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 2019تعليمات تنفيذ املوازنات التخطيطية للقطاع العام لسنة/

 القســم األول 

إن دلیل حسابات النظام المحاسبي الموحد اعتمد مبدأ الشفافیة والشمولیة وعلى الشركات العامة والهیئات 

العاملة فیها من والدوائر الممولة ذاتیا إعداد البیانات المالیة اآلتیة لغرض تمكین هیأت الرقابة المالیة 

 المتابعة والتدقیق والرقابة.

 -:میزان المراجعة الشهري -1

یبـــین فیـــه مقـــدار المبـــالغ التـــي حققتهـــا الشـــركة أو الهیئـــة أو الـــدائرة شـــهریًا والتـــي أدرجـــت ضـــمن موازنتهـــا 

التخطیطیة وبیان أوجه الصرف مع تقریر یوضح فیه مقدار مفردات هذه النفقات كما ونوعا بحیث یعطي 

المیــــزان صــــورة واضــــحة عمــــا قامــــت بــــه الشــــركة أو الهیئــــة خــــالل الشــــهر المنصــــرم ســــواء بالنســــبة إلــــى 

المصروفات الفعلیة و أوجه صرفها أو اإلیرادات حسـب مصـادر تحصـیلها وعلـى إن یعـد میـزان المراجعـة 

 0) أیام من نهایة كل شهر 10الشهري في موعد ال یتجاوز (

 الموازنة النقدیة-2

ات العامة والهیئات والدوائر الممولة ذاتیا بتنظیم موازنة نقدیة شهریة فعلیـة للنفقـات واإلیـرادات تلتزم الشرك

التي حصلت خالل الشهر على ان تتضمن التدفقات النقدیة من الحسابات الوسیطة (السلف واألمانـات ) 

موقــف السـیولة النقدیــة مــن  وكـذلك المبــالغ النقدیـة مــن الــدائنون والمـدینون وكافــة العملیــات الحسـابیة لبیــان

حیــث الوقـــت والمبلــغ المطلـــوب علـــى أن یشــفع بتقریـــر یوضـــح الحركــة فـــي تلـــك الحســابات خـــالل الشـــهر 

 المعني من واقع استمارات موحده.

 الحسابات الختامیة – 3
 2018یقتضي على كل شركة عامة أو هیئة أو دائرة ممولة ذاتیا االلتزام بتقدیم الحسابات الختامیة لسنة/

لغــرض إجــراء أعمــال الرقابــة والتــدقیق علیهــا  31/1/2019إلــى دیــوان الرقابــة المالیــة فــي موعــد أقصــاه 

وعلى جمیـع الشـركات العامـة أن تقـدم حسـاباتها الختامیـة المدققـة إلـى وزارة المالیـة /دائـرة المحاسـبة / فـي 

تتضــمن الحســابات الختامیــة  مــن آذار / مــن الســنة التــي تلــي الســنة المالیــة المنتهیــة  /31موعــد أقصــاه 

 0 بینها اإلیرادات والنفقات والموجودات والمستحقات السیما القروض وااللتزامات  والمستحقات الطارئة
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المتضمن [ التـــــدخل  2004) لسنة/ 95) من قانون اإلدارة المالــــــــــیة رقم (8نشیـــــر االحكام القسم ( -4

ت العامة الممولة ذاتیًا في موازنة الحكومة الفیدرالیة والتدخل أیضا" في أي موازنة المؤسسات أو الشركا

جهة حكومیة أخرى ولكل مؤسسة أو شركة عامة أن تعد موازنتها التخطیطیة المقترحة وبعد مصادقة 

مدرائها والوزیر المختص وتقدم إلى وزیر المالیة لغرض المراجعة والمصادقة النهائیة وكذلك الحال 

بة إلى إجراء أي تعدیل في الموازنة أوٕاجراءالمناقالت بین التخصیصات حیث یقتضي استحصال بالنس

 موافقة هذه الوزارة مقدما" قبل العمل بتعدیلها .                                      

عــد والمتضــمنة (ب 2004لســنة  95مــن قــانون اإلدارة المالیــة  رقــم  8مــن القســم / 4نشــیر إلــى الفقــرة /-5

عشرة أیام من نهایة كل شهر تقدم المؤسسات العامة حساباتها الشهریة إلى الوزارة المختصة وعلى جمیع 

/  15تلك المؤسسات أن تقدم حساباتها نصف السـنویة إلـى وزارة المالیـة / دائـرة المحاسـبة بموعـد أقصـاه 

ى وزارة المالیــة / دائــرة المحاســبة تمــوز  وعلــى جمیــع الشــركات العامــة تقــدیم حســاباتها الختامیــة المدققــة إلــ

آذار مــن الســنة التــي تلــي الســنة المالیــة المنتهیــة تتضــمن الحســابات الختامیــة كشــف  /31بموعــد أقصــاه 

الموازنــة واإلربــاح أو الخســائر والســیولة النقدیــة وبیانــات تغطیــة الحســابات الختامیــة مــن بینهــا كمبیــاالت 

ات والمستحقات السیما القـروض وااللتزامـات والمسـتحقات الطارئـة  المحاسبة واإلیرادات والنفقات والموجود

 تعد الحسابات الختامیة وفقا للمعاییر الدولیة وتراقب من مراقب مختص) مؤكدین االلتزام بما ورد فیها  .

 القســــم الثانــــي 

 ــ اإلیرادات 1المادة ــ 

لموضــوع اإلیــرادات لــذلك یتحــتم علــى كافــة الشــركات نظــرا" لألهمیــة الكبیــرة التــي تولیهــا السیاســة المالیــة 

العامــة والهیئــات والــدوائر الممولــة ذاتیــا تهیئــة مقومــات تنفیــذ الخطــط والبــرامج التــي تضــمنتها موازنتهــا 

التخطیطیة وهذا یتطلب تطویر أسـالیب جبایـة اإلیـرادات مـن مختلـف مصـادرها وفقـا لمـا هـو منصـوص 

ألنظمـة ذات العالقـة مؤكـدین علـى ضـرورة بـذل أقصـى الجهـود لمتابعـة علیها في القوانین والتعلیمـات وا

هل أو التسامح في تحصـیلها لسـبب تحصیل اإلیرادات المذكورة في مواعید تحققها أوال" بأول وعدم التما

و ألخر.والســـعي الجـــاد والمثـــابرةمن اجـــل تحصـــیلها لغـــرض تمویـــل الموازنـــة التخطیطیـــة دون االعتمـــاد ا

 امة للدولة .على الخزینة الع
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یجب قید جمیع اإلیرادات بما فیها التبرعات والهبات والمنح واإلعانات والقروض المختلفة سواء كانـت  -أ

المصــروفات أو مــن داخــل أو خــارج العــراق إیــرادا" فــي الحســابات المختصــة وال یجــوز تنزیــل قســم مــن 

فة اإلیرادات مـن مختلـف كلها من أصل اإلیرادات وقید الصافي إیرادا" ، بل یقتضي إیداع كا

مصادرها في حساب اإلدارة المعنیة المفتوح لدى المصرف المختص وال یجـوز التصـرف بهـا 

 أو االحتفاظ بجزء منها في صندوق اإلدارة بأي حال من األحوال.

یتم احتساب مبالغ المنح واإلعانات غیر المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة  -ب

وفقا للمعاییر المحاسبیة المستخدمة الحتساب  2018وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالیة 

على الصرف النهائي وتعد المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه األسس دفعة مقدمة 

) خامساً  -1(ألحكام المادة استناداً  2019الوحدة في السنة المالیة  حساب المنحة المخصصة للدائرة او

 .2019) لسنة  1 من قانون الموازنة االتحادیة رقم (

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

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

مع تطبیق تعلیمات فرض وجبایة المبیعات رقم  1/1/2019موقعًا منه او من یمثله قانونًا اعتبارًا من 
هذه الفقرة یكون عرضه في كل مالم یرد فیه نص علمًا ان المكلف المخالف الحكام  2015لسنة / 5/

لسنة  113للمسائلة القانونیة وفق المواد الواردة بالفصل الثامن والعشرون من قانون ضریبة الدخل رقم /
 0المعدل  1982/
ثانیًا) من قانون الموازنة العامة /18تقوم وزارة النقل باستیفاء مبالغ الرسوم المشار الیها في المادة ( -د

) الف دینار للتذكرة الواحدة عن السفر 25والمتضمن استیفاء مبلغ ( 2019نة /) لس 1االتحادیة رقم ( 
) الف دینار عن السفر الداخلي في جمیع المطارات العراقیة وتقید ایراداتها 10الخارجي ومبلغ قدره (

فقرة اعاله ایرادًا نهائیًا لحساب الخزینة العامة للدولة وعلى وزارة النقل اصدار الضوابط الالزمة لتنفیذ ال
واشعار دائرة المحاسبة باإلیرادات المتحققة والمحولة لحساب الخزینة العامة  1/1/2019اعتبارًا من 
 للدولة شهریُا.
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تأجیل استیفاء الرسوم الكمركیة للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات وامانة بغداد والبلدیات مالم  –هــ 
) 23رسوم مع مراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء المرقم (ینص العقد على تحمل المصدر تلك ال

) 1938اعمام//10/1ل /0ز 0مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء  المرقم (ش  2018لسنة /
) في 712اعمام//10/1والمؤكد علیه بقرار مجلس الوزراء المرقم (ش.ز.ل/ 17/1/2018في 

9/1/2019 . 
تعفى شركات القطاع العام االنتاجیة (بشكل مباشر او من خالل عقود المشاركة او التأهیل او  -و

التشغیل) من دفع الرسوم الكمركیة للمواد االولیة والمكونات المستوردة التي تساهم في خلق قیمة مضافة 
یة استنادًا ألحكام شریطة ان تكون باسمها والستخدامها حصرًا في عملیات االنتاج والصناعات التحویل

 . 2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( 43المادة (
على 2005) لسنة /4المعدلة بالتعلیمات رقم ( 1997لسنة / 7تسري احكام التعلیمات المالیة رقم / -ز

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

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

 الدخل .
على وزارة التجارة تحویل االیرادات المتاتیة عن بیع مخلفات الحنطة الى وزارة المالیة لقیدها ایرادا  –ح

نهائیا لحساب الخزینة العامة للدولة ولوزیر المالیة االتحادیة اضافة تخصیصات كلف طحن الحنطة 

لتجارة بعد ان تحدد الوزارة الكلف المترتبة على ذلك استنادا الحكام المادة ونقلها ضمن موازنة وزارة ا

 . 2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة  االتحادیة  رقم ( 38(

تخفیض الرسم الكمركي على الكتب المستوردة الغراض المشاركة في معارض الكتب الدولیة لتكون  –ط 

 22وزیر المالیة استنادًا الى قانون التعرفة الكمركیة رقم  ) بعد استحصال موافقة السید%0,5بنسبة (

مرفق كتاب االمانة العامة  2019لسنة  33المعدل استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم  2010لسنة 

 .6/2/2019في  10/1/5/4296لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل /
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 ــ النفقات 2لمادة ــ ا

غیــر المرتبطــة بــوزارة  صــالحیة الصــرف مباشــرة  ضــمن اعتمــاد  یخــول الــوزیر المخــتص أو رئــیس الجهــة

 2019الحسابات الرئیسیة أو الفرعیة  في ضوء التخصیصات المعتمدة ضمن الموازنة التخطیطیة لعـام /

لكـــل شـــركة عامـــة أو هیئـــة أو دائـــرة ممولـــه ذاتیـــا التابعـــة لـــه ولـــه. تخویـــل المـــدراء العـــامون(رئیس مجلـــس 

 -كًال أو جزءًا دون تجاوز التخصیصات المذكورة مع مراعاة ما یلي: اإلدارة) صالحیة الصرف

ـــة لســـنة / -أوال" : ـــة التخطیطی ـــتم اســـتخدام  الصـــرف وفـــق االعتمـــادات المصـــادق علیهـــا فـــي الموازن أن ی

2019 . 

أن یتم استخدام االعتمادات المخططة في الموازنة التخطیطیة لكل شركة عامة أو هیئه أو دائرة  -ثانیا" :

 مموله ذاتیا بموجب خطة أنفاق یصادق علیها  وزیر المالیة االتحادي .

