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 -ة :ــــــــــــالمقدم

  0202تعميمات تنفيذ الموازنات التخطيطية لمقطاع العام لسنة                    

استنادا لمصالحيات المخولة لنا ولتسييؿ تنفيذ احكاـ الفصؿ )الثامف ( مف قانوف اإلدارة المالية 
 1المعدؿ   9102( لسنة  6االتحادي رقـ )

بعد   9190تعميمات تنفيذ الموازنات التخطيطية لمقطاع العاـ لسنة / يسر وزارة المالية اف ترسؿ
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 

 1دائرة ممولة ذاتيا 

 -تضمنت التعميمات االتي :--0

القسـ األوؿ / الضوابط الالزمة لتنسيؽ صالحية الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بشاف 
استخداـ التخصيصات المعتمدة في الموازنة التخطيطية لكؿ شركة عامة او ىيئة او دائرة ممولة 

 1ذاتيا 

 1 9190مقطاع العاـ لسنة /ل ةالتخطيطيالقسـ الثاني / تعميمات تنفيذ الموازنات 

 القسـ الثالث  / المالكات 

 1 9190القسـ الرابع/ تعميمات وصالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعاـ 

ىذه الوزارة التقيد التاـ بما ورد في ىذه التعميمات تحقيقا لممصمحة العامة وتجنب  ترجو -9
 1حاسبة القانونية السامح اهلل التجاوز عمى الماؿ العاـ وبالتالي التعرض لمم

وأخيرا تتمنى الوزارة لمجيات المعنية المنفذة الموفقة في عمميا مف اجؿ بناء عراؽ مزدىر مستقر 
 1امنيا واقتصاديا 
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  111ومف اهلل التوفيؽ                        
 
 

 بد األميـــــــــــر عالوي علي ع                                                                  

 ر الماليةــــــــوزي                                                                        

                                                                           /     /0202     

 

 

 

 

 ((القســم األول)) 
د اعتمد مبدأ الشفافية والشمولية وعمى الشركات العامة ػػػػػػػػػػػػػػػػي الموحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحاسب إف دليؿ حسابات النظاـ

مة فييا مف امت الرقابة المالية العيئاة لغرض تمكيف ىػػػػػلدوائر الممولة ذاتيا إعداد البيانات المالية اآلتيواوالييئات 
 المتابعة والتدقيؽ والرقابة.

 -:ميزان المراجعة الشهري -2
يبػػػػيف فيػػػػو مقػػػػدار المبػػػػالش التػػػػي حققتيػػػػا الشػػػػركة أو الييئػػػػة أو الػػػػدائرة شػػػػيريًا والتػػػػي أدرجػػػػت ضػػػػمف موازنتيػػػػا 
التخطيطية وبياف أوجػو الصػرؼ مػع تقريػر يوضػح فيػو مقػدار مفػردات ىػذه النفقػات كمػا ونوعػا بحيػث يعطػي 

ة خالؿ الشػير المنصػـر سػواء بالنسػبة إلػى المصػروفات الميزاف صورة واضحة عما قامت بو الشركة أو الييئ
الفعميػػة و أوجػػو صػػرفيا أو اإليػػرادات حسػػب مصػػادر تحصػػيميا وعمػػى إف يعػػد ميػػزاف المراجعػػة الشػػيري فػػػي 

 1( أياـ مف نياية كؿ شير 01موعد ال يتجاوز )
 الموازنة النقدية-0

بتنظػػيـ موازنػػة نقديػػة شػػيرية فعميػػة لمنفقػػات واإليػػرادات تمتػػـز الشػػركات العامػػة والييئػػات والػػدوائر الممولػػة ذاتيػػا 
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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المطمػػوب عمػػى أف يشػػفع بتقريػػر يوضػػح الحركػػة فػػي تمػػؾ الحسػػابات خػػالؿ الشػػير المعنػػي مػػف  الوقػػت والمبمػػش
 واقع استمارات موحده.

 الحسابات الختامية –3
 9191يقتضػي عمػى كػػؿ شػركة عامػة أو ىيئػػة أو دائػرة ممولػة ذاتيػػا االلتػزاـ بتقػديـ الحسػػابات الختاميػة لسػػنة/ 

لغػػرض إجػػراء أعمػػاؿ الرقابػػة والتػػدقيؽ  10/0/9190موعػػد أقصػػاه فػػي االتحػػادي إلػػى ديػػواف الرقابػػة الماليػػة 
عمييا وعمى جميع الشركات العامة أف تقدـ حساباتيا الختامية المدققة إلى وزارة المالية /دائرة المحاسبة / في 

/ آذار / مػف السػنة التػي تمػي السػنة الماليػة المنتييػة تتضػمف الحسػابات الختاميػة  مػف بينيػا 10موعد أقصػاه 
 2 اإليرادات والنفقات والموجودات والمستحقات السيما القروض وااللتزامات  والمستحقات الطارئة

المتضمف ]  المعدؿ 9102( لسنة/ 6مف قانوف اإلدارة المالػػػػػػػػػػية رقـ ) الفصؿ الثامف نشيػػػػػر االحكاـ -4
والتدخؿ أيضا" في أي جية حكومية  التحاديةاالممولة ذاتيًا في موازنة الحكومة  االداراتالتػػػػػدخؿ موازنة 

أف تعد موازنتيا التخطيطية المقترحة  باستثناء مشاريعيا الممولة مركزيا وعمى االدارات الممولة ذاتياأخرى 
تتضمف االيرادات والنفقات الجارية والفوائد واالرباح والخسائر والوزير المختص  مديرىاوبعد مصادقة 

ة والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويالت والمستحقات المحتممة واالرباح والمصروفات االستثماري
( ايموؿ مف  01الى وزارة المالية في مدة اقصاىا )لضمانات وكشؼ الموازنة وارساليا والخسائر بما فييا ا

 .   كؿ سنة لمراجعتيا وتوحيدىا والمصادقة عمييا 
 9102( لسنة 6)نشير ألحكاـ الفقرة ) رابعا ( مف القسـ ) الثامف ( مف قانوف االدارة المالية االتحادية رقـ -1

(عشرة اياـ مف نياية كؿ شير 01المعدؿ والمتضمنة  تقدـ االدارات الممولة ذاتيا حساباتيا الشيرية خالؿ )
الى وزيري التخطيط والمالية االتحادييف بموعد الى الوزارة المختصة وعمييا اف تقدـ حساباتيا نصؼ السنوية 

اقصاه الخامس عشر مف تموز وعمى اف تقدـ حساباتيا الختامية المدققة الى وزير المالية االتحادي بموعد 
ايار ( مف السنة التي تمي السنة المالية المنتيية تتضمف الحسابات الختامية وكشؼ الميزانية  10اقصاه )

تغطية الحسابات الختامية مف بينيا كمبياالت المحاسبة السيولة النقدية وبيانات واالرباح والخسائر و 
وااليرادات والنفقات والموجودات والسمؼ والمستحقات بما فييا القروض وااللتزامات 
والمستحقات الطارئة وتعد الحسابات الختامية وفقا لمقواعد والمعايير المحاسبية والرقابة المحمية 

 1قؽ مف قبؿ ديواف الرقابة المالية االتحادي والدولية وتد
 

 

 ((القســــم الثانــــي))
 ــ اإليرادات 2المادة ــ 
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نظػػرا" لمىميػػة الكبيػػرة التػػي تولييػػا السياسػػة الماليػػة لموضػػوع اإليػػرادات لػػذلؾ يتحػػتـ عمػػى كافػػة الشػػركات  
والبػرام  التػي تضػمنتيا موازنتيػا التخطيطيػة العامة والييئات والدوائر الممولة ذاتيا تييئة مقومات تنفيػذ الخطػط 

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 

مػف  و ألخروالسػعي الجػاد والمثػابرةىؿ أو التسامح في تحصيميا لسبب اأوؿ وعدـ التمافي مواعيد تحققيا أوال" ب
 اجؿ تحصيميا لغرض تمويؿ الموازنة التخطيطية دوف االعتماد عمى الخزينة العامة لمدولة .

 
مػػف  يجػػب قيػػد جميػػع اإليػػرادات بمػػا فييػػا التبرعػػات واليبػػات والمػػنح واإلعانػػات والقػػروض المختمفػػة سػػواء كانػػت -أ

المصػػروفات أو كميػػا مػػف داخػؿ أو خػػارج العػػراؽ إيػػرادا" فػي الحسػػابات المختصػػة وال يجػػوز تنزيػؿ قسػػـ مػػف 
أصػػؿ اإليػػرادات وقيػػد الصػػافي إيػػرادا"   بػػؿ يقتضػػي إيػػداع كافػػة اإليػػرادات مػػف مختمػػؼ مصػػادرىا 

فػاظ في حساب اإلدارة المعنيػة المفتػوح لػدى المصػرؼ المخػتص وال يجػوز التصػرؼ بيػا أو االحت
 بجزء منيا في صندوؽ اإلدارة بأي حاؿ مف األحواؿ.

