ��زة الدول��ة اال بق��انون ۲(

 ل الخزینة العامة لنفقات السكنویراعى حجب تلك المخصصات في حالة تحم
 
 
في حالة حاجة ال�وزراء ورؤس�اء الجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة  ووك�الء ال�وزارات  -:ا"لثثا 

حصراً  الى سكن ألس�باب امنی�ة مقنع�ة یتوج�ب استحص�ال الموافق�ات االص�ولیة م�ن خ�الل تق�دیم 
 -ء وفق االلیة التالیة:طلب الى دولة رئیس الوزراء عن طریق االمانة العامة لمجلس الوزرا

 
ترك امر تحدید االیجار السنوي لسكن اعضاء مجلس الوزراء ال�ى اللجن�ة المختص�ة المش�كلة  –أ 

ف�ي االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء لتق�دیر ب��دالت االیج�ار للعق�ارات المرش�حة م�ن قب�ل ال��وزراء 
 .۲٤/۲/۲۰۱۱) في ٥/٤۲/٤۹۱استناداً لكتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ن/

 
)  ملی��ون دین��ار (س�تة وثالث��ون ملی��ون دین��ار) ۳٦ان ال یتج�اوز مبل��غ االیج��ار الس�نوي ع��ن ( -ب 

تتحملھا الوزارة المعنیة ویكون االیجار بأسم الوزارة ولمدة سنة غیر قابلة للتجدی�د اس�تنادا لكت�اب 
 ۸/۱۱/۲۰۱۰) في ۲/۱/۱۰/۳۸۹۷۰االمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونیة المرقم (ف/

 فیما یتعلق بالسادة وكالء الوزارات حصراً.
 

اما بشأن رؤوساء الجھات غیر المرتبطة بوزارة فیتم مفاتحة االمانة العامة لمجلس ال�وزراء  –ج 
 بشأنھا كل على حدة.

 
مجل�س والمبلغ بكتاب االمانة العامة ل ۲۰۱۲لسنة /  ٤۲۰یتم العمل بقرار مجلس الوزراء رقم  -د

المتض����من اس����تثناء  ۲۱/۱۱/۲۰۱۲والم����ؤرخ ف����ي ۳٦۷۰۱/ ۱۰/۱/٥ال����وزراء الم����رقم ش.ز/
المفوض��ین ف��ي المفوض��یة العلی��ا لالنتخاب��ات م��ن مض��مون كت��اب االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزراء 

  ۱٤/٥/۲۰۱۲في  ۱٦۷۷۹/ ۲/۱/۲۷المرقم ق/
 
 

 ۲۷/۱۱۲/ ۲/۱رة القانونیة رقم ق/مراعاة العمل بأعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائ -ھـ
بشأن عدم تجدید عقد ایج�ار المب�اني المتخ�ذة موق�ع ب�دیالً لل�وزارة او الجھ�ة غی�ر  ۷/۱/۲۰۱۳في 

 المرتبطة بوزارة او المحافظة 
 

المعم�م بكت�اب االمان�ة العام�ة  ۲۰۱۲لس�نة / ۳٦۳نشیر الى ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م  -رابعاًُ◌:
بشأن صالحیة استئجار دور سكنیة لألطباء  ۱۱/۱۰/۲۰۱۲في  ۳۲۱٥۹لمجلس الوزراء المرقم 

 عند الضرورة القصوى وخصوصاً لألختصاصات النادره
 

نش��یر ال��ى البن��د اوالً وثانی��اً وثالث��اً بش��أن اعض��اء الحكوم��ة االنتقالی��ة ال��واردة ب��األمر  --خامس��اً:
) ف���ي ٤۸/۱۲۷٤) الص���ادر بكت���اب مكت���ب رئ���یس ال���وزراء الم���رقم (م . ت /٤۳ال���دیواني رق���م (