التقیــد باالعتمــادات المخططــة فــي الموازنــة التخطیطیــة وال یجــوز الــدخول فــي االلتــزام بالصــرف   -ثالثــا" :

 بما یزید عما هومخطط في الموازنة المذكورة أو عدم توفر التخصیصات المالیة الالزمة

  كفایــــة التخصیصــــات یــــتم مفاتحــــة  وزارة المالیــــة /دائــــرة الموازنــــة  لغــــرض طلــــب  لــــذلك وفــــي حالــــة عــــدم

 .2004) لسنة /95) من قانون اإلدارة المالیة رقم (8) من القسم (1المناقالت استنادا ألحكام الفقرة(

 8/4/2009) فــي 10/1/10303یراعــى أعمــام األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء المــرقم ( ش ز/ -رابعــًا :

بشــأن صــالحیات وٕاجــراءات مــنح العقــود والموافقــة  2009) لســنة/ 90فقــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (ومر 

مرفق كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش  2011) لسنة/30علیها وقرار مجلس الوزراء رقم (

اب مرفق كت 2011) لسنة/37وقرار مجلس الوزراء رقم ( 27/1/2011) في 10/1/2/11/42/251ز/

المتعلقـــة بشـــأن شـــراء وعقـــود  2/2/2011) فـــي 10/1/5/4016األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء (ش ز/

المعمــم بكتــاب األمانــة العامــة  2011لســنة /  372مفــردات البطاقــة التموینیــة وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــوزراء رقـــم ش.ز/ ـــس ال ـــاب االم 13/10/2011فـــي  36385أعمـــام/ /10/1لمجل ـــه بكت انـــه والمؤكـــد علی

بشـــأن صـــالحیات مـــنح العقـــود   30/11/2011فـــي   3/41715العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المـــرقم  د. ت/

وقـرار مجلـس الـوزراء رقـم  2009لسـنة / 90التي تزید عن الصالحیات ألـوارده بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
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 5798م/أعمـــا/10/1المعمــم بكتــاب االمانــه العامـــة لمجلــس الــوزراء المــرقم ش.ز/  2012) لســنة /56(

 . 15/2/2012والمؤرخ في 

أن یـــتم العمـــل بالضـــوابط الصـــادرة عـــن وزارة المالیـــة/ الـــدائرة القانونیـــة والـــواردة بكتابهـــا المـــرقم  -خامســـًا :

بشـــأن أجـــور العمـــل بســـاعات العمـــل اإلضـــافیة وأعمـــام دائـــرة الموازنـــة رقـــم  27/1/2010) فـــي 2437(

 . 2010 /18/3) في 11015(

یر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة  صالحیة صرف مستحقات سنة یخول الوز  –سادسًا:

من تخصیصات الموازنة التخطیطیة للشركة أو  2018و  2017و 2016و2015و2014و2013/

بعد عرضها على الدائرة القانونیة في وزارته لغرض تأیید عدم  2019الهیئة أو الدائرة المعنیة  لعام /

الصرف وبعد تأیید القسم المالي في الجهات أعاله بتوفر التخصیصات المالیة  وجود مانع قانوني من

لتسدید تلك المستحقات او طلب اجراء مناقلة او زیادة التخصیص بعد تایید توفر االیرادات التي تغطي 

 تلك المستحقات .

كـــون هـــدف تؤكـــد هـــذه الـــوزارة علـــى وجـــوب الضـــغط علـــى النفقـــات والحـــد منهـــا وترشـــیدها وان ی-ســـابعا:

االدارات الحكومیـة التــدبیر والتركیـز علــى اعــادة اعمـار البنــى التحتیـة وضــرورة اتبــاع الدقـه عنــد التصــرف 

 في االموال العامة وتوجیهها وصرفها لالغراض المخصصة من اجلها حصرا.

اضـافة  ثامنًا:ـ تتولى المؤسسات البلدیة في المحافظات كافة الصرف علـى التنظیفـات مـن مواردهـا الذاتیـة

التابعـة لكـل محافظـة ضمن المنحة التشغیلیة للمؤسسات البلدیـة للسـنة الحالیـة المدرجة الى التخصیصات 

 . 2019) لسنة / 1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( 41استنادًا الحكام المادة (

 أحكام عامة: -3-المادة 

 صالحیات الشراء وتنفیذ األعمال

 صالحیة الشراء-1

أ ـ تلتزم الوزارات االتحادیة والمحافظات والجهات غیر المرتبطة بوزارة بشراء احتیاجاتهـا مـن منتجـات 

الــــوزارات االتحادیــــة علــــى أن ال تقــــل القیمــــة المضــــافة الــــى قیمــــة االنتــــاج لهــــذه المنتجــــات المصــــنعة 
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ســبه تزیـد عــن علـى أن ال تزیــد أسـعار منتجــات الـوزارات أعلــى مـن مثیالتهــا المسـتوردة بنو % 20علـى

% مع مراعاة مواصفات النوعیة والجودة وتتولى وزارة التخطیط تحدید القیمة المضافة ومواصفات 10

الجوده والنوعیة بشكل سنوي وفق الدلیل السنوي لمنتجات الشركات العامـة المسـتوفیة لشـروط تشـجیع 

 2019) لسنة/ 1ادیة رقم () من قانون الموازنة االتح24المنتوج الوطني استنادا ألحكام المادة ( 

ب ـ  وفـي حالـة اعتـذار الـوزارات االتحادیـة عـن تجهیـز السـلع والخـدمات خـالل سـبعة ایـام مـن تــاریخ 

تم اللجــوء الــى االســواق المحلیــة تقــدیم الطلــب الــى الــوزارة او الجهــة المعنیــة التــي ســیتم الشــراء منهــا فیــ

د) مـــن قــرار مجلـــس الـــوزراء -لفتــرة (ثانیـــاالقطــاع الخـــاص) لغــرض شـــراء الســـلع والخــدمات اســـتنادا ل(

فــي  5628اعمــام //1مرفــق كتــاب االمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ش.ز.ل/ 2017لســنة  51المــرقم 

 وفقا للصالحیات االتیة :ـ 23/2/2017

 ) دینار (ملیونان دینار ) دون توسط لجنة المشتریات . 2000000لحد ( -أوال" :

ـــد () د 2000000أكثــر مــن (-ثانیــا" : ) دینــار( عشــرة مالیــین  10000000ینار(ملیونــان دینــار ) ولحـ

 دینار ) عن طریق لجنة المشتریات ( بدون عروض ) .

) دینــار (مائــة  100000000) دینــار (عشــرة مالیــین دینــار ) ولحــد (10000000أكثــر مــن (-ثالثــا" :

قــل الختیــار أفضــلها مـــــــن ملیــون دینــار) عــن طریــق لجنــة المشــتریات علــى أن تقــدم ثالثــة عــروض فــي األ

ناحـــــــیة السعــــــر والجــودة وتكــون مؤیــدة مــن قبــل لجنــة اعتــدال األســعار التــي تشــكل فــي جهــة التعاقــد لهــذا 

 الغرض.

ــــر مــــن (-رابعــــًا : ــــد  100000000أكث ــــون دینــــار) عــــن طریــــق احــــد أســــالیب التعاق ــــار ( مائــــة ملی ) دین

والتعلیمات ذات العالقة مع  2014) لسنة / 2ومیة رقم (المنصوص علیها في تعلیمات تنفیذ العقود الحك

ـــــــوزراء المرقمـــــــة ( ـــــــس ال ـــــــرارات مجل  2011و  2009) لســـــــنة / 56و 372و  90مراعـــــــاة مـــــــا جـــــــاء بق

 0على التوالي2012و

ـــــفي حالــــة عــــدم مطابقــــة المواصــــفات والســــعر المطلــــوب باالمكــــان تشــــكیل لجنــــة فنیــــة ومالیــــة لتقیــــیم  ج ـ

المتوفر لدى الوزارات االتحادیة من المنتجات سواء المنـتج لـدى الـوزارة او لـدى المواصفات ومطابقتها مع 

 القطاع الخاص ویتم الشراء وفقا للصالحیات المشار الیها اعاله .
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الیجــوز تجزئــة المشــتریات للســلع والخــدمات أو مبــالغ المناقصــات بقصــد إدخالهــا ضــمن الصــالحیات  -د

الشراء مجزئًا أذا تكرر شراء مادة معینـة ألكثـر مـن مـرة خـالل الشـهر  الواردة في الفقرة (ب) أعاله ویعتبر

الواحد وفي حال كان هناك تشكیالت عدة ضمن الدائرة الواحـدة ولهـا موازنـات فرعیـة داخـل موازنـة الـدائرة 

 او القسم الوارد بقانون الموازنة فیجوز تكرار الشراء لمادة معینة الكثر من مرة خالل الشهر الواحد.

)  1/3یراعـــى اســـتبدال أعضـــاء لجـــان المشـــتریات التـــي لهـــا عالقـــة بالشـــراء مـــن الســـوق وبمعـــدل ( -هــــ 

أعضاء اللجنة بشكل دوري حفاظا" على حقوق الخزینة العامة وتحدیـد مـدة بقـاء أعضـاء اللجـان المـذكورة 

ة القصـــوى لمــدة التزیـــد علــى ســـتة أشــهروال یجـــوز تجدیــدها بـــأي حــال مـــن األحــوال إال فـــي حالــة الضـــرور 

وتحقق الحاجة الماسة وال یجوز بعدها أشراك العضو في لجنة المشتریات ثانیة أال بعد مضـي مـدة التقـل 

 عن سنة واحدة .

وال" عـــن تـــدقیق وقبـــول ؤ یراعـــى عنـــد إشـــراك العضـــو المـــالي فـــي لجـــان المشـــتریات أن الیكـــون مســـ -و 

 مستندات اللجان التي شارك فیها سواء في الصرف أو التدقیق.

) دینــار ( خمســون ملیــون دینــار ) فعلــى جهــة التعاقــد 50000000فــي حالــة تجــاوز مبلــغ الشــراء (  –ز

تنظــیم عقــد بــین الطــرفین یــنظم االلتزامــات التعاقدیــة بمــا فیهــا الغرامــات التأخیریــة وضــمان حســن التنفیــذ 

ائع العراقیـة بالعـدد المنشـورة فـي جریـدة الوقـ2014) لسـنة / 2حسب تعلیمات تنفیـذ العقـود الحكومیـة رقـم (

ـــــــــواردة بكتـــــــــاب وزارة التخطـــــــــیط المـــــــــرقم  16/6/2014فـــــــــي  4325 فـــــــــي  4/7/15792والضـــــــــوابط ال

  30/10/2016في  4/7/22836والتعدیل الوارد بكتابهم المرقم  20/7/2014

) دینـار ( خمسـون ملیـون دینـار ) فیتـرك 50000000وفـي حالة كون المواد المطلوب تجهیزها اقل من (

 0العقد لجهة التعاقد مع مراعاة طبیعة المواد والخدمات المطلوب تجهیزهاإبرام 

 -: صالحیة تنفیذ األعمال -2

) ملیـون دینـار (مئتـان 250یـتم تنفیـذ أعمـال التـرمیم والصـیانة واإلنشـاء والـذي التزیـد مبـالغ تنفیـذها عـن (

 ةالصــادر  2018) لســنة 1رقــم (وخمســون ملیــون دینــار ) بأســلوب تنفیــذ األعمــال أمانــة وحســب التعلیمــات 

 .29/1/2018في  4479من وزارة التخطیط والمنشورة بالجریدة الرسمیة بالعدد 
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ـــة االتحادیـــة لعـــام /3 ـــانون الموازن ـــ یســـتمر العمـــل باحكـــام هـــذه المـــادة لحـــین صـــدور ق ـــه  2020ـ وتعلیمات

ء الســـنة المالیـــة وفقـــًا باســـتثناء ماســـیرد بمنشـــور صـــالحیات الصـــرف الصـــادر مـــن وزارة المالیـــة بعـــد انتهـــا

 .  2004لسنة / 95لقانون االدارة المالیة رقم /

 -: ــ االلتزام بشروط العقد 4المادة ــ 

ضـــرورة االلتـــزام بشـــروط العقـــود التـــي تبرمهـــا الـــوزارات والجهـــات غیـــر المرتبطـــة بـــوزارة وفـــق الصـــیغة  -أ 

 .2014) لسنة / 2حكومیة رقم (المثبتة في تاریخ إبرامها مع مراعاة تعلیمات تنفیذ العقود ال

باســتثناء المشــاریع االســتثماریة  15/12/2019مراعــاة عــدم الــدخول بــأي التــزام تعاقــدي بعــد تــاریخ  –ب 

 0المستمرة والتي لها تخصیصات مالیة ضمن موازنتها في السنة الالحقة 

 :ـ ــ صرف المكافآت واإلهداء 5المادة ــ 

لجهــة غیــر المرتبطــة بــوزارة او الســادة المحــافظین ورؤســاء مجــالس یخــول الــوزیر المخــتص او رئــیس ا –أ 

المحافظــات صــالحیة مــنح مكافــأة نقدیــة او عینیــة للعــاملین بجهــود اســتثنائیة وغیــر العــاملین لقــاء خدمــة 