يتـ احتساب مبالش المنح واإلعانات غير المستخدمة مف المبػالش المخصصػة لػدوائر الدولػة وشػركات القطػاع  -ب
وفقا لممعايير المحاسبية المستخدمة الحتساب الصرؼ النيائي وتعد المبالش  9191العاـ بانتياء السنة المالية 

 الفائضػػة أو المدفوعػػة بصػػورة زائػػدة وفػػؽ ىػػذه األسػػس دفعػػة مقدمػػة عمػػى حسػػاب المنحػػة المخصصػػة لمػػدائرة او
االتحادية رقػـ العامة  ةػػػػػػػوف الموازنػػػػػػػمف قان( خامساً  -0) ألحكاـ المادة استناداً 9190الوحدة في السنة المالية 

 .9190لسنة  ( 91) 
 

 العامػػة  مػػف قػػانوف الموازنػػة  أوال ( -01المػػادة ) الفقػػرة ) أ ( مػػف يػػدفع مبمػػش الضػػريبة المنصػػوص عمييػػا فػػي  -ج
مػػػف المكمػػػؼ شػػػيريًا مصػػػحوب بتقريػػػر مصػػػدؽ مػػػف المحاسػػػب المخػػػتص  9190لسػػػنة /( 91) االتحاديػػة رقػػػـ 

يوضػػح نشػػاطو وفػػؽ النمػػوذج الػػذي تعػػده الييئػػة العامػػة لمضػػرائب ليػػذا الغػػرض عمػػى اف ال يتجػػاوز توريػػد دفػػع 
مبمش الضريبة الى الييئة العامة لمضرائب النصؼ االوؿ مف الشير الذي يمي انتياء مدة الشير السابؽ موقعػًا 

لسػػػنة  1مػػػع تطبيػػػؽ تعميمػػػات فػػػرض وجبايػػػة المبيعػػػات رقػػػـ /0/0/9190يمثمػػػو قانونػػػًا اعتبػػػارًا مػػػف منػػػو او مػػػف
فػػػي كػػػؿ مػػػالـ يػػػرد فيػػػو نػػػص عممػػػًا اف المكمػػػؼ المخػػػالؼ الحكػػػاـ ىػػػذه الفقػػػرة يكػػػوف عرضػػػو لممسػػػائمة  9101/

 0219نة /لسػػػ 001القانونيػػة وفػػؽ المػػواد الػػواردة بالفصػػػؿ الثػػامف والعشػػروف مػػف قػػػانوف ضػػريبة الػػدخؿ رقػػـ /
 1عمى اف يكوف التحاسب الضريبي في الييئة العامة لمضرائب االتحادية / قسـ كبار المكمفيف حصرا  المعدؿ
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تأجيػؿ اسػػتيفاء الرسػػـو الكمركيػػة لمسػػمع والبضػػائع المسػػتوردة باسػػـ الػػوزارات وامانػػة بغػػداد والبمػػديات مػػالـ يػػنص  –د

( لسػػنة 91لشػػروط الػػواردة بقػػرار مجمػػس الػػوزراء المػػرقـ )مراعػػاة ا  العقػػد عمػػى تحمػػؿ المصػػدر تمػػؾ الرسػػـو مػػع
( فػػػػػي 0211/اعمػػػػػاـ/01/0ؿ /1ز 1مرفػػػػػؽ كتػػػػػاب االمانػػػػػة العامػػػػػة لمجمػػػػػس الػػػػػوزراء  المػػػػػرقـ )ش  9101/

مرفؽ كتػاب االمانػة العامػة لمجمػس  9102( لسنة  1) والمؤكد عميو بقرار مجمس الوزراء رقـ  01/0/9101
 . 2/0/9102( في 109اـ//اعم01/0)ش.ز.ؿ/الوزراء المرقـ 

 
االنتاجيػة )بشػكؿ مباشػر او مػف خػالؿ عقػود المشػاركة او التأىيػؿ او والمخػتمط  تعفػى شػركات القطػاع العػاـ -ىػ 

التشػػغيؿ( مػػف دفػػع الرسػػـو الكمركيػػة لممػػواد االوليػػة والمكونػػات المسػػتوردة التػػي تسػػاىـ فػػي خمػػؽ قيمػػة مضػػافة 
عمػى اف تحػدد القيمػة فػي عمميػات االنتػاج والصػناعات التحويميػة  شريطة اف تكوف باسميا والستخداميا حصراً 

 ( مػف قػانوف الموازنػػةأ  - 14اسػتنادًا ألحكػاـ المػادة )ة لمتنميػة الصػػناعية ػػػػػػػػػػالمديريػة العامالمضػافة بقػرار مػف 
 .9190لسنة /( 91) االتحادية رقـ  العامة 

 
 0221( لسػنة  16بقػرار مجمػس قيػادة الثػورة المنحػؿ رقػـ )تسري احكاـ ضريبة المبيعات المنصوص عمييا  -و 

الحكػػاـ الفقػػرة )ب ( مػػف  اسػػتنادا صػػعودا  لغايػػة الدرجػػة الثانيػػةدمة مػػف المطػػاعـ والفنػػادؽ ػػػػػعمػػى الخدمػػة المق
 1 9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ  العامة أوال ( مف قانوف الموازنة –01المػػادة )

 
نيائيػا لمػزارعيف والفائضػة عػف الحاجػة وقيػدىا ايػرادا مػف ا ممةتنػات  بيػع الحنطػة المسػؿ وزارة التجارة تحوي الزاـ-ز

 91) االتحاديػػة  رقػػـ العامػػة( مػػف قػػانوف الموازنػػة 41لحسػػاب الخزينػػة العامػػة لمدولػػة اسػػتنادا ألحكػػاـ المػػادة )
 . 9190لسنة /(
 
المشػاركة فػي معػارض الكتػب الدوليػة لتكػوف بنسػبة  ألغػراضتخفيض الرسـ الكمركي عمى الكتػب المسػتوردة  –ح

 9101لسػنة  99%( بعد استحصاؿ موافقة السيد وزير الماليػة اسػتنادًا الػى قػانوف التعرفػة الكمركيػة رقػـ 1,1)
) مرفؽ كتاب االمانة العامػة لمجمػس الػوزراء المػرقـ  9102لسنة  11المعدؿ استنادًا لقرار مجمس الوزراء رقـ 

 .6/9/9102في (  01/0/1/4926ش.ز.ؿ /
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نػػات  بيػػع  بتحويػػؿالبػػذور  إلنتػػاجالنيػػريف العامػػة لمبػػذور والشػػركة العراقيػػة  فمػػا بػػي/ شػػركة  الػػزاـ وزارة الزراعػػة -ط
ايػػرادا نيائيػػا لمخزينػػة العامػػة لمدولػػة اسػػتنادا  وقيػػدهالشػػعير المسػػتخدـ كعمػػؼ لمحيوانػػات والفػػائض عػػف الحاجػػة 

 1 9190لسنة  ( 91) االتحادية رقـ  العامة  ( مف قانوف الموازنة 40المادة ) ألحكاـ
 
(  41رقـ )فرض رسـو المركبات ( مف قانوف  9تقيد كافة اإليرادات المستحصمة عف تطبيؽ احكاـ المادة )  -ؾ

مف تخصيصات  اما يقابميويخوؿ وزير المالية إضافة ايرادا نيائيا لحساب الخزينة العامة لمدولة  9101لسنة 
لسػنة ( 91) رقػـ االتحاديػة العامػة ( مف قػانوف الموازنػة  2المادة )  ألحكاـاستنادا مالية لمجيات ذات العالقة 

(  009142و  00091 ) المػػػػػرقميف وزارة الماليػػػػػة / دائػػػػػرة الموازنػػػػػة  بأعمػػػػػاميمػػػػػع مراعػػػػػاة مػػػػػا ورد  9190
 1 1/2/9102و  9/1المؤرخيف في 

 
مػػف األرصػػدة الفائضػػة المتراكمػػة لكافػػة الصػػناديؽ المرتبطػػة بػػالوزارة او الجيػػات غيػػر % (  11تػػؤوؿ نسػػبة ) -ؿ

الػػى الخزينػػة العامػػة لمدولػػة واسػػتثناءا مػػف كافػػة القػػوانيف  10/09/9191المرتبطػػة بػػوزارة لغايػػة السػػنة الماليػػة 
 1 9190لسنة ( 91) ـ االتحادية رق العامة /خامسا  ( مف قانوف الموازنة02المادة ) ألحكاـالنافذة استنادا 

 
 ــ النفقات 0لمادة ــ ا

اعتمػػاد  مباشػػرة ضػػمفالصػػرؼ  بػػوزارة صػػالحيةيخػػوؿ الػػوزير المخػػتص أو رئػػيس الجيػػة غيػػر المرتبطػػة 
لمقطػػاع العػػاـ   ة أو الفرعيػػة  فػػي ضػػوء التخصيصػػات المعتمػػدة ضػػمف الموازنػػة التخطيطيػػةػػػػػػػػػات الرئيسيػػػػػػػالحساب
لػػػو تخويػػػؿ المػػػدراء العػػػاموف)رئيس   و لكػػػؿ شػػػركة عامػػػة أو ىيئػػػة أو دائػػػرة ممولػػػو ذاتيػػػا التابعػػػة لػػػو  9190/ لسػػػنة

 -مجمس اإلدارة( صالحية الصرؼ كاًل أو جزءًا دوف تجاوز التخصيصات المذكورة مع مراعاة ما يمي:
 .9190ة لسنة / أف يتـ استخداـ  الصرؼ وفؽ االعتمادات المصادؽ عمييا في الموازنة التخطيطي -:أوالً 
 أف يتـ استخداـ االعتمادات المخططة في الموازنة التخطيطية لكؿ شركة عامة أو ىيئو أو دائرة ممولو  -:ثانياً 

 ذاتيا بموجب خطة أنفاؽ يصادؽ عمييا  وزير المالية االتحادي .
لتػػزاـ بالصػػرؼ  بمػػا يزيػػد التقيػػد باالعتمػػادات المخططػػة فػػي الموازنػػة التخطيطيػػة وال يجػػوز الػػدخوؿ فػػي اال -:ثالثػػاً 

ولموزير المختص او رئيس الجية غير مخطط في الموازنة المذكورة أو عدـ توفر التخصيصات  عما ىو
المرتبطة بوزارة اجراء التعديالت الالزمة عمى موازنة االدارات الممولة ذاتيا بمقترح مف مجمػس ادارتيػا او 

اف تػػؤدي ىػػذه التعػػديالت الػػى زيػػادة فػػي االنتاجيػػة  مػػديرىا العػػاـ فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود مجمػػس ادارة عمػػى
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وتحسػػيف المركػػز االقتصػػادي لنيايػػة السػػنة الماليػػة وابػػالغ وزارتػػي الماليػػة والتخطػػيط بيػػذه التعػػديالت فػػي 
حالة اعتمادىا مف الوزير المخػتص او رئػيس الجيػة غيػر المرتبطػة بػوزارة باسػتثناء التعػديالت التػي تطػرأ 

ميػػػػة الممولػػػػة ذاتيػػػػا التػػػػي تتمقػػػػى منحػػػػة مػػػػف الخزينػػػػة العامػػػػة لمدولػػػػة فيتطمػػػػب عمػػػػى حسػػػػاب االدارات المح
/ خامسػػػا( مػػػف الفصػػػؿ  41استحصػػػاؿ موافقػػػة وزيػػػر الماليػػػة االتحػػػادي بشػػػأنيا اسػػػتنادا ألحكػػػاـ المػػػادة ) 

