المقدمــــــــــــة -:

تعميمات تنفيذ الموازنات التخطيطية لمقطاع العام لسنة 0202
استنادا لمصالحيات المخولة لنا ولتسييؿ تنفيذ احكاـ الفصؿ (الثامف ) مف قانوف اإلدارة المالية
االتحادي رقـ ( ) 6لسنة  9102المعدؿ 1
يسر و ازرة المالية اف ترسؿ تعميمات تنفيذ الموازنات التخطيطية لمقطاع العاـ لسنة  9190/بعد
اف وضعت في االطار العاـ لالستراتيجية التي تتطمبيا المرحمة الراىنة مؤكديف عمى االستفاد
القصوى مف التخصيصات المالية المعتمدة في الموازنة التخطيطية لكؿ شركة عامة او ىيئة او
دائرة ممولة ذاتيا 1
--0تضمنت التعميمات االتي -:
القسـ األوؿ  /الضوابط الالزمة لتنسيؽ صالحية الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة بشاف
استخداـ التخصيصات المعتمدة في الموازنة التخطيطية لكؿ شركة عامة او ىيئة او دائرة ممولة
ذاتيا 1
القسـ الثاني  /تعميمات تنفيذ الموازنات التخطيطية لمقطاع العاـ لسنة 1 9190/
القسـ الثالث  /المالكات
القسـ الرابع /تعميمات وصالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعاـ 1 9190
 -9ترجو ىذه الو ازرة التقيد التاـ بما ورد في ىذه التعميمات تحقيقا لممصمحة العامة وتجنب
التجاوز عمى الماؿ العاـ وبالتالي التعرض لممحاسبة القانونية السامح اهلل 1
وأخي ار تتمنى الو ازرة لمجيات المعنية المنفذة الموفقة في عمميا مف اجؿ بناء عراؽ مزدىر مستقر
امنيا واقتصاديا 1
1

ومف اهلل التوفيؽ 111

علي عبد األميـــــــــــر عالوي
وزيــــــــر المالية
/

0202 /

((القســم األول))
إف دليؿ حسابات النظاـ المحاسبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي الموح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد اعتمد مبدأ الشفافية والشمولية وعمى الشركات العامة
والييئات والدوائر الممولة ذاتيا إعداد البيانات المالية اآلتيػ ػ ػة لغرض تمكيف ىيئات الرقابة المالية العاممة فييا مف
المتابعة والتدقيؽ والرقابة.

-2ميزان المراجعة الشهري -:
يب ػػيف في ػػو مق ػػدار المب ػػالش الت ػػي حققتي ػػا الش ػػركة أو الييئ ػػة أو ال ػػدائرة ش ػػيرياً والت ػػي أدرج ػػت ض ػػمف موازنتي ػػا
التخطيطية وبياف أوجػو الصػرؼ مػع تقريػر يوضػح فيػو مقػدار مفػردات ىػذه النفقػات كمػا ونوعػا بحيػث يعطػي
الميزاف صورة واضحة عما قامت بو الشركة أو الييئة خالؿ الشػير المنصػرـ سػواء بالنسػبة إلػى المصػروفات
الفعميػػة و أوجػػو ص ػرفيا أو اإلي ػرادات حسػػب مصػػادر تحصػػيميا وعمػػى إف يعػػد مي ػزاف المراجعػػة الشػػيري فػػي
موعد ال يتجاوز ( )01أياـ مف نياية كؿ شير 1
-0الموازنة النقدية
تمتػػزـ الشػػركات العامػػة والييئػػات والػػدوائر الممولػػة ذاتيػػا بتنظػػيـ موازنػػة نقديػػة شػػيرية فعميػػة لمنفقػػات واإليػرادات
التػػي حصػػمت خػػالؿ الشػػير عمػػى اف تتضػػمف التػػدفقات النقديػػة مػػف الحسػػابات الوسػػيطة (السػػمؼ واألمانػػات )
وكذلؾ المبالش النقدية مف الدائنوف والمدينوف وكافة العمميات الحسابية لبياف موقؼ السػيولة النقديػة مػف حيػث
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الوقػػت والمبمػػش المطمػػوب عمػػى أف يشػػفع بتقريػػر يوضػػح الحركػػة فػػي تمػػؾ الحسػػابات خػػالؿ الشػػير المعنػػي مػػف
واقع استمارات موحده.
 –3الحسابات الختامية
يقتضػي عمػى كػػؿ شػركة عامػة أو ىيئػػة أو دائػرة ممولػة ذاتيػػا االلتػزاـ بتقػديـ الحسػػابات الختاميػة لسػػنة9191/
إلػػى دي ػواف الرقابػػة الماليػػة االتحػػادي فػػي موعػػد أقصػػاه  9190/0/10لغػػرض إج ػراء أعمػػاؿ الرقابػػة والتػػدقيؽ
عمييا وعمى جميع الشركات العامة أف تقدـ حساباتيا الختامية المدققة إلى و ازرة المالية /دائرة المحاسبة  /في
موعد أقصػاه  /10آذار  /مػف السػنة التػي تمػي السػنة الماليػة المنتييػة تتضػمف الحسػابات الختاميػة مػف بينيػا
اإليرادات والنفقات والموجودات والمستحقات السيما القروض وااللتزامات والمستحقات الطارئة 2
-4نشي ػ ػػر االحكاـ الفصؿ الثامف مف قانوف اإلدارة المالػ ػ ػ ػ ػػية رقـ ( )6لسنة 9102 /المعدؿ المتضمف [
الت ػ ػػدخؿ موازنة االدارات الممولة ذاتياً في موازنة الحكومة االتحادية والتدخؿ أيضا" في أي جية حكومية
أخرى باستثناء مشاريعيا الممولة مركزيا وعمى االدارات الممولة ذاتيا أف تعد موازنتيا التخطيطية المقترحة
وبعد مصادقة مديرىا والوزير المختص تتضمف االيرادات والنفقات الجارية والفوائد واالرباح والخسائر
والمصروفات االستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويالت والمستحقات المحتممة واالرباح
والخسائر بما فييا الضمانات وكشؼ الموازنة وارساليا الى و ازرة المالية في مدة اقصاىا ( ) 01ايموؿ مف
كؿ سنة لمراجعتيا وتوحيدىا والمصادقة عمييا .
-1نشير ألحكاـ الفقرة ( رابعا ) مف القسـ ( الثامف ) مف قانوف االدارة المالية االتحادية رقـ ( )6لسنة 9102
المعدؿ والمتضمنة تقدـ االدارات الممولة ذاتيا حساباتيا الشيرية خالؿ ()01عشرة اياـ مف نياية كؿ شير
الى الو ازرة المختصة وعمييا اف تقدـ حساباتيا نصؼ السنوية الى وزيري التخطيط والمالية االتحادييف بموعد
اقصاه الخامس عشر مف تموز وعمى اف تقدـ حساباتيا الختامية المدققة الى وزير المالية االتحادي بموعد
اقصاه ( 10ايار ) مف السنة التي تمي السنة المالية المنتيية تتضمف الحسابات الختامية وكشؼ الميزانية

واالرباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية مف بينيا كمبياالت المحاسبة
وااليرادات والنفقات والموجودات والسمؼ والمستحقات بما فييا القروض وااللتزامات
والمستحقات الطارئة وتعد الحسابات الختامية وفقا لمقواعد والمعايير المحاسبية والرقابة المحمية
والدولية وتدقؽ مف قبؿ ديواف الرقابة المالية االتحادي 1
((القســــم الثانــــي))
المادة ــ  2ــ اإليرادات
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نظ ػرا" لمىميػػة الكبي ػرة التػػي تولييػػا السياسػػة الماليػػة لموضػػوع اإلي ػرادات لػػذلؾ يتحػػتـ عمػػى كافػػة الشػػركات
العامة والييئات والدوائر الممولة ذاتيا تييئة مقومات تنفيػذ الخطػط والبػرام التػي تضػمنتيا موازنتيػا التخطيطيػة
وىذا يتطمػب تطػوير أسػاليب جبايػة اإليػرادات مػف مختمػؼ مصػادرىا وفقػا لمػا ىػو منصػوص عمييػا فػي القػوانيف
والتعميمات واألنظمة ذات العالقة مؤكديف عمى ضرورة بذؿ أقصى الجيود لمتابعة تحصػيؿ اإليػرادات المػذكورة
في مواعيد تحققيا أوال" بأوؿ وعدـ التماىؿ أو التسامح في تحصيميا لسبب او ألخروالسػعي الجػاد والمثػابرة مػف
اجؿ تحصيميا لغرض تمويؿ الموازنة التخطيطية دوف االعتماد عمى الخزينة العامة لمدولة .
أ -يجػػب قيػػد جميػػع اإليػرادات بمػػا فييػػا التبرعػػات واليبػػات والمػػنح واإلعانػػات والقػػروض المختمفػػة سػواء كانػػت مػػف

داخػؿ أو خػػارج العػراؽ إيػرادا" فػي الحسػػابات المختصػػة وال يجػػوز تنزيػؿ قسػػـ مػػف المصػػروفات أو كميػػا مػػف
أصػػؿ اإليػرادات وقيػػد الصػػافي إيػرادا" بػػؿ يقتضػػي إيػػداع كافػػة اإليػرادات مػػف مختمػػؼ مصػػادرىا
في حساب اإلدارة المعنيػة المفتػوح لػدى المصػرؼ المخػتص وال يجػوز التصػرؼ بيػا أو االحتفػاظ
بجزء منيا في صندوؽ اإلدارة بأي حاؿ مف األحواؿ.
ب -يتـ احتساب مبالش المنح واإلعانات غير المستخدمة مف المبػالش المخصصػة لػدوائر الدولػة وشػركات القطػاع
العاـ بانتياء السنة المالية  9191وفقا لممعايير المحاسبية المستخدمة الحتساب الصرؼ النيائي وتعد المبالش
الفائضػػة أو المدفوعػػة بصػػورة ازئػػدة وفػػؽ ىػػذه األسػػس دفعػػة مقدمػػة عمػػى حسػػاب المنحػػة المخصصػػة لمػػدائرة او
الوحدة في السنة المالية 9190استناداً ألحكاـ المادة ( -0خامساً) مف قانػ ػ ػ ػوف الموازنػ ػ ػ ػة العامة االتحادية رقػـ
(  ) 91لسنة .9190
ج -يػػدفع مبمػػش الضػريبة المنصػػوص عمييػػا فػػي الفقػرة ( أ ) مػػف المػػادة (  -01أوال ) مػػف قػػانوف الموازنػػة العامػػة
االتحاديػػة رقػػـ ( ) 91لسػػنة  9190/مػػف المكمػػؼ شػػيرياً مصػػحوب بتقريػػر مصػػدؽ مػػف المحاسػػب المخػػتص
يوضػػح نشػػاطو وفػػؽ النمػػوذج الػػذي تعػػده الييئػػة العامػػة لمضػرائب ليػػذا الغػػرض عمػػى اف ال يتجػػاوز توريػػد دفػػع
مبمش الضريبة الى الييئة العامة لمضرائب النصؼ االوؿ مف الشير الذي يمي انتياء مدة الشير السابؽ موقعػاً
منػػو او مػػف يمثمػػو قانون ػاً اعتبػػا اًر مػػف9190/0/0مػػع تطبيػػؽ تعميمػػات فػػرض وجبايػػة المبيعػػات رقػػـ  1/لسػػنة
 9101/فػػي كػػؿ مػػالـ يػػرد فيػػو نػػص عمم ػاً اف المكمػػؼ المخػػالؼ الحكػػاـ ىػػذه الفق ػرة يكػػوف عرضػػو لممسػػائمة
القانونيػػة وفػػؽ الم ػواد ال ػواردة بالفصػػؿ الثػػامف والعشػػروف مػػف قػػانوف ض ػريبة الػػدخؿ رقػػـ  001/لس ػنة 0219/
المعدؿ عمى اف يكوف التحاسب الضريبي في الييئة العامة لمضرائب االتحادية  /قسـ كبار المكمفيف حص ار 1
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د– تأجيػؿ اسػػتيفاء الرسػػوـ الكمركيػػة لمسػػمع والبضػػائع المسػػتوردة باسػػـ الػػو ازرات وامانػػة بغػػداد والبمػػديات مػػالـ يػػنص
العقػػد عمػػى تحمػػؿ المصػػدر تمػػؾ الرسػػوـ مػػع م ارعػػاة الشػػروط الػواردة بقػرار مجمػػس الػػوزراء المػرقـ ( )91لسػػنة
 9101/مرف ػ ػػؽ كت ػ ػػاب االمان ػ ػػة العام ػ ػػة لمجم ػ ػػس ال ػ ػػوزراء المػ ػ ػرقـ (ش 1ز 1ؿ /0/01/اعم ػ ػػاـ )0211/ف ػ ػػي
 9101/0/01والمؤكد عميو بقرار مجمس الوزراء رقـ (  ) 1لسنة  9102مرفؽ كتػاب االمانػة العامػة لمجمػس
الوزراء المرقـ (ش.ز.ؿ/0/01/اعماـ )109/في . 9102/0/2
ىػ -تعفػى شػركات القطػاع العػاـ والمخػتمط االنتاجيػة (بشػكؿ مباشػر او مػف خػالؿ عقػود المشػاركة او التأىيػؿ او
التشػػغيؿ) مػػف دفػػع الرسػػوـ الكمركيػػة لمم ػواد االوليػػة والمكونػػات المسػػتوردة التػػي تسػػاىـ فػػي خمػػؽ قيمػػة مضػػافة
شريطة اف تكوف باسميا والستخداميا حص اًر فػي عمميػات االنتػاج والصػناعات التحويميػة عمػى اف تحػدد القيمػة
المضػافة بقػرار مػف المديريػة العام ػ ػ ػ ػ ػة لمتنميػة الصػػناعية اسػتناداً ألحكػاـ المػادة ( - 14أ ) مػف قػانوف الموازنػػة
العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة .9190/
و  -تسري احكاـ ضريبة المبيعات المنصوص عمييا بقػرار مجمػس قيػادة الثػورة المنحػؿ رقػـ ( ) 16لسػنة 0221
عمػػى الخدمػػة المقػ ػ ػدمة مػػف المطػػاعـ والفنػػادؽ لغايػػة الدرجػػة الثانيػػة صػػعودا اسػػتنادا الحكػػاـ الفق ػرة (ب ) مػػف
المػػادة ( –01أوال ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة 1 9190
ز-الزاـ و ازرة التجارة تحويؿ نػات بيػع الحنطػة المسػتممة مػف المػزارعيف والفائضػة عػف الحاجػة وقيػدىا ايػرادا نيائيػا
لحسػػاب الخزينػػة العامػػة لمدولػػة اسػػتنادا ألحكػػاـ المػػادة ( )41مػػف قػػانوف الموازنػػة العامػػة االتحاديػػة رقػػـ( 91
)لسنة . 9190/
ح– تخفيض الرسـ الكمركي عمى الكتػب المسػتوردة ألغػراض المشػاركة فػي معػارض الكتػب الدوليػة لتكػوف بنسػبة
( )%1,1بعد استحصاؿ موافقة السيد وزير الماليػة اسػتناداً الػى قػانوف التعرفػة الكمركيػة رقػـ  99لسػنة 9101
المعدؿ استناداً لقرار مجمس الوزراء رقـ  11لسنة  9102مرفؽ كتاب االمانة العامػة لمجمػس الػوزراء المػرقـ (
ش.ز.ؿ  ) 4926/1/0/01/في .9102/9/6
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ط -الػزاـ و ازرة الز ارعػػة  /شػػركة مػػا بػػيف النيػريف العامػػة لمبػػذور والشػػركة العراقيػػة إلنتػػاج البػػذور بتحويػػؿ نػػات بيػػع
الشػػعير المسػػتخدـ كعمػػؼ لمحيوانػػات والفػػائض عػػف الحاجػػة وقيػػده اي ػرادا نيائيػػا لمخزينػػة العامػػة لمدولػػة اسػػتنادا
ألحكاـ المادة ( ) 40مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 1 9190
ؾ -تقيد كافة اإليرادات المستحصمة عف تطبيؽ احكاـ المادة (  ) 9مف قانوف فرض رسوـ المركبات رقـ () 41
لسنة  9101ايرادا نيائيا لحساب الخزينة العامة لمدولة ويخوؿ وزير المالية إضافة ما يقابميا مف تخصيصات
مالية لمجيات ذات العالقة استنادا ألحكاـ المادة (  ) 2مف قػانوف الموازنػة العامػة االتحاديػة رقػـ ( ) 91لسػنة
 9190مػ ػػع م ارعػ ػػاة مػ ػػا ورد بأعمػ ػػامي و ازرة الماليػ ػػة  /دائ ػ ػرة الموازنػ ػػة الم ػ ػرقميف (  00091و ) 009142
المؤرخيف في  1/9و 1 9102/2/1
ؿ -تػػؤوؿ نسػػبة ( ) % 11مػػف األرصػػدة الفائضػػة المتراكمػػة لكافػػة الصػػناديؽ المرتبطػػة بػػالو ازرة او الجيػػات غيػػر
المرتبطػػة بػػو ازرة لغايػػة السػػنة الماليػػة  9191/09/10الػػى الخزينػػة العامػػة لمدولػػة واسػػتثناءا مػػف كافػػة الق ػوانيف
النافذة استنادا ألحكاـ المادة (/02خامسا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة 1 9190