ــــ المقـــررة بالموازنـــة  مـــؤداة الـــى الـــوزارة او الجهـــة غیـــر المرتبطـــة بـــوزارة وضـــمن التخصیصـــات المرصـــدة ــ

) الف دینار شهریًا (خمسمائة الف دینار شهریًا) لكل حالـة فـي الشـهر 500یتجاوز عن (المختصة بما ال

الواحد وله ان یخول صالحیته كًال او جزءًا الى رؤوساء الدوائر التابعة له والمقصود بالحالة بأن الیتكرر 

ئیة تمیـزه عـن صرف المكافأة لذات الشخص عن نفس االعمال التي یقوم بهـا والتـي تتطلـب جهـودًا اسـتثنا

اقرانــه فــي الوظیفــة وعلــى ان الیزیــد مجمــوع المكافــأت النقدیــة او العینیــة الممنوحــة للمــوظفین علــى ملیــون 

دینار سنویًا للشخص الواحد ولنفس العمل وضمن التخصیصات المقـررة بالموازنـة المختصـة ومـا زاد عـن 

اعضـــاء مجلـــس النـــواب واعضـــاء ومكافـــأت  ذلـــك یـــتم استحصـــال موافقـــة وزیـــر المالیـــة ویســـثنى مـــن ذلـــك

مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلیه واعضاء لجنة الخبراء المالیین ومكافأت والخبراء من غیـر 

 2011) لســنة /9) مــن قــانون هیئــة الــراي رقــم (14المــوظفین فــي هیئــات الــراي اســتنادًا الحكــام المــادة (

ین المشـار الیهمـا بقـانون هیئـة الـرأي وتعـد المبـالغ والیوجد سند قانوني لصـرف تلـك المكافـأت لغیـر الخبیـر 

دیــون حكومیــة بذمــة مــن اســتلمها دون ســند قــانوني ممــا یســتلزم اســترجاعها وفقــًا للقــانون اســتنادًا لكتــاب 

والمجــــالس العلیــــا فــــي الــــوزارات  16/1/2019فــــي  5/1798االمانــــة العامــــة لمجلــــس الــــوزراء المــــرقم ق/

لمنصوص علیها  بموجب قوانین نافذه واعضاء اللجان المنصـوص علیهـا والجهات غیر المرتبطة بوزارة ا
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في قانون مؤسسة السجناء السیاسیین من غیر الموظفین استنادًا للفقرة (ب) من البند (خامسًا) من المـادة 

ورئــــیس واعضــــاء اللجنــــة المركزیــــة واللجــــان الفرعیــــه والمــــوظفین  2013لســــنة  35) مــــن قــــانون رقــــم 7(

(المعــدل) ومكافــأت المختــارین الــوارده بالمــاده   2009) لســنة /20خبــراء وفــق القــانون رقــم (المســاندین وال

ورئــیس واعضــاء لجــان الفــتح والتحلیــل عنــد  2011) لســنة / 13اوًال ) مــن قــانون المختــارین رقــم ( – 8(

) فــي 279انتهــاء عملهــا بصــورة مرضــیة اســتنادًا لمــا ورد بكتــاب لجنــة الشــؤون االقتصــادیة المــرقم (س.ل/

واعضــاء مجــالس االدارة لشــركات التمویــل الــذاتي المؤسســة بموجــب قــانون الشــركات رقــم  30/4/2012

% ـــــ 1و مكافـأة المخبــرین ومقـدمي المعلومــات مـن غیــر المـوظفین وبنســبة (المعــدل  1997) لسـنة /22(

المبلــغ المســترد علــى ان تمــنح بعــد اســترداد االمــوال ومــا زاد عــن تلــك النســبة یعــرض  ي%) مــن اجمــال10

لســنة  175علــى الســید رئــیس مجلــس الــوزراء الستحصــال الموافقــة اســتنادًا لقــرار مجلــس الــوزراء المــرقم /

) فــــــــي 10/11/5/1769مرفـــــــق كتــــــــاب االمانــــــــة العامــــــــة لمجلــــــــس الــــــــوزراء المــــــــرقم (ش.ز.ل/ 2018/

16/5/2018    .                       

ب ــ نقل ملكیـة الموجـودات : یـتم نقـل ملكیـة الموجـودات بـین الـوزارات والجهـات األخـرى وفـق اآللیـة التـي 

) لســـنة 2والتعلیمــات  عـــدد ( 4/10/1995) فـــي 107رســمها قـــرار مجلــس قیـــادة الثـــورة المنحــل المـــرقم (

ئـرة ممولـة مركزیـًا إلـى دائـرة ممولـة ذاتیـًا فیقتضـي ألصادره من وزارة المالیة وٕاذا كـان النقـل مـن دا 1996/

 0زیادة رأسمالها بقدر قیمة المال المنقول 

األهــداء للســلع والخــدمات :لمجلــس ادارة الشــركة العامــة صــالحیة اهــداء الســلع والخــدمات الــى دوائــر –ج

ولـوزیر المالیــة  ینـار))ملیـون دینـار (مائــة ملیـون د100التمویـل المركـزي والتـي التتجـاوز قیمتهــا الدفتریـة (

 باقتراح من مجلس االدارة لمازاد عن ذلك بناءًاعلى مقتضیات المصلحة العامة 

لمجلــس ادارة الشـــركات العامـــة اهــداء الســـلع والخـــدمات الــى الشـــركات العامـــة لتابعــة لكـــل وزارة والتـــي  -د

مجلـس  یر المالیة باقتراح مـن) ملیون دینار ( مائة ملیون دینار) ولوز 100التتجاوز قیمتها الدفتریة عن (

 االدارة لما زاد عن ذلك بناءًا على مقتضیات المصلحة العامة .

لمجلــس ادارة الشــركات العامــة اقتـراح صــالحیة اهــداء الســلع والخـدمات الــى الشــركات العامــة االخــرى  -هــ

دینـار ( مائـة ملیـون ) ملیـون 100التابعة لكل وزارة للوزیر المختص والتي التتجاوز قیمتها الدفتریة عـن (
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اءًا علـــى مقتضـــیات المصـــلحة دینـــار) ولـــوزیر المالیـــة بـــاقتراح مـــن الـــوزیر المخـــتص لمـــا زاد عـــن ذلـــك بنـــ

 . العامة

وتعلیماتــه  2020یســتمر العمــل باحكــام المــادة اعــاله لحــین صــدور قــانون الموازنــة االتحادیــة لعــام / -و

زارة المالیـــة بعـــد انتهـــاء الســـنة المالیـــة وفقـــًا باســـتثناء ماســـیرد بمنشـــور صـــالحیات الصـــرف الصـــادر مـــن و 

  2004لسنة / 95لقانون االدارة المالیة رقم /

  -:ــ شطب الدیون والموجودات 6المادة ــ 

والمشـار إلیـه بقـرار مجلـس  1989) لسـنة 110یجري العمل بإحكـام القـرار رقـم (   -شطـــــب الدیون :–أ 

ـــلس الـاألمانــة العامــة لمجــ مرفــق كتــاب 2014) لســنة 72الــوزراء رقــم (  /1/ 10م ش ز / ـــــــوزراء المرقـــــ

فـي استحصـال  المتضمن ضـوابط التنـازل عـن حـق الحكومـة االتحادیـة 20/2/2014في  6003أعمام /

 354مبلـــــغ مســـــتحق الـــــدفع أو تقســـــیطه أو أرجـــــاء موعـــــد دفعـــــة المعـــــدل بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء المـــــرقم 

فــي  33948اعمــام //10/1لعامــة لمجلــس الــوزراء المــرقم ش.ز.ل /مرفــق كتــاب االمانــة ا 2016لســنة/

 0  1989لسنة  5المرقمة  1989) لسنة 110وتعلیمات تسهیل تنفیذ القرار رقم (7/12/2016

مرفق كتاب االمانه العامة لمجلس  2011لسنة /  191مراعاة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم  -ب 

بشأن شطب الموجودات وأضرار الحرب  20/6/2011في  19846أعمام/  /1الوزراء المرقم ش/ز/

في  4/5/944وأعمام وزارة التخطیط / اللجنة المركزیة لشطب الموجودات وأضرار الحرب المرقم 

12/1/2012 . 

% ( خمســون مــن المائــة ) مــن الــربح الرأســمالي المتحقــق عــن  بیــع الموجــودات المســتهلكة 50أیلولــة -ج

بعـــد اســـتبعاد القیمـــة الدفتریـــة للموجـــودات اســـتنادًا لمـــا ورد بقـــرار لجنـــة الشـــؤون والمشـــطوبة لـــوزارة المالیـــة 

ــــي  264االقتصــــادیة س.ل /  ــــم (م.ت  8/6/2009ف ــــوزراء رق ــــس ال ــــة العامــــة لمجل ــــاب األمان ــــوارد بكت ال

 .15/6/2009) في 17784أعمام//8/1/1/

وتعلیماتــه  2020االتحادیــة لعــام /یســتمر العمــل باحكــام الفقــره اعــاله لحــین صــدور قــانون الموازنــة   -د

المالیـــة وفقـــًا  باســـتثناء ماســـیرد بمنشـــور صـــالحیات الصـــرف الصـــادر مـــن وزارة المالیـــة بعـــد انتهـــاء الســـنة

 .2004لسنة / 95لقانون االدارة المالیة رقم /
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 ــ االلتزام بالتخصیصات :ــ 7المادة ــ 

أوأي قـانون 2004) لسـنة / 95التأكیدعلى االلتزام التام بأحكام قانون اإلدارة المالیة والدین العام رقـم (–أ 

ـــى تجهیــز مــواد او یحمــل محلــه أو تقــدیم  ســلع المتضــمنة عــدم الــدخول بــأي التزامــات مالیــةاو التعاقــد علــــ

 ازنة المختصة .خدمات قبل التأكد من توفر التخصیص المالي الالزم لذلك في المو 

یوقــف صــرف أي نفقــة فــي حالــة صــدور أي قــرار أو توجیــه بإیقافهــا وتعتبــر التخصیصــات المالیــة   –ب 

 المعتمدة  لها في الموازنة مجمــــدة تلقائیا" وال یجوز الصرف منها أو طلب مناقلتها ألي غرض كان .

كانون األول من السنة /31لغایة تستخدم االعتمادات المصادق علیها ضمن الموازنة التخطیطیة  -جـ 

 . 2019المالیة / 

 ــ المناقالت :ـ 8المادة ــ 

للوزیر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة  استحـــــصال موافقـة وزیـر المالیـة علـى  .1

أجراء المناقالت أو تعدیل الـــموازنة التخطیطیة للشركات العامة أو الهــــیئات أو المـدیریات أو 

ن قـــانون االدارة المالیــة رقـــم )مــ8اســتنادا الحكــام القســـم ( 0وائر الممولــة ذاتیـــا التابعــة لـــه الــد

 .2004) لسنة /95(

 فیمـا یخـصیخول وزیر االعمار واالسكان والبلـدیات واالشـغال العامـة االتحـادي او المحـافظ  .2

صــالحیة المناقلــة بــین المــوارد  التابعــة لمحافظــة والتــي الحقــت بالمحافظــةالمؤسســات البلدیــة 

الذاتیــة لموازنــة المؤسســات البلدیــة ضــمن المحافظــة الواحــده وزیــادة االعتمــاد لتنفیــذ الخــدمات 

) من قیمة ایـرادات %10الغراض صیانة االلیات والتنظیفات على ان الیزید عن (المطلوبة 

) 1( ازنة العامة االتحادیة رقـم) من قانون المو أ/8استنادا الحكام المادة (البلدیة المناقل منها 

 . 2019لسنة 

یة مـن ایراداتهـا علـى ان یـتم تخصـیص المبلـغ للسـنة تیللدوائر البلدیة تنفیذ مشاریع البنى التح .3

جــزء او لكــل المشــروع وتوزیــع التخصیصــات الالزمــة للســنوات الالحقــة اســتنادا الــى لالمالیــة 

ب ) من  – 8استنادا الحكام المادة (  2014) لسنة /2العقود الحكومیة رقم (تنفیذ تعلیمات 

 0 2019) لسنة  1قانون الموازنة االتحادیة رقم (
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مبالغ السلف بضمنها هیئة الحشد الشعبي تتحمل كل وزارة او جهة غیر مرتبطة بوزارة  .4

جراء العملیات االرهابیة من  9/4/2003وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاریخ 

وذوي المفقودین وجرحى الجهات غیر المرتبطة بوزارة والمحافظات منسوبي الوزارات و 

فیما یتعلق بذممهم العملیات االرهابیة واالجهزة االمنیة والحشد الشعبي والعشائري والبیشمركة 

من دیون عن طریق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغیلیة واشعار وزارة المالیة / دائرة 