 .المعدؿ   9102( لسنة  6الثامف مف قانوف االدارة المالية االتحادية رقـ )
ومرفقو  1/4/9112( في 01/0/01111يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) ش ز/ -رابعًا :

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

مرفؽ  9100( لسنة/11وقرار مجمس الوزراء المرقـ ) 91/0/9100( في 01/0/9/00/49/910ز/
المتعمقة بشأف  9/9/9100( في 01/0/1/4106كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء  المرقـ )ش ز/

المعمـ  9100لسنة / (  119) شراء وعقود مفردات البطاقة التموينية وقرار مجمس الوزراء المرقـ 
  01/01/9100في  ( 16111/ أعماـ/01/0ش.ز/)لمجمس الوزراء رقـ  العامة األمانةبكتاب 

  11/00/9100في  ( 1/40101د. ت/ ) لمجمس الوزراء المرقـ  العامة األمانةوالمؤكد عميو بكتاب 
لسنة (  21) بقرار مجمس الوزراء المرقـ  الواردةبشأف صالحيات منح العقود التي تزيد عف الصالحيات 

س ػػػػػػػلمجم ةػػػػػػػػػػػالعام األمانةالمعمـ بكتاب   9109( لسنة /16وقرار مجمس الوزراء المرقـ ) 9112/
 9109/ 01/9والمؤرخ في (  1121/أعماـ/01/0ش.ز/) الوزراء المرقـ 

( 9411والػواردة بكتابيػا المػرقـ )أف يتـ العمػؿ بالضػوابط الصػادرة عػف وزارة الماليػة/ الػدائرة القانونيػة  -خامسًا :
ؿ بسػػػاعات العمػػػؿ اإلضػػػافية وأعمػػػاـ دائػػػرة الموازنػػػة رقػػػـ ػػػػػػػػػػػػػػػػور العمػػػػػػػػػػػػػػػػػأف أجػػػػػػػػػػػػػبش 91/0/9101فػػػي 

 . 9101/ 01/1( في 00101)
يخوؿ الوزير المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة  صالحية صرؼ مستحقات سنة  –سادسًا:

مف تخصيصات الموازنة (9191و  9102و  9101و  9101و 9106و9101و9104و9101)
بعد عرضيا عمى الدائرة القانونية في  9190التخطيطية لمشركة أو الييئة أو الدائرة المعنية  لعاـ /

وزارتو لغرض تأييد عدـ وجود مانع قانوني مف الصرؼ وبعد تأييد القسـ المالي في الجيات أعاله 
تخصيصات المالية لتسديد تمؾ المستحقات او طمب اجراء مناقمة او زيادة التخصيص بعد بتوفر ال

 توفر االيرادات التي تغطي تمؾ المستحقات . تأييد
تؤكػػد ىػػذه الػػوزارة عمػػى وجػػوب الضػػغط عمػػى النفقػػات والحػػد منيػػا وترشػػيدىا واف يكػػوف ىػػدؼ االدارات  -:سػػابعاً 

عنػػد التصػػرؼ فػػي  الدقػػةاعمػػار البنػػى التحتيػػة وضػػرورة اتبػػاع الحكوميػػة التػػدبير والتركيػػز عمػػى اعػػادة 
 المخصصة مف اجميا حصرا. لمغراضاالمواؿ العامة وتوجيييا وصرفيا 
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الصرؼ عمػى التنظيفػات مػف مواردىػا ومف ضمنيا كركوؾ تتولى المؤسسات البمدية في المحافظات كافة  -:ثامناً 
ضػػمف المنحػػة التشػػغيمية لممؤسسػػات البمديػػة لمسػػنة الحاليػػة المدرجػػة الذاتيػػة اضػػافة الػػى التخصيصػػات 

 ( 91االتحاديػػة رقػػـ ) العامػػة قػػانوف الموازنػػة  ( مػػف19ة اسػػتنادًا ألحكػػاـ المػػادة )ػالتابعػػة لكػػؿ محافظػػ
 . 9190لسنة /

الػػػزاـ المصػػػارؼ الحكوميػػة واالىميػػػة بالتػػػاميف عمػػػى االعتمػػادات المسػػػتندية المفتوحػػػة لػػػدييا  –تاسػػعا 
المسػػػتوردة مػػػف المنشػػػأ الػػػى مخػػػازف الػػػدوائر الحكوميػػػة والتجػػػار باسػػػتثناء المػػػواد لمبضػػػائع 

الغذائيػػػة االساسػػػية والمسػػػتمزمات االساسػػػية المتعمقػػػة بػػػاألمراض المستعصػػػية لػػػدى شػػػركات 
التػػػػاميف العراقيػػػػة االىميػػػػة والعامػػػػة والشػػػػركات االىميػػػػة التػػػػي لػػػػدييا فػػػػروع مسػػػػجمة بػػػػالعراؽ 

 العامػػػػة ( مػػػػف قػػػػانوف الموازنػػػػة 41دا ألحكػػػػاـ المػػػػادة )ومرخصػػػػة بممارسػػػػة التػػػػاميف اسػػػػتنا
 1 9190لسنة  ( 91) االتحادية رقـ 

عمػػػى الػػػوزارات والجيػػػات غيػػػر المرتبطػػػة بػػػوزارة والتشػػػكيالت الممولػػػة ذاتيػػػا تقػػػديـ كشػػػوفات  –عاشػػػرا
نصؼ شيرية لمسػحب وااليػداع الػى وزارة الماليػة لغػرض متابعػة حركػة االمػواؿ العامػة فػي 
جميػػػع مفاصػػػؿ الدولػػػة وعمػػػػى وزارة الماليػػػة تزويػػػد ديػػػواف الرقابػػػػة الماليػػػة االتحػػػادي  بتمػػػػؾ 

عمػى وفػػؽ الميمػات المنوطػة بػو بموجػػب قػانوف الػديواف اسػتنادا ألحكػػاـ الكشػوفات لتػدقيقيا 
  9190لسنة  ( 91) االتحادية رقـ  العامة ( مف قانوف الموازنة 11المادة )

 

 أحكام عامة: -3-المادة 
 صالحيات الشراء وتنفيذ األعمال

 صالحية الشراء -2
كافة بشراء احتياجاتيا مف المنتجات المحمية عمى  تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات-أ

%( مع مراعاة  11نسبة القيمة المضافة الى قيمة اإلنتاج ليذه المنتجات المصنعة عف ) ؿاف ال تق
) االتحادية رقـ العامة ب ( مف قانوف الموازنة  –14مواصفات النوعية والجػػػػودة استنادا ألحكاـ المػػػػػػػػػادة )

عمى اف تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتفضيؿ شراء المنت   9190لسنة  ( 91
المحمي مف القطاعيف العاـ والخاص ضمف اإلجراءات التنافسية األصولية وبالتنسيؽ مع وزارة التخطيط 

 -ت االتية :جات الوطنية الذي تصدره وزارة التخطيط وفقا لمصالحياو ادا الى دليؿ المنتػػػػػػاستن
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 ( دينار )مميوناف دينار ( دوف توسط لجنة المشتريات . 9111111لحد ) -أوال" :
عشرة مالييف دينار ( ( دينار)01111111نار ( ولحػػد )( دينار)مميوناف دي 9111111أكثر مف )-ثانيا" :

 عف طريؽ لجنة المشتريات ) بدوف عروض ( .
( دينار )مائة مميوف  011111111)عشرة مالييف دينار ( ولحد )( دينار 01111111أكثر مف )-ثالثا" :

دينػػار( عػػف طريػػؽ لجنػػة المشػػتريات عمػػى أف تقػػدـ ثالثػػة عػػروض فػػي األقػػؿ الختيػػار أفضػػميا مػػػػػػػف 
ناحػػػػػػػية السعػػػػػػر والجػػودة وتكػػوف مؤيػػدة مػػف قبػػؿ لجنػػة اعتػػداؿ األسػػعار التػػي تشػػكؿ فػػي جيػػة التعاقػػد 

 ليذا الغرض.
( دينار ) مائة مميوف دينار( عف طريؽ احد أساليب التعاقػد المنصػوص  011111111أكثر مف )-رابعًا :

والتعميمػػػات ذات العالقػػػة مػػػع  9104( لسػػػنة / 9عمييػػػا فػػػي تعميمػػػات تنفيػػػذ العقػػػود الحكوميػػػة رقػػػـ )
 9100و  9112( لسػػػػنة / 16و 119و  21مراعػػػػاة مػػػػا جػػػػاء بقػػػػرارات مجمػػػػس الػػػػوزراء المرقمػػػػة )

 1واليعمى الت9109و
 
تشػػكيؿ لجنػػة فنيػػة وماليػػة لتقيػػيـ المواصػػفات  باإلمكػػافػػػفي حالػػة عػػدـ مطابقػػة المواصػػفات والسػػعر المطمػػوب -ب

ومطابقتيا مع المتوفر لدى الوزارات االتحادية مف المنتجات سواء المنت  لدى الوزارة او لدى القطاع الخػاص 
 ويتـ الشراء وفقا لمصالحيات المشار الييا اعاله .