المادة ــ  0ــ النفقات
يخػػوؿ الػػوزير المخػػتص أو رئػػيس الجيػػة غيػػر المرتبطػػة بػػو ازرة صػػالحية الصػػرؼ مباش ػرة ضػػمف اعتمػػاد
الحسابػ ػ ػ ػات الرئيسيػ ػ ػ ػ ػة أو الفرعيػػة فػػي ضػػوء التخصيصػػات المعتمػػدة ضػػمف الموازنػػة التخطيطيػػة لمقطػػاع العػػاـ
لسػػنة  9190/لكػػؿ شػػركة عامػػة أو ىيئػػة أو دائ ػرة ممولػػو ذاتيػػا التابعػػة لػػو ولػػو تخويػػؿ المػػدراء العػػاموف(رئيس
مجمس اإلدارة) صالحية الصرؼ كالً أو جزءاً دوف تجاوز التخصيصات المذكورة مع مراعاة ما يمي-:
أوالً -:أف يتـ استخداـ الصرؼ وفؽ االعتمادات المصادؽ عمييا في الموازنة التخطيطية لسنة .9190 /
ثانياً -:أف يتـ استخداـ االعتمادات المخططة في الموازنة التخطيطية لكؿ شركة عامة أو ىيئو أو دائرة ممولو
ذاتيا بموجب خطة أنفاؽ يصادؽ عمييا وزير المالية االتحادي .
ثالثػاً -:التقيػػد باالعتمػػادات المخططػػة فػػي الموازنػػة التخطيطيػػة وال يجػػوز الػػدخوؿ فػػي االلتػزاـ بالصػػرؼ بمػػا يزيػػد
عما ىو مخطط في الموازنة المذكورة أو عدـ توفر التخصيصات ولموزير المختص او رئيس الجية غير
المرتبطة بو ازرة اجراء التعديالت الالزمة عمى موازنة االدارات الممولة ذاتيا بمقترح مف مجمػس ادارتيػا او
مػػديرىا العػػاـ فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود مجمػػس ادارة عمػػى اف تػػؤدي ىػػذه التعػػديالت الػػى زيػػادة فػػي االنتاجيػػة
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وتحسػػيف المركػػز االقتصػػادي لنيايػػة السػػنة الماليػػة وابػػالغ و ازرتػػي الماليػػة والتخطػػيط بيػػذه التعػػديالت فػػي
حالة اعتمادىا مف الوزير المخػتص او رئػيس الجيػة غيػر المرتبطػة بػو ازرة باسػتثناء التعػديالت التػي تطػ أر
عمػ ػػى حسػ ػػاب االدارات المحميػ ػػة الممولػػػة ذاتيػ ػػا التػ ػػي تتمقػ ػػى منح ػػة مػػػف الخزينػػػة العام ػػة لمدولػػػة فيتطمػ ػػب
استحصػػاؿ موافقػػة وزي ػػر الماليػػة االتحػػادي بش ػػأنيا اسػػتنادا ألحكػػاـ الم ػػادة (  / 41خامسػػا) مػػف الفص ػػؿ
الثامف مف قانوف االدارة المالية االتحادية رقـ ( ) 6لسنة  9102المعدؿ .
رابعاً -:يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( ش ز )01111/0/01 /في  9112/4/1ومرفقو

قرار مجمس الوزراء المرقـ ( )21لسنة 9112 /بشأف صالحيات واجراءات منح العقود والموافقة عمييا
وقرار مجمس الوزراء المرقـ ( )11لسنة 9100/مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ (ش

ز )910/49/00/9/0/01/في  9100/0/91وقرار مجمس الوزراء المرقـ ( )11لسنة 9100/مرفؽ

كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ (ش ز )4106/1/0/01/في  9100/9/9المتعمقة بشأف
شراء وعقود مفردات البطاقة التموينية وقرار مجمس الوزراء المرقـ (  ) 119لسنة  9100 /المعمـ

بكتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء رقـ (ش.ز /0/01/أعماـ ) 16111/في 9100/01/01
والمؤكد عميو بكتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( د .ت ) 40101/1/في 9100/00/11
بشأف صالحيات منح العقود التي تزيد عف الصالحيات الواردة بقرار مجمس الوزراء المرقـ (  ) 21لسنة

 9112/وقرار مجمس الوزراء المرقـ ( )16لسنة  9109/المعمـ بكتاب األمانة العامػ ػ ػ ػ ػ ػة لمجمػ ػ ػ ػس
الوزراء المرقـ ( ش.ز/0/01/أعماـ ) 1121/والمؤرخ في 9109/ 9/01

خامساً  -:أف يتـ العمػؿ بالضػوابط الصػادرة عػف و ازرة الماليػة /الػدائرة القانونيػة والػواردة بكتابيػا المػرقـ ()9411
فػػي  9101/0/91بش ػ ػ ػ ػ ػ ػأف أج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػور العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ بسػػاعات العمػػؿ اإلضػػافية وأعمػػاـ دائ ػرة الموازنػػة رقػػـ
( )00101في . 9101 /1/01
سادساً –:يخوؿ الوزير المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة

صالحية صرؼ مستحقات سنة

(9101و9104و9101و9106و  9101و  9101و  9102و )9191مف تخصيصات الموازنة
التخطيطية لمشركة أو الييئة أو الدائرة المعنية لعاـ  9190/بعد عرضيا عمى الدائرة القانونية في
و ازرتو لغرض تأييد عدـ وجود مانع قانوني مف الصرؼ وبعد تأييد القسـ المالي في الجيات أعاله
بتوفر ال تخصيصات المالية لتسديد تمؾ المستحقات او طمب اجراء مناقمة او زيادة التخصيص بعد
تأييد توفر االيرادات التي تغطي تمؾ المستحقات .
سػػابعاً -:تؤكػػد ىػػذه الػػو ازرة عمػػى وجػػوب الضػػغط عمػػى النفقػػات والحػػد منيػػا وترشػػيدىا واف يكػػوف ىػػدؼ االدارات
الحكوميػػة التػػدبير والتركيػػز عمػػى اعػػادة اعمػػار البنػػى التحتيػػة وضػػرورة اتبػػاع الدقػػة عنػػد التصػػرؼ فػػي
االمواؿ العامة وتوجيييا وصرفيا لمغراض المخصصة مف اجميا حصرا.
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ثامناً -:تتولى المؤسسات البمدية في المحافظات كافة ومف ضمنيا كركوؾ الصرؼ عمػى التنظيفػات مػف مواردىػا
الذاتيػػة اضػػافة الػػى التخصيصػػات المدرجػػة ضػػمف المنحػػة التشػػغيمية لممؤسسػػات البمديػػة لمسػػنة الحاليػػة
التابعػػة لكػػؿ محافظػ ػة اسػػتناداً ألحكػػاـ المػػادة ( )19مػػف قػػانوف الموازنػػة العامػػة االتحاديػػة رقػػـ ( ) 91
لسنة . 9190/

تاسػػعا – ال ػزاـ المصػػارؼ الحكوميػػة واالىميػػة بالتػػاميف عمػػى االعتمػػادات المسػػتندية المفتوحػػة لػػدييا
لمبض ػػائع المس ػػتوردة م ػػف المنش ػػأ ال ػػى مخ ػػازف ال ػػدوائر الحكومي ػػة والتج ػػار باس ػػتثناء المػ ػواد
الغذائيػػة االساسػػية والمسػػتمزمات االساسػػية المتعمقػػة بػػاألمراض المستعصػػية لػػدى شػػركات
التػ ػػاميف العراقيػ ػػة االىميػ ػػة والعامػ ػػة والشػ ػػركات االىميػ ػػة التػ ػػي لػ ػػدييا فػ ػػروع مسػ ػػجمة بػ ػػالعراؽ
ومرخصػ ػػة بممارسػ ػػة التػ ػػاميف اسػ ػػتنادا ألحكػ ػػاـ المػ ػػادة ( ) 41مػ ػػف قػ ػػانوف الموازنػ ػػة العامػ ػػة
االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 1 9190
عاش ػ ار– عمػػى الػػو ازرات والجيػػات غيػػر المرتبطػػة بػػو ازرة والتشػػكيالت الممولػػة ذاتيػػا تقػػديـ كش ػػوفات
نصؼ شيرية لمسػحب وااليػداع الػى و ازرة الماليػة لغػرض متابعػة حركػة االمػواؿ العامػة فػي
جمي ػػع مفاص ػػؿ الدول ػػة وعم ػػى و ازرة المالي ػػة تزوي ػػد ديػ ػواف الرقاب ػػة المالي ػػة االتح ػػادي بتم ػػؾ
الكشػوفات لتػدقيقيا عمػى وفػػؽ الميمػات المنوطػة بػو بموجػػب قػانوف الػديواف اسػتنادا ألحكػػاـ
المادة ( ) 11مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 9190
المادة  -3-أحكام عامة:
صالحيات الشراء وتنفيذ األعمال
 -2صالحية الشراء
أ-تمتزـ الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات كافة بشراء احتياجاتيا مف المنتجات المحمية عمى
اف ال تقؿ نسبة القيمة المضافة الى قيمة اإلنتاج ليذه المنتجات المصنعة عف ( )% 11مع مراعاة
مواصفات النوعية والجػ ػػودة استنادا ألحكاـ الم ػ ػ ػ ػػادة ( –14ب ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (

 ) 91لسنة  9190عمى اف تمتزـ الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات بتفضيؿ شراء المنت

المحمي مف القطاعيف العاـ والخاص ضمف اإلجراءات التنافسية األصولية وبالتنسيؽ مع و ازرة التخطيط