)  1) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( 33نادا الحكام المادة (الموازنة لغرض تأشیرها است

 .2019لسنة 

 

 ـ المخالفات المالیة :ــ9المادة ـ

علــــى الموظــــف المــــالي المســــؤول عــــن الصــــرف فــــي حالــــة وقــــوع أو اكتشــــاف مخالفــــة للتعلیمــــات المالیــــة 

بالصــرف علیهـــا ویعتبـــر والمحاســبیة أن یثبـــت رأیــه علـــى مـــذكرة الصــرف تحریریـــا" لغــرض اطـــالع اآلمـــر 

مســـــؤوًال عـــــن التجـــــاوز فـــــي حالـــــة عـــــدم تثبیـــــت ذلـــــك علـــــى مســـــتندات الصـــــرف اعتمـــــادًا علـــــى ســـــجالت 

التخصیصـات وعلیــه أبــالغ دیــوان الرقابــة المالیــة مــن خــالل ممثلیــه الموجــودین فــي الــوزارة أو الــدائرة وفقــا" 

 أو أي قانون یحل محله. 2004لسنة/  95للتشریعات المعنیة ومراعاة أحكام قانون اإلدارة المالیة رقم 

 ـ السلع والخدمات :ــ 10المادة  ــ
 المستلزمات الخدمیة  –أ 

أذا كان العقار أو البنایة تابعه ألحدى الشركات العامة أو الهیئات او الدوائر الممولة ذاتیا فیتم  -أوال
ا كان العقار عائد إلى القطاع أما أذ 2013لسنة  21تأجیرها وفق قانون بیع وٕایجار أموال الدولة رقم 

 8/7/2001في  1883الخاص فیجري العمل وفق ماجاء بكتاب لجنة الشؤون االقتصادیة رقم  ل ص /
مع ضرورة ترشید األنفاق  26/7/2001في  20795المبلغ بكتاب وزارة المالیة /الدائرة القانونیة المرقم 

والضیافة والوقود وأجور المكالمات الهاتفیة  والضغط على الصرف إزاء نفقات االیفادات والمؤتمرات
وتعبئة كارتات الموبایل وٕایجار وسائط النقل وبقیة النفقات التشغیلیة للشركات العامة و الهیئات والدوائر 

 الممولة ذاتیا التي تتلقى منحة من الخزینة العامة للدولة . 
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لشركات العامة والدوائر الممولة ذاتیًا على ثانیًاـ یكون حجز تذاكر السفر ألیفادات موظفي الهیئات وا
شركة الخطوط الجویة العراقیة باستثناء الدول التي التتوفر ألیها رحالت طیران وایضًا في حالة تعذر 

 حصولكم على الحجوزات في المدة المحددة لالیفادات وعلى ان یتم التنسیق مع الشركة
 30/38172األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم م.ن/ أعاله لتنظیم عملیة الحجوزات استناداً ألعمام

 باستثناء الشركات الرابحة. 9/12/2014في 
 

 الیفاد الخارجي من خالل االتي :ـا ضوابط-ثالثاً 

 تحدید السبب الحقیقي  الخاص بكل ایفاد . -1

ایفاده یقتصر االیفاد على من ساهم مساهمة فعالة في الدراسة او االعمال التي بسببها تقرر  -2

النجاز هذه المهمة حصرا واالبقاء على تخفیض نفقات االیفاد الخارجي واعداد الموفودین في 

وحصرها لالغراض الضروریة جدا مع تحدید مدة   2018قانون الموازنة العامة االتحادیة لعام /

 االیفاد بالمدة االقل.

ر خارج العراق ان كانت الخزینة یمنع منعا باتا اقامة الدورات او الورش وعدم تنظیم اي مؤتم-3

 العامة تتحمل نفقاته جزءا او كال .

عدم ایفاد الموظف الى خارج العراق للحصول على سمة الدخول ( الفیزا) اال اذا كان ذلك على -4

 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 .

یتم التقید بالدرجة التي یستحقها الموفد للنقل بالطائرة او الحجز بالفندق واذا قام بالحجز بدرجة -6

 وبین قیمة تذكرة السفر او قائمة الفندق .اعلى من استحقاقه فیتحمل الموفد الفرق بین استحقاقه 

یقتضي على الوزارات او الجهات االخرى تحدید مدة االیفاد باقل االیام وان یذكر عددها بامر االیفاد -7

 واذا تجاوز الموفد مدة االیفاد المقررة الي سبب كان فان تلك االیام الزائدة التتحملها الخزینة العامة .
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دام وسائط النقل العامة للتنقل في المدینة الموفد الیها وان یقتصر التنقل من الفندق یلتزم الموفد باستخ-8

 الى المكان الذي تعقد فیه االجتماعات ان كان مكانها خارج الفندق .

 -یستثنى مما تقدم الحاالت االتیة : -9

 االیفاد الذي تتحمل الجهات الموفد الیها الموظف جمیع نفقات ایفاده وتنقالته وسكنه . -أ 

حضور االجتماعات العربیة والدولیة واللجان المشتركة التي تتحمل الخزینة العامة نفقات االیفاد  -ب

على السید  كال او جزءا اذا كان الحضور یمثل التزاما على الحكومه العراقیة على ان یقتصر االیفاد

الوزیر او رئیس الوفد وواحد من مرافقیة وواحد من موظفي مكتبه ومدیر عام الدائرة ذات العالقة 

 المباشرة بتلك االجتماعات .

الیجوز صرف مخصصات بدل السكن للموظفین والعاملین في اجهزة الدولة االبقانون ویراعى -رابعاً 

مة او الهیئات او الدوائر الممولة ذاتیًا التي صحة تلك المخصصات في حالة تحمل الشركات العا

 تتلقى منحة من الخزینة العامة للدولة .

االلتـــــزام بمــــــا ورد بأعمـــــام الــــــدائرة القانونیـــــة/ وزارة المالیــــــة بشـــــأن ضــــــوابط االیفـــــاد والســــــفر -خامســـــاً 

) فــــــي 19578المعــــــدل باعمــــــام الــــــدائرة المــــــذكورة بــــــالرقم ( 19/10/2009) فــــــي  46032المــــــرقم(

المســــتند لكتــــاب االمانــــة العامــــة لمجلــــس  2/3/2011) فــــي 9603واعمامهــــا المــــرقم ( 5/5/2010

ـــــــــوزراء المـــــــــرقم (م ت/  54481وتعامیمهـــــــــا المرقمـــــــــه  13/12/2010) فـــــــــي 8/1/1/9/42606ال

 23/2/2012و 2011 /31/10و  25/10و /28/8المؤرخة في  14240و70496و  51317و

واعمام االمانة 9/1/2013في1526و  23/9/2012 في 75152و  6/8/2012فــــي  61444و 

ـــدائرة القانونیــة المــرقم ق/ ـــوزراء / الـ ـــس الــــــــ ـــة لمجلــــــ بشــأن  20/1/2015فــي  2/2/27/1639العامـــــ

ارج العــراق واعتبــارا مــن تخفــیض مخصصــات األیفــاد التــي یســتحقها الموفــد عــن كــل لیلــه یقضــیها خــ

4/1/2015. 
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 السلعیة  المستلزمات -ب 

ترشــید اســتهالك الوقــود والمــاء والكهربــاء وتفــادي أي هــدر فیهــا وعلــى الشــركات العامــة والهیئــات والــدوائر 

الممولة ذاتیا مراعاة بان أجور هذه الخدمات هي اقل بكثیر من كلفتهـا الحقیقیـة وان خزینـة الدولـة تتحمـل 

 لیها  وترشید استخدامها.دعم غیر مباشر لهذه الخدمات لذلك نؤكد على ضرورة الضغط ع

 ج ــ صیانة الموجودات 

یراعـــى إجـــراء الصـــیانة الوقائیـــة والدوریـــة لموجـــودات الدولـــة المنقولـــة ( األثـــاث األجهـــزة المكـــائن  -1

اآلالت ) وغیر المنقولـة كاألبنیـة والعقـارات وفـق برنـامج زمنـي یعـد لـذلك بمـا فیهـا صـیانة األثـاث 

 ضـــغط علـــىمـــع الواألجهـــزة والمكـــائن واآلالت للشـــركات العامـــة والهیئـــات والـــدوائر الممولـــة ذاتیـــًا 

النفقــات وترشــید االنفــاق بالنســبة للشــركات والهیئــات والــدوائر الممولــة ذاتیــًا والتــي تتلقــى مــنح مــن 

 . الخزینة العامة للدوله

مرفـق كتـاب األمانـة  2016لسـنة/ 189) مـن قـرار مجلـس الـوزراء المـرقم 2الحكـام الفقـرة ( نشیر -2

ـــــوزراء المـــــرقم ش.ز/ ـــــس ال والمتضـــــمنة 13/7/2016فـــــي  19273أعمـــــام //10/1العامـــــة لمجل

السماح للوزارات والجهات غیر المرتبطـة بـوزارة المسـتفیدة مـن البنایـات الحكومیـة بالصـرف علیهـا 

وترمیمهـا بمـا یـؤمن حسـن اسـتخدامها وهـذا ینطبـق علـى العجـالت والمعـدات المسـتخدمة مـن قبــل 

 لجهة حكومیة اخرى . ة وعائدیتهاالجهة المستفید

 الرأسمالیةالنفقات  -11-المادة 

ـــ ـــدة آال فـــي الحـــاالت  ـ ـــاني أوأراضـــي جدی ـــاني واألراضـــي : یجـــب مراعـــاة عـــدم شـــراء أو اســـتمالك مب المب

 -الضروریة ووفق الصالحیات القانونیة والمالیة مع مراعاة األتي :

ـــــات االســـــتمالك او الشـــــراء وتســـــقط  ـــــة الالزمـــــة بمـــــا یغطـــــي متطلب ـــــوفر االعتمـــــادات المالی ــــــ یشـــــترط ت أ ـ

 المعتمدة لذلك الغرض بانتهاء السنة المالیة المختصة إذا لم یتم االستمالك أو الشراءالتخصیصات 

او اي 2004لسـنة / 95) من قانون اإلدارة المالیة رقم /4) من القسم (1فعال" استنادا" إلى أحكام الفقرة (

 .هقانون یحل محل

 ع التخصیصات في الموازنة  .ـــــــند وضذه األبنیة عـــاألخذ بنظر االعتبار كلفة الصیانة الالزمة له -ب
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 1981) لســنة 12ج ــــ فــي حالــة اســتمالك أراضــي أو شــراء مبــاني تراعــى أحكــام قــانون االســتمالك رقــم (

 المعدل في حالة عدم توفر هذه األراضي لدى دوائر الدولة األخرى لغرض استغاللها بشكل أفضل .

لمكائن واللوازم إلغراض دوائر الدولة محسوبا" علـــى غیر الیجوز مطلقا" شراء األثاث والسیارات وا -د 

موازنة اإلدارة المختصة كما الیجوز احتسابها على تخصیصـات  (المشاریع االستثماریة ) من الموازنة 

مالم تتضمن فقرات المشروع مثل هذه النفقات ولحساب الجهة المستفیدة بصورة واضحة وصریحة 

) 95كل مناآلمر والمسؤول عن الصرف ووفقا" لقانون اإلدارة المالیة رقم ( ویتحمل مسؤولیة مخالفة ذلك

 . 2004لسنة /

الیجوز شراء السیارات واألثاث بكافة أنواعها بالنسبة للشركات العامة والهیئات والدوائر الممولة    -هـ 

والنفایات وسیارات سحب  ذاتیا والتي تتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة باستثناء سیارات رفع األنقاض

المیاه الثقیلة التابعة ألمانة  بغداد والتشكیالت التابعة لها ومدیریة الماء العامة ومدیریة المجاري العامة 

 واالسكان والبلدیات واألشغال العامة .  والمؤسسات الحكومیة التابعة لوزارة االعمار

 ــ  12المادة ــ

قـانون تعـویض المتضـررین جـراء العملیـات الحربیـة واألخطـاء  2009)  لسـنة/ 20نشیر إلى قـانون رقـم (

وكتـاب وزارة المالیـة/ الـدائرة القانونیـة  2015لسـنة/ 57العسكریة والعملیات االرهابیه المعدل بالقانون رقم/

وكتـــاب وزارة المالیـــة/  2010) لســـنة/  1ومرفقـــه تعلیمـــات عـــدد (  22/6/2010) فـــي 30867المـــرقم (

المتضـــمنة أســـس المطالبـــة بالتعویضـــات وكیفیتهـــا  19/10/2010) فـــي 8890نونیـــة المـــرقم (الـــدائرة القا

التـي  2011) لسـنة /4ومرفقـه تعلیمـات عـدد ( 6/7/2011فـي   38228وكتاب الدائرة القانونیـة المـرقم 