ف الصػالحيات الػواردة تجزئػة المشػتريات لمسػمع والخػدمات أو مبػالش المناقصػات بقصػد إدخاليػا ضػم زيجػو  ال -ج
أعاله ويعتبر الشراء مجزئًا أذا تكرر شراء مادة معينة ألكثر مف مرة خالؿ الشػير الواحػد وفػي أ ( في الفقرة )

حاؿ كاف ىناؾ تشكيالت عدة ضمف الدائرة الواحدة وليا موازنػات فرعيػة داخػؿ موازنػة الػدائرة او القسػـ الػوارد 
 ر الواحد.مف مرة خالؿ الشي ألكثربقانوف الموازنة فيجوز تكرار الشراء لمادة معينة 

( أعضػاء المجنػة  0/1يراعى استبداؿ أعضاء لجاف المشتريات التي ليا عالقة بالشراء مف السوؽ وبمعدؿ ) - د
عمػى  دػػػػػال تزيبشكؿ دوري حفاظا" عمى حقوؽ الخزينة العامة وتحديد مدة بقاء أعضاء المجػاف المػذكورة لمػدة 

إال فػػػي حالػػة الضػػػرورة القصػػوى وتحقػػػؽ الحاجػػػة  وال يجػػوز تجديػػػدىا بػػأي حػػػاؿ مػػػف األحػػواؿ(  أشػػػير سػػتة )
 عف سنة واحدة . ؿال تقالماسة وال يجوز بعدىا أشراؾ العضو في لجنة المشتريات ثانية أال بعد مضي مدة 

وال" عػػف تػػدقيؽ وقبػػوؿ مسػػتندات ؤ مسػػ فال يكػػو يراعػػى عنػػد إشػػراؾ العضػػو المػػالي فػػي لجػػاف المشػػتريات أف  - ىػػػ
 ء في الصرؼ أو التدقيؽ.المجاف التي شارؾ فييا سوا

( دينار ) خمسوف مميوف دينػار ( فعمػى جيػة التعاقػد تنظػيـ عقػد 11111111في حالة تجاوز مبمش الشراء )  –و
بػػيف الطػػرفيف يػػنظـ االلتزامػػات التعاقديػػة بمػػا فييػػا الغرامػػات التأخيريػػة وضػػماف حسػػف التنفيػػذ حسػػب تعميمػػات 
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فػػػػي  4191المنشػػػػورة فػػػػي جريػػػػدة الوقػػػػائع العراقيػػػػة بالعػػػػدد 9104( لسػػػػنة / 9تنفيػػػػذ العقػػػػود الحكوميػػػػة رقػػػػـ )
والتعػػػديؿ  91/1/9104فػػػي  4/1/01129والضػػػوابط الػػػواردة بكتػػػاب وزارة التخطػػػيط المػػػرقـ  06/6/9104

وفػػػي حالػػة كػػوف المػػواد المطمػػوب تجييزىػػا اقػػؿ مػػف  11/01/9106فػػي  4/1/99116الػػوارد بكتػػابيـ المػػرقـ 
دينػػار ( فيتػػرؾ إبػػراـ العقػػد لجيػػة التعاقػػد مػػع مراعػػاة طبيعػػة المػػواد  ( دينػػار ) خمسػػوف مميػػوف11111111)

 1والخدمات المطموب تجييزىا
 
 -: صالحية تنفيذ األعمال -0

( مميػوف دينػار )مئتػاف 911مبػالش تنفيػذىا عػف ) دال تزييتـ تنفيذ أعماؿ الترميـ والصيانة واإلنشاء والذي 
مػف  ةالصػادر  9101( لسػنة 0وخمسوف مميوف دينار ( بأسػموب تنفيػذ األعمػاؿ أمانػة وحسػب التعميمػات رقػـ )

 .92/0/9101في (  4412) وزارة التخطيط والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 
 
مػا وتعميماتػو باسػتثناء  9199ىذه المػادة لحػيف صػدور قػانوف الموازنػة االتحاديػة لعػاـ / بأحكاـيستمر العمؿ  -1

بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف وزارة المالية بعد انتياء السنة المالية وفقًا لقػانوف االدارة الماليػة  دسير 
 .1المعدؿ  9102لسنة /( 6)  رقـ االتحادية 

 
 -: العقدــ االلتزام بشروط  4المادة ــ 

ضرورة االلتزاـ بشػروط العقػود التػي تبرميػا الػوزارات والجيػات غيػر المرتبطػة بػوزارة وفػؽ الصػيغة المثبتػة فػي  -أ 
 .9104( لسنة / 9تاريخ إبراميا مع مراعاة تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ )

باسػتثناء المشػاريع االسػتثمارية المسػتمرة  01/09/9190مراعاة عدـ الدخوؿ بأي التزاـ تعاقػدي بعػد تػاريخ  –ب 
 1والتي ليا تخصيصات مالية ضمف موازنتيا في السنة الالحقة 

 
 :ػ ــ صرف المكافآت واإلهداء 5المادة ــ 

يخػػػػوؿ الػػػػوزير المخػػػػتص او رئػػػػيس الجيػػػػة غيػػػػر المرتبطػػػػة بػػػػوزارة او السػػػػادة المحػػػػافظيف ورؤسػػػػاء مجػػػػالس  –أ 
قديػة او عينيػة لمعػامميف بجيػود اسػتثنائية وغيػر العػامميف لقػاء خدمػة مػؤداه المحافظات صالحية منح مكافػأة ن

الى الوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة وضمف التخصيصات المرصدة ػػػ المقررة بالموازنة المختصة بمػا ال 
لػػو اف ( الػػؼ دينػػار شػػيريًا )خمسػػمائة الػػؼ دينػػار شػػيريًا( لكػػؿ حالػػة فػػي الشػػير الواحػػد و 111عػػف ) زيتجػػاو 

صػرؼ المكافػأة  ريخوؿ صالحيتو كاًل او جزءًا الى رؤساء الػدوائر التابعػة لػو والمقصػود بالحالػة بػأف ال يتكػر 
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لذات الشخص عف نفس االعماؿ التي يقوـ بيػا والتػي تتطمػب جيػودًا اسػتثنائية تميػزه عػف اقرانػو فػي الوظيفػة 
وحػة لممػوظفيف عمػى مميػوف دينػار سػنويًا لمشػخص مجمػوع المكافػأت النقديػة او العينيػة الممن دوعمى اف ال يزي

الواحد ولنفس العمؿ وضمف التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وما زاد عف ذلؾ يتـ استحصاؿ موافقة 
ومكافػػػأت اعضػػػاء مجمػػػس النػػػواب واعضػػػاء مجػػػالس المحافظػػػات واعضػػػاء  مػػػف ذلػػػؾ ىوزيػػػر الماليػػػة ويسػػػتثن

وظفيف فػي ىيئػات الػراي ػػػػػػػػػػػػػػػػالمػالييف ومكافػأت والخبػراء مػف غيػر المواعضاء لجنػة الخبػراء  المحميةالمجالس 
واليوجد سند قػانوني لصػرؼ تمػؾ )  9100( لسنة /2( مف قانوف ىيئة الراي رقـ )04المادة ) ألحكاـاستنادًا 

اسػتمميا دوف  المكافأت لغير الخبيريف المشار الييما بقانوف ىيئة الػرأي وتعػد المبػالش ديػوف حكوميػة بذمػة مػف
) سػػػند قػػػانوني ممػػػا يسػػػتمـز اسػػػترجاعيا وفقػػػًا لمقػػػانوف اسػػػتنادًا لكتػػػاب االمانػػػة العامػػػة لمجمػػػس الػػػوزراء المػػػرقـ 

والمجػػالس العميػػا فػػي الػػوزارات والجيػػات غيػػر المرتبطػػة بػػوزارة المنصػػوص   06/0/9102فػػي  (1/0121ؽ/
عمييػػا  بموجػػب قػػوانيف نافػػذه واعضػػاء المجػػاف المنصػػوص عمييػػا فػػي قػػانوف مؤسسػػة السػػجناء السياسػػييف مػػف 

 9101لسػػنة (  11)( مػػف قػػانوف رقػػـ 1غيػػر المػػوظفيف اسػػتنادًا لمفقػػرة )ب( مػػف البنػػد )خامسػػًا( مػػف المػػادة )
( لسػنة 91والموظفيف المسانديف والخبػراء وفػؽ القػانوف رقػـ ) الفرعيةعضاء المجنة المركزية والمجاف ورئيس وا

( لسػػنة / 01اواًل ( مػػف قػػانوف المختػػاريف رقػػـ ) – 1)  بالمػػادة الػػواردة)المعػػدؿ( ومكافػػأت المختػػاريف  9112/
ادًا لمػػػا ورد بكتػػػاب ػػػػػػاستن ورئػػػيس واعضػػػاء لجػػػاف الفػػػتح والتحميػػػؿ عنػػػد انتيػػػاء عمميػػػا بصػػػورة مرضػػػية 9100

 11/4/9109( فػػػػي 912المػػػػرقـ )س.ؿ/سػػػػابقا ( لجنػػػػة الشػػػػؤوف االقتصػػػػادية المجمػػػػس الػػػػوزاري لالقتصػػػػاد ) 
 0221( لسػنة /99واعضاء مجالس االدارة لشركات التمويػؿ الػذاتي المؤسسػة بموجػب قػانوف الشػركات رقػـ )

المبمش  ي%( مف اجمال01% ػػػ 0موظفيف وبنسبة )و مكافأة المخبريف ومقدمي المعمومات مف غير الالمعدؿ 
المسترد عمى اف تمنح بعد استرداد االمواؿ وما زاد عف تمؾ النسبة يعػرض عمػى السػيد رئػيس مجمػس الػوزراء 

مرفػؽ كتػاب االمانػة العامػة  9101لسػنة /(  011) الستحصاؿ الموافقة استنادًا لقرار مجمػس الػوزراء المػرقـ 
والمكافػاة الممنوحػة لصػاحب العمػؿ  9101 /06/1( في 01/00/1/0162)ش.ز.ؿ/ لمجمس الوزراء المرقـ
( مميوف دينار ) خمسة عشر مميوف دينار ( لكؿ عمػؿ ابػداعي عمػى اف تصػرؼ مػف  01اإلبداعي والبالغة )

موازنػػػػة الجيػػػػة المنسػػػػوب الييػػػػا صػػػػاحب العمػػػػؿ اإلبػػػػداعي بالنسػػػػبة لمموظػػػػؼ الحكػػػػومي ومػػػػف موازنػػػػة الجيػػػػة 
 9191( لسػنة  46ذا كاف مف القطاع الخػاص او المخػتمط  اسػتنادا لقػرار مجمػس الػوزراء المػرقـ )المستفيدة ا

 .      01/9/9191في (  4699ؿ/اعماـ /1ز1مرفؽ كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) ش
ت والجيػػات األخػػرى وفػػؽ اآلليػػة التػػي ية الموجػػودات : يػػتـ نقػػؿ ممكيػػة الموجػػودات بػػيف الػػوزاراػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ممكػػػػػػػػب ػػػػ نق

( لسػػػػنة 9والتعميمػػػػات  عػػػػدد ) 4/01/0221( فػػػػي 011ا قػػػػرار مجمػػػػس قيػػػػادة الثػػػػورة المنحػػػػؿ المػػػػرقـ )ػرسميػػػػ
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ذا كاف النقؿ مف دائرة ممولة مركزيًا إلى دائرة ممولة ذاتيًا فيقتضي زيػادة  الصادرة 0226/ مف وزارة المالية وا 
 1وؿ رأسماليا بقدر قيمة الماؿ المنق