استن ػ ػ ػادا الى دليؿ المنتوجات الوطنية الذي تصدره و ازرة التخطيط وفقا لمصالحيات االتية -:
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أوال"  -:لحد ( ) 9111111دينار (مميوناف دينار ) دوف توسط لجنة المشتريات .
ثانيا" -:أكثر مف ( ) 9111111دينار(مميوناف دينار ) ولحػػد ( )01111111دينار(عشرة مالييف دينار )
عف طريؽ لجنة المشتريات ( بدوف عروض ) .
ثالثا" -:أكثر مف ( )01111111دينار (عشرة مالييف دينار ) ولحد ( ) 011111111دينار (مائة مميوف
دينػػار) عػػف طريػػؽ لجنػػة المشػػتريات عمػػى أف تقػػدـ ثالثػػة عػػروض فػػي األقػػؿ الختيػػار أفضػػميا م ػ ػ ػػف
ناحػ ػ ػػية السع ػ ػػر والجػػودة وتكػػوف مؤيػػدة مػػف قبػػؿ لجنػػة اعتػػداؿ األسػػعار التػػي تشػػكؿ فػػي جيػػة التعاقػػد
ليذا الغرض.
رابعاً -:أكثر مف ( ) 011111111دينار ( مائة مميوف دينار) عف طريؽ احد أساليب التعاقػد المنصػوص
عمييػػا ف ػػي تعميمػػات تنفي ػػذ العقػػود الحكومي ػػة رقػػـ ( )9لس ػػنة  9104 /والتعميمػػات ذات العالق ػػة م ػػع
م ارعػ ػػاة مػ ػػا جػ ػػاء بق ػ ػ اررات مجمػػػس الػػػوزراء المرقمػ ػػة ( 21و  119و )16لسػ ػػنة  9112 /و 9100
و9109عمى التوالي1
ب -ػػفي حالػػة عػػدـ مطابقػػة المواصػػفات والسػػعر المطمػػوب باإلمكػػاف تشػػكيؿ لجنػػة فنيػػة وماليػػة لتقيػػيـ المواصػػفات
ومطابقتيا مع المتوفر لدى الو ازرات االتحادية مف المنتجات سواء المنت لدى الو ازرة او لدى القطاع الخػاص
ويتـ الشراء وفقا لمصالحيات المشار الييا اعاله .
ج -ال يجػوز تجزئػة المشػتريات لمسػمع والخػدمات أو مبػالش المناقصػات بقصػد إدخاليػا ضػمف الصػالحيات الػواردة
في الفقرة ( أ )أعاله ويعتبر الشراء مجزئاً أذا تكرر شراء مادة معينة ألكثر مف مرة خالؿ الشػير الواحػد وفػي
حاؿ كاف ىناؾ تشكيالت عدة ضمف الدائرة الواحدة وليا موازنػات فرعيػة داخػؿ موازنػة الػدائرة او القسػـ الػوارد
بقانوف الموازنة فيجوز تكرار الشراء لمادة معينة ألكثر مف مرة خالؿ الشير الواحد.
د  -يراعى استبداؿ أعضاء لجاف المشتريات التي ليا عالقة بالشراء مف السوؽ وبمعدؿ ( ) 1/0أعضػاء المجنػة
بشكؿ دوري حفاظا" عمى حقوؽ الخزينة العامة وتحديد مدة بقاء أعضاء المجػاف المػذكورة لمػدة ال تزيػ ػ ػد عمػى
(سػػتة أشػػير ) وال يجػػوز تجديػػدىا بػػأي حػػاؿ مػػف األح ػواؿ إال فػػي حالػػة الضػػرورة القصػػوى وتحقػػؽ الحاجػػة
الماسة وال يجوز بعدىا أشراؾ العضو في لجنة المشتريات ثانية أال بعد مضي مدة ال تقؿ عف سنة واحدة .
ىػ ػ  -ي ارعػػى عنػػد إش ػراؾ العضػػو المػػالي فػػي لجػػاف المشػػتريات أف ال يكػػوف مس ػؤوال" عػػف تػػدقيؽ وقبػػوؿ مسػػتندات
المجاف التي شارؾ فييا سواء في الصرؼ أو التدقيؽ.
و– في حالة تجاوز مبمش الشراء (  )11111111دينار ( خمسوف مميوف دينػار ) فعمػى جيػة التعاقػد تنظػيـ عقػد
بػػيف الط ػرفيف يػػنظـ االلت ازمػػات التعاقديػػة بمػػا فييػػا الغ ارمػػات التأخيريػػة وضػػماف حسػػف التنفيػػذ حسػػب تعميمػػات
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تنفيػ ػػذ العقػ ػػود الحكوميػ ػػة رقػ ػػـ ( ) 9لسػ ػػنة 9104/المنشػ ػػورة فػ ػػي جريػ ػػدة الوقػ ػػائع العراقيػ ػػة بالعػ ػػدد  4191فػ ػػي
 9104/6/06والضػ ػوابط الػ ػواردة بكت ػػاب و ازرة التخط ػػيط المػ ػرقـ  01129/1/4ف ػػي  9104/1/91والتع ػػديؿ
الػوارد بكتػػابيـ المػرقـ  99116/1/4فػػي  9106/01/11وفػػي حالػػة كػػوف المػواد المطمػػوب تجييزىػػا اقػػؿ مػػف
( )11111111دينػػار ( خمسػػوف مميػػوف دينػػار ) فيتػػرؾ إب ػراـ العقػػد لجيػػة التعاقػػد مػػع م ارعػػاة طبيعػػة الم ػواد
والخدمات المطموب تجييزىا1
 -0صالحية تنفيذ األعمال -:
يتـ تنفيذ أعماؿ الترميـ والصيانة واإلنشاء والذي ال تزيد مبػالش تنفيػذىا عػف ( )911مميػوف دينػار (مئتػاف
وخمسوف مميوف دينار ) بأسػموب تنفيػذ األعمػاؿ أمانػة وحسػب التعميمػات رقػـ ( )0لسػنة  9101الصػادرة مػف
و ازرة التخطيط والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد (  ) 4412في .9101/0/92
 -1يستمر العمؿ بأحكاـ ىذه المػادة لحػيف صػدور قػانوف الموازنػة االتحاديػة لعػاـ  9199/وتعميماتػو باسػتثناء مػا
سيرد بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف و ازرة المالية بعد انتياء السنة المالية وفقاً لقػانوف االدارة الماليػة
االتحادية رقـ (  )6لسنة  9102/المعدؿ .1
المادة ــ  4ــ االلتزام بشروط العقد -:
أ  -ضرورة االلتزاـ بشػروط العقػود التػي تبرميػا الػو ازرات والجيػات غيػر المرتبطػة بػو ازرة وفػؽ الصػيغة المثبتػة فػي
تاريخ إبراميا مع مراعاة تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ ( )9لسنة .9104 /
ب – مراعاة عدـ الدخوؿ بأي التزاـ تعاقػدي بعػد تػاريخ  9190/09/01باسػتثناء المشػاريع االسػتثمارية المسػتمرة
والتي ليا تخصيصات مالية ضمف موازنتيا في السنة الالحقة 1
المادة ــ  5ــ صرف المكافآت واإلهداء :ػ
أ – يخػ ػػوؿ الػ ػػوزير المخػ ػػتص او رئػ ػػيس الجيػ ػػة غيػ ػػر المرتبطػ ػػة بػ ػػو ازرة او السػ ػػادة المحػ ػػافظيف ورؤسػ ػػاء مجػ ػػالس
المحافظات صالحية منح مكافػأة نقديػة او عينيػة لمعػامميف بجيػود اسػتثنائية وغيػر العػامميف لقػاء خدمػة مػؤداه
الى الو ازرة او الجية غير المرتبطة بو ازرة وضمف التخصيصات المرصدة ػ ػ المقررة بالموازنة المختصة بمػا ال
يتجػػاوز عػػف ( )111الػػؼ دينػػار شػػيرياً (خمسػػمائة الػػؼ دينػػار شػػيرياً) لكػػؿ حالػػة فػػي الشػػير الواحػػد ولػػو اف
يخوؿ صالحيتو كالً او جزءاً الى رؤساء الػدوائر التابعػة لػو والمقصػود بالحالػة بػأف ال يتكػرر صػرؼ المكافػأة
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لذات الشخص عف نفس االعماؿ التي يقوـ بيػا والتػي تتطمػب جيػوداً اسػتثنائية تميػزه عػف اق ارنػو فػي الوظيفػة
وعمى اف ال يزيد مجمػوع المكافػأت النقديػة او العينيػة الممنوحػة لممػوظفيف عمػى مميػوف دينػار سػنوياً لمشػخص
الواحد ولنفس العمؿ وضمف التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وما زاد عف ذلؾ يتـ استحصاؿ موافقة
وزي ػػر المالي ػػة ويس ػػتثنى م ػػف ذل ػػؾ ومكاف ػػأت اعض ػػاء مجم ػػس النػ ػواب واعض ػػاء مج ػػالس المحافظ ػػات واعض ػػاء
المجالس المحمية واعضاء لجنػة الخبػراء المػالييف ومكافػأت والخبػراء مػف غيػر الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوظفيف فػي ىيئػات الػراي
استناداً ألحكاـ المادة ( )04مف قانوف ىيئة الراي رقـ ( )2لسنة  ( 9100/واليوجد سند قػانوني لصػرؼ تمػؾ
المكافأت لغير الخبيريف المشار الييما بقانوف ىيئة الػرأي وتعػد المبػالش ديػوف حكوميػة بذمػة مػف اسػتمميا دوف
س ػػند ق ػػانوني مم ػػا يس ػػتمزـ اس ػػترجاعيا وفقػ ػاً لمق ػػانوف اس ػػتناداً لكت ػػاب االمان ػػة العام ػػة لمجم ػػس ال ػػوزراء المػ ػرقـ (
ؽ )0121/1/فػػي  9102/0/06والمجػػالس العميػػا فػػي الػػو ازرات والجيػػات غيػػر المرتبطػػة بػػو ازرة المنصػػوص
عمييػػا بموجػػب قػوانيف نافػػذه واعضػػاء المجػػاف المنصػػوص عمييػػا فػػي قػػانوف مؤسسػػة السػػجناء السياسػػييف مػػف
غيػػر المػػوظفيف اسػػتناداً لمفق ػرة (ب) مػػف البنػػد (خامس ػاً) مػػف المػػادة ( )1مػػف قػػانوف رقػػـ ( ) 11لسػػنة 9101
ورئيس واعضاء المجنة المركزية والمجاف الفرعية والموظفيف المسانديف والخبػراء وفػؽ القػانوف رقػـ ( )91لسػنة
( 9112/المعػػدؿ) ومكافػػأت المختػػاريف الػواردة بالمػػادة ( – 1اوالً ) مػػف قػػانوف المختػػاريف رقػػـ ( )01لسػػنة /
 9100ورئػػيس واعضػػاء لجػػاف الفػػتح والتحميػػؿ عنػػد انتيػػاء عمميػػا بصػػورة مرضػػية استنػ ػ ػاداً لمػػا ورد بكتػػاب
المجم ػػس ال ػػوزاري لالقتص ػػاد ( لجن ػػة الش ػػؤوف االقتص ػػادية س ػػابقا ) المػ ػرقـ (س.ؿ )912/ف ػػي 9109/4/11
واعضاء مجالس االدارة لشركات التمويػؿ الػذاتي المؤسسػة بموجػب قػانوف الشػركات رقػـ ( )99لسػنة 0221/
المعدؿ و مكافأة المخبريف ومقدمي المعمومات مف غير الموظفيف وبنسبة ( %0ػ ػ  )%01مف اجمالي المبمش
المسترد عمى اف تمنح بعد استرداد االمواؿ وما زاد عف تمؾ النسبة يعػرض عمػى السػيد رئػيس مجمػس الػوزراء
الستحصاؿ الموافقة استناداً لقرار مجمػس الػوزراء المػرقـ (  ) 011لسػنة  9101/مرفػؽ كتػاب االمانػة العامػة
لمجمس الوزراء المرقـ (ش.ز.ؿ )0162/1/00/01/في  9101 /1/06والمكافػاة الممنوحػة لصػاحب العمػؿ
اإلبداعي والبالغة ( ) 01مميوف دينار ( خمسة عشر مميوف دينار ) لكؿ عمػؿ ابػداعي عمػى اف تصػرؼ مػف
موازن ػػة الجي ػػة المنس ػػوب اليي ػػا ص ػػاحب العم ػػؿ اإلب ػػداعي بالنس ػػبة لمموظ ػػؼ الحك ػػومي وم ػػف موازن ػػة الجي ػػة
المستفيدة اذا كاف مف القطاع الخػاص او المخػتمط اسػتنادا لقػرار مجمػس الػوزراء المػرقـ ( ) 46لسػنة 9191
مرفؽ كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( ش1ز1ؿ/اعماـ  ) 4699/في . 9191/9/01
ب ػ ػ نق ػ ػ ػ ػؿ ممكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية الموجػػودات  :يػػتـ نقػػؿ ممكيػػة الموجػػودات بػػيف الػػو از ارت والجيػػات األخػػرى وفػػؽ اآلليػػة التػػي
رسمي ػ ػا قػ ػرار مجم ػػس قي ػػادة الث ػػورة المنحػ ػػؿ المػ ػرقـ ( )011ف ػػي  0221/01/4والتعميم ػػات ع ػػدد ( )9لسػػػنة
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 0226/الصادرة مف و ازرة المالية واذا كاف النقؿ مف دائرة ممولة مركزياً إلى دائرة ممولة ذاتياً فيقتضي زيػادة
رأسماليا بقدر قيمة الماؿ المنقوؿ 1
ج–األىػػداء لمسػػمع والخػػدمات :لمجمػػس ادارة الشػػركة العامػػة صػػالحية اىػػداء السػػمع والخػػدمات الػػى دوائػػر التمويػػؿ
المركزي والتي ال تتجاوز قيمتيا الدفترية ( )011مميوف دينار (مائة مميوف دينار) ولوزير الماليػة بػاقتراح مػف
مجمس االدارة لمازاد عف ذلؾ بناءا عمى مقتضيات المصمحة العامة
د -لمجمس ادارة الشركات العامػة اىػداء السػمع والخػدمات الػى الشػركات العامػة لتابعػة لكػؿ و ازرة والتػي ال تتجػاوز
قيمتيا الدفتريػة عػف ( )011مميػوف دينػار ( مائػة مميػوف دينػار) ولػوزير الماليػة بػاقتراح مػف مجمػس االدارة لمػا
زاد عف ذلؾ بناءاً عمى مقتضيات المصمحة العامة .
ى ػ -لمجمػػس ادارة الشػػركات العامػػة اقتػراح صػػالحية اىػػداء السػػمع والخػػدمات الػػى الشػػركات العامػػة االخػػرى التابعػػة
لكػػؿ و ازرة لمػػوزير المخػػتص والتػػي ال تتجػػاوز قيمتيػػا الدفتريػػة عػػف ( )011مميػػوف دينػػار ( مائػػة مميػػوف دينػػار)
ولوزير المالية باقتراح مف الوزير المختص لما زاد عف ذلؾ بناءاً عمى مقتضيات المصمحة العامة.
و -يستمر العمؿ بأحكاـ المادة اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعػاـ  9199/وتعميماتػو باسػتثناء مػا
سػػيرد بمنشػػور صػػالحيات الصػػرؼ الصػػادر مػػف و ازرة الماليػ ػ ػ ػ ػة بعػػد انتيػػاء السػػنة الماليػػة وفق ػاً لقػػانوف االدارة
المالية االتحادية رقـ (  ) 6لسنة 9102/المعدؿ 1
المادة ــ  6ــ شطب الديون والموجودات-:
أ – شطــــــــــب الديـــــــــــــون والموجـــــودات  -:يجػ ػػري العم ػ ػ ػ ػ ػؿ بإحكػ ػػاـ ق ػ ػرار مجمػ ػػس ال ػ ػػوزراء رقػ ػػـ ( )91لس ػ ػػنة
9191مرف ػ ػػؽ كت ػ ػػاب األمان ػ ػػة العام ػ ػػة لمجمػ ػ ػ ػ ػ ػػس ال ػ ػػوزراء رقػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ( ش1ز1ؿ/0/01/اعم ػ ػػاـ  ) 00141/ف ػ ػػي
 9191/6/04والقرار رقـ ( ) 001لسنة  0212المعدؿ بموجب قػرار مجمػس قيػادة الثػورة المنحػؿ رقػـ () 14
لسنة  9110وتعميمات تسييؿ تنفيذ القرار رقـ ( )001لسنة  0212المرقمة ( ) 1لسػنة  0212عمػى اف ال
يتعارض مع القوانيف واألنظمة والق اررات النافذة 1
ب  -مراعاة العمؿ بقرار مجمس الوزراء رقـ  020لسنة  9100 /مرفؽ كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء
المرقـ ش/ز /0/أعماـ 02146 /في  9100/6/91بشأف شطب الموجودات وأضرار الحرب وأعماـ و ازرة
التخطيط  /المجنة المركزية لشطب الموجودات وأضرار الحرب المرقـ (  ) 244/1/4في . 9109/0/09
ج-أيمولػػة ( ( ) % 11خمسػػوف مػػف المائػػة ) مػػف الػ ػربح ال أرسػػمالي المتحقػػؽ عػػف بيػػع الموجػػودات المس ػػتيمكة
والمش ػػطوبة ل ػػو ازرة المالي ػػة بع ػػد اس ػػتبعاد القيم ػػة الدفتري ػػة لمموج ػػودات اس ػػتناداً لم ػػا ورد بكت ػػاب المجم ػػس ال ػػوزاري
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لالقتصاد ( لجنة الشؤوف االقتصادية سابقا ) ( س.ؿ  ) 964 /في  9112/6/1الوارد بكتػاب األمانػة العامػة
لمجمس الوزراء رقـ (ـ.ت /0/0/1/أعماـ )01114/في .9112/6/01
د -يستمر العمؿ بأحكاـ المادة اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعاـ  9199/وتعميماتو باستثناء مػا
سيرد بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف و ازرة المالية بعد انتياء السنة المالية وفقاً لقػانوف االدارة الماليػة
رقـ (  ) 6لسنة  9102/المعدؿ .
المادة ــ  7ــ االلتزام بالتخصيصات :ــ
أ – التأكيػػد عمػػى االلت ػزاـ التػػاـ بأحكػػاـ قػػانوف اإلدارة الماليػػة االتحاديػػة رقػػـ ( )6لسػػنة  9102المعػػدؿ المتضػػمنة
عدـ الػدخوؿ بػأي الت ازمػات ماليػة او التعاقػد عمػ ػ ػػى تجييػز مػواد او سػمعا وتقػديـ خػدمات قبػؿ التأكػد مػف تػوفر
التخصيص المالي الالزـ لذلؾ في الموازنة المختصة .
ب  -تستخدـ االعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػادات المصادؽ عمييػ ػ ػا ضمف الموازنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة التخطيطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية لغاية  /10كانوف األوؿ مف
السنة المالية .9190/
المادة ــ  8ــ المناقالت :ـ
 -0لم ػوزير المخػػتص أو رئػػيس الجيػػة غيػػر المرتبطػػة بػػو ازرة اج ػراء التعػػديالت الالزمػػة عمػػى موازنػػة اإلدارات
الممولػػة ذاتيػػا بمقتػػرح مػػف مجمػػس ادارتيػػا او مػػف مػػديرىا العػػاـ فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود مجمػػس إدارة عمػػى اف
تػػؤدي ىػػذه التعػػديالت الػػى زيػػادة فػػي اإلنتاجيػػة وتحسػػيف المركػػز المػػالي واالقتصػػادي لنيايػػة السػػنة الماليػػة
باستثناء اإلدارات الممولة ذاتيا التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمدولة فيتطمب استحصاؿ موافقة وزير
المالية االتحادي بشأنو الحيف طمب اجراء التعديالت استنػادا ألحكاـ المادة ( – 41خامسػا ) مػف الفص ػ ػػؿ
الثػػامف مػػف قانػ ػ ػ ػوف اإلدارة المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػة االتحاديػػة رقػػـ ( ) 6لسنػ ػ ػ ػػة  9102المعػػدؿ والمػػادة ( – 4ثالثػػا ) مػػف
قان ػػوف الموازن ػػة العامػ ػ ػػة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة . 9190
 -9يخوؿ المحافظ فيما يخص المؤسسات البمدية التابعة لمحافظتو والتي الحقت بالمحافظة صػالحية المناقمػة
بػيف المػوارد الذاتيػة لموازنػة المؤسسػات البمديػة ضػمف المحافظػة الواحػدة وبضػمنيا محافظػة كركػوؾ وزيػادة
االعتماد لتنفيذ الخدمات المطموبة ألغػراض صػيانة االليػات والتنظيفػات عمػى اف ال يزيػد عػف ( ) % 01
مف قيمة ايرادات البمػ ػدية المناقؿ منيا استنادا ألحكاـ المػادة ( )1مػف قػانوف الموازنػة العامػة االتحاديػة رقػـ
(  ) 91لسنة . 9190
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 -1لممحافظ اجراء التعديالت الالزمة عمى موازنة دوائر البمديات والماء والمجاري بمقترح مف مػديرىا عمػى اف
ت ػؤدي ى ػ ػ ػذه التعديالت الى زي ػ ػ ػ ػادة في اإلنتاجي ػ ػ ػ ػ ػة وتحسيف كفاءة عمى الدائػ ػ ػرة استنادا ألحكاـ المادة ( 4
– رابعا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة .9190
 -4تتحم ػػؿ ك ػػؿ و ازرة او جي ػػة غي ػػر مرتبط ػػة ب ػػو ازرة المب ػػالش المالي ػػة وفوائ ػػدىا لك ػػؿ م ػػف استش ػػيد بع ػػد ت ػػاريخ
 9111/4/2ج ػ ػراء العمميػ ػػات االرىابيػ ػػة واالخطػ ػػاء العسػ ػػكرية واالعمػ ػػاؿ الحربيػ ػػة مػ ػػف منسػ ػػوبي الػ ػػو ازرات
والجيات غير المرتبطػة بػو ازرة والمحافظػات وذوي المفقػوديف وجرحػى العمميػات االرىابيػة واالجيػزة االمنيػة
والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمف لدييـ نسبة عجز ( % 61فمػا فػوؽ ) فيمػا يتعمػؽ بػذمميـ مػف
ديػػوف عػػف طريػػؽ اجػراء مناقمػػة مػػف ضػػمف نفقػػاتيـ التشػػغيمية واشػػعار و ازرة الماليػػة  /دائػرة الموازنػػة لغػػرض
تأش ػػيرىا اس ػػتنادا ألحك ػػاـ الم ػػادة ( –91أوال ) م ػػف ق ػػانوف الموازن ػ ػ ػ ػة العام ػػة االتحادي ػػة رق ػػـ (  ) 91لس ػػنة
.9190
المادة ـ9ـ المخالفات المالية :ــ
عم ػػى الموظ ػػؼ الم ػػالي المس ػػؤوؿ ع ػػف الص ػػرؼ ف ػػي حال ػػة وق ػػوع أو اكتش ػػاؼ مخالف ػػة لمتعميم ػػات المالي ػػة
والمحاسبية أف يثبت رأيو عمى مذكرة الصرؼ تحريريا" لغرض اطػالع اآلمػر بالصػرؼ عمييػا ويعتبػر مسػؤوالً عػف
التجاوز في حالة عدـ تثبيت ذلؾ عمى مستندات الصرؼ اعتماداً عمى سجالت التخصيصات وعميو أبالغ ديواف
الرقابػػة الماليػػة االتحػػادي مػػف خػػالؿ ممثميػػو الموجػػوديف فػػي الػػو ازرة أو الػػدائرة وفقػػا" لمتش ػريعات المعنيػػة وم ارعػػاة
أحكاـ قانوف اإلدارة المالية رقـ (  )6لسنة 9102 /المعدؿ.
المادة ــ22ـ السمع والخدمات :ــ
أ – المستمزمات الخدمية