 ۱۷/۱۲/۲۰۰۹) في ۱۸/۷٦۹۸وكتاب مكتب رئیس الوزراء المرقم (م .ت/ ۳/۸/۲۰۰۹
   -سادساً:

ورد بأعم���ام ال���دائرة القانونی���ة/ وزارة المالی���ة بش���أن ض���وابط االیف���اد والس���فر االلت���زام بم���ا  -أ
) ف��ي ۱۹٥۷۸المع��دل باعم��ام ال��دائرة الم��ذكورة ب��الرقم ( ۱۹/۱۰/۲۰۰۹) ف��ي  ٤٦۰۳۲الم��رقم(

المس��تند لكت��اب االمان��ة العام��ة لمجل��س  ۲/۳/۲۰۱۱) ف��ي ۹٦۰۳واعمامھ��ا الم��رقم ( ۲۰۱۰/٥/٥
 ٥٤٤۸۱وتعامیمھ���ا المرقم���ھ  ۱۳/۱۲/۲۰۱۰) ف���ي ۸/۱/۱/۹/٤۲٦۰٦ال���وزراء الم���رقم (م ت/

۱۱ 
 



 ۲۳/۲/۲۰۱۲و ۲۰۱۱/ ۳۱/۱۰و  ۲٥/۱۰/ و۲۸/۸المؤرخ في  ۱٤۲٤۰و۷۰٤۹٦و  ٥۱۳۱۷و
 ۹/۱/۲۰۱۳في  ۱٥۲٦و  ۲۳/۹/۲۰۱۲في  ۷٥۱٥۲و  ٦/۸/۲۰۱۲في  ٦۱٤٤٤و 
 

تقوم الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بفتح حساب خ�اص بال�دوائر لص�رف نفق�ات  -ب 
موفدین حصراً في مصرفي الرافدین والرشید وی�تم تس�جیل ص�رف الس�لف ف�ي س�جالت االدارة ال

وف��ق س��عر البن��ك المرك��زي المعل��ن وت��تم تس��ویة الس��لف وفق��اً ل��نفس س��عر ص��رف الس��لفة وتتحم��ل 
 موازنة الدوائر المعنیة فروقات مبادلة اسعار العملة عن طریق اجراء المناقلة

 
 
 

  المستلزمات السلعیة -ب   
-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  

ترشید استھالك الوق�ود والم�اء والكھرب�اء وتف�ادي اي ھ�در فیھ�ا وعل�ى كاف�ة ال�وزارات والجھ�ات 
ان تع�ي ب�ان اج�ور ھ�ذه الخ�دمات ھ�ي  والمحافظات و مج�الس المحافظ�ات غیر المرتبطة بوزارة

ینة الدولة تتحمل دعم غیر مباشر لھ�ذه الخ�دمات ل�ذلك نؤك�د اقل بكثیر من كلفتھا الحقیقیة وان خز
 على ضرورة الضغط علیھا  وترشید استخدامھا

 
 جـ ــ صیانة الموجودات 

-ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  
( االث�اث االجھ�زة المك�ائن  یراعى اج�راء الص�یانة الوقائی�ة والدوری�ة لموج�ودات الدول�ة المنقول�ة

وغیر المنقولة كاالبنیة والعقارات وفق برنامج زمن�ي یع�د ل�ذلك بم�ا فیھ�ا ص�یانة االث�اث  ) االالت
 .واالجھزة والمكائن واالالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــ الموجودات غیر المالی�ة بأس�تثناء الموج�ودات غی�ر المالی�ة  ۱۳المادة ــ 
 للمشاریع الراسمالیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

یج��ب مراع��اة ع��دم ش��راء او اس��تمالك مب��اني او اراض��ي جدی��دة اال ف��ي  المب��اني واالراض��ي :
 -الحاالت الضروریة ووفق الصالحیات القانونیة والمالیة مع مراعاة االتي :