األىػػداء لمسػػمع والخػػدمات :لمجمػػس ادارة الشػػركة العامػػة صػػالحية اىػػداء السػػمع والخػػدمات الػػى دوائػػر التمويػػؿ –ج
ولوزير الماليػة بػاقتراح مػف  مميوف دينار )مائة مميوف دينار( (011قيمتيا الدفترية ) زال تتجاو المركزي والتي 

 مقتضيات المصمحة العامة  عمى بناءامجمس االدارة لمازاد عف ذلؾ 
 زال تتجػاو لمجمس ادارة الشركات العامػة اىػداء السػمع والخػدمات الػى الشػركات العامػة لتابعػة لكػؿ وزارة والتػي  -د

مجمػس االدارة لمػا  ( مميػوف دينػار ) مائػة مميػوف دينػار( ولػوزير الماليػة بػاقتراح مػف011قيمتيا الدفتريػة عػف )
 ت المصمحة العامة .زاد عف ذلؾ بناءًا عمى مقتضيا

لمجمػػس ادارة الشػػركات العامػػة اقتػػراح صػػالحية اىػػداء السػػمع والخػػدمات الػػى الشػػركات العامػػة االخػػرى التابعػػة  -ىػػػ
( مميػػوف دينػػار ) مائػػة مميػػوف دينػػار( 011قيمتيػػا الدفتريػػة عػػف ) زال تتجػػاو لكػػؿ وزارة لمػػوزير المخػػتص والتػػي 

 . اءًا عمى مقتضيات المصمحة العامةلما زاد عف ذلؾ بنولوزير المالية باقتراح مف الوزير المختص 
مػا وتعميماتػو باسػتثناء  9199المادة اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعػاـ / بأحكاـيستمر العمؿ  -و

ة بعػػد انتيػػاء السػػنة الماليػػة وفقػػًا لقػػانوف االدارة ػػػػػػػػػبمنشػػور صػػالحيات الصػػرؼ الصػػادر مػػف وزارة المالي دسػػير 
 1المعدؿ 9102لسنة / ( 6)  رقـ االتحادية المالية 

 
  -:ــ شطب الديون والموجودات 6المادة ــ 

ــــــب الدي –أ  ــــــشطــــ ( لسػػػػػنة 91ؿ بإحكػػػػػاـ قػػػػػرار مجمػػػػػس الػػػػػوزراء رقػػػػػـ )ػػػػػػػػػػيجػػػػػري العم   -:والموجـــــودات ون ـــــــ
( فػػػػػػي  00141/اعمػػػػػػاـ /01/0ؿ/1ز1مرفػػػػػػؽ كتػػػػػػاب األمانػػػػػػة العامػػػػػػة لمجمػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػوزراء رقػػػػػػػػػػػػػـ ) ش9191

(  14المعدؿ بموجب قػرار مجمػس قيػادة الثػورة المنحػؿ رقػـ ) 0212( لسنة  001والقرار رقـ ) 04/6/9191
عمػى اف ال   0212لسػنة  (  1)المرقمة  0212( لسنة 001ار رقـ )وتعميمات تسييؿ تنفيذ القر  9110لسنة 
 1 مع القوانيف واألنظمة والقرارات النافذة ضيتعار 

العامة لمجمس الوزراء  األمانةمرفؽ كتاب  9100لسنة /  020مراعاة العمؿ بقرار مجمس الوزراء رقـ  -ب 
بشأف شطب الموجودات وأضرار الحرب وأعماـ وزارة  91/6/9100في  02146/ أعماـ/ 0المرقـ ش/ز/

 . 09/0/9109في (  4/1/244) التخطيط / المجنة المركزية لشطب الموجودات وأضرار الحرب المرقـ 
حقػػػؽ عػػػف  بيػػػع الموجػػػودات المسػػػتيمكة ) خمسػػػوف مػػػف المائػػػة ( مػػػف الػػػربح الرأسػػػمالي المت % (  11) أيمولػػػة-ج

كتػػػاب المجمػػػس الػػػوزاري لمموجػػػودات اسػػػتنادًا لمػػػا ورد بوالمشػػػطوبة لػػػوزارة الماليػػػة بعػػػد اسػػػتبعاد القيمػػػة الدفتريػػػة 
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الوارد بكتػاب األمانػة العامػة  1/6/9112في (  964س.ؿ / سابقا ( ) لجنة الشؤوف االقتصادية لالقتصاد ) 
 .01/6/9112( في 01114/أعماـ/1/0/0لمجمس الوزراء رقـ )ـ.ت /

مػا وتعميماتو باستثناء  9199اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعاـ / لمادةا بأحكاـيستمر العمؿ   -د
قًا لقػانوف االدارة الماليػة المالية وف بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف وزارة المالية بعد انتياء السنة دسير 
 المعدؿ . 9102لسنة /(  6) رقـ 

 
 ــ االلتزام بالتخصيصات :ــ 7المادة ــ 

المتضػػمنة المعػػدؿ  9102( لسػػنة  6) رقػػـاالتحاديػػة عمػػى االلتػػزاـ التػػاـ بأحكػػاـ قػػانوف اإلدارة الماليػػة  التأكيػػد –أ 
تػوفر تقػديـ خػدمات قبػؿ التأكػد مػف و   سػمعا او التعاقػد عمػػػػػػى تجييػز مػواد او عدـ الػدخوؿ بػأي التزامػات ماليػة

 التخصيص المالي الالـز لذلؾ في الموازنة المختصة .
كانوف األوؿ مف  /10ية لغاية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التخطيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضمف الموازنػػػػػادات المصادؽ عمييػػػػػػػػػػػػتستخدـ االعتم - ب

 .9190السنة المالية /
 ــ المناقالت :ـ 8المادة ــ 

اجػػراء التعػػديالت الالزمػػة عمػػى موازنػػة اإلدارات وزير المخػػتص أو رئػػيس الجيػػة غيػػر المرتبطػػة بػػوزارة  مػػل -0
الممولػػة ذاتيػػا بمقتػػرح مػػف مجمػػس ادارتيػػا او مػػف مػػديرىا العػػاـ فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود مجمػػس إدارة عمػػى اف 

لنيايػػة السػػنة الماليػػة تػػؤدي ىػػذه التعػػديالت الػػى زيػػادة فػػي اإلنتاجيػػة وتحسػػيف المركػػز المػػالي واالقتصػػادي 
باستثناء اإلدارات الممولة ذاتيا التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمدولة فيتطمب استحصاؿ موافقة وزير 

خامسػا ( مػف الفصػػػػػؿ  – 41الحيف طمب اجراء التعديالت استنػادا ألحكاـ المادة ) المالية االتحادي بشأنو
ثالثػػا ( مػػف – 4المعػػدؿ والمػػادة )  9102( لسنػػػػػػػػة  6ة االتحاديػػة رقػػـ )ػػػػػػػػػػػػوف اإلدارة الماليػػػػػػػالثػػامف مػػف قان

 . 9190لسنة  ( 91االتحادية رقـ ) العامػػػػػػة قانػػػوف الموازنػػػة 
المناقمػة صػالحية  التابعة لمحافظتو والتي الحقت بالمحافظةالمؤسسات البمدية  فيما يخصيخوؿ المحافظ  -9

وزيػادة وبضػمنيا محافظػة كركػوؾ  الواحػدةة لموازنػة المؤسسػات البمديػة ضػمف المحافظػة المػوارد الذاتيػبػيف 
% (  01عػف )  دال يزيػصػيانة االليػات والتنظيفػات عمػى اف  ألغػراضاالعتماد لتنفيذ الخدمات المطموبة 

 العامػة االتحاديػة رقػـ( مػف قػانوف الموازنػة 1المػادة ) ألحكاـاستنادا دية المناقؿ منيا ػػػمف قيمة ايرادات البم
 . 9190لسنة  ( 91) 
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لممحافظ اجراء التعديالت الالزمة عمى موازنة دوائر البمديات والماء والمجاري بمقترح مف مػديرىا عمػى اف  -1
 4ة ) الماد ألحكاـرة استنادا ػػػػػة وتحسيف كفاءة عمى الدائػػػػػػػػػػادة في اإلنتاجيػػػػػػػػذه التعديالت الى زيػػػػػػؤدي ىػػت
  .9190لسنة  ( 91االتحادية رقـ )  العامة  رابعا ( مف قانوف الموازنة –

وفوائػػػػدىا  لكػػػؿ مػػػف استشػػػػيد بعػػػد تػػػػاريخ المبػػػالش الماليػػػة تتحمػػػؿ كػػػؿ وزارة او جيػػػػة غيػػػر مرتبطػػػة بػػػػوزارة  -4
مػػػػف منسػػػػوبي الػػػػوزارات واالخطػػػػاء العسػػػػكرية واالعمػػػػاؿ الحربيػػػػة جػػػػراء العمميػػػػات االرىابيػػػػة  2/4/9111

وذوي المفقػوديف وجرحػى العمميػات االرىابيػة واالجيػزة االمنيػة والجيات غير المرتبطػة بػوزارة والمحافظػات 
فيمػا يتعمػؽ بػذمميـ مػف فمػا فػوؽ (  % 61والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمف لدييـ نسبة عجز )
واشػػعار وزارة الماليػػة / دائػػرة الموازنػػة لغػػرض  ديػػوف عػػف طريػػؽ اجػػراء مناقمػػة مػػف ضػػمف نفقػػاتيـ التشػػغيمية

لسػػػػنة  ( 91) االتحاديػػػػة رقػػػػـ العامػػػة ة ػػػػػػػػػقػػػػانوف الموازن ( مػػػػفأوال  –91المػػػادة ) ألحكػػػػاـتأشػػػيرىا اسػػػػتنادا 
9190. 