أوال -أذا كاف العقار أو البناية تابعو ألحدى الشركات العامة أو الييئات او الدوائر الممولة ذاتيا فيتـ تأجيرىا
وفؽ قانوف بيع وايجار أمواؿ الدولة رقـ (  ) 90لسنة  9101أما أذا كاف العق ػ ػ ػ ػار عائ ػ ػد إلى القطاع

الخاص فيجري العمؿ وفؽ ما جاء بكتػ ػ ػاب المجمػ ػ ػ ػ ػ ػس الػ ػ ػ ػ ػ ػوزاري لالقتصػ ػ ػ ػ ػ ػاد ( لجنػ ػ ػ ػ ػة الش ػ ػ ػ ػ ػؤوف
االقتصادية سابقا ) رقـ ( س1ؿ ) 0111/في  9110/1/1المبمش بكتاب و ازرة المالية /الدائرة القانونية

المرقـ  91121في  9110/1/96مع ضرورة ترشيد األنفاؽ والضغط عمى الصرؼ إزاء نفقات
االيفادات والوقود وأجور المكالمات الياتفية وتعبئة كارتات الموبايؿ وايجار وسائط النقؿ وبقية النفقات
التشغيمية لمشركات العامة و الييئات والدوائر الممولة ذاتيا التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمدولة .

14

ثانياًػ يكوف حجز تذاكر السفر أليفادات موظفي الييئات والشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً عمى شركة
الخطوط الجوية العراقية باستثناء الدوؿ التي ال تتوفر ألييا رحالت طيراف وايضاً في حالة تعذر
حصولكـ عمى الحجوزات في المدة المحددة لاليفادات وعمى اف يتـ التنسيؽ مع الشركة أعاله لتنظيـ

عممية الحجوزات استناداً ألعماـ األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ (ـ.ف ) 11019/11/في

 9104/09/2باستثناء الشركات الرابحة.

ثالثا -الزاـ الرئاسات الثالث والو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة تزويد و ازرة التجارة بأسماء المشموليف
بقرار حجب البطاقة التموينية لمف يتقاضى راتب ومخصصات مميوف ونصؼ دينار شيريا وما فوؽ
وعمى غرفة التجارة والييئة العامة لمضرائب تزويد و ازرة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لدييـ بشاف

أصحاب القطاع الخاص استنادا الحكاـ المادة ( )49مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91

لسنة 0202

رابعا – ضوابط االيفاد الخارجي مف خالؿ االتي :ػ
 -0تحديد السبب الحقيقي الخاص بكؿ ايفاد .
 -9يقتصر االيفاد عمى مف ساىـ مساىمة فعالة في الدراسة او االعماؿ التي بسببيا تقرر ايفاده
النجاز ىذه الميمة حص ار واالبقاء عمى تخفيض نفقات االيفاد الخارجي واعداد الموفوديف في
قانوف الموازنة العامة االتحادية لعاـ  9101/وحصرىا لالغراض الضرورية جدا مع تحديد مدة
االيفاد بالمدة االقؿ.
 -1يمنع منعا باتا اقامة الدورات او الورش وعدـ تنظيـ اي مؤتمر خارج العراؽ اف كانت الخزينة
العامة تتحمؿ نفقاتو جزءا او كال .
 -4عدـ ايفاد الموظؼ الى خارج العراؽ لمحصوؿ عمى سمة الدخوؿ ( الفيزا) اال اذا كاف ذلؾ عمى
حسابو الخاص .
 -1تقتصر مدة السفر عمى يوـ واحد ذىابا ويوـ واحد ايابا اال اذا كاف االيفاد الى غير دوؿ الجوار
فتكوف مدة السفر يوماف ذىابػ ػ ػا ويوماف ايابا واف زادت مدة السفر عف ذلؾ فيتحمؿ الموظؼ نفقات
السفر مف حسابو الخاص .
 -6يتـ التقيد بالدرجة التي يستحقيا الموفد لمنقؿ بالطائرة او الحجز بالفندؽ واذا قاـ بالحجز بدرجة
اعمى مف استحقاقو فيتحمؿ الموفد الفرؽ بيف استحقاقو وبيف قيمة تذكرة السفر او قائمة الفندؽ .
 -1يقتضي عمى الو ازرات او الجيات االخرى تحديد مدة االيفاد باقؿ االياـ واف يذكر عددىا بأمر
االيفاد واذا تجاوز الموفد مدة االيفاد المقررة الي سبب كاف فاف تمؾ االياـ الزائدة ال تتحمميا
الخزينة العامة .
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 -1يمتزـ الموفد باستخداـ وسائط النقؿ العامة لمتنقؿ في المدينة الموفد الييا واف يقتصر التنقؿ مف
الفندؽ الى المكاف الذي تعقد فيو االجتماعات اف كاف مكانيا خارج الفندؽ .
 -2يستثنى مما تقدـ الحاالت االتية -:
أ  -االيفاد الذي تتحمؿ الجيات الموفد الييا الموظؼ جميع نفقات ايفاده وتنقالتو وسكنو .
ب-حضور االجتماعات العربية والدولية والمجاف المشتركة التي تتحمؿ الخزينة العامة نفقات
االيفاد كال او جزءا اذا كاف الحضور يمثؿ التزاما عمى الحكومة العراقية عمى اف يقتصر
االيفاد عمى السيد الوزير او رئيس الوفد وواحد مف مرافقيو وواحد مف موظفي مكتبو ومدير عاـ
الدائرة ذات العالقة المباشرة بتمؾ االجتماعات .
خامساً -اليجوز صرؼ مخصصات بدؿ السكف لمموظفيف والعامميف في اجيزة الدولة اال بقانوف ويراعى
صحة تمؾ المخصصات في حالة تحمؿ الشركات العامة او الييئات او الدوائر الممولة ذاتياً التي
تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمدولة .
سادساً -االلت ػ ػزاـ بما ورد بأعماـ الدائرة القانونية /و ازرة المالية بشأف ضػوابط االيفػاد والسػفر المػرقـ() 46119
فػػي  9112/01/02المعػػدؿ باعمػػاـ الػػدائرة المذك ػ ػ ػورة بػػالرقـ ( )02111فػػي  9101/1/1واعماميػػا
المػ ػ ػرقـ ( )2611ف ػ ػػي  9100/1/9المس ػ ػػتند لكت ػ ػػاب االمان ػ ػػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لمجم ػ ػػس ال ػ ػػوزراء المػ ػ ػرقـ (ـ
ت )49616/2/0/0/1/ف ػػي  9101/09/01وتعاميمي ػػا المرقم ػػو (  14410و 10101و 11426
و )04941المؤرخ ػ ػ ػ ػة في  1/91و 01/91و 9100 /01/10و  9109/9/91و(  ) 60444ف ػ ػػي
 9109/1/6و(  ) 11019في  9109/2/91و(  )0196في9101/0/2واعمػ ػ ػاـ االمانػة العام ػ ػ ػػة
لمجمػ ػ ػ ػ ػ ػػس الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزراء  /ال ػ ػ ػػدائرة القانوني ػ ػػة المػ ػ ػرقـ ( ؽ ) 0612/91/9/9/ف ػ ػػي  9101/0/91بش ػ ػػأف
تخفػػيض مخصصػػات األيفػػاد التػػي يسػػتحقيا الموفػػد عػػف كػػؿ ليمػػو يقضػػييا خ ػارج الع ػراؽ واعتبػػا ار مػػف
.9101/0/4