 
أ ــ یش�ترط ت�وفر االعتم�ادات المالی�ة الالزم�ة بم�ا یغط�ي متطلب�ات االس�تمالك او الش�راء وتس�قط 

لس��نة المالی��ة المختص��ة اذا ل��م ی��تم االس��تمالك او التخصیص��ات المعتم��دة ل��ذلك الغ��رض بأنتھ��اء ا

۱۲ 
 



 ۹٥ق�انون االدارة المالی�ة رق�م / ) م�ن٤) م�ن القس�م (۱الفق�رة ( الشراء فع�ال" اس�تنادا" ال�ى احك�ام
 .  ۲۰۰٤لسنة /

 
ب ـ��ـ االخــــ��ـذ بنظ��ر االعتب��ار كلف��ة الص��یانة الالزم��ة لھ��ذه االبنی��ة عن��د وض��ع التخصیص��ات ف��ي 

 . الموازنة 
 

) لس�نة ۱۲الة استمالك اراضي او ش�راء مب�اني تراع�ى احك�ام ق�انون االس�تمالك رق�م (ج ــ في ح
المعدل في حالة ع�دم ت�وفر ھ�ذه االراض�ي ل�دى دوائ�ر الدول�ة االخ�رى لغ�رض اس�تغاللھا  ۱۹۸۱

 . بشكل افضل 
 

د ــ الیجوز مطلقا" شراء االثاث والسیارات والمكائن واللوازم الغراض دوائ�ر الدول�ة محس�وبا" 
المش��اریع (ات  ـلــ��ـى غی��ر موازن��ة االدارة المختص��ة كم��ا الیج��وز احتس��ابھا عل��ى تخصیص��ع

االس��تثماریة ) م��ن الموازن��ة م��الم تتض��من فق��رات المش��روع مث��ل ھ��ذه النفق��ات ولحس��اب الجھ��ة 
المستفیدة بصورة واضحة وصریحة ویتحمل مسؤولیة مخالفة ذلك كل من اآلم�ر والمس�ؤول ع�ن 

 .   ۲۰۰٤) لسنة /۹٥رقم ( االدارة المالیةالصرف ووفقا" لقانون 
 
 
 

   -تخصیصات احتیاطي الطوارئ   : ــ ۱٤المادة ــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضوابط ندرج ادناه  ۲۰۱۳) لسنة/ ۷من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( ٥استنادا الحكام المادة/ 
المح��ددة ألس��تخدام تخصیص��ات احتی��اطي الط��وارئ م��ن قب��ل رئ��یس ال��وزراء االتح��ادي و  وزی��ر 

 المالیة االتحادي  مشتركاً او مجلس الوزراء.
تنفیذ القرارات الصادره عن مجلس الوزراء بعد تشریع قانون الموازنة العامة االتحادیة لسنة/  -۱

۲۰۱۳ 
خصصة ضمن الموازنة انفا وكذلك في حالة طل�ب زی�ادة مب�الغ ان لم تكن لتلك الوزارات مبالغ م 

 التخصیصات المذكورة. 
المبالغ التي تترتب على تنفیذ القوانین التي تقر من الجھ�ات التش�ریعیة المختص�ة وتنف�ذ خ�الل  -۲

 (التمویل المركزي). ۲۰۱۳السنة/ 
 تلبیة الحاجات الضروریة الملحة التي تتطلبھا الظروف الراھنة . -۳
 
 
 

ــ  ۱٥المادة ــ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ق�انون تع�ویض المتض�ررین ج�راء العملی�ات الحربی�ھ  ۲۰۰۹)  لس�نة/ ۲۰نشیر الى ق�انون رق�م (
واالخط���اء العس���كریھ والعملی���ات االرھابی���ھ  وكت���اب وزارة المالی���ة/ ال���دائرة القانونی���ة الم���رقم 