فــــي  17336) المشــــار إلیهــــا أعـــاله واعمــــام الــــدائرة القانونیــــة المــــرقم / 1حلـــت محــــل التعلیمــــات عــــدد ( 

المعـــدل  2009لســنة / 20بشــأن تعــویض الشــهداء والمصــابین المشــمولین بالقــانون رقــم / 23/7/2017

المنشــورة فــي جریــدة الوقــائع العراقیــة  2018) لســنة /4وتعلمیــات عــدد( 2015لســنة / 57بالقــانون رقــم /

ـــة او اكثـــر فـــي كـــل محافظـــة لتعـــویض الشـــهداء  5/11/2018فـــي  4516بالعـــدد/ ـــى ان تشـــكل لجن وعل

حـى تــرتبط اداریــًا بمؤسســة الشــهداء وعلــى ان التزیــد عـن ثــالث لجــان فــي كــل محافظــة اســتثناءًا مــن والجر 

) 1انون الموازنة االتحادیة رقـم (اوال ) من ق – 56استنادًا الحكام المادة ( 2009) لسنة /20قانون رقم (

قـــانون تعـــویض 2012لســـنة / 102المعـــدل بالقـــانون رقـــم  2009) لســـنة/ 5وقـــانون رقـــم ( 2019لســـنة /
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المتضــررین الــذین فقــدوا جــزءا مــن أجســادهم جــراء ممارســات النظــام البائــد ویفــتح التقــدیم للطلبــات الجدیــدة 

) مــن قــانون سادسـا - 56اســتنادًا الحكـام المــادة ( 2019فـي ضــوء تخصیصـات عــام فقــط  2019لعـام /

المنشـــورة فـــي الوقـــائع  2010) لســـنة/2وتعلیمـــات رقـــم (  2019) لســـنة /  1زنـــة االتحادیـــة رقـــم (  الموا

المنشـــورة فــــي جریــــدة   2014) لســــنة/3وتعلیمــــات عـــدد ( 5/4/2010) فـــي 4149العراقیـــة ذي العــــدد (

فــــــي  14948و منشــــــور دائــــــرة المحاســــــبة المــــــرقم  13/4/2015فــــــي  4360الوقــــــائع العراقیــــــة بالعــــــدد 

قــانون تعویضــات ممتلكــات المتضــررین مــن قبــل النظــام 2010) لســنة/ 16وقــانون رقــم ( 13/8/2015

والموضـح فیهـا  2015ة /) لسـن 4المعدلة بموجـب تعلیمـات رقـم ( 2010) لسنة/ 4البائد وتعلیمات رقم (

بشــأن التعویضــات عــن األضــرار  24/12/2006) فــي 4314كتــاب وزارة العــدل المــرقم ( و عمـل اللجــان

                . بتها القوات األمریكیةالتي سب

على وزارات الكهرباء /االتصـاالت / االعمـار واالسـكان والبلـدیات العامـة وامانـة بغـداد  -أ  -13-المادة

تفعیــل جبایــة اجــور الكهربــاء والهــاتف والمــاء والمجــاري وجمیــع الرســوم االخــرى المنصــوص علیهاضــمن 

ـــة قوانینهـــا الخاصـــة عـــن الخـــدمات المقدمـــة  للمـــواطنین واصـــحاب االعمـــال والمصـــانع والجهـــات الحكومی

وفـي حـال عـدم قیـام تلـك الجهـات بالجبایـة فعلـى وزارة والقطاع العام وغیرها لغـرض زیـادة مواردهـا الذاتیـة 

) مـن قـانون أ - 16اسـتنادا الحكـام المـاده ( المالیة استقطاع مبالغهـا مـن الموازنـة الجاریـة للجهـات اعـاله

 .2019) لسنة / 1 تحادیة رقم (الموازنة اال

على مجلس الوزراء تفعلیـل اجـور الكهربـاء ونصـب عـدادات لكـل المنـاطق بمـا فیهـا االحیـاء والقـرى  –ب 

) مـن اجـور الجبایـة تحـذف المكافـأت والحـوافز مـن منتسـبي %80المتجاوزة وفـي حـال عـدم تحقـق نسـبة (

وكتــاب  2019) لسـنة / 1لموازنـة االتحادیـة رقــم (  / ب) مـن قــانون ا 16الـوزارة اسـتنادًا الحكــام المـادة (

 0 6/2/2019في  2616وزارة المالیة / دائرة الموازنة المرقم 

 ـ) توزیع األرباح :14المادة (

) لسـنة 22التأكید على الشـركات العامـة بعـدم صـرف حـوافز األربـاح وفـق قـانون الشـركات رقـم  ( -1

(المعدل) إال بعد تسدید دیـون الخزینـة العامـة وبعـد تنفیـذ مالحظـات دیـوان الرقابـة المالیـة  1997

االتحادي بشأن الحسابات الختامیة وال یجوز توزیع أي نسبة مـن األربـاح وعلـى وجـه الخصـوص 

 باح العاملین إال بعد المصادقة على البیانات المالیة وفقا للقانون أر 
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% من حصة الخزینة في ارباح الشركات العامـة بضـمنها اربـاح السـنوات السـابقة 50نسبة تحول  -2

غیر المدفوعه الى الخزینة العامة قبل اكمال تدقیق حسـاباتها مـن دیـوان الرقابـة المالیـة االتحـادي 

 . 2019) لسنة  /  1 ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم(أ/35ادة (استنادا الحكام الم

) مـن حصـة المـوظفین مـن االربـاح المتحققـة فـي الشـركات العامـة وفقـًا لقـانون %35تسلم نسـبة ( -3

المعـــدل قبـــل اكمـــال التـــدقیق مـــن قبـــل دیـــوان الرقابـــة المالیـــة  1997) لســـنة /22الشـــركات رقـــم (

مــن ب)  /35لتــدقیق واالجــراءات االداریــة اســتنادًا الحكــام المــادة (االتحــادي والبــاقي بعــد اكمــال ا

 . 2019) لسنة  / 1  قانون الموازنة االتحادیة رقم(

 القســـــــم الثالـــــــث 
 المــــالكــــــــــات

 التعیــــــــین 
على الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او االقلیم او المحافظة غیر  -أوآل:

المنتظمة باقلیم او رئیس مجلس المحافظة مراعاة الضوابط التالیة عند اجراء التعیینات للدرجات 
ولة ذاتیًا والشاغرة نتیجة حركة المالك بالنسبة للشركات العامة والهیأت والدوائر الممالمستحدثة 

 %) حصرًا على ان یجري تغطیة كلفها من مواردها الذاتیة .100(
و الملحق بقانون  2019االلتزام بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزیا لسنة/  - 1

 0 2019) لسنة  1الموازنة االتحادیة رقم ( 
الناتجة عن حركة المالك المصادق علیها المستحدثة او ان یتم التعیین على الدرجات الوظیفیة  -2

 وحركة المالك التي ستشغر الي سبب كان وحسب الظوابط المبینة ادناه  2018و2017للسنوات 
تؤلـف بأمر مــن الوزیـــر المختص أو رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة لجنة أو اكثر تتكون من  -3

تقل وظیفة كل منهما عن مدیر او مایعادلها رئیس التقل وظیفته عن معاون مدیر عام وعضوین ال
 -تتولى مایأتي :

 النظر في طلبات المتقدمین للتعیین واعادة التعیین . -أ
اعالن اسماء المقبولین للتعیین ومؤهالتهم الدراسیة وسنة التخرج ومعدلهم الدراسي والدرجة  -ب

 التي حصلوا علیها في االختبار .
 -اتباع االجراءات االتیة :اعاله االفقرة (أ) على اللجنة المشكلة بموجب  -4

االعالن عن الوظائف الشاغرة في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات الوزارة او الجهة غیر -أ
المرتبطة بوزارة على ان یتضمن االعالن عنوان الوظیفة وراتبها والدائرة التي توجد فیها 
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شغالها مع مراعاة توافر العالقة بین المؤهالت الوظائف الواجب تقدیمها والمؤهالت المطلوبة ال
                             وطبیعة العمل وتعتمد لهذا الغرض قواعد بیانات مكاتب التشغیل في المحافظات .

تقبل طلبات التعیین الشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها على وفق نموذج استمارة طلب -ب
خ ـــــن تاریـــــ) عشرین یومًا م20خالل ( 2008) لسنة /4بتعلیمات رقم (الدخول للخدمة المرفقة 

 .الن ــــــــــــــــر االعــــــــنش
اذا كان من ضمن المؤهالت المطلوبة الشغال الوظائف الشاغرة اجادة مهنة معینة مثل -ج

تبطة بوزارة ان الترجمة او الضرب على الة الطابعة فللوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المر 
 یجري اختبار تحریري للغرض المذكور بعد ان یجري الترشیح للتعیین من بین الناجحین .

على اللجنة االعالن في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات جدوًال باسماء المتقدین للتعیین  -5
ا في االختبار فیما ومؤهالتهم الدراسیة وسنــة التخــرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا علیه

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

 یین المعلـــن عنهـــا في المتقدمین تتبع اللجنة االجراءات االتیة لغرض ترشیح الموظفین منهم للتع
) من الدرجات الشاغرة لتعیین ذوي الشهداء والسجناء السیاسیین وشهداء %10تحدد نسبة (-أ

الحشد الشعبي وضحایا االرهاب والعملیات الحربیة واالخطاء العسكریة وبحسب النسب المقررة 
 في القوانین النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة .

الوظیفیة الشاغرة لغرض تعیین اصحـاب ) من الدرجات %15تحدد نسبة التقل عن (-ب
 الشهــــادات العلیــــا .

 ) لتعییـــن ذوي االعاقة واالحتیاجات الخاصة .%5تحدد نسبة التقل عن (-ج
یمنح المتعاقدین أولویة في التعیین بمنح المتعاقد عالمة اضافیة على بقیة المتقدمین على ان -د

 یراعى فیهم توافر االختصاصات .
 -د المعاییر المدرجة ادناه في تحدید المرشحین للتعیین في الوظائف الشاغرة :تعتم -7

درجتین عن كل سنة تعاقدیة وبما  2016العقد : یمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة قبل عام /-أ
 ) درجة .25الیتجاوز (

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

 درجة 20جید جدًا                                
 درجة 15  جید                                   
 درجة 10 متوسط                                

 درجة 5مقبول                                    
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 ) درجات .5ة واحدة عن كل سنة تخرج وبما الیزید عن (نة التخرج : تمنح درجس-د
 -الحالة الزوجیة :-ه

 درجة 10متزوج والزوج غیر معین أو أرمل او مطلق وله اوالد              -
 درجة 5متزوج والزوج غیر معین ولیس له اوالد                               -
 من المنافسة . ان عدم منح غیر المتزوج أي درجة الیعني استبعاده -
للوزیــر المختـــص أو رئیـــس الجهة غیر المرتبطة بوزارة ان یجري اختبار تحریري أو عملــي  -8

ویتـم الترشیـــح للتعییـــن مــن بیـــن الناجحین بحسب معدل النجاح في االختبار ویمنح الناجحین 
 ) درجة .10درجات اضافیة بمــــا الیزید على (

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

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

 0ج )  – 2المشار الیه بالفقر ( الجدول 
مرفق كتاب االمانة العامة  2018) لسنة /72تتولى اللجنة المشكلة باالمر الدیواني رقم ( -11

لنظر في الشكاوى المقدمــة ا19/8/2018في  29437لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/ت/دیواني /
بشأن عمـــل اللجنــة المشكلـــة بموجــب الفقـــرة (أ) انفــــًا او حــاالت التعیین التي تمت  المواطنینمـــن 

 تقدم توصیاتهم الى السید رئیس مجلس الوزراء .خالفًا الحكام هذا القرار و 
یجري تعویض ابناء المكون المسیحي من المكون نفسه دون المرور بااللیة المحددة فیما تقدم  -12

مع مراعاة اال فـــي حـال زیادة عدد المتقدمین على الدرجات الشاغرة فتسري بحقهم االلیة المتقدمة
المتضمنه ( یتم اعتماد  2019) من قانون الموازنة االتحادیة لعام  64احكام الفقرة ثانیا من المادة (

التوازن في التعیینات بوزارات الدولة وباقي المؤسسات بالنسبة لالقلیات ممن المكون المسیحي 
والصابئي واالیزیدي والشبك والكرد الفیلیة بما یضمن التوازن الوطني بین ابنا ومكونات الشعب 

  0العراقي 
هـــات كافــــة اضافـــة أیة شروط اخرى للتقدیم على الدرجات الشاغرة الناتجة عن حركة للج -13