ب  -المستمزمات السمعية
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-0ترشػيد اسػػتيالؾ الوقػود والمػػاء والكيربػػاء وتفػادي أي ىػػدر فييػا وعمػػى الشػػركات العامػة والييئػػات والػػدوائر
الممولة ذاتيا مراعاة باف أجور ىذه الخدمات ىي اقؿ بكثير مف كمفتيا الحقيقية واف خزينة الدولة تتحمػؿ
دعـ غير مباشر ليذه الخدمات لذلؾ نؤكد عمى ضرورة الضغط عمييا وترشيد استخداميا.
-9عم ػ ػ ػى الػ ػ ػ ػ ػ و ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات كافة إيقاؼ النفقات الحكومػ ػ ػ ػية غي ػ ػ ػ ػ ػ ػر
الضرورية والتشكيالت الممولة مركزيا او ذاتيا واجور المؤتمرات والت ػ ػدريب والنثػ ػ ػريات والضيػ ػ ػ ػافة استنادا

الحكاـ المادة (  – 91ثانيا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 1 9190
ج ــ صيانة الموجودات
-0ي ارعػػى إج ػراء الصػػيانة الوقائيػػة والدوريػػة لموجػػودات الدولػػة المنقولػػة ( األثػػاث األجي ػزة المكػػائف اآلالت )
وغيػػر المنقولػػة كاألبنيػػة والعقػػارات وفػػؽ برنػػام زمنػػي يعػػد لػػذلؾ بمػػا فييػػا صػػيانة األثػػاث واألجيػزة والمكػػائف
واآلالت لمشركات العامة والييئات والدوائر الممولػة ذاتيػاً مػع الضػغط عمػى النفقػات وترشػيد االنفػاؽ بالنسػبة
لمشركات والييئات والدوائر الممولة ذاتياً والتي تتمقى منح مف الخزينة العامة لمدولة.
-9نشير ألحكاـ الفقرة ( )9مف قرار مجمس الوزراء المرقـ (  ) 012لسنة 9106/مرفؽ كتاب األمانة العامة
لمجمػػس الػػوزراء الم ػرقـ ( ش.ز/0/01/أعمػػاـ  ) 02911/فػػي 9106/1/01والمتضػػمنة السػػماح لمػػو ازرات
والجيات غير المرتبطة بػو ازرة المسػتفيدة مػف البنايػات الحكوميػة بالصػرؼ عمييػا وترميميػا بمػا يػؤمف حسػف
اسػػتخداميا وىػػذا ينطبػػؽ عمػػى العجػػالت والمعػػدات المسػػتخدمة مػػف قبػػؿ الجيػػة المسػػتفيدة وعائػػديتيا لجيػػة
حكومية اخرى .
المادة  -22-النفقات الرأسمالية
 المباني واألراضـي  :يجػب م ارعػاة عػدـ شػراء أو اسػتمالؾ مبػاني أو أ ارضػي جديػدة آال فػي الحػاالت الضػروريةووفؽ الصالحيات القانونية والمالية مع مراعاة األتي -:
أ ػ ػ يشػػترط تػػوفر االعتمػػادات الماليػػة الالزمػػة بمػػا يغطػػي متطمبػػات االسػػتمالؾ او الش ػراء وتسػػقط التخصيصػػات
المعتمػدة لػذلؾ الغػػرض بانتيػاء السػنة الماليػػة المختصػة إذا لػـ يػػتـ االسػتمالؾ أو الشػراء فعػػال" اسػتنادا" إلػػى
أحكاـ االمادة (  – 91أ ) مف قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ ( ) 6لسنة  9102المعدؿ .
ب -األخذ بنظر االعتبار كمفة الصيانة الالزمة ليػ ػذه األبنية عند وضػ ػ ػ ػع التخصيصات في الموازنة .
ج ػ في حالة استمالؾ أراضي أو شراء مبػاني ت ارعػى أحكػاـ قػانوف االسػتمالؾ رقػـ ( )09لسػنة  0210المعػدؿ
في حالة عدـ توفر ىذه األراضي لدى دوائر الدولة األخرى لغرض استغالليا بشكؿ أفضؿ .
17

د -ال يجوز مطمقا" شراء األثاث والسيارات والمكائف والموازـ ألغراض دوائر الدولة محسوبا" عم ػػى غير موازنة
اإلدارة المختصة كما ال يجوز احتسابيا عمى تخصيصػات (المشاريع االستثمارية ) مف الموازنة مالـ
تتضمف فقرات المشروع مثؿ ىذه النفقات ولحساب الجية المستفيدة بصورة واضحة وصريحة ويتحمؿ
مسؤولية مخالفة ذلؾ كؿ مناآلمر والمسؤوؿ عف الصرؼ ووفقا" لقانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ () 6
لسنة  9102المعدؿ .
ىػ  -ال يجوز شراء السيارات واألثاث بكافة أنواعيا بالنسبة لمشركات العامة والييئات والدوائر الممولة

ذاتيا

والتي تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة باستثناء سيارات رفع األنقاض والنفايات وسيارات سحب المياه
الثقيمة التابعة ألمانة

بغداد والتشكيالت التابعة ليا ومديرية الماء العامة ومديرية المجاري العامة

والمؤسسات الحكومية التابعة لو ازرة االعمارواالسكاف والبمديات واألشغاؿ العامة1

المادة ــ 20ــ
نشير الى قانوف رقـ ( )91لسنة 9112 /قانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات الحربية واالخطاء

العسكرية والعمميات اإلرىابية المعدؿ بالقانوف رقـ (  ) 11لسنة  9101وكتاب و ازرة المالية /الدائرة القانونية
المرقـ ( )11161في  9101/6/99ومرفقو تعميمات عدد (  ) 0لسنة 9101 /وكتاب و ازرة المالية /الدائرة
القانونية المرقـ ( )1121ف ػ ػ ػ ػ ػ ػي  9101/01/02المتضمنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتيا وكتاب

الدائرة القانونية المرقـ (  ) 11991في9100/1/6ومرفقو تعميمات عدد ( )4لسنة  9100/التي حمت محؿ
التعميمات عدد (  ) 0المشار الييا اعاله وكتاب و ازرة المالية  /الدائرة القانونية المرقـ (  ) 09111في
 9102/1/90بشأف تعويض الشيداء والمصابيف المشموليف بقانوف رقـ ( ) 91لسنة  9112المعدؿ بالقانوف رقـ

( )11لسنة  9101/وتعميمات عدد ( )4لسنة  9101/المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ) 4106

في 9101/00/1وقانوف رقـ ( ) 9لسنة  9191قانوف التعديؿ الثاني لقانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات
الحربية واالخطاء العسكرية والعمميات االرىابية رقـ ( ) 91لسنة  9112المنشورة في الجريدة الرسمية الوقائع

العراقية بالعدد ( ) 4101في  0 9191/0/01وقانوف رقـ ( )1لسنة 9112 /قانوف تعويض المتضرريف الذيف

فقػ ػ ػػدوا جزءا مف اجسادىـ ج ػ ػراء ممارسات النظاـ البائد والتعديؿ األوؿ بالقانوف رقػ ػ ػػـ (  ) 019لسنة 9109

والتعديؿ الثاني بالقانوف رقـ ( ) 1لسنة  9101وتعميمات رقـ ( )9لسنة 9101/المنشورة في الوقائع العراقية ذي

العدد ( )4042في  9101/4/1وتعميمات عدد ( )1لسنة 9104/المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد
 4161في  9101/4/01ومنشور دائرة المحاسبة المرقـ 04241في  9101/1/01وقانوف رقـ ( )06لسنة/
 9101قانوف تعويضات ممتمكات المتضرريف مف قبؿ النظاـ البائد وتعميمات رقـ ( )4لسنة 9101 /المعدلة
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بموجب تعميمات رقـ ( ) 4لسنة 9101/والموضح فييا عمؿ المجاف و كتاب و ازرة العدؿ المرقـ ( )4104في
 9116/09/94بشأف التعويضات عف االضرار التي سببتيا القوات االمريكية.
المادة-23-
أ – عمػ ػ ػ ػى و ازرات الكيربػػاء /االتصػػاالت  /االعمػػار واالسػػكاف والبمػػديات واالشػػغاؿ العامػػة والمحافظػػات وامانػػة
بغػػداد تفعيػػؿ جبايػػة اجػػور الكيربػػاء واليػػاتؼ والمػػاء والمجػػاري وجميػػع الرسػػوـ االخػػرى المنصػػوص عمييػػا
ضمف قوانينيا الخاصة عف الخدمات المقدمػة لممػواطنيف واصػحاب االعمػاؿ والمصػانع والجيػات الحكوميػة
والقطػػاع العػػاـ وغيرى ػػا لغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرض زيػػادة مواردى ػػا الذاتيػػة وعم ػػى و ازرة الماليػػة اسػػتقطاع مب ػػالش الجبايػػة م ػػف
الموازنة الجارية لمجيات المذكورة وال تروج أي معاممة في جميع دوائر الدولة دوف اف يقػدـ المسػتفيد فػواتير
الجباي ػػة استن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادا الحك ػػاـ الم ػػادة ( – 06أوال ) م ػػف ق ػػانوف الموازن ػػة العام ػػة االتحادي ػػة رق ػػـ (  ) 91لس ػػنة
.9190/
ب-تكوف جباية أجور الماء والمجاري المانة بغداد والبمديات في المحافظات بالحد األدنى ( ) 011دينار لممتػر
المكعب الواحد تتصاعد طرديا وفقا لفئات االستيالؾ ونسبيا المعتمدة مػف قبػؿ تمػؾ الػدوائر عمػى اف تكػوف
الجباية شػيريا اسػتنادا الحكػاـ المػادة ( – 06ثانيػا ) مػف قػانوف الموازنػة العامػة االتحاديػة رقػـ ( ) 91لسػنة
1 9190
ج–عم ػػى ال ػػو ازرات والجي ػػات غي ػػر المرتبط ػػة ب ػػو ازرة والمحافظ ػػات كاف ػػة تطبي ػػؽ نظ ػػاـ الجباي ػػة االلكتروني ػػة وأتمت ػػو
اإلج ػراءات لسػػير المعػػامالت الستحصػػاؿ الض ػرائب و الرسػػوـ كافػػة الخاصػػة بيػػا عػػف طريػػؽ القطػػاع العػػاـ
والخػػاص او مػػف خػػالؿ المشػػاركة بينيمػػا اسػػتنادا ألحكػػاـ المػػادة ( – 06ثالثػػا ) مػػف قػػانوف الموازنػػة العامػ ػ ػػة
االتح ػ ػ ػ ػادية رق ػ ػ ػ ػ ػـ (  ) 91لسنة 9190

1

د -تشػػكيؿ لجنػػة مشػػتركة بػػيف و ازرات ( الػػنفط والماليػػة والكيربػػاء والتخطػػيط ) لوضػػع اليػػة الحتسػػاب مقػػدار الػػدعـ
وزرة
الحكومي المطموب عف بيػع الطاقػة بالتعرفػة الحاليػة ولجميػع السػنوات التػي ترتبػت خالليػا ديػوف عمػى ا
الكيرباء عف تجييز الوقود مف و ازرة النفط وسيتـ عمى أساس تسوية مقدار الػدعـ مػع كمػؼ الوقػود المجيػز
استن ػ ػ ػػادا ألحكاـ المادة ( )42مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 1 9190/
المادة ( )24توزيع األرباح :ػ
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-0التأكي ػػد عم ػػى الش ػػركات العام ػػة بع ػػدـ ص ػػرؼ حػ ػوافز األرب ػػاح وف ػػؽ ق ػػانوف الش ػػركات رق ػػـ ( )99لس ػػنة 0221
(المعػػدؿ) إال بعػػد تسػػديد ديػػوف الخزينػػة العامػػة وبعػػد تنفيػػذ مالحظػػات دي ػواف الرقابػػة الماليػػة االتحػػادي بشػػأف
الحسابات الختامية 1
-9تحوؿ نسبة ( )% 11مف حصة الخزينة مف أرباح الشركات العامة لسنة 9190والسنوات السابقة قبؿ تدقيؽ

ديواف الرقابة المالية االتحادي ويتـ توزيع الربح القابؿ لمتوزيع المشار اليو في البند ( رابعا ) مف المادة ()00

مف قانوف الشركات العامة رقـ ( )99لسنة  0221المعدؿ كاالتي -:

 ( )%61( -ستوف مف المائة ) لمخزينة العامة لمدولة 1

 ( ( )% 96ستة وعشروف مف المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة ولممتميزيف منيـ والعضاء مجمساإلدارة وموظفي مركز الو ازرة وفؽ نسب وضوابط يضعيا مجمس اإلدارة وبمصادقة الوزير 1

 ( )%1( -خمسة مف المائة ) لمبحث والتطوير 1

 ( )%0( -واحد مف المائة ) لصندوؽ الحماية االجتماعية 1

 ( ( )%1ثالثة مف المائة ) لمخدمات االجتماعية لمعامميف 1( )%1( -خمسة مف المائة )الحتياطي راس الماؿ 1

وعمى و ازرة المالية إيقاؼ تمويؿ جميع الشركات العامة التي لـ تقدـ موازنتيا خالؿ النصؼ األوؿ مف السنة

المالية استنادا الحكاـ المادة ( )11مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة 1 9190
(( القســـــــم الثالــــــث ))

المــــالكـــــــــــــــــــــــــات
 -0التعيــــــــين-:

أوال  -:عمى الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات كافة إيقاؼ التعيينات ضمف التشكيالت
التابعة ليا مف المديريات والشركات العامة والييئات الممولة ذاتيا التي تتمقى منحو مف الخزينة
العامة لمدولة او تمقت قروضا مف المصارؼ الحكومية سابقا عمى اف تحذؼ الدرجات الوظيفية
ضمف مفردات مالؾ الجيات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتـ شغورىا بسبب النقؿ او اإلحالة
عمى التقاعد او االستقالة او الوفاة باستثناء (الدوائر الخدمية وامانة بغداد ومديرية ماء بغداد

ومديرية مجاري بغداد و المؤسسات البمدية التابعة لو ازرة االعمار واإلسكاف والبمديات واالشغاؿ

العامة والمؤسسات البمدية التابعة لكؿ محافظة ودوائر المجاري في المحافظات ودوائر الماء في
المحافظات كافة ) وعمى اف تحتفظ كؿ منيا بشواغر حركة المالؾ لمسنوات (  9102و  9191و

 ) 9190لغرض االستفادة منيا لتثبيت العقود حسب االسبقية باإلضافة الى االحتفاظ بحركة المالؾ

لعاـ ( 9106و  ) 9101لممؤسسات البمدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لـ تستكمؿ إجراءات
التعييف بشأنيا مف قبؿ و ازرة االعمار واإلسكاف والبمػ ػػديات واالشغاؿ العامة خالؿ عاـ 9101
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استنادا ألحكاـ المادة ( – 00ثالثا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية لمدولة رقـ (  ) 2لسنة
 9101واستنادا ألحكاـ المادة ( – 09ثانيا  -أ ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91

لسنة  9190وحسب الضوابط التالية -:

 -0تؤلػؼ بأمر مػػف الوزي ػػر المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة او المحافظ لجنة أو
اكثر تتكوف مف رئيس ال تقؿ وظيفتو عف معاوف مدير عاـ وعضويف ال تقؿ وظيفة كؿ منيما

عف مدير او ما يعادليا تتولى ما يأتي-:
أ -النظر في طمبات المتقدميف لمتعييف .