وكت��اب وزارة المالی��ة/  ۲۰۱۰) لس��نة/  ۱( ومرفق��ھ تعلیم��ات ع��دد  ۲۲/٦/۲۰۱۰) ف��ي ۳۰۸٦۷(
المتض��منة اس��س المطالب��ة بالتعویض��ات  ۱۹/۱۰/۲۰۱۰) ف��ي ۸۸۹۰ال��دائرة القانونی��ة الم��رقم (

) لسنة ٤ومرفقھ تعلیمات عدد ( ٦/۷/۲۰۱۱في   ۳۸۲۲۸وكیفیتھا وكتاب الدائره القانونیة المرقم 
 اعاله .) المشار الیھا  ۱التي حلت محل التعلیمات عدد (  ۲۰۱۱/
 

۱۳ 
 



ق���انون تع���ویض ۲۰۱۲لس���نة / ۱۰۲المع���دل بالق���انون رق���م  ۲۰۰۹) لس���نة/ ٥وق���انون رق���م ( -
) ۲المتض��ررین ال��ذین فق��دوا ج��زءا م��ن اجس��ادھم ج��راء ممارس��ات النظ��ام البائ��د وتعلیم��ات رق��م (

وتعلیم�ات ع�دد  ٥/٤/۲۰۱۰) ف�ي ٤۱٤۹المنش�ورة ف�ي الوق�ائع العراقی�ة ذي الع�دد ( ۲۰۱۰لسنة/
  .۱۳/۱۰/۲۰۱۰في  ۸٥۹٦مرفق كتاب وزارة المالیة/ الدائرة القانونیة المرقم  ۲۰۱۰لسنة/) ۳(
 
ق�انون تعویض�ات ممتلك�ات المتض�ررین م�ن قب�ل النظ�ام البائ�د ۲۰۱۰) لس�نة/ ۱٦وقانون رقم ( -

 والموضح فیھا عمل اللجان. ۲۰۱۰) لسنة/ ٤وتعلیمات رقم (
 
بش�أن التعویض�ات ع�ن االض�رار الت�ي  ۲٤/۱۲/۲۰۰٦) في ٤۳۱٤كتاب وزارة العدل المرقم ( -

 سببتھا القوات االمریكیة.
 

ــ  ۱٦المادة ــ   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الوزارات والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة او االقل�یم او المحافظ�ة غی�ر المنتظم�ة ب�اقلیم او 
ة بموض�وع دراس�ة ظ�اھرة مجلس المحافظة العم�ل بالتوص�یات ال�واردة بمحض�ر اللجن�ة المختص�

تعدد مصادر التمویل لوحدات االنف�اق الممول�ة مركزی�اً والمص�ادق علیھ�ا م�ن قب�ل االمان�ة العام�ة 
 .۲۸/۲/۲۰۱۱) في ۷/۲/٦۸٥۹لمجلس الوزراء بموجب كتابھا المرقم (ش ل/ص/

 
 

-۱۷-المادة   
ـــــــــــــــــــــــــــ  

او االقل�یم او المحافظ�ة غی�ر المنتظم�ة ب�اقلیم او على الوزارات والجھ�ات غی�ر المرتبط�ة ب�وزارة 
مجلس المحافظة مراعاة العمل بما ورد بكتاب االمان�ة العام�ة لمجل�س ال�وزراء/ المكت�ب التنفی�ذي 

المتض��منة توجیھ��ات دول��ة رئ��یس ال��وزراء بش��أن  ۱٤/۲/۲۰۱۱) ف��ي ٥/٤۲/٤۰۷الم��رقم(م خ/
 معالجة الخلل في ادارة الدولة ومؤسساتھا.