 
 ـ المخالفات المالية :ــ9المادة ـ

عمػػػى الموظػػػؼ المػػػالي المسػػػؤوؿ عػػػف الصػػػرؼ فػػػي حالػػػة وقػػػوع أو اكتشػػػاؼ مخالفػػػة لمتعميمػػػات الماليػػػػة 
والمحاسبية أف يثبت رأيو عمى مذكرة الصرؼ تحريريا" لغرض اطػالع اآلمػر بالصػرؼ عمييػا ويعتبػر مسػؤواًل عػف 

وعميو أبالغ ديواف  التجاوز في حالة عدـ تثبيت ذلؾ عمى مستندات الصرؼ اعتمادًا عمى سجالت التخصيصات
مػػف خػػالؿ ممثميػػو الموجػػوديف فػػي الػػوزارة أو الػػدائرة وفقػػا" لمتشػػريعات المعنيػػة ومراعػػاة االتحػػادي  الرقابػػة الماليػػة 

 .المعدؿ 9102لسنة/ ( 6) أحكاـ قانوف اإلدارة المالية رقـ 
 

 ـ السمع والخدمات :ــ 22المادة  ــ
 المستمزمات الخدمية  –أ 

أذا كاف العقار أو البناية تابعو ألحدى الشركات العامة أو الييئات او الدوائر الممولة ذاتيا فيتـ تأجيرىا  -أوال
يجار أمواؿ الدولة رقـ  د إلى القطاع ػػػػار عائػػػػػػػػأما أذا كاف العق 9101لسنة (  90) وفؽ قانوف بيع وا 

ؤوف ػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػلجناد ) ػػػػػػػػػػػوزاري لالقتصػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػالمجماب ػػػػػبكت ءما جاالخاص فيجري العمؿ وفؽ 
المبمش بكتاب وزارة المالية /الدائرة القانونية  1/1/9110في (  0111/ؿ1) سرقـ   سابقا (االقتصادية 

 مع ضرورة ترشيد األنفاؽ والضغط عمى الصرؼ إزاء نفقات 96/1/9110في  91121المرقـ 
يجار وسائط النقؿ وبقية النفقات  االيفادات والوقود وأجور المكالمات الياتفية وتعبئة كارتات الموبايؿ وا 
 التشغيمية لمشركات العامة و الييئات والدوائر الممولة ذاتيا التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمدولة . 
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ثانياًػ يكوف حجز تذاكر السفر أليفادات موظفي الييئات والشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيًا عمى شركة 
ألييا رحالت طيراف وايضًا في حالة تعذر  رال تتوفالخطوط الجوية العراقية باستثناء الدوؿ التي 

أعاله لتنظيـ  ؽ مع الشركةحصولكـ عمى الحجوزات في المدة المحددة لاليفادات وعمى اف يتـ التنسي
في (  11/11019ـ.ف/)عممية الحجوزات استناداً ألعماـ األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ 

 باستثناء الشركات الرابحة. 2/09/9104
الرئاسات الثالث والوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشموليف  الزاـ-ثالثا 

لمف يتقاضى راتب ومخصصات مميوف ونصؼ دينار شيريا وما فوؽ  حجب البطاقة التموينية بقرار
بشاف وعمى غرفة التجارة والييئة العامة لمضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لدييـ 

 ( 91) االتحادية رقـ  لعامة ا مف قانوف الموازنة (49القطاع الخاص استنادا الحكاـ المادة )أصحاب 
 0202لسنة 

 اليفاد الخارجي مف خالؿ االتي :ػا ضوابط –رابعا 
 تحديد السبب الحقيقي  الخاص بكؿ ايفاد . -0
يقتصر االيفاد عمى مف ساىـ مساىمة فعالة في الدراسة او االعماؿ التي بسببيا تقرر ايفاده  -9

االيفاد الخارجي واعداد الموفوديف في النجاز ىذه الميمة حصرا واالبقاء عمى تخفيض نفقات 
وحصرىا لالغراض الضرورية جدا مع تحديد مدة   9101قانوف الموازنة العامة االتحادية لعاـ /

 االيفاد بالمدة االقؿ.
يمنع منعا باتا اقامة الدورات او الورش وعدـ تنظيـ اي مؤتمر خارج العراؽ اف كانت الخزينة  -1

 كال . العامة تتحمؿ نفقاتو جزءا او
عدـ ايفاد الموظؼ الى خارج العراؽ لمحصوؿ عمى سمة الدخوؿ ) الفيزا( اال اذا كاف ذلؾ عمى  -4

 حسابو الخاص .
تقتصر مدة السفر عمى يـو واحد ذىابا ويوـ واحد ايابا اال اذا كاف االيفاد الى غير دوؿ الجوار  -1

لسفر عف ذلؾ فيتحمؿ الموظؼ نفقات ا ويوماف ايابا واف زادت مدة اػػػػػفتكوف مدة السفر يوماف ذىاب
 السفر مف حسابو الخاص .

يتـ التقيد بالدرجة التي يستحقيا الموفد لمنقؿ بالطائرة او الحجز بالفندؽ واذا قاـ بالحجز بدرجة  -6
 اعمى مف استحقاقو فيتحمؿ الموفد الفرؽ بيف استحقاقو وبيف قيمة تذكرة السفر او قائمة الفندؽ .

 بأمريقتضي عمى الوزارات او الجيات االخرى تحديد مدة االيفاد باقؿ االياـ واف يذكر عددىا  -1
 اال تتحمميااليفاد واذا تجاوز الموفد مدة االيفاد المقررة الي سبب كاف فاف تمؾ االياـ الزائدة 

 الخزينة العامة .
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الموفد الييا واف يقتصر التنقؿ مف  يمتـز الموفد باستخداـ وسائط النقؿ العامة لمتنقؿ في المدينة -1
 الفندؽ الى المكاف الذي تعقد فيو االجتماعات اف كاف مكانيا خارج الفندؽ .

 -يستثنى مما تقدـ الحاالت االتية : -2
 االيفاد الذي تتحمؿ الجيات الموفد الييا الموظؼ جميع نفقات ايفاده وتنقالتو وسكنو . -أ 
حضور االجتماعات العربية والدولية والمجاف المشتركة التي تتحمؿ الخزينة العامة نفقات -ب

العراقية عمى اف يقتصر  الحكومةااليفاد كال او جزءا اذا كاف الحضور يمثؿ التزاما عمى 
وواحد مف موظفي مكتبو ومدير عاـ  مرافقيوااليفاد عمى السيد الوزير او رئيس الوفد وواحد مف 

 الدائرة ذات العالقة المباشرة بتمؾ االجتماعات .
 

بقانوف ويراعى  اليجوز صرؼ مخصصات بدؿ السكف لمموظفيف والعامميف في اجيزة الدولة اال -خامساً 
صحة تمؾ المخصصات في حالة تحمؿ الشركات العامة او الييئات او الدوائر الممولة ذاتيًا التي 

 ولة .تتمقى منحة مف الخزينة العامة لمد
(  46119زاـ بما ورد بأعماـ الدائرة القانونية/ وزارة المالية بشأف ضػوابط االيفػاد والسػفر المػرقـ)ػػػػااللت -سادساً 

واعماميػػػا  1/1/9101( فػػػي 02111ورة بػػػالرقـ )ػػػػػػػالمعػػػدؿ باعمػػػاـ الػػػدائرة المذك 02/01/9112فػػػي 
ة لمجمػػػػػػس الػػػػػػوزراء المػػػػػػرقـ )ـ ػػػػػػػػػػػػػػالمسػػػػػػتند لكتػػػػػػاب االمانػػػػػػة العام 9/1/9100( فػػػػػػي 2611المػػػػػػرقـ )

 11426و  10101و 14410) وتعاميميػػػػا المرقمػػػػو  01/09/9101( فػػػي 1/0/0/2/49616ت/
فػػػػػي (  60444 )و 91/9/9109و 9100/ 10/01و  91/01و 91/1ة في ػػػػػػػػالمؤرخ (04941و
انػة العامػػػػػػػة اـ االمػػػػػواعم2/0/9101في( 0196) و  91/2/9109في (  11019 )و 6/1/9109

بشػػػػػأف  91/0/9101فػػػػػي (  9/9/91/0612ؽ/) لمجمػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػوزراء / الػػػػػػػدائرة القانونيػػػػػة المػػػػػرقـ 
ارج العػػراؽ واعتبػػارا مػػف تخفػػيض مخصصػػات األيفػػاد التػػي يسػػتحقيا الموفػػد عػػف كػػؿ ليمػػو يقضػػييا خػػ

4/0/9101. 
 
 
 
 

 المستمزمات السمعية  -ب 
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والمػػاء والكيربػػاء وتفػادي أي ىػػدر فييػا وعمػػى الشػػركات العامػة والييئػػات والػػدوائر ترشػيد اسػػتيالؾ الوقػود -0
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.
ر ػػػػػػػػػػػػية غيػػػػػػػوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاؼ النفقات الحكومػػػػػػػػػى الػػػػػػعم-9

افة استنادا ػػػػػػػريات والضيػػػػػدريب والنثػػػػالضرورية والتشكيالت الممولة مركزيا او ذاتيا واجور المؤتمرات والت
 1 9190لسنة  ( 91) االتحادية رقـ  العامة  مف قانوف الموازنة ثانيا ( – 91الحكاـ المادة ) 

 
 ج ــ صيانة الموجودات 

يراعػػػى إجػػػراء الصػػػيانة الوقائيػػػة والدوريػػػة لموجػػػودات الدولػػػة المنقولػػػة ) األثػػػاث األجيػػػزة المكػػػائف اآلالت ( -0
األثػػاث واألجيػػزة والمكػػائف وغيػػر المنقولػػة كاألبنيػػة والعقػػارات وفػػؽ برنػػام  زمنػػي يعػػد لػػذلؾ بمػػا فييػػا صػػيانة 

النفقػات وترشػيد االنفػاؽ بالنسػبة  واآلالت لمشركات العامة والييئات والدوائر الممولػة ذاتيػًا مػع الضػغط عمػى
 .لمدولةلمشركات والييئات والدوائر الممولة ذاتيًا والتي تتمقى منح مف الخزينة العامة 

مرفؽ كتاب األمانة العامة  9106لسنة/(  012) ( مف قرار مجمس الوزراء المرقـ 9الفقرة ) ألحكاـ نشير-9
والمتضػػمنة السػػماح لمػػوزارات 01/1/9106فػػي (  02911/أعمػػاـ /01/0ش.ز/) لمجمػػس الػػوزراء المػػرقـ 

ف حسػف والجيات غير المرتبطة بػوزارة المسػتفيدة مػف البنايػات الحكوميػة بالصػرؼ عمييػا وترميميػا بمػا يػؤم
لجيػػػة  ة وعائػػديتيااسػػتخداميا وىػػذا ينطبػػؽ عمػػى العجػػالت والمعػػدات المسػػػتخدمة مػػف قبػػؿ الجيػػة المسػػتفيد

 حكومية اخرى .
 