ب-اعالف اسماء المقبوليف لمتعييف ومؤىالتيـ الدراسية وسنة التخرج ومعدليـ الدراسي والدرجة
التي حصموا عمييا في االختبار .

 -9عمى المجنة المشكمة بموجب الفقرة ( ) 0اعاله اتباع االجراءات االتية -:
أ -االعالف عف الوظائؼ الشاغرة في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات الو ازرة او الجية غير
المرتبطة بو ازرة او المحافظة عمى اف يتضمف االعالف عنواف الوظيفة وراتبيا والدائرة التي

توجد فييا الوظائؼ الواجب تقديميا والمؤىالت المطموبة ألشغاليا مع مراعاة توافر العالقة
بيف المؤىالت وطبيعة العمؿ وتعتمد ليذا الغرض قواعد بيانات مكاتب التشغيؿ في

المحافظات .

ب -تقبؿ طمبات التعييف ألشغاؿ الوظائؼ الشاغرة المعمف عنيا عمى وفؽ نموذج استمارة طمب
الدخوؿ لمخدمة المشار الييا الحقاً خالؿ ( )91عشريف يوماً مف تاريخ نشر االعالف .

ج -اذا كاف مف ضمف المؤىالت المطموبة ألشغاؿ الوظائؼ الشاغرة اجادة مينة معينة مثؿ
الترجمة او الضرب عمى الة الطابعة فمموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة

او المحافظة اف يجري اختبار تحريري لمغرض المذكور بعد اف يجري الترشيح لمتعييف مف
بيف الناجحيف .

 -1عمى المجنة االعالف في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات جدوالً بأسماء المتقديف لمتعييف
ومؤىالتيـ الدراسية وسنػػة التخػػرج ومعدليـ الدراسي والدرجة التي حصموا عمييا في االختبار

فيما يخص الوظائؼ التي تشغؿ بعد اجراء اختبار لممتقدميف .

 -4بعػػد انتيػاء الم ػػدة المحػػددة لقبػػوؿ الطمبػػات والتأكد مف توافر المؤىالت المطموبة لموظائؼ المعم ػػف
عني ػػا في المتقدميف تتبع المجنة االجراءات االتية لغرض ترشيح الموظفيف منيـ لمتعييف .

أ-تحػ ػ ػدد نسبة ال تقؿ عف ( )% 01مف الدرجات الوظيفية الشاغرة لغرض تعييف اصحػاب
الشيػ ػػادات العميػ ػػا.

ب-تحدد نسبة ال تقؿ عف () % 1لتعيي ػػف ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .

ج -يمنح المتعاقديف أولوية في التعييف بمنح المتعاقد عالمة اضافية عمى بقية المتقدميف عمى اف
يراعى فييـ توافر االختصاصات .
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 -1تعتمد المعايير المدرجة ادناه في تحديد المرشحيف لمتعييف في الوظائؼ الشاغرة-:
أ-العقد  :يمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة قبؿ عاـ  9106/درجتيف عف كؿ سنة تعاقدية وبما ال
يتجاوز ( )91درجة .

ب-يمنح االجير اليومي والمتطوع لمعمؿ درجة عف كؿ سنة وبما ال يتجاوز ( )91درجة .
ج-معدؿ التخرج -:

امتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاز

 91درجػة

جيد جداً

جي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد  01درج ػة
متوسط

مقبػ ػ ػوؿ

 91درج ػة

 01درجات

 1درج ػات

د-سنة التخرج  :تمنح درجة واحدة عف كؿ سنة تخرج وبما ال يزيد عف ( )1درجات.
الحالة الزوجية -:

 متزوج والزوج غير معيف أو أرمؿ او مطمؽ ولو اوالد -متزوج والزوج غير معيف وليس لو اوالد

 01درجات

 1درجات

 -اف عدـ منح غير المتزوج أي درجة ال يعني استبعاده مف المنافسة.

 -6لموزيػػر المخت ػػص أو رئي ػػس الجية غير المرتبطة بو ازرة او المحافظ اف يجري اختبار تحريري أو
عممػػي ويتػـ الترشي ػػح لمتعيي ػػف مػػف بي ػػف الناجحيف بحسب معدؿ النجاح في االختبار ويمنح

الناجحيف درجات اضافية بمػ ػػا ليزيد عمى ( )01درجات.

 -1تمنػػح الػ ػػو ازرات والجيات غير المرتبة بو ازرة صالحية اضافة معايير لممفاضمة بيف الموظفيف وبما
ال يزيد عمى ( )01درجة .

 -1يبقى المتقدمػ ػ ػ ػ ػػوف ال ػ ػ ػ ػ ػذيف لػـ يدركيـ الػػدور في التعييف مف الذيف نجحوا في االختبار احتياطاً
لوظائؼ مماثمة قػ ػ ػ ػد تشغ ػ ػ ػ ػر مستقبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالً ويسقط حقيـ في التعييف بعد مرور سنة عمى تاريخ

اعالف الجدوؿ المشار اليو بالفقرة (  ) 1اعاله 1

 -2تمتزـ الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات بتعويض درجات وظيفية مف أبناء
األقميات مف نفس المكونات وحسب االلية التي سيتـ اعتمادىا بالتعييف استنادا ألحكاـ الفقرة (د )

مف المادة (  – 09ثانيا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة 1 9190

 -01لمجي ػػات كافػ ػػة اضاف ػػة أية شروط اخرى لمتقديـ عمى الدرجات الشاغرة الناتجة عف حركة
المالؾ.

 -00يج ػػري التعيي ػ ػػف لمفئػ ػػات المدرج ػػة ف ػ ػػي ادناه دوف المرور بااللية المذكورة في التعميمات انفاً -:
أ-الطمبة المبتعثيف عبر برنام المجنة العميا لتطوير التعميـ .
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ب-الطمبة المبتعثيف عبر و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي .
ج-الطمبة االوائؿ مف كؿ كمية أو معيد .

د-اعادة تعييف.

 - 09يتـ التقديـ بموجب استمارة طمب الدخوؿ لمخدمة المدنية وحسب ما مبيف ادناه  :ػ

) ارجو النظر في تعييني بالوظيفة المعمف عنيا بإعالنكـ رقـ (

اني (

فقرة (

)

) وفي ادناه المعمومات المطموبة واني مسؤوؿ عف صحتيا وارفؽ

بطيو الوثائؽ المطموبة
 .0الجنسية .
 . 9العنواف البريدي الدائـ
 .1رقـ الياتؼ أف وجد
 . 4محؿ وتاريخ الوالدة 02 / /
 .1رقـ دفتر النفوس لسنة  0211أو ىوية األحواؿ المدنية
تاريخ االصدار :
 .6أعزب أـ متزوج

/

/

02

جية االصدار

تاريخ الزواج / /
عمؿ الزوجة :

جنسية الزوجة:

02
عدد االوالد:

التوقيع
االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الثالث ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
 .1المؤىالت العممية
اسم المعهد
العممي

سنة التخرج

الشهادة

االختصاص

نوع الدراسة (حكومي
 /أهمي) (صباحي /
مسائي )
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الدرجة أو المعدل

 .1ىؿ أنت موظؼ أو مستخدـ أو متعاقد أو عامؿ حالياً أو سابقاً في دائرة أو مؤسسة أو منشأة
رسمية أو شبو رسمية ؟أذكر ذلؾ في الجدوؿ التالي
اسم الدائرة

الوظيفة

تاريخ المباشرة

تاريخ االنفكاك

اسباب ترك
الوظيفة

.2ىؿ أكممت الخدمة االلزامية أو أعفيت منيا أو اجمت وما السبب:
 -01لمجمس الوزراء استثناء اي جية مف الضوابط المشار الييا اعاله .

 -04تمتزـ الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات بتخصيص نسبة التقؿ عف () % 01
مف الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشيداء المنصوص عمييـ في قانوف مؤسسة الشيداء رقـ () 9

لسنة  9106ويتـ استثناءىـ مف الحد األعمى لسف التعييف وتتولى و ازرة المالية تنفيذ ذلؾ عند اعداد
المالؾ الوظيفي في كؿ سنة مع الزاـ الو ازرات بتقديـ كشؼ سنوي بذلؾ الى لجنة الشيداء والضحايا

والسجناء السياسييف في مجمس النواب استنادا ألحكاـ المادة ( / 01خامسا ) مف قانوف مؤسسة

الشيداء رقـ ( ) 9لسنة 1 9106

 - 01تمتزـ جميع الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة والمحافظات بتخصيص بنسبة ال تقؿ عف (
 ) % 01مف الدرجات الوظيفية لممشموليف بأحكاـ قانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات الحربية
واالخطاء العسكرية والعمميات اإلرىابية رقـ ( ) 91لسنة  9112المعدؿ استنادا ألحكاـ المادة (/ 09
رابعا ) مف القانوف رقـ ( ) 91لسنة  9112المعدؿ 1
 - 06تكميػ ػ ػ ػؼ الجيات الرق ػ ػابية بمتابعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة موضػ ػ ػ ػوع التعيينػ ػ ػات الناتجة عف حركة المػ ػ ػ ػالؾ استنادا
لكتاب األمانة العامػ ػ ػة لمجمس الوزراء رقـ ( أ1د1ـ ) 11111/1/0/1/في 1 9102/01/01

ثانيا  -يشترط ابتداءاً عند التعييف مراعاة توفر الدرجات الوظيفية المستحدثة في المالؾ المصدؽ والتخصيص

المالي الالزـ لذلؾ في الموازنة المختصة والمصادقة عمى مفػ ػػردات الم ػ ػػالؾ مف قبػػؿ و ازرة المالية

تنفيذا"الحكاـ المادة  1/مف قانوف المالؾ رقـ (  ) 91لسنة  0261المعدؿ واف يتـ العمؿ وفقاً لمضوابط

المشار الييا بأحكاـ الفقرة (اوالً  )9 /اعاله تحقيقا" لمبػػدأ تكافؤ الفرص والتقيد التاـ بسمـ رواتب موظفي

الدولة والقط ػ ػ ػ ػ ػاع العاـ المشار اليو بقرار مجمس الوزراء المرقـ ( )411لسنة  9101مرفؽ كتاب االمانة

العامة لمج ػ ػ ػ ػ ػ ػمس الػ ػ ػ ػ ػوزراء

المرق ػ ػ ػ ػـ (

ش  .ز /0/01/أعماـ ) 11111 /في9101/00/01

ومراعاة الضوابط الواردة بأعماـ دائػ ػ ػ ػ ػ ػرة الموازنة المرقػ ػـ (  ) 6116/411ف ػ ػ ػي  9116/9/91واعماميا

المرقػ ػػـ (  ) 1219في  9111/1/91واعماـ الدائرة القانونية  /االمور المالية المرقـ (  )01111في
9101/9/91

مع م ارع ػ ػ ػ ػػاة توجييات االمانة العامة لمجمس الوزراء بموجب كتابيا المرقـ

(

ؽ )4121/90/1/9/في  9112/9/91بشأف تسكػ ػ ػيف الموظفيف وتعميمات الدائرة القانونية بكتابيا المرقـ
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 11/119ـ )00111/في  9112 /1/09واعماـ الدائرة القانونية المرقـ ( 11 /119خ ) 00119 /
فػي 9112/00/99وكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ(ؽ )91119/91/1/9/في

 9112/2/94واعماـ الدائرة القانونية في االمانة العامة لمجمس الوزراء بكتابيا المرقـ (ؽ/ 91/1/9/
)11111

في

9112/01/1

االمان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

وك ػ ػ ػػتاب

العام ػ ػ ػػة

لمجم ػ ػػس

الوزراء

(ؽ )11411/91/1/9/في  9112/00/9واعماـ الدائ ػ ػرة القانونية المرقـ ( 21116

المرقـ

) في

 9109/00/92بشأف الحاصميف عمى الشيادة االولية الجامعيػ ػ ػ ػة اثناء الخدمة الوظيفية والمعدؿ

بأعمامػ ػ ػي الدائ ػ ػ ػرة القانونية المرقميف ( ) 10141في  9104/1/01و (  ) 11164في 9104/2/0

واعم ػ ػ ػ ػاـ الدائػ ػ ػ ػ ػ ػرة القانونيػ ػ ػ ػ ػة المرق ػ ػ ػ ػ ػـ (  )61116في  9101/1/1بشأف قانوف التعديؿ االوؿ لقان ػ ػ ػ ػ ػوف

رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ  011لسنة  9109واعمامات الدائرة القانونية المرقمة  20199و
 91194و  92061والمؤرخة في  9106/00/04و  9101/00/0و . 9101/09/04

ثالثا  -:تمتزـ و ازرة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمف صدرت بحقيـ ق اررات صحيحة مف قبؿ لجنة

التحقؽ في دائرة شؤوف المفصوليف السياسييف في االمانة العامة لمجمس الوزراء خالؿ عاـ  9102حص ار
وتـ تزويد و ازرة المالية بتمؾ الق اررات وتـ اشعار وحدات االنفاؽ بيا مف قبؿ دائرة الموازنة  /قسـ المالؾ

ولـ يتـ اكتماؿ إجراءات تعيينيـ حسب المادة ( )6مف قانوف التعديؿ الثاني لقانوف اعادة المفصوليف

السياسييف رقـ ( )94لسنة  9111/المعدؿ واحالة غير الموظفيف منيـ الى التقاعد لمف لدييـ عمر

( )11خمسوف سنة ولمف احتسبت لو خدمة ( )01خمسة عشر سنة او اكثر عمى اف يتـ استقطاع كافة
التوقيفات التقاعدية عف الفترة المحتسبة مف الراتب المخصص لو مع مراعاة االتي :ػ

أ-تضاؼ مدة الفصؿ السياسي عمى اخر عنواف وظيفي ترؾ فيو المفصوؿ الوظيفة 1
ب-تضاؼ مدة الفصؿ السياسي لمف حرـ مف التعييف ألسباب سياسية ومف المشموليف بالقانوف رقـ (91
) لسنة  9111/تعديؿ قانوف المفصوليف السياسييف عمى اساس الشيادة الدراسية التي حرـ مف

التعييف بموجبيا بعد حصوؿ موافقة لجنة التحقؽ استنادا لكتاب الدائرة القانونية المرقـ ( ) 9191

في 1 9101/9/6

ج -اذا عيف المفصوؿ السياسي او اعيد تعيينو قبؿ مصادقة لجنة التحقؽ تضاؼ مدة الفصؿ السياسي
عمى اخر عنواف وظيفي وصؿ اليو 1

د -اذا حصؿ المفصوؿ السياسي عمى شيادة اعمى اثناء مدة الفصؿ السياسي فانو يخير بيف اضافة
مدة الفصؿ السياسي عمى اخر عنواف ترؾ فيو الوظيفة او اعتماد الشيادة االخيرة التي حصؿ
عمييا عمى اف تحتسب مدة الفصؿ السابقة عمى الحصوؿ عمى الشيادة ألغراض التقاعد مع

استقطاع مدة الدراسة .