 المالك .
 -:لیة المذكورة في التعلیمات انفاً یجـــري التعییـــــن للفئــــات المدرجـــة فـــــي ادناه دون المرور باال -14

 یم .الطلبة المبتعثین عبر برنامج اللجنة العلیا لتطویر التعل -أ
 الطلبة المبتعثین عبر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . -ب
 الطلبة االوائل من كل كلیة أو معهد . -ج
 تعیین.اعادة -د
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 یتم التقدیم بموجب استمارة طلب الدخول للخدمة المدنیة وحسب مامبین ادناه :ــ  -15

 بوظیفة المعلن عنها باعالنكم رقمارجو 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 /  االختصاص الشهادة سنة التخرج اسم المعهد العلمي
 أهلي) (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 8

 في الجدول التاليرسمیة ؟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 -16

على الوزارات كافة إیقاف التعیینات ضمن مالك التشكیالت التابعة لها في الشركات العامة  –:ثانیًا 

والهیئات والمدیریات الممولة ذاتیًا والتي تتلقى منحة من الخزینة العامة االتحادیة على أن تحذف 

الوظیفیة ضمن مفردات مالكات الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو اإلحالة إلى الدرجات 

)  1 ثانیًا ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( -11التقاعد أو االستقالة أو الوفاة استنادا ألحكام المادة (

یجري حذفها من قبل  عن حركة المالك والتي لم الناتجةاضافة الى حذف كافة الشواغر  2019لسنة  

كل شركة او هیئة او مدیریة عامة ممولة ذاتیا وتتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة او قروض سابقا 

 0من المصارف الحكومیة 

ــــاً  ــــة الشــــاغرة فــــي المــــالك المصــــدق -:ثالث ــــدرجات الوظیفی ــــین مراعــــاة تــــوفر ال یشــــترط ابتــــداءًا عنــــد التعی

لموازنـة المختصــة للشـركات العامـة والهیئـات والـدوائر الممولـة ذاتیــا والتخصـیص المـالي الـالزم لـذلك فـي ا

والتي التتلقى منحه من الخزینة العامة للدولة حصـرًا والمصـادق علـى مفـــــردات المــــــالك مـن قبـــل الـوزیر 

)  25مـن قـانون المـالك رقـم (  8المختص او رئیس الجهـة غیـر المرتبطـة بـوزارة تنفیـذا" إلحكـام المـادة /

) اعــــاله   2 –العمـــــــل وفقــــًا للضــــوابط المشــــار الیهــــا باحكــــام الفقــــرة ( اوال المعــــدل وان یــــتم  1960لســـنة 

تحقیــــــقا" لمبــــدأ تكافــــؤ الفرص والتقیـد التـام بسـلم رواتـب مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام مرفـق قـرار مجلـس 

فـــــــي  403/6706  أعمامنـــــــا المـــــــرقمومراعـــــــاة الضـــــــوابط  الـــــــواردة فی2015لســـــــنة/ 400الـــــــوزراء رقـــــــم 

وأعمـــام الــدائرة القانونیـــة /  28/3/2007فــي  8932مــع مراعــاة ماجاءبأعمامنـــا المرقــــــم  28/2/2006

لمجلــس الــوزراء  مــع مراعـــــــــــاة توجیهــات األمانــة العامــة 28/2/2013فــي 17080األمـور المالیــة المــرقم 

بشــــأن تســــكین المــــوظفین وتعلیمــــات  23/2/2009) فــــي 2/5/21/4890بموجــــب كتابهــــا المــــرقم  (ق/

وأعمـام الـدائرة القانونیـة المـرقم 12/3/2009) فـي 11708م/ 802/58الدائرة القانونیة بكتابها المـرقم ( 

ـــــــــــــوزراء  22/11/2009) فـــــــــــــي  11382خ /  58 /802( وكتـــــــــــــاب األمانـــــــــــــة العامـــــــــــــة لمجلـــــــــــــس ال

ـــدائرة الق 24/9/2009) فـــي 2/5/27/28802المـــرقم(ق/ ـــة العامـــة لمجلـــس وأعمـــام ال ـــة فـــي األمان انونی

ــــوزراء بكتابهــــا المــــرقم (ق/ ــــاب األمانــــة العامــــة لمجلــــس  8/10/2009) فــــي 30330/  2/5/27ال وكت

ــدائرة القانونیــة المــرقم  2/11/2009) فــي 2/5/27/33480الــوزراء المــرقم (ق/ فــي  95086وأعمــام ال

اء الخدمة الوظیفیة والمعدل بأعمامي بشأن الحاصلین على الشهادة األولیة الجامعیة أثن 29/11/2012

واعمام الدائرة القانونیة 1/9/2014في  77064و  13/8/2014في  71548الدائرة القانونیة المرقمین 
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بشـان قـانون التعـدیل االول لقـانون رواتـب مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام 3/8/2015في  65756المرقم 

والمؤرخة في  29165و  25824و 91022یة المرقمة واعمامات الدائرة القانون2012لسنة / 103رقم 

 .14/12/2017و  1/11/2017و  14/11/2016

صدرت بحقهم قرارات صحیحة من قبل لمن  تلتزم وزارة المالیة بتخصیص الدرجات الوظیفیة:ـ  رابعاً 
دة لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولین السیاسیین في االمانة العامة لمجلس الوزراء حسب الما

المعدل  2005) لسنة /24) من قانون التعدیل الثاني لقانون اعادة المفصولین السیاسیین رقم (6(
) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة 50واحالة غیر الموظفین منهم الى التقاعد لمن لدیهم عمر (

المحتسبة  ) خمسة عشر سنة او اكثر على ان یتم استقطاع كافة التوقیفات التقاعدیة عن الفترة15(
) من قانون الموازنة العامة االتحادیة ثالثا - 64من الراتب المخحصص له استنادًا الحكام المادة (

 . 2019) لسنة / 1  رقم (
 مع مراعاة االتي :ـ

 تضاف مدة الفصل السیاسي على اخر عنوان وظیفي ترك فیة المفصول الوظیفة-أ
التعیین السباب سیاسیة ومن المشمولین بالقانون رقم تضاف مدة الفصل السیاسي لمن حرم من -ب
ة الدراسیة التي حرم من دتعدیل قانون المفصولین السیاسیین على اساس الشها 2008) لسنة / 25(

في  2723بعد حصول موافقة لجنة التحقق استنادا لكتاب الدائرة القانونیة المرقم  التعیین بموجبها
6/2/2018  0 
ل السیاسي او اعید تعیینه قبل مصادقة لجنة التحقق تضاف مدة الفصل اذا عین المفصو  -ج

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

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

 .الدراسة 
 9/4/2003اذا حصل المفصول السیاسي على شهادة اعلى اثناء الوظیفة العامة بعد تاریخ  -هـ 

 103ثالثًا / د ) من قانون رقم // -1فیتم احتسابها في حالة تقدیم طلب من الموظف وفقا للمادة (
  2008) لسنة /22قانون تعدیل قانون رواتب  موظفي الدولة والقطاع العام رقم (  2012لسنة/

وعلى ان یسرع العنوان الوظیفي  6/2/2018في  2723استنادا لكتاب الدائرة القانونیة المرقم 
مع طبیعة عمله وبموافقة  تتالئمتي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة وال

دائرته على اكمال الدراسة كل سنتین اعتبارًا من تاریخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته 
الوظیفیة ومرحلته التي هو علیها بتاریخ تقدیمه الطلب بتغییر عنوانه الوظیفي استثناءًا من قانون 
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لموظفین الذین تم تنزیل درجاتهم قبل نفاذ هذا وتسري احكام هذه المادة على ا2012لسنة / 103/
على ان یدقق ذلك  2018علیه اي تبعات مالیة بأثر رجعي او خالل عام/ بال یترتالقانون على ان 

 .من دیوان الرقابة المالیة االتحادي
ل عند مصادقة لجنة التحقق في االمانة العامة لمجلس الوزراء یتم اشعار وزارة المالیة بغیة قبو  -و

في جریدة الوقائع  المنشورة 2010) لسنة/1تعیینهم واستحداث الدرجات والعمل بالتعلیمات رقم (
 .15/2/2010) في 4144العراقیة بالعدد (

االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم   بأعماممراعاة العمل بما ورد بالكراس المرفق  -ز
لرواتب االسمیة للمفصولین فروقات ا احتساببشأن 13/7/2015في  2/5/27/23545ق/

 السیاسیین .
مراعاة عند احتساب مدة الفصل السیاسي توفر التخصیص المالي والدرجة والعنوان الوظیفي  -ح

ضمن موازنة ومالك الجهة ذات العالقة وال یجوز طلب زیادة تخصیص او اجراء مناقلة او اجراء 
 0 الحذف واالحداث

وظفین الذین لم یباشرو في وظائفهم اال بعد تبلیغهم بامر التعیین عدم جواز الغاء اوامر تعیین الم -ط
) من قانون الخدمة المدنیة رقم 16الى نص المادة ( اً او ارساله بالبرید المسجل الى عناوینهم استناد

وحسب كتاب االمانة  العامة   1960) لسنة /1وتعلیمات الخدمة المدنیة رقم ( 1960) لسنة /24(
في  595اعمام//4دائرة التنسیق الحكومي وشؤون المواطنین رقم (ت ح م/ /لمجلس الوزراء 

7/1/2018 0 
في  17286م/802/58مراعاة العمل بأعمام الدائرة القانونیة / الوظیفة العامة المرقم -: خامساً 

في  اإلدارةبشأن ضوابط إطفاء المبالغ بذمة الموظفین رواتب ومخصصات نتیجة خطأ  14/4/2011

 22/5/2011و2والمؤرخین في  25767و 20799المرقمین  باعمامیهاالستحقاق والمؤكد علیه تقییم ا

 357.ومراعاة قراري مجلس الوزراء المرقمین  29/6/2011في  35851وأعمام دائرة الموازنة المرقم 

أعمام /10/1مرفق كتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش/ز  2013لسنة  233و 2012لسنة 

المؤرخین في  28272و 3298ومنشوري الدائرة القانونیة المرقمین  10/6/2013في  17959

 10/4/2014و 15/1/2014

-:سادساً   

أ ـ عدم التعیین في أیة وظائف قیادیة (مدیر عام فما فوق )مالم یوجد لها درجة في قانون الـــــــوزارة أو 

) من  اوال -14المنصب وذلك استنادًا إلحكام المادة (الجهـــــــة غیر المرتبطة بوزارة وتعلیمات إشغال 
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مع مراعاة اعمام االمانة العامة لمجلس الوزراء /  2019) لسنة /  1قانون الموازنة االتحادیة رقـم(  

بشان الیة ترویج طلبات التعیین والتكلیف  13/1/2019في  2/1/27/2551الدائرة القانونیة المرقم ق/

 ئیس الوزراء من خالل مكتب السید ر 

مرفــق كتــاب األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء  2014لســنة  27ب ـ  مراعــاة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

بشأن إحالة أصحاب الدرجات الخاصـة علـى  22/1/2014في  2174أعمام / /10/1المرقم ش ز 

أو درجــة أومستشــار  التقاعــد بدرجــة مــدیر عــام بنــاءُا علــى طلــبهم مــن المرشــحین لوظیفــة وكیــل وزارة

خاصة بتوصیة من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراء ولم تتم المصادقة 

 0علیه من قبل مجلس النواب 

عــام  علــى الــوزیر المخــتص او رئــیس الجهــة غیــر المرتبطــة بــوزارة احالــة الموظــف بدرجــة (مــدیر.ج 

فوق على التقاعد وفقـًا الحكـام قـانون التقاعـد فمافوق) والذي الیدیر تشكیل بمستوى مدیریة عامة فما 

الموحد او النقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي یتناسب مع عنوانـة الـوظیفي وبموافقـة الجهـة 

ذلك على مـوظفي اقلـیم كردسـتان وفقـًا لقـانون التقاعـد النافـذ فـي االقلـیم علـى ان  يالمنقول الیها ویسر 

االتحادیة الى مجلس النواب تقریرًا باسماء الموظفین بدرجـة (مـدیر عـام فمـا یقدم دیوان الرقابة المالیة 

مــن  ) ثانیــا -14فــوق) الــذین الیــدیرو تشــكیل اداري بمســتوى مدیریــة عامــة  اســتنادًا الحكــام المــادة (

 .  2019) لسنة /1قانون الموازنة العامة االتحادیة رقم (

بتعیـــین الـــراغبین مـــن اعضـــاء المجـــالس المنتخبـــة ارة تلتـــزم الـــوزارات والجهـــات غیـــر المرتبطـــة بـــوز  -د

والنـواب والـوزراء والمستشـارین والمحـافظین ورؤسـاء الوحـدات االداریـة الـذین اسـتقالوا تـاركین وظــائفهم 