 
 
 
 
 
 
 
الھیئات والشركات العامة ( الدوائر الممولة ذاتیا" ) اتــ موازن ۱۸مادة ــ ال  

  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۰۰٤) لس���نة/ ۹٥رق���م (یة ــــــ���ــــ) م���ن ق���انون االدارة المال۸نشیــــ���ـر ال���ى احك���ام القس���م ( -أ 

ف�ي موازن�ة الحكوم�ة  الممول�ة ذاتی�اً  دخل موازنة المؤسسات او الشركات العامةـــــ[ الت المتضمن
الفیدرالی��ة والت��دخل ایض��ا" ف��ي اي جھ��ة حكومی��ة اخ��رى ولك��ل مؤسس��ة او ش��ركة عام��ة ان تع��د 

تق�دم ال�ى وزی�ر المالی�ة و ختصموازنتھا التخطیطیة المقترحة وبعد مصادقة مدراءھا والوزیر الم
 .لغرض المراجعة والمصادقة النھائیة ] 

 

۱٤ 
 



وكذلك الحال بالنس�بة ال�ى اج�راء اي تع�دیل ف�ي الموازن�ة او اج�راء المن�اقالت ب�ین التخصیص�ات 
استحصال موافقة ھذه الوزارة مقدما" قبل العمل بتعدیلھا بأستثناء المؤسسات البلدیة  یقتضيحیث 

 . واالشغال العامة  البلدیاتالتابعة لوزارة 
 

مؤك�دین  ۲۰۰٤لس�نة  ۹٥م�ن ق�انون االدارة المالی�ة  رق�م  ۸م�ن القس�م / ٤نشیر الى الفقرة / –ب 
 . االلتزام بما ورد فیھا 

 
 

م��ن ال��ربح الرأس��مالي المتحق��ق ع��ن  بی��ع الموج��ودات  % ( خمس��ون م��ن المئ��ة )٥۰ایلول��ة  -ج��ـ
المس��تھلكة والمش��طوبة ل��وزارة المالی��ة بع��د اس��تبعاد القیم��ة الدفتری��ة للموج��ودات اس��تناداً لم��ا ورد 

الوارد بكتاب االمانة العامة لمجلس  ۸/٦/۲۰۰۹في  ۲٦٤س.ل / قرار لجنة الشؤون االقتصادیة ب
 .۱٥/٦/۲۰۰۹) في ۱۷۷۸٤/اعمام/۸/۱/۱الوزراء رقم (م.ت /

 
ی��تم تموی��ل احتس��اب مب��الغ الم��نح واالعان��ات غی��ر المس��تخدمھ م��ن المب��الغ المخصص��ة ل��دوائر  -د

وف�ق المع�اییر المحاس�بیة المس�تخدمة  ۲۰۱۲الدولة وشركات القط�اع الع�ام بانتھ�اء الس�نة المالی�ة /
وف�ق ھ�ذه االس�س الحتساب الصرف النھائي وتعتبر المب�الغ الفائض�ھ او المدفوع�ھ بص�وره زائ�ده 
 . ۲۰۱۳دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائره او  الوحدة في السنة المالیة /

 
 

تقوم جمیع الشركات العامة التابعة للوزارات االتحادیة بأستحصال قرض لتمویل العجز في  –ھـ  
م�ن قب��ل  نش�اطاتھا م�ن المص�ارف العراقی�ة الحكومی�ة بع�د تق�دیم دراس�ات الج�دوى وع�دم تمویلھ�ا

لس�نة/  ۲۲وفق�ا لق�انون الش�ركات العام�ة رق�م  ۱/۱/۲۰۱۲الموازنة العامة االتحادی�ة اعتب�اراً م�ن 
عج��زاً ف��ي تغطی��ة نفقاتھ��ا التش��غیلیة اس��تناداً  ۲۰۱۲والت��ي تظھ��ر حس��اباتھا الختامی��ة لع��ام/ ۱۹۹۷

ء مرف��ق كت��اب االمان��ة العام��ة لمجل��س ال��وزرا ۲۰۱۱لس��نة / ۳۹۸لق��رار مجل��س ال��وزراء رق��م 
مرف�ق كت�اب االمان�ة  ۲۰۱۱لس�نة / ٥۰وقرار مجلس ال�وزراء رق�م  ۲۷/۱۰/۲۰۱۱في  ۳۸۲۱۱