ىػ  -اذا حصؿ المفصوؿ السياسي عمى شيادة اعمى اثناء الوظيفة العامة بعد تاريخ 9111/4/2
فيتـ احتسابي ػ ػ ػ ػا في حال ػ ػ ػة تقديـ طمب م ػف الموظؼ وفقا لممادة (/ -0ثالثاً  /د ) مف قانوف رقـ
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 011/لسنة 9109/قانوف تعديؿ قانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ( )99لسنة
 9111/استنادا لكتاب الدائرة القانونية المرقـ (  ) 9191في . 9101/9/6

و -عند مصادقة لجنة التحقؽ في االمانة العامة لمجمس الوزراء يتـ اشعار و ازرة المالية بغية قبوؿ
تعيينيـ واستحداث الدرجات والعمؿ بالتعميمات رقـ ( )0لسنة 9101/المنشورة في جريدة الوقائع

العراقية بالعدد ( )4044في .9101/9/01

ز -مراعػ ػ ػ ػ ػ ػاة العم ػ ػ ػ ػ ػؿ بما ورد بالكػ ػ ػ ػ ػراس المرف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ بأعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ االمانػ ػ ػ ػ ػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لمجمس
الوزراء المرقـ ( ؽ 91141/91/1/9/في 9101/1/01بشأف احتساب فروقات الرواتب االسمية
لممفصوليف السياسييف .

ح -مراعاة عند احتساب مدة الفصؿ السياسي توفر التخصيص المالي والدرجة والعنواف الوظيفي
ضمف موازنة ومالؾ الجية ذات العالقة 1

ط  -عدـ جواز الغاء اوامر تعييف الموظفيف مف المفصوليف السياسييف الذيف لـ يباشروا في وظائفيـ اال

بعد تبميغيـ بأمر التعييف او ارسالو بالبريد المسجؿ الى عناويني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ استناداً الى نص المادة ()06
مف قانوف الخدمة المدنية رقـ ( )94لسنة  0261/المعدؿ بالقانوف رقـ ( )0لسنػ ػ ػ ػ ػ ػة 0222

وتعميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات الخدمة المدنية رقـ ( )0لسنة  0261/وحسب كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء /
دائرة التنسيؽ الحكومي وشؤوف المواطنيف رقـ ( ت ح ـ/4/اعماـ ) 121/ف ػ ػ ػي 1 9101/0/1

رابعا -:مػراعػ ػ ػ ػاة العمػ ػ ػؿ بأعمػ ػ ػ ػاـ الدائػ ػ ػ ػرة القانوني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة  /الوظيف ػ ػ ػ ػة العامػ ػة المرق ػ ػ ػـ 11/119ـ 01916/في
 9100/4/04بشأف ضوابط إطفػ ػ ػ ػاء المبال ػ ػ ػش بذمػ ػة الموظفيف ( رواتب ومخصصات ) نتيج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة خط ػ ػأ
اإلدارة في تقييـ االستحقاؽ والمؤكد عميو باعمامييا المرقميف  91122و 91161والمؤرخػ ػ ػ ػ ػ ػيف في
9و 9100/1/99وأعم ػ ػ ػاـ دائ ػ ػرة الموازنة المرقـ ( ) 11110فػ ػي . 9100/6/92ومراع ػ ػ ػ ػ ػ ػاة قػ ػ ػ ػ ػراري
مجمػ ػ ػ ػ ػس ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوزراء المرقم ػ ػ ػيف ( ) 111لسن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة 9109و (  ) 911لسنة  9101مرفؽ كتاب األمانة
العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( ش/ز /0/01أعماـ  01212في  9101/6/01ومنشوري الدائػ ػرة
القانونية المرقميف (  1921و ) 91919المؤرخيف في  9104/0/01و9104/4/01
خامسا – أ  -عدـ التعييف في اية وظائؼ قياديو ( مدير عاـ فما فوؽ ) مالـ يوجد ليا درجو في قانوف الو ازرة
او الجية غير المرتبطة بو ازرة اوتعميمات اشغاؿ المنصب

وذلؾ استنادا ألحكاـ المادة

االمانة العامة لمجمس الوزراء  /الدائرة القانونية المرقـ (

ؽ ) 9110/91/0/9/في

( -04اوالً ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة  9190مع مراعاة اعماـ
 9102/0/91بشأف الية تروي طمبات التعييف والتكميؼ مف خالؿ مكتب السيد رئيس الوزراء .

ب -مراعاة قرار مجمس الوزراء رقـ (  ) 91لسنة  9104مرف ػ ػ ػ ػؽ ك ػ ػ ػتاب االمان ػ ػ ػ ػة العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لمجمس
الوزراء المرقـ ( ش ز  /0/01اعماـ  ) 9014/في  9104/0/99بشأف احالة اصحاب الدرجات
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الخاصة عمى التقاعد بدرجة مدير عاـ بناءاُ عمى طمبيـ مف المرشحيف لوظيفة وكيؿ و ازرة او
مستشار او درجة خاصة بتوصية مف قبؿ مجمس الوزراء الى مجمس النواب بقرار مف مجمس

الوزراء ولـ تتـ المصادقة عميو مف قبؿ مجمس النواب.

ج  -:عمى الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة احالة الموظؼ بدرجة (مدير عاـ فما
فوؽ) والذي ال يدير تشكيؿ اداري بمستوى مديرية عامة فما فوؽ عمى التقاعد وفقاً ألحكاـ قانوف
التقاعد الموحد رقـ ( )2لسنة  9104المعدؿ او ينقؿ الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي

يتناسب مع عنوانو الوظيفي وبم وافقة الجية المنقوؿ الييا ويسري ذلؾ عمى موظفي اقميـ كوردستاف

وفقاً لقانوف التقاعد النافذ في االقميـ عمى اف يقدـ ديواف الرقابة المالية االتحادي الى مجمس النواب

تقرير بأسماء الموظفيف بدرجة مدير عاـ فما فوؽ الذيف لـ يديروا تشكيؿ اداري بمستوى مديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرية

عامة استنادا ألحكاـ المادة ( 04ػ ثانياً) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة

. 0202

د -تمتزـ الو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة بإعادة ( أعضاء المجالس واالقضية والنواحي
والمحافظات والنواب والوزراء والمحافظيف ورؤساء الوحدات اإلدارية ) الى وظائفيـ التي كانوا
يشغمونيا قبؿ انتخابيـ وعمى و ازرة المالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي ليـ
وتحتسب المدة التي قضاىا المذكوريف أعاله في تمؾ المجالس خدمة ألغراض العالوة والترفيع

والتقاعد استنادا ألحكاـ الفقرة ( و ) مف المادة ( – 09ثانيا ) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية

رقـ (  ) 91لسنة 9190

ىػ  -يمتزـ مجمس الوزراء بأرساؿ أسماء المكمفيف بمناصب رؤساء الييئات المستقمة والدرجات الخاصة
ووكالء الو ازرات والمستشاريف الى مجمس النواب بموعد أقصاه  9190/6/11ويمزـ مجمس النواب

باتخاذ ق ارره بالتصويت خالؿ ( ) 11يوـ مف تاريخ ارساؿ األسماء استنادا ألحكاـ المادة () 11

مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة 1 9190

 -9النقـــــــــل :ــ
ا -لم ػػوزير المخ ػػتص ص ػػالحية نق ػػؿ خ ػػدمات منتس ػػبي الش ػػركات العام ػػة والييئ ػػات والم ػػديريات الممول ػػة ذاتيػ ػاً
التابعة لو والتي ال تتمقػى منحػة مػف الخزينػة العامػة لمدولػة فيمػا بينيػا مػف خػالؿ إجػراء الحػذؼ واألحػداث
واصدار األمر الوزاري بذلؾ وأشعار قسـ القطاع العاـ بػدائرة الموازنػة لتأشػير ذلػؾ لػدييا وتعػديؿ الموازنػة
التخطيطيػػة لمجيػػات ذات العالقػػة بعػػد قيػػاميـ بإرسػػاؿ التعػػديؿ المطمػػوب شػػيرياً لمموازنػػة التخطيطيػػة لكػػؿ
شركة عامة أو ىيئة او مديرية ممولة ذاتياً.
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ب  -لوزير المالية صالحية نقؿ خدمات منتسبي الشركات العامة والييئات والمديريات الممولة ذاتيا والتػي
تتمقػػى منحػػو مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة بػػنفس الدرجػػة والعن ػواف الػػوظيفي وبأضػػيؽ الحػػدود واشػػعار دائ ػرة
الموازنػػة  /القط ػػاع الع ػػاـ بتفاص ػػيؿ ال ارت ػػب والمخصص ػػات لغ ػػرض تع ػػديؿ الموازن ػػات التخطيطي ػػة ودائػػرة
المحاسبة بشأف تعديؿ المنحة الشيرية عند طمب التمويؿ لرواتبيـ .
ج -لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة او المحافظ اعارة الموظؼ عمى المالؾ الػدائـ او
المؤقػت لمعمػؿ بالقطػاع الخػاص بمػا فييػا شػركات الجبايػة وفػؽ ضػوابط تصػدرىا األمانػة العامػة لمجمػس
الػػوزراء عمػػى اف تتحمػػؿ الجيػػة المسػػتفيدة ارتػػب الموظػػؼ المعػػار ومخصصػػاتو اسػػتناداً ألحكػػاـ المػػادة
( )01مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة . 9190
د -يكوف نقؿ خدمات منتسبي دوائر التمويؿ المركزي الى دوائر التمويػؿ الػذاتي (الرابحػة  )%011والتػي ال
تتمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة مػػع الدرجػػة والعنػواف الػػوظيفي دوف التخصػػيص المػػالي وتتحمػػؿ
الجية المنقوؿ الييا رواتب ومخصصات المنقوليف الييا مف مواردىا الذاتية بما فييا ذوي الشيداء.
ىػ -يكوف نقؿ منتسبي الدوائر الممولة مركزياً الى دوائر التمويؿ الذاتي التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة
لمدولة مع الدرجة والتخصيص المالي بما فييا ذوي الشيداء.
و -يتـ نقؿ خػدمات منتسػبي الشػركات العامػة والػدوائر الممولػة ذاتيػاً سػواء الرابحػة او التػي تتمقػى منحػة مػف
الخزينػة العامػة لمدولػػة الػى الشػػركات العامػة او الييئػات او الػػدوائر الممولػة ذاتيػاً ( الرابحػة  )%011مػػع
الدرج ػ ػػة والعنػ ػ ػواف ال ػ ػػوظيفي دوف التخص ػ ػػيص الم ػ ػػالي وتتحم ػ ػػؿ الجي ػ ػػات المنق ػ ػػوؿ اليي ػ ػػا كاف ػ ػػة روات ػ ػػب
ومخصصات المنقوليف الييا مف مواردىا الذاتية بما فييا ذوي الشيداء.
ز -يتـ نقؿ منتسبي الشركات العامة والييئػات والػدوائر الممولػة ذاتيػاً والتػي تتمقػى منحػة مػف الخزينػة العامػة
لمدولػػة الػػى الشػػركات العامػػة والييئػػات والػػدوائر التػػي تتمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة مػػع الدرجػػة
والعنواف الوظيفي والتخصيصات المالية بما فييا ذوي الشيداء.
ح -يػػتـ نقػػؿ منتسػػبي الشػػركات والييئػػات الممولػػة ذاتي ػاً والتػػي تتمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة الػػى
الدوائر الممولة مركزياً مع الدرجة والعنواف الوظيفي والتخصيصات المالية وتتحمػؿ الجيػة المنقػوؿ الييػا
فرؽ المخصصات اف وجدت بما فييا ذوي الشيداء.
ط -يتـ نقؿ منتسبي الشركات العامة والييئات الممولػة ذاتيػاً التػي ال تتمقػى منحػة مػف الخزينػة العامػة لمدولػة
الػ ػػى دوائػ ػػر التمويػ ػػؿ المركػ ػػزي مػ ػػع الدرجػ ػػة والعن ػ ػواف الػ ػػوظيفي وتتحمػ ػػؿ الجيػ ػػة المنقػ ػػوؿ الييػ ػػا رواتػ ػػب
ومخصصات الموما الييـ بما فييا ذوي الشيداء.
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-3الترفيــــــــع -:
أ -يقتضي لترفيع الموظؼ اف يكوف بعد التثبت مف توفر شروط الترفيع والمواصفات والمؤىالت المطموبة
لموظيفة التالية ليا وفي نفس التدرج الوظيفي وال يجوز ترفيع موظؼ الى تدرج وظيفي آخر ضمف
الوظائؼ المنصوص عمييا في دليؿ وصؼ الوظائؼ اال بعد اكمػ ػ ػالو المدة المطموبة لمترفيع وفقا"