نتیجــة انتخــابهم بشــرط ان التقــل عــن درجــاتهم الوظیفیــة التــي اســتقالوا منهــا او بمــا یعادلهــا دون تقیــد 

حق االختیار لمرة واحدة ومن الدرجات الشاغرة نتیجة حركـة المـالك ا وان بالعنوان او المنصب ولهم 

تلتزم وزارة المالیة بالتنسیق مع الجهة المعنیة بالتعیین او اعادة التعیین الستحداث الدرجة خالل عـام 

ـــع والتقاعـــد   2019/ ـــرة التـــي قاضـــها المـــذكورین اعـــاله خدمـــة الغـــراض العـــالوة والترفی وتحتســـب الفت

اســتثناءا مــن  2019) لســنة / 1ب) مــن قــانون الموازنــة االتحادیــة رقــم ( /11ًا الحكــام المــادة (اســتناد

 اوال ". –التعیین  –الضوابط المذكورة بالقسم الثالث من المالكات 
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تلتــزم الحكومـــة بانهـــاء ادارة مؤسســـات الدولــة بالوكالـــة ماعـــدا االجهـــزة االمنیــة فـــي موعـــد اقصـــاه  -ه

ویعـــد اي اجـــراء بعـــد هـــذا التـــأخیر یقـــوم بـــه المعـــین بالوكالـــة بـــاطًال والیترتـــب اي اثـــر  30/6/2019

اریــة فــي قــانوني وعلــى ان تقــوم الــوزارة المعنیــة بایقــاف جمیــع المخصصــات المالیــة والصــالحیات االد

قـانون الموازنـة االتحادیـة ) مـن 66حال االستمرار بعد التاریخ المذكور اعـاله اسـتنادًا الحكـام المـادة (

 . 2019) لسنة / 1رقم ( 

 النقـــــــــل :ــ -2

للــوزیر المخــتص صــالحیة نقــل خــدمات منتســبي الشــركات العامــة والهیئــات والمــدیریات الممولــة  -أ

منحة من الخزینة العامة للدولة فیما بینها من خالل إجراء الحـذف  تتلقى الذاتیًا التابعة له والتي 

واألحداث وٕاصدار األمر الوزاري بذلك وأشعار قسم القطاع العام بدائرة الموازنة لتأشیر ذلك لدیها 

وتعــدیل الموازنــة التخطیطیــة للجهــات ذات العالقــة بعــد قیــامهم بإرســال التعــدیل المطلــوب شــهریًا 

 لتخطیطیة لكل شركة عامة أو هیئة او مدیریة  ممولة ذاتیًا.للموازنة ا

لـوزیر المالیــة صـالحیة نقــل خـدمات منتســبي الشـركات العامــة والهیئـات والمــدیریات الممولـة ذاتیــا  -ب

والتــي تتلقــى منحــه مــن الخزینــة العامــة للدولــة بــنفس الدرجــة والعنــوان الــوظیفي وبأضــیق الحــدود 

اع العــام بتفاصــیل الراتــب والمخصصــات لغــرض تعــدیل الموازنــات واشــعار دائــرة الموازنــة / القطــ

 .  التخطیطیة ودائرة المحاسبة بشأن تعدیل المنحة الشهریة عند طلب التمویل لرواتبهم 

علـى المـالك الـدائم  للوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظـف -ج

بما فیها شركات الجبایة على ان تتحمل الجهة المعنیة الراتب االسـمي  اصللعمل بالقطاع الخ او المؤقت

ـــوزراء وتســـري بحـــق  ویتحمـــل القطـــاع الخـــاص مخصصـــات الراتـــب وفـــق ضـــوابط تصـــدر عـــن مجلـــس ال

) من قانون الموازنـة االتحادیـة 17الموظف المعارة خدماتة االحكام العامة لالعارة استنادًا الحكام المادة (

 . 2019) لسنة 1رقم (

یخـول وزیــر الــنفط صــالحیة تمدیــد فتــرة اعــارة المــوظفین المعــارین مــن شــركة غــاز الجنــوب الــى شــركة  -د

مــن قــانون  )54اســتنادا ألحكــام المــادة (غــاز البصــرة المســاهمة اســتثناءًا مــن قــانون الخدمــة المــدني النافــذ 

 . 2019) لسنة/1الموازنة العامة االتحادیة رقم (
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صــــالحیة نقــــل خــــدمات منتســــبي التشــــكیالت الممولــــة مركزیــــًا إلــــى الشــــركات العامــــة لــــوزیر المالیــــة  - ه

والهیئات والدوائر الممولة ذاتیا على احد الدرجات الشاغرة ضمن مالك الشركات العامة والهیئات والدوائر 

الممولــة ذاتیــا وضــمن تخصیصــات موازنتهــا وهــذا ینطبــق حصــرا علــى الشــركات العامــة والهیئــات والــدوائر 

 % والتي ال تتلقى   منحة من الخزینة العامة للدولة .100التي مواردها الذاتیة 

لرئاســـات الـــثالث (مجلـــس النـــواب ، رئاســـة الجمهوریـــة ، واالمانـــة العامـــة لوز نقــــــل الخـــدمات ــــــــــــال یج -و

) 15یزیـد عـن (ویجوز النقل والتنسـیب بمـا ال لمجلس الوزراء ومكتب رئیس الوزراء ) والجهات التابعة لها

) مـن قـانون ثانیـا  -14استنادا ألحكام المـادة ( موظف (خمسة عشر موظف) لكل من الرئاسات الثالث 

 . 2019) لسنة/   1 الموازنة العامة االتحادیة رقم (

لوزیر المالیة االتحادي نقل الموظفین الفائضین من الوزارات المدمجة والملغیة الى الوزارات والجهـات  -ز

ثالثًا/ب) /11ى لسد احتیاجاتها من الموظفین  بعد استحصال موافقة الجهتین استنادًا الحكام الماد (االخر 

 . 2019) لسنة / 1من قانون الموازنة االتحادیة العامة رقم (

%) والتـي 100یكون نقل خدمات منتسبي دوائر التمویل المركـزي الـى دوائـر التمویـل الـذاتي (الرابحـة -ح

مــن الخزینــة العامــة للدولــة مــع الدرجــة والعنــوان الــوظیفي دون التخصــیص المــالي وتتحمــل ال تتلقـى منحــة 

 الجهة المنقول الیها ومخصصات المنقولین الیها من مواردها الذاتیة بما فیها ذوي الشهداء.

 یكــون نقــل منتســبي الــدوائر الممولــة مركزیــًا الــى دوائــر التمویــل الــذاتي التــي تتلقــى منحــة مــن الخزینــة-ط

 العامة للدولة مع الدرجة والتخصیص المالي بما فیها ذوي الشهداء.

یتم نقل خدمات منتسبي الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتیًا سواء الرابحة او التـي تتلقـى منحـة مـن -ي

 %) مــع100الخزینــة العامــة للدولــة الــى الشــركات العامــة او الهیئــات او الــدوائر الممولــة ذاتیــًا ( الرابحــة 

الدرجــــــة والعنــــــوان الــــــوظیفي دون التخصــــــیص المــــــالي وتتحمــــــل الجهــــــات المنقــــــول الیهــــــا كافــــــة رواتــــــب 

 ومخصصات المنقولین الیها من مواردها الذاتیة بما فیها ذوي الشهداء.

یتم نقل منتسبي الشركات العامة والهیئات والدوائر الممولة ذاتیًا والتي تتلقى منحة من الخزینـة العامـة -ك

لــى الشــركات العامــة والهیئــات والــدوائر التــي تتلقــى منحــة مــن الخزینــة العامــة للدولــة مــع الدرجــة للدولــة ا

 والعنوان الوظیفي والتخصیصات المالیة بما فیها ذوي الشهداء.
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یــتم نقــل منتســبي الشــركات والهیئــات الممولــة ذاتیــًا والتــي تتلقــى منحــة مــن الخزینــة العامــة للدولــة الــى -ل

مركزیـًا مـن الدرجـة والعنـوان الـوظیفي والتخصیصـات المالیـة وتتحمـل الجهـة المنقـول الیهـا الدوائر الممولة 

 فرق المخصصات ان وجدت بما فیها ذوي الشهداء.

یتم نقل منتسبي الشركات العامة والهیئات الممولة ذاتیًا التي ال تتلقـى منحـة مـن الخزینـة العامـة للدولـة -م

رجـــــة والعنـــــوان الـــــوظیفي وتتحمـــــل الجهـــــة المنقـــــول الیهـــــا رواتـــــب الـــــى دوائـــــر التمویـــــل المركـــــزي مـــــع الد

 ومخصصات الموما الیهم بما فیها ذوي الشهداء.

 الترفــــــیع :ـــ-3

یقتضــي لترفیــع الموظــف ان یكــون عــن طریــق المنافســة تحقیقــا" لمبــدأ تكــافؤ الفــرص بعــد مراعــاة تــوفر  -أ

للوظیفـة التالیـة لهـا وفـي نفـس التـدرج الـوظیفي وال یجـوز شروط الترفیع والمواصفات والمـؤهالت المطلوبـة 

ترفیع موظف إلى تدرج وظیفي آخرضمن الوظائف المنصـوص علیهـا فـي دلیـل وصـف الوظـائف أال بعـد 

وثانیـــًا) مـــن قـــانون رواتـــب مـــوظفي الدولـــة -أوال-6إكمالـــه المـــدة المطلوبـــة للترفیـــع وفقـــا" ألحكـــام المـــادة (

وقانون المالك رقم  1960) لسنة /24وقانون الخدمة المدنة رقم (2008ة / ) لسن22والقطاع العام رقم (

 2018) لسـنة / 9أ) من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( /36استنادًا الحكام المادة ( 1960) لسنة /25(

 28497و  25783المعـدل باعمامیهـا المـرقمین  29/3/2018فـي  9063واعمام وزارة المالیـة المـرقم /

إضافة إلى عدم وجود مانع قانوني من الترفیـع بسـبب معاقبتـه أوأن  4/6/2018و  29/5ین في والمؤرخ

تكــون خدماتــه غیــر مرضــیة بموجــب تقــاریر تقیــیم كفــاءة األداء مــع وجــود الوظیفــة الشــاغرة ضــمن النظــام 

إشـــغالها محـــدد الـــداخلي المشـــرع قانونـــا للشـــركات العامـــة والهیئـــات والمـــدیریات الممولـــة ذاتیـــا وان یكــــــــون 

بشروط ومـؤهالت معینـة مـع مراعـاة تـوفر التخصـیص المـالي الـالزم فـي الموازنـة والعمـل بمنشـورنا المـرقم 

والمتضــمن بــان تــتم مفاتحتنــا شــهریًا لغــرض تأشــیرالمالكات ألغــراض الترفیــع  24/1/2008فــي  2407

ما ینسجم والتشریعات القانونیة الشاغرة وفق الضوابط القانونیة وعرضها عند المصادقة بت وأشغال الدرجا

) فــي 24744مــع مراعــاة العمــل  وفــق الضــوابط الــواردة بمنشــور وزارة المالیــة / الــدائرة القانونیــة المــرقم (

، بشــــأن مــــدة ممارســــة مهنــــة 14/4/2009فــــي  802/59/17084وأعمامهــــا المــــرقم  2008   /15/7

فــــــــــــي 113845و 9/12/2013فــــــــــــي  112773وأعمــــــــــــامي دائــــــــــــرة الموازنــــــــــــة المــــــــــــرقمین  المحامــــــــــــاة

) لســنة 21وضــوابط احتســاب الخدمــة الصــحفیة بموجــب قــانون حقــوق الصــحفیین المــرقم (12/12/2013

فـــــــــــــــي  3640و 10/12/2012فـــــــــــــــي  98032واعمـــــــــــــــامي الـــــــــــــــدائرة القانونیـــــــــــــــة المـــــــــــــــرقمین  2011
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وعلى ان یـتم اجتیـاز الموظـف  24/11/2014في  97260واعمام الدائرة القانونیة المرقم 16/1/2014

المرشـــــح للترفیـــــع دورة تدریبیـــــة فـــــي مجـــــال عملـــــه الـــــوظیفي بأســـــتثناء الحاصـــــلین علـــــى شـــــهادة الـــــدكتوراه 

  1987لسنة  380والماجستیر او مایعادلهما استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم /

) لسـنة/ 22) من قانون رواتـب مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم (9,8,7,6یتم العمل وفق المواد ( –ب 

2008 . 