 ۹/۲/۲۰۱۱في  ٤۸۹٤العامة لمجلس الوزراء رقم 
 
 
اال بع��د  ۱۹۹۷) لس��نة / ۲۲ع��دم ص��رف ح��وافز االرب��اح وف��ق ق��انون الش��ركات العام��ة رق��م ( -و

 بة المالیة بشأن الحسابات الختامیةتسدید دیون الخزینة العامة وبعد تنفیذ مالحظات دیوان الرقا
 
 
 
 
 

  -: ــ ۱۹المادة ــ 
 ۲۰۱۲لسنة / ۲۷على مجالس المحافظات كافة االلتزام بما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 

/ ۱۰/۱مرفق كتاب االمانھ العامھ لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش ز /
صالحیة مجالس المحافظات في اصدار بشأن تعطیل  ۱۹/۱/۲۰۱۲في  ۳۳۹۹أعمام/ 

التشریعات المحلیھ المتعلقھ بفرض الضرائب والرسوم في الوقت الحاضر مالم یصدر قانون 
اتحادي من السلطھ المركزیھ یبین فیھ نوع الضرائب ووعائھا وحدودھا ونوع الخدمات التي 

لضرائب اال بصدور تستوفى عنھا الرسوم وبھذا فأن لیس للمجالس المذكوره فرض الرسوم وا
 القانون االتحادي انفاً 

۱٥ 
 



 
 
 

 المادة-۲۰- :- 
  " :اوال

االقلیم او المحافظة  حكومة سببھاتتقوم وزارة المالیة االتحادیة باستقطاع مبالغ الضرر التي 
مد كابالت أرضیة لخدمة ب اأو عدم سماحھباستخدام الفضاء الجوي  انتیجة عدم سماحھ

االتحادیة أو العالمیة في جمھوریة العراق ألغراض شركات الھاتف االتصاالت واالنترنیت 
من الحكومة االتحادیة من حصة االقلیم او المحافظة  النقال وشركات خدمات االنترنیت المجازة

وتقوم  عند التمویل وتحدیدا من االیرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الھاتف النقال.
ید الضرر وعرضھ على مجلس الوزراء االتحادي التخاذ وزارة االتصاالت االتحادیة بتحد

القرار بشأنھ وفي حالة اعتراض حكومة االقلیم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء 
 االتحادي یحال النزاع الى المحكمة االتحادیة للبت فیھ .

 
 

           
  : ثانیاً    
التي یسببھا االقلیم او المحافظة المنتجة باستقطاع مبالغ الضرر تقوم وزارة المالیة االتحادیة  

عند عدم تسلیم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط االتحادیة لغرض التصدیر ویستقطع مبلغ 
وتقوم  ۲۰۱۳الضرر من تخصیصات االقلیم او المحافظة المنتجة في الموازنة االتحادیة لعام 

الوزراء االتحادي التخاذ القرار وزارة النفط االتحادیة بتحدید الضرر وعرضھ على مجلس 
بشأنھ وفي حالة اعتراض حكومة االقلیم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء االتحادي یحال 

 النزاع الى المحكمة االتحادیة للبت فیھ .
 

 ثالثاً :
تقوم وزارة المالیة االتحادیة باستقطاع مبالغ الضرر الذي یسببھ االقلیم او المحافظة نتیجة عدم  

سماحھم بمد خطوط الطاقة الكھربائیة وتقوم وزارة الكھرباء االتحادیة بتحدید الضرر وعرضھ 
على مجلس الوزراء االتحادي التخاذ القرار بشانھ وفي حالة اعتراض حكومة االقلیم او 

لمحافظة على قرار مجلس الوزراء االتحادي یحال النزاع الى المحكمة االتحادیة للبت فیھا  
 
 
 

 
 

۱٦ 
 