ألحكاـ المادة ( 6و  )1مف قانوف رواتب موظف ػ ػ ػي الدولة والقطاع العاـ رقػ ػ ػ ػـ ( )99لسنة /
9111وقانوف الخدمة المدنية رقـ ( ) 94لسنة  0261/وقانوف المالؾ رقـ ( )91لسنة  0261/واعماـ

الدائرة القانونية المرقـ (  ) 1424في  9190/1/2واعماـ دائرة الموازنة المرقـ (  ) 2161في
 9101/1/92المعدؿ باعمامييا المرقميف ( 91111و  )91421في  1/92و  9101/6/4اضافة
الى عدـ وجود مانع قانوني مف الترفيع بسبب معاقبتو او اف تكوف خدماتو غير مرضية بموجب تقارير
تقييـ كفاءة االداء واف يك ػ ػػوف اشغ ػػاليػ ػػا محدد بشروط ومؤىالت معينة مع مراعاة الوصؼ الوظيف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

لمػ ػ ػوظائؼ العامة المعمـ بكتب الدائرة القانونية المرقمة (  ) 11111في  9101/6/91و ( ) 29109
في  9109/00/91و (  ) 0010في  9102/0/91وتوفر التخصيص المالي الالزـ في موازنة
الجيات ذات العالقة او عف طريؽ اجراء المناقمة مف ضمف التخصيصات السنوية المصادؽ عمييا دوف
مفاتحة و ازرة المالية بشاف طمب إضافة أي تخصيصات مالية لمغرض مدار البحث وفؽ الضوابط

القانونية وعرضيا عند المصادقة بما ينسجـ والتشريعات القانونية النافذة مع مراعاة العمؿ وفؽ الضوابط

الواردة بمنشور و ازرة المالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة  /الدائرة القانونية المرقـ ( )94144في  9111/1/01واعماميا المرقـ

(  ) 01114/12/119في 9112/4/04بشأف مدة ممارسة مينة المحاماة واعمامي دائرة الموازنة
المرقميف (  ) 009111في  9101/09/2و(  )001141في 9101/09/09وضوابط احتساب
الخدمة الصحفية بموجب قانوف حقوؽ الصحفييف المرقـ ( )90لسنة  9100وتعاميـ الدائرة القانونية

المرقمة ( ) 21119في  9109/09/01و( ) 1641في  9104/0/06وكتب الدائرة القانونية المرقمة

(  ) 4219في  9101/9/91و ( ) 00461في  9111/1/09واعماـ الدائرة المذكورة المرقـ (
 ) 01119في  9101/1/2بشاف عنواف مستشار قانوني لمو ازرة واالعماـ المرقـ (  ) 91111في

 9102/09/99بشاف رفع الغبف عف خريجي المعاىد واعمامي الدائرة القانونية المرقميف ( ) 16161

في  9109/1/01و ( )26491في  9109/09/4بشاف العالوة والترفيع في ضوء التخصيصات

المالية المدرجة ضمف موازنة كؿ جية شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في مجاؿ عممو باستثناء

الحاصميف عم ػ ػ ػى شي ػ ػ ػادة الدكتػ ػ ػوراه والماجستير او ما يعادليما استناداً لقرار مجمس قيادة الثورة

(المنحؿ) رقـ ( ) 111لسنة 1 0211/

ب – يتـ العمؿ وفؽ المواد ( )2,1,1,6مف قانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ ()99
لسنة.9111/

ج -يتـ العم ػ ػ ػؿ بسمـ الرواتب المشػ ػ ػ ػار اليو بق ػ ػ ػرار مجم ػ ػ ػس الوزراء المرقػ ػ ػ ػـ (  ) 411لسنة  9101مرفػ ػ ػؽ
كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( ش.ز/0/01/اعماـ ) 11111/في . 9101/00/01
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د ػ يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( ؽ ) 1110/91/1/9/في  9112/9/96واعماـ
و ازرة المالي ػ ػ ػ ػ ػة  /الدائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة القانونية المرقـ ( )46116في  9112/01/91واعماـ و ازرة المالية /

دائرة الموازنة المرقـ (  )2161في  9101/1/92المعدؿ باعمامييا المرقميف ( 91111و )91421
في  1/92و  9101/6/4بشأف ترفيع الموظؼ الى درجة معاوف مدير عاـ واعماـ االمانة العامة
لمجمس الوزراء المرقـ (ؽ )99469/91/0/9/في  9101/6/96شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في

مجاؿ عممو باستثناء الحاصميف عمى شي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادليما استناداً لقرار
مجمس قيادة الثورة (المنحؿ) رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ (  ) 111لسنة . 0211/

ىػ  -يراعى اعماـ الدائرة القانونية المرقـ ( )21116في  9109/00/92بشاف الموظفيف الحاصميف عمى
الشيادة األولية الجامعية اثناء الخدمة الوظيفية والمعدؿ بأعمامي الدائرة القانونية المرقميف ()10141

في  9104/1/01و(  )11164في  9104/2/0واعماـ الدائرة القانونيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة المرقـ (  ) 61116في
 9101/1/1بشاف قانوف التعديؿ األوؿ لقانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاـ رقـ  011لسنة

 9109واعمامات الدائرة المذكورة المرقمة ( 20199و  91194و  ) 92061والم ػ ػ ػ ػؤرخة في

 9106/00/04و  9101/00/0و 1 9101/09/04
-4وظائف االدارة الوسطى :ــــ

يراعى عند اشغاؿ وظائؼ اإلدارة الوسطى ( مدير اق ػ ػ ػػدـ

مدير ) انسجاميا مع الييكؿ التنظيمي

والنظاـ الداخمي لمو ازرة او الجية غير المرتبطة بو ازرة او المحافظة او مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػس المحافظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة وفقػ ػ ػػا"

لمتشريع ػ ػػات النافػ ػ ػ ػػذة ولموزير المختص استثناء الموظفيف المتميزيف مف شروط اشغاؿ ادارة القسـ عند ترفيعيـ
الى العنوانيف المذكوريف بشرط اف يكوف الموظؼ المرشح لمترقية الى وظيفة مدير اف يكوف حاصالً عمى الشيادة
االولية الجامعية ( البكالوريوس) او الدبموم في حقؿ االختصاص وشرط توفر الشاغر ضمف المالؾ المصادؽ
عميو لكؿ تشكيؿ واجتياز الموظؼ دورة تدريبية ال تقؿ مدتيا عف شير باستثناء الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه

والماجستير او ما يعادليما استناداً لقرار مجمس قيادة الثورة (المنحؿ) رقـ ( )111لسنة  0211/واعماـ و ازرة

المالية  /دائرة الموازنة المرقـ (  ) 2161في  9101/1/92المعدؿ باعمامييا المرقميف ( 91111و )91421
في  1/92و . 9101/6/4
-5اشغال وظيفة خبير-:
عمالً بكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ( )01111في  9111/1/94اف يكوف اشغاؿ وظيفة

خبير عمى مالؾ مركز الو ازرة والتشكيالت التابعة ليا حسب الشروط والمؤىالت الواردة بكتاب ديواف رئاسة

الجميورية ( المنحؿ ) المرقـ ( )4641في 0211/4/06مع مراعاة اشغاؿ وظيفة خبير في بعض الدوائر
والشركات العامة التابعة لمو ازرات والجيات غير المرتبطة بو ازرة التي تستوجب طبيعة عمميا استحداث ىذه

الوظيفة مف خالؿ لجنة مركزية تشكؿ في كؿ و ازرة أو جية غير مرتبطة بو ازرة ليذا الغرض مع التقيد بالشروط
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والمؤىالت والمواصفات المطموبة ألشغاليا والمتضمنة (المياـ والواجبات

توفر المؤىالت العممية

القدرة عمى

الدراسة والتحميؿ والمعرفة) وحسب ما ورد بمنشوري دائرة الموازنة /قسـ المالؾ المرقميف ()41440/411

و( )11019/411والمؤرخييف في  01/91و9112/00/01وعمى اف يكوف ىناؾ شاغر ضمف المالؾ واجتياز

الموظؼ دورة تدريبية في مجاؿ عممو باستثناء الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادليما

استناداً لقرار مجمس قيادة الثورة (المنحؿ) رقـ (  ) 111لسنة  0211/واعماـ و ازرة المالية المرقـ ( ) 2161

في  9101/1/12المعدؿ باعمامييا المرقميف ( 91111و  )91421في  1/92و  9101 /6/4والوصؼ
الوظيفي المعمـ بكتاب الدائرة القانونية المرقـ (  )11111في 1 9101/6/91

6ـ التعاقــــــــــــــد-:

اوالً – يمنع تعييف العامميف في دوائر الدولة كافة بأسموب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة

وجود ضرورة لتجديد ىذه العقود وتحتسب مدة التعاقد لممثبتيف عمى المالؾ الدائـ بعد 9111/4/2

خدمة فعمية ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد عمى اف ال يترتب اي تبعات مالية باثر رجعي وعمى اف
تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنيا حصة الدائرة) عف مدة التعاقد المحتسبة ويستثنى مف ذلؾ

إعادة التعاقد مع الدوائر البمدية ودوائر الماء والمجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلؾ ومف ضمف
تخصيصاتي ػ ػػـ المالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػية في فصؿ تعويضات الموظفيف المقررة استن ػ ػ ػػادا ألحكاـ المادة (  – 09رابعا

) مف قانوف الموازنة العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة االتح ػػادية رق ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ (  ) 91لسنة 1 9190

ثانيا – تجديد عق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود المتعاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد معي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ مف المتقاعديف وتصرؼ ليـ منحو شيرية مقابؿ
خدماتيـ ال تتجاوز المميوف دينار اضافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة الى الراتب التقاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدي الذي يتقاضونو مف ىيئة
التقاعد الوطنية اما بالنسبة لتجديد عقود الخبراء واصحاب الكفاءات مف غير الموظفيف فيتـ منحيـ

االجور المحددة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ ( )44لسنة  9109/مرفؽ كتاب االمانة العامة

لمجمس الوزراء/دائرة شؤوف مجمس الوزراء المرقـ ( ش1ز/0/01/1اعماـ  ) 1111/في 9109/9/6
بشاف تحديد االجر بالنسبة لمخبراء غير الموظفيف مف المتعاقد معيـ خالؿ السنوات السابقة والحاجة

مستمرة لخدماتيـ .

ثالثا  :عمى ىيأة التقاعد الوطنية حجز ( ) % 11مف الراتب التقاعدي لمموظفيف المحاليػف لمتقاعػد ولـ
يكممػوا براءة ذمتيـ مف الػو ازرة او الجيػة غير المرتبطة بو ازرة بما فييا مركبات وعقارات الدولة عمى

اف يطمؽ المبمش المحجوز عند اكماؿ براءة ذمتيـ المالية استنادا ألحكاـ المادة ( / 91اوالً) مف قانوف

الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة 9190/
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رابعا  -:يمغى العمؿ بق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرار مجمس الوزراء رقـ (  ) 911لسنة  9112المتضمف اجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات التعاقد
مع المتقػ ػاع ػ ػ ػديف استنادا لقرار مجمس الوزراء رقـ (  )11لسنة  9106مرفػؽ كػتاب االمانػة العامة

لمجمس الػوزراء المرقػػـ ( ش ز  ) 1101/1/0/01 /في . 9106/9/94

خامسا– أ – لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بو ازرة او المحافظ او مف يخولو ايا منيـ وبناءاً
عمى طمب الموظؼ منح مف اكمؿ مدة خمس سنوات فعمية بالوظيفة مف الموظفيف اجازة براتب

اسمي لمدة خمسة سنوات لمرة واحدة وتحتسب ألغراض التقاعد عمى اف تدفع التوقيفات

التقاعدية كاممة واالستقطاعات كافو خالؿ مدة تمتعو باإلجازة ويحؽ لمموظؼ خالؿ تمتعو
باإلجازة العمؿ في القطاع الخاص استثناءا مف قانوف انضباط موظفي الدولة رقـ ( )04لسنة

 0220/المعدؿ استناداً ألحكاـ المادة( /96اوال) مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ() 91
لسنة  9190/وفي ضوء الضوابط التي اصدرتيا االمانة العامة لمجمس الوزراء لسنة .9102

ب– لممتعاقد باجر مع الو ازرات او الجيات غير المرتبطة بو ازرة او المحافظات بناءا عمى طمبو انياء
عقده اصوليا بموافقة رئيس جية التعاقد او مف يخولو لقاء مكافأة نقدية تعادؿ اجر ثالثة اشير

عف كؿ سنة تعاقد عمى اف ال تزيد عف اربعة وعشريف شي ار ويستثنى مف ذلؾ الخبير

والمستشار و العسكري ورجؿ الشرطة والمتقاعديف المتعاقديف استناد اًالحكاـ المادة ( / 96

ثانيا ) مف قانوف الموازنة العامػة االتحادية رقـ (  ) 91لسنة  9190وعمى اف يتـ العمؿ وفقاً

لمضوابط التي اصدرتيا االمانة العامة لمجمس الوزراء لسنة . 9102/

سابعا -:تحويؿ كافة الحراس األمنييف المتعاقديف في الحقوؿ النفطية كافة مف و ازرة الداخمية الى متعاقديف في
و ازرة النفط كوف تخصيصاتيـ المالية تدفع مف و ازرة النفط استنادا ألحكاـ المادة ( ) 61مف قانوف

الموازنة العامة االتحادية رقـ ( ) 91لسنة . 9190

((القسم الرابع ))
تعميمات وصالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعام 0202
يتـ تطبيؽ إحكاـ تعميمات وصالحيات تنفيذ المشاريع االستثمارية الػواردة بتعميمػات تنفيػذ الموازنػة العامػة
االتحاديػػة العامػػة لعػػاـ  9190/والتػػي ستصػػدر الحقػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتخصيصػػات المشػػاريع االسػػتثمارية الخاصػػة
بالشركات العام ػ ػ ػ ػة أو الييئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات أو المديريات الممولػة ذاتيػا والمدرجػة ضػمف تخصيصػات قػانوف الموازنػة العامػة
االتحادية رقـ (  ) 91لسنة . 9190/
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