مرفــق كتــاب  2015لســنة  400یــتم العمــل بســلم الرواتــب المشــار إلیــه بقــرار مجلــس الــوزراء المــرقم  -ج

 .18/11/2015في  35707أعمام / /10/1األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /

) وأعمـام 26/2/2009فـي  2/5/27/5331یراعى أعمام األمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء المـرقم (ق/ -د

 9063واعمام وزارة المالیـة المـرقم / 25/10/2009) في 46806وزارة المالیة / الدائرة القانونیة المرقم (

دورة تدریبیة في  بشأن ترفیع الموظف إلى درجة معاون مدیر عام وعلى ان یتم اجتیاز 29/3/2018في 

ر او مایعادلهمــا اســتنادًا لقــرار مجلــس مجــال عملــه  بأســتثناء الحاصــلین علــى شــهادة الــدكتوراه والماجســتی

 . 1987لسنة  380قیادة الثورة (المنحل) رقم /

یسرع العنوان الـوظیفي للموظـف الحاصـل علـى شـهادة اعلـى او مماثلـة او مغـایرة اثنـاء الخدمـة والتـي -ه

وله علـى تتالئم مع طبیعة عمله وبموافقة دائرته بمنحهم عنوان مباشر لكل سنتین اعتبـارًا مـن تـاریخ حصـ

الشــهادة وصــوًال الــى مرحلتــه التــي كــان علیهــا حــین تقــدیم الطلــب مــع احتفاظــه بدرجتــه الوظیفیــة ومرحلتــه 

وكامـــل مخصصـــات ومفـــردات راتبـــه التـــي هـــو علیهـــا بتـــاریخ تقدیمـــه الطلـــب لتغییـــر عنـــوان الـــوظیفي مـــع 

بعـد تـدقیق دیـوان الرقابـة  2012) لسـنة /103استمرار منح العالوات والترفیعات استثناءًا من قانون رقم (

مـع مراعـاة  2019) لسـنة / 1) من قانون الموازنـة االتحادیـة رقـم ( 63المالیة  استنادًا الحكـــــام المــــــادة (

 0 24/9/2018في  2/5/5/19753اعمام دیوان الرقابة المالیة / دائرة الشؤون الفنیة والدراسات المرقم 

وظائف االدارة الوسطى :ــ -4  

یراعى عند اشغال وظائف االداره الوسطى ( مدیر اقـــــــدم ، مدیر ) انسجامها مع الهیكل التنظیمي 
والنظام الداخلي للوزارة او الجهة غیر المرتبطة بوزارة او المحافظة او مجلس المحافظة وفقــــــا" 

زین من شروط اشغال ادارة القسم عند للتشریعـــــات النافــــــــذة وللوزیر المختص استثناء الموظفین المتمی
الوزراء   ترفیعهم الى العنوانین المذكورین مع مراعاة الضوابط التي ستصدر عن االمانة العامة لمجلس
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االولیة  مدیر ان یكون حاصًال على الشهادةبشرط ان یكون الموظف المرشح للترقیة الى وظیفة 
ط توفر الشاغر ضمن المالك المصادق علیه لكل وشر  الجامعیة ( البكالوریوس) في حقل االختصاص

موظف دورة تدریبیة ال تقل مدتها عن شهر  بأستثناء  الحاصلین على شهادة الدكتوراه التشكیل واجتیاز 
واعمام  1987لسنة  380والماجستیر او مایعادلهما استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم /

) في  28497و  25783المعدل باعمامیها المرقمین ( 29/3/2018في  9063وزارة المالیة المرقم /
 . 4/6/2018و  29/5

 

 إشغال وظیفة خبیر:ــ -5
ان یكون إشغال وظیفة  24/7/2008) في 18050عمًال بكتاب األمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (

خبیر على مالك مركز الوزارة والتشكیالت التابعة لها حسب الشروط والمؤهالت الواردة بكتاب دیوان 
بیر في مع مراعاة إشغال وظیفة خ16/4/1980) في 4645رئاسة الجمهوریة ( المنحل ) المرقم (

بعض الدوائر والشركات العامة التابعة للوزارات والجهات غیر المرتبطة بوزارة التي تستوجب طبیعة 
عملها استحداث هذه الوظیفة من خالل لجنة مركزیة تشكل في كل وزارة أو جهة غیر مرتبطة بوزارة لهذا 

لمتضمنة (المهام والواجبات ، الغرض مع التقید بالشروط والمؤهالت والمواصفات المطلوبة ألشغالها وا
توفر المؤهالت العلمیة ، القدرة على الدراسة والتحلیل والمعرفة) وحسب ما ورد بمنشوري دائرة الموازنة/ 

 18/11/2009و 28/10) والمؤرخین في 403/53152) و(403/48441قسم المالك المرقمین (
أستثناء  الحاصلین على شهادة الدكتوراه وعلى ان یتم اشراك الموظف بدورة تدریبیة في مجال عمله  ب

واعمام  1987لسنة  380استنادًا لقرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم / والماجستیر او مایعادلهما 
) في  28497و  25783المعدل باعمامیها المرقمین ( 29/3/2018في  9063وزارة المالیة المرقم /

 . 4/6/2018و  29/5

 ـــد التعاقـــــــــــ -6

یمنع تعیین العاملین في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع إمكانیة تجدید العقود السابقة في  -أوال:
 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 الیترتب 
وبضمنها حصة الدائرة عن مدة التعاقد المحتسبة ویستنثى من ذلك التعاقد تستوفى التوقیفات التقاعدیة 

التمویل الذاتي الرابحة والتي لیس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب  مع شركات
رابعًا / أ ) /11راء رواتبهم استنادًا الحكام المادة ( منتسبیها للسنوات السابقة وعلى ان یحدد مجلس الوز 

 . 2019) لسنة / 1من قانون الموازنة االتحادیة رقم ( 
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تتولى الوزارات (عدا وزارة الخارجیة) والجهات غیر المرتبطة بوزارة تحویل االجراء الیومیین كافة  -ثانیًا:
قدین بالشكل الذي ینطبق علیهم ما ینطبق المستمرین بالخدمة الى عقود ویتم تكییف اوضاع المتعا

على موظفي المالك الدائم بموجب القوانین والقرارات النافذة فیما یخص مساواتهم في الحقوق والواجبات 
وتحتسب خدمة العاملین المستمرین بالعمل من المشمولین بهذا  1987لسنة / 603بما فیها القرار رقم 

 31/12/2018یعفون من دفع المساهمات التقاعدیة السابقة لغایة القرار الغراض العالوة والتقاعد و 
على ان تتولى وزارة المالیة سداد تلك المساهمات بناءًا على مطالبة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي 

% من 5في وزارة العمل والشؤون االجتماعیة وصندوق تقاعد موظفي الدولة على ان تستقطع نسبة 
% 12للمساهمات التقاعدیة وتتولى وزارة المالیة تسدد نسبة  1/1/2019ارًا من اجرهم الشهري اعتب

المتبقیة من المساهمات تدفعها نهایة كل سنة وتحتسب الخدمة التقاعدیة للمشمولین بالوصف المذكور 
 الى دائرة تقاعد العمال والضمان االجتماعي وتصفى حقوقهم كافة وفقًا الحكام قانون التقاعد والضمان

تاریخ نفاذ قانون العمل ویتمتع  9/2/2016ابتداءًا من  1971لسنة  39االجتماعي للعمال رقم 
المشمولین بهذا القرار باالمتیازات والحقوق التي یحصل علیها موظفي المالك الدائم مثل القروض 

م في التعیین واالراضي السكنیة واالیفادات والدورات التطویریة والمكافأت وغیرها وتكون االولویة له
على المالك الدائم بحسب االقدمیة في تاریخ المباشرة والحاجة واالختصاص وفقًا للقانون وتحتسب 

) 16000الخدمة السابقة الغراض العالوة والترفیع والتقاعد ویكون الحد االدنى الجرهم للیوم الواحد (
ل اسبوعیًا ویكون لهم یومین ) ساعة عم40) یوم وبمعدل (22دینار (ستة عشر الف دینار) بواقع (

اجازة اعتیادیة في الشهر مدفوعة االجر ویتم توطین رواتبهم على المصارف العراقیة على ان تتحمل 
مرفق كتاب  2019) لسنة /12تلك المصارف رسوم التوطین كافة استنادًا لقرار مجلس الوزراء المرقم (

على ان تتولى  17/1/2019في  1833عمام/ا/10/1االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/
 وزارتي المالیة والعمل والشؤون االجتماعیة اعداد ضوابط تسهیل تنفیذ هذا القرار .

یتم تجدید عقود المتعاقد معهم من المتقاعدین وتصرف لهم منحة شهریة مقابل خدماتهم التتجاوز  -ثالثا:
قاضونه من هیأة التقاعد الوطنیة  أما بالنسبة لتجدید الملیون دینار إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي یت

م بموجب قرار لهعقود الخبراء واصحاب الكفاءات من غیر الموظفین فیتم منحهم األجور المحددة 
م ش ز ــــــالمرق مرفق كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء 2012لسنة  44مجلس الوزراء رقم 

الموظفین من  شان تحدید االجر بالنسبة للخبراء غیرــــــــــــــب6/1/2012ي ــــــــف 5038اعمام//10/1/
متقاعدین جدد او  المتعاقد معهم خالل السنوات السابقة والحاجة المستمرة لخدماتهم والیجوز التعاقد مع

 0خبراء اواصحاب الكفاءات الجدد من غیر الموظفین
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المتضـــمن /إجـــراءات التعاقـــد مـــع  2009) لســـنة/280یلغـــى العمـــل بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ( -ًا :رابعـــ

مرفـــق كتـــاب األمانـــة العامـــة لمجلـــس  2016) لســـنة/57المتقاعـــدین اســـتنادًا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم (

  24/2/2016في  10/5/5815الوزراء المرقم ش.ز/

ـــًا:خامس ـــلل -أ-ـ ـــوزیر المخــتص أو رئیــــــــ ــه ــــــس الجهـــــــ أیــا ة غیــر المرتبطــة بــوزارة أو المحــافظ أو مــن یخول

أكمــل مــدة أربــع ســنوات فعلیــة بالوظیفــة مــن المــوظفین إجــازة وبنــاءا علــى طلــب الموظــف مــنح مــن مــنهم 

براتب اسمي لمدة خمسة  سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمسة سنوات وتحتسب ألغراض التقاعد 

ویحـق للموظـف  باإلجـازةكاملـة واالسـتقطاعات كافـة  خـالل مـدة تمتعـه على أن تدفع التوقیفات التقاعدیة 

) 14خــالل تمتعــه باألجــازة العمــل فــي القطــاع الخــاص اســتثناءًا مــن قــانون انضــباط مــوظفي الدولــة رقــم(

)  1  م (ــــــــــــأوال) مــــن قـــــانون الموازنــــة االتحادیــــة رق-31المعــــدل اســــتنادًا ألحكـــــام المــــادة ( 1991لســــنة/

 وفي ضوء الضوابط التي ستصدرها األمانة العامة لمجلس الوزراء .   2019لسنة/

للمتعاقــد بــاجر مــع الــوزارات أو الجهــات غیــر المرتبطــة بــوزارة أو المحافظــات بنــاءًا علــى طلبــه  -ب 

إنهاء عقده أصولیا بموافقة رئیس جهة التعاقد أومن یخوله لقاء مكافـأة نقدیـة تعـادل اجـر ثالثـة أشـهر 

الخبیــر والمستشــار  اقــد علــى أن التزیــد عــن أربعــة وعشــرین شــهرًا ویســتثنى مــن ذلــكعــن كــل ســنة تع

ثانیـا) مـن قـانون الموازنـة -31والعسكري ورجل الشرطة والتقاعدین المتعاقدین استنادا ألحكام الماده (

اصدرتها االمانة العامة لمجلـس الـوزراء وفي ضوء الضوابط التي   2019) لسنة/ 1االتحادیة رقم ( 

فیمــا یخــص انهـــاء  28/5/2018فــي  2/5/27/19287بموجــب اعمامهــا المـــرقم ق/ 2018ســنة /ل

   عقد  المتعاقدین في دوائر الدولة حصرا .

 القسم الرابع 

 2019تعلیمات وصالحیات تنفیذ نفقات المشاریع االستثماریة لعام  

یــــتم تطبیــــق إحكــــام تعلیمــــات وصــــالحیات تنفیــــذ المشــــاریع االســــتثماریة الــــواردة بتعلیمــــات تنفیــــذ الموازنــــة 

والتــي ستصــدر الحقـــا فیمــا یتعلــق  بتخصیصــات المشــاریع االســـتثماریة   2019لعــام /االتحادیــة العامــة 

خصیصـــات قـــانون الخاصــة بالشـــركات العامـــة أو الهیئـــات أو المـــدیریات ألممولـــه ذاتیـــا والمدرجـــة ضـــمن ت

 . 2019) لسنة / 1الموازنة االتحادیة رقم ( 