 النفقات الرأسمالية -22-المادة 
أراضػي جديػدة آال فػي الحػاالت الضػرورية  يجػب مراعػاة عػدـ شػراء أو اسػتمالؾ مبػاني أوالمباني واألراضـي :  -

 -القانونية والمالية مع مراعاة األتي :ووفؽ الصالحيات 
أ ػػػػ يشػػترط تػػوفر االعتمػػادات الماليػػة الالزمػػة بمػػا يغطػػي متطمبػػات االسػػتمالؾ او الشػػراء وتسػػقط التخصيصػػات 

" اسػتنادا" إلػػى الشػراء فعػػالالمعتمػدة لػذلؾ الغػػرض بانتيػاء السػنة الماليػػة المختصػة إذا لػـ يػػتـ االسػتمالؾ أو 
 .المعدؿ  9102لسنة (  6)رقـ االتحادية مف قانوف اإلدارة المالية  (  أ – 91المادة ) أحكاـ ا

 ع التخصيصات في الموازنة  .ػػػػػػػذه األبنية عند وضػػػاألخذ بنظر االعتبار كمفة الصيانة الالزمة لي -ب
المعػدؿ  0210( لسػنة 09ج ػػ في حالة استمالؾ أراضي أو شراء مبػاني تراعػى أحكػاـ قػانوف االسػتمالؾ رقػـ )

 في حالة عدـ توفر ىذه األراضي لدى دوائر الدولة األخرى لغرض استغالليا بشكؿ أفضؿ .
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دوائر الدولة محسوبا" عمػػػى غير موازنة  ألغراضمطمقا" شراء األثاث والسيارات والمكائف والمواـز  زال يجو -د 
تثمارية ( مف الموازنة مالـ احتسابيا عمى تخصيصػات  )المشاريع االس زال يجو اإلدارة المختصة كما 

تتضمف فقرات المشروع مثؿ ىذه النفقات ولحساب الجية المستفيدة بصورة واضحة وصريحة ويتحمؿ 
(  6) رقـاالتحادية مسؤولية مخالفة ذلؾ كؿ مناآلمر والمسؤوؿ عف الصرؼ ووفقا" لقانوف اإلدارة المالية 

 . المعدؿ  9102لسنة 
شراء السيارات واألثاث بكافة أنواعيا بالنسبة لمشركات العامة والييئات والدوائر الممولة   ذاتيا  زال يجو  -ىػ 

والتي تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة باستثناء سيارات رفع األنقاض والنفايات وسيارات سحب المياه 
ماء العامة ومديرية المجاري العامة الثقيمة التابعة ألمانة  بغداد والتشكيالت التابعة ليا ومديرية ال

 1والمؤسسات الحكومية التابعة لوزارة االعمارواالسكاف والبمديات واألشغاؿ العامة
 
 

 ــ  20المادة ــ
واالخطاء  الحربيةقانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات  9112(  لسنة/ 91نشير الى قانوف رقـ ) 
وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية   9101لسنة (  11) المعدؿ بالقانوف رقـ  اإلرىابيةوالعمميات  العسكرية
وكتاب وزارة المالية/ الدائرة  9101( لسنة/  0ومرفقو تعميمات عدد )  99/6/9101( في 11161المرقـ )

بالتعويضات وكيفيتيا وكتاب ة اسس المطالبة ػػػػػػػػػػػػػالمتضمن 02/01/9101ي ػػػػػػػػػػػػ( ف1121القانونية المرقـ )
التي حمت محؿ  9100( لسنة /4ومرفقو تعميمات عدد )6/1/9100في ( 11991) القانونية المرقـ  الدائرة

في (  09111) ( المشار الييا اعاله  وكتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقـ  0التعميمات عدد ) 
المعدؿ بالقانوف رقـ  9112لسنة (  91)المشموليف بقانوف رقـ  بشأف تعويض الشيداء والمصابيف 90/1/9102
(  4106) المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  9101( لسنة /4وتعميمات عدد ) 9101( لسنة /11)

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

قانوف تعويض المتضرريف الذيف  9112( لسنة/ 1قانوف رقـ )و  0  01/0/9191( في  4101العراقية بالعدد )
 9109لسنة  ( 019األوؿ بالقانوف رقػػػػػػـ )  فقػػػػػػدوا جزءا مف اجسادىـ جػػػػراء ممارسات النظاـ البائد والتعديؿ

المنشورة في الوقائع العراقية ذي  9101( لسنة/9وتعميمات رقـ ) 9101( لسنة  1والتعديؿ الثاني بالقانوف رقـ )
المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  9104( لسنة/1وتعميمات عدد ) 1/4/9101( في 4042العدد )
( لسنة/ 06وقانوف رقـ ) 01/1/9101في  04241ومنشور دائرة المحاسبة المرقـ 01/4/9101في  4161
المعدلة  9101( لسنة/ 4قانوف تعويضات ممتمكات المتضرريف مف قبؿ النظاـ البائد وتعميمات رقـ ) 9101
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في ( 4104والموضح فييا عمؿ المجاف و كتاب وزارة العدؿ المرقـ )9101( لسنة / 4بموجب تعميمات رقـ )
 بشأف التعويضات عف االضرار التي سببتيا القوات االمريكية. 94/09/9116
 

 -23-المادة
وامانػػػة والمحافظػػػات العامػػػة واالشػػػغاؿ ى وزارات الكيربػػػاء /االتصػػػاالت / االعمػػػار واالسػػػكاف والبمػػػديات ػػػػػػػػعم –أ  

 االخػػػرى المنصػػػوص عمييػػػابغػػػداد تفعيػػػؿ جبايػػػة اجػػػور الكيربػػػاء واليػػػاتؼ والمػػػاء والمجػػػاري وجميػػػع الرسػػػـو 
ضمف قوانينيا الخاصة عف الخدمات المقدمػة لممػواطنيف واصػحاب االعمػاؿ والمصػانع والجيػات الحكوميػة 

مػػػف  وعمػػػى وزارة الماليػػػة اسػػػتقطاع مبػػػالش الجبايػػػة رض زيػػػادة مواردىػػػا الذاتيػػػة ػػػػػػػػػػػػػػوالقطػػػاع العػػػاـ وغيرىػػػا لغ
أي معاممة في جميع دوائر الدولة دوف اف يقػدـ المسػتفيد فػواتير  المذكورة وال تروجالموازنة الجارية لمجيات 

لسػػػنة  ( 91) االتحاديػػػة رقػػػـ العامػػػة ( مػػػف قػػػانوف الموازنػػػة أوال  – 06) المػػػادةادا الحكػػػاـ ػػػػػػػػػػػػػػاستنالجبايػػػة 
/9190. 

( دينار  لممتػر  011بالحد األدنى ) تكوف جباية أجور الماء والمجاري المانة بغداد والبمديات في المحافظات-ب
المكعب الواحد تتصاعد طرديا وفقا لفئات االستيالؾ ونسبيا المعتمدة مػف قبػؿ تمػؾ الػدوائر عمػى اف تكػوف 

(لسػنة  91االتحاديػة رقػـ ) العامػة  ثانيػا ( مػف قػانوف الموازنػة – 06الجباية شػيريا اسػتنادا الحكػاـ المػادة )
9190 1  

يػػػات غيػػػر المرتبطػػػة بػػػوزارة والمحافظػػػات كافػػػة تطبيػػػؽ نظػػػاـ الجبايػػػة االلكترونيػػػة وأتمتػػػو عمػػػى الػػػوزارات والج–ج
اإلجػػراءات لسػػير المعػػامالت الستحصػػاؿ الضػػرائب و الرسػػوـ كافػػة الخاصػػة بيػػا عػػف طريػػؽ القطػػاع العػػاـ 

عامػػػػػػػة المػػف قػػانوف الموازنػػة ( ثالثػػا  – 06والخػػاص او مػػف خػػالؿ المشػػاركة بينيمػػا اسػػتنادا ألحكػػاـ المػػادة )
 1     9190لسنة  ( 91ـ ) ػػػػػػػػػػادية رقػػػػػػػػاالتح

تشػػكيؿ لجنػػة مشػػتركة بػػيف وزارات ) الػػنفط والماليػػة والكيربػػاء والتخطػػيط ( لوضػػع اليػػة الحتسػػاب مقػػدار الػػدعـ  -د
ارة الحكومي المطموب عف بيػع الطاقػة بالتعرفػة الحاليػة ولجميػع السػنوات التػي ترتبػت خالليػا ديػوف عمػى وز 

الكيرباء عف تجييز الوقود مف وزارة النفط وسيتـ عمى أساس تسوية مقدار الػدعـ مػع كمػؼ الوقػود المجيػز 
 1 9190لسنة / ( 91االتحادية رقـ ) العامة ( مف قانوف الموازنة 42استنػػػػػػػادا ألحكاـ المادة )

 
 ػ( توزيع األرباح :24المادة )
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 0221( لسػػػنة 99التأكيػػػد عمػػػى الشػػػركات العامػػػة بعػػػدـ صػػػرؼ حػػػوافز األربػػػاح وفػػػؽ قػػػانوف الشػػػركات رقػػػـ  )-0
)المعػػػدؿ( إال بعػػػد تسػػػديد ديػػػوف الخزينػػػة العامػػػة وبعػػػد تنفيػػػذ مالحظػػػات ديػػػواف الرقابػػػة الماليػػػة االتحػػػادي بشػػػأف 

 1الحسابات الختامية 
والسنوات السابقة قبؿ تدقيؽ  9190العامة لسنة %( مف حصة الخزينة مف أرباح الشركات 11تحوؿ نسبة )-9

( 00ديواف الرقابة المالية االتحادي ويتـ توزيع الربح القابؿ لمتوزيع المشار اليو في البند ) رابعا ( مف المادة )
 -المعدؿ كاالتي : 0221( لسنة 99مف قانوف الشركات العامة رقـ )

 1لمدولة %( ) ستوف مف المائة ( لمخزينة العامة 61) -
%( ) ستة وعشروف مف المائة ( حوافز ربح لموظفي الشركة ولممتميزيف  منيـ والعضاء مجمس 96) -

 1اإلدارة وموظفي مركز الوزارة وفؽ نسب وضوابط يضعيا مجمس اإلدارة وبمصادقة الوزير 
 1%( ) خمسة مف المائة ( لمبحث والتطوير 1) -
 1اية االجتماعية %( ) واحد مف المائة ( لصندوؽ الحم0) -
 1%( ) ثالثة مف المائة ( لمخدمات االجتماعية لمعامميف 1) -
 1%( )خمسة مف المائة (الحتياطي راس الماؿ 1) -

زنتيا خالؿ النصؼ األوؿ مف السنة وعمى وزارة المالية إيقاؼ تمويؿ جميع الشركات العامة التي لـ  تقدـ موا
 1 9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ العامة قانوف الموازنة  ( مف11المالية استنادا الحكاـ المادة )

 
 (( القســـــــم الثالــــــث))                                  

 ــاتـــــــــــــــــــالمــــالكــــ                                 
  -:التعيــــــــين -0

عمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاؼ التعيينات ضمف التشكيالت  -أوال :
التابعة ليا مف المديريات والشركات العامة والييئات الممولة ذاتيا التي تتمقى منحو مف الخزينة 

جات الوظيفية العامة لمدولة او تمقت قروضا مف المصارؼ الحكومية سابقا عمى اف تحذؼ الدر 
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 

سكاف والبمديات واالشغاؿ ومديرية مجاري بغداد و المؤسسات البمدية التابعة لوزارة االعمار واإل
العامة والمؤسسات البمدية التابعة لكؿ محافظة ودوائر المجاري في المحافظات ودوائر الماء في 

و  9191و  9102المحافظات كافة ( وعمى اف تحتفظ كؿ منيا بشواغر حركة المالؾ لمسنوات ) 
الى االحتفاظ بحركة المالؾ  ( لغرض االستفادة منيا لتثبيت العقود حسب االسبقية باإلضافة 9190
( لممؤسسات البمدية ودوائر الماء ودوائر المجاري التي لـ تستكمؿ إجراءات  9101و  9106لعاـ )

 9101التعييف بشأنيا مف قبؿ وزارة االعمار واإلسكاف والبمػػػػديات واالشغاؿ العامة خالؿ عاـ 
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( لسنة  2االتحادية لمدولة رقـ )  العامة  ةثالثا ( مف قانوف الموازن – 00استنادا ألحكاـ المادة )
 ( 91االتحادية رقـ )  العامة  أ ( مف قانوف الموازنة -ثانيا  – 09واستنادا ألحكاـ المادة ) 9101
  -وحسب الضوابط التالية : 9190لسنة 

 لجنة أواو المحافظ  تؤلػؼ بأمر مػػف الوزيػػػر المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة  -0
وظيفة كؿ منيما  ؿال تقوظيفتو عف معاوف مدير عاـ وعضويف  ؿال تقاكثر تتكوف مف رئيس 

 -:يما يأتتتولى  اما يعادليعف مدير او 
 النظر في طمبات المتقدميف لمتعييف  . -أ 

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

 -اعاله اتباع االجراءات االتية : (  0عمى المجنة المشكمة بموجب الفقرة ) -9
االعالف عف الوظائؼ الشاغرة في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات الوزارة او الجية غير  - أ

لتي عمى اف يتضمف االعالف عنواف الوظيفة وراتبيا والدائرة ا او المحافظة  المرتبطة بوزارة
مع مراعاة توافر العالقة  ألشغالياتوجد فييا الوظائؼ الواجب تقديميا والمؤىالت المطموبة 

بيف المؤىالت وطبيعة العمؿ وتعتمد ليذا الغرض قواعد بيانات مكاتب التشغيؿ في 
 المحافظات .

الوظائؼ الشاغرة المعمف عنيا عمى وفؽ نموذج استمارة طمب  ألشغاؿتقبؿ طمبات التعييف   - ب
 ( عشريف يومًا مف تاريخ نشر االعالف .91الدخوؿ لمخدمة المشار الييا الحقًا خالؿ )

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

اف يجري اختبار تحريري لمغرض المذكور بعد اف يجري الترشيح لمتعييف مف  ةاو المحافظ
 بيف الناجحيف .

المتقديف لمتعييف  بأسماءعمى المجنة االعالف في الموقع االلكتروني ولوحة اعالنات جدواًل  -1
ار ومؤىالتيـ الدراسية وسنػػة التخػػرج ومعدليـ الدراسي والدرجة التي حصموا عمييا في االختب

 فيما يخص الوظائؼ التي تشغؿ بعد اجراء اختبار لممتقدميف .
بعػػد انتيػاء المػػػدة المحػػددة لقبػػوؿ الطمبػػات والتأكد مف توافر المؤىالت المطموبة لموظائؼ المعمػػػف  -4

 عنيػػػا في المتقدميف تتبع المجنة االجراءات االتية لغرض ترشيح الموظفيف منيـ لمتعييف .
مف الدرجات الوظيفية الشاغرة لغرض تعييف اصحػاب  %( 01)عف  ؿال تقدد نسبة ػػػػػتح-أ

 الشيػػػػادات العميػػػػا.
 لتعييػػػف ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .% ( 1عف ) ؿال تقتحدد نسبة -ب

عمى اف يمنح المتعاقديف أولوية في التعييف بمنح المتعاقد عالمة اضافية عمى بقية المتقدميف  -ج
 يراعى فييـ توافر االختصاصات .
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 -:شحيف لمتعييف في الوظائؼ الشاغرةعتمد المعايير المدرجة ادناه في تحديد المر ت -1
ال درجتيف عف كؿ سنة تعاقدية وبما  9106العقد : يمنح المتعاقد مع مؤسسات الدولة قبؿ عاـ /-أ

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

 ةػدرج 91از      ػػػػػػػػػػػػػامتي
 ةػػدرج 91       جيد جدًا      

 ةػػدرج 01  د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي
 اتدرج 01        متوسط     

 اتػػدرج 1     وؿ      ػػػػػمقب
 
 .( درجات1يزيد عف ) ة تخرج وبما الالتخرج : تمنح درجة واحدة عف كؿ سن سنة-د

 -الحالة الزوجية :
 اتدرج 01مؽ ولو اوالد             متزوج والزوج غير معيف أو أرمؿ او مط -
 اتدرج 1           متزوج والزوج غير معيف وليس لو اوالد                     -
 المنافسة.استبعاده مف  يال يعناف عدـ منح غير المتزوج أي درجة  -
اف يجري اختبار تحريري أو او المحافظ لموزيػػر المختػػػص أو رئيػػػس الجية غير المرتبطة بوزارة  -6

عممػػي ويتػـ الترشيػػػح لمتعييػػػف مػػف بيػػػف الناجحيف بحسب معدؿ النجاح في االختبار ويمنح 
 درجات.( 01عمى ) ليزيدية بمػػػػا درجات اضافالناجحيف 

تمنػػح الػػػػوزارات والجيات غير المرتبة بوزارة صالحية اضافة معايير لممفاضمة بيف الموظفيف وبما  -1
 ( درجة .01يزيد عمى  ) ال

االختبار احتياطًا  ذيف لػـ يدركيـ الػػدور في التعييف مف الذيف نجحوا فيػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػيبقى المتقدم -1
اًل ويسقط حقيـ في التعييف بعد مرور سنة عمى تاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػر مستقبػػػػػػػػد تشغػػػػػػػلوظائؼ مماثمة ق

 1  اعاله ( 1 ) الف الجدوؿ المشار اليو بالفقرةاع
تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض درجات وظيفية مف أبناء  -2

الفقرة )د (  ألحكاـاألقميات مف نفس المكونات وحسب االلية التي سيتـ اعتمادىا بالتعييف استنادا 
 1 9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ العامة  ثانيا ( مف قانوف الموازنة  – 09مف المادة ) 

لمجيػػػات كافػػػػة اضافػػػة أية شروط اخرى لمتقديـ عمى الدرجات الشاغرة الناتجة عف حركة  -01
 .المالؾ

 -يجػػػري التعييػػػػػف لمفئػػػػات المدرجػػػة فػػػػػي ادناه دوف المرور بااللية المذكورة في التعميمات انفًا : -00
 لتطوير التعميـ . الطمبة المبتعثيف عبر برنام  المجنة العميا-أ
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 الطمبة المبتعثيف عبر وزارة التعميـ العالي والبحث العممي .-ب
 الطمبة االوائؿ مف كؿ كمية أو معيد . -ج
 .اعادة تعييف-د

 
 ادناه :ػػ  فما مبييتـ التقديـ بموجب استمارة طمب الدخوؿ لمخدمة المدنية وحسب  - 09

 )    ( رقـ بإعالنكـالمعمف عنيا  بالوظيفة ارجو النظر في تعييني (               )    اني 
وفي ادناه المعمومات المطموبة واني مسؤوؿ عف صحتيا وارفؽ  (                  )  فقرة

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

 جية االصدار     02تاريخ االصدار :       /    /           
 02تاريخ الزواج   /   /        . أعزب أـ متزوج         6

 :عدد االوالد           :      عمؿ الزوجة               ة:جنسية الزوج    
 
 

                                                                                            
 التوقيع

 االسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الثالثػػػػػػػػػػػػػي                                                                                                               
 
 . المؤىالت العممية1
اسم المعهد 
 العممي

 نوع الدراسة )حكومي االختصاص الشهادة سنة التخرج
/ / أهمي( )صباحي 

 مسائي (

 الدرجة أو المعدل
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. ىؿ أنت موظؼ أو مستخدـ أو متعاقد أو عامؿ حاليًا أو سابقًا في دائرة أو مؤسسة أو منشأة 1
 رسمية أو شبو رسمية ؟أذكر ذلؾ في الجدوؿ التالي

 اسباب ترك  تاريخ االنفكاك  تاريخ المباشرة  الوظيفة  اسم الدائرة 
 الوظيفة 

     
 :وما السبب اجمت.ىؿ أكممت الخدمة االلزامية أو أعفيت منيا أو 2
 
 لمجمس الوزراء استثناء اي جية مف الضوابط المشار الييا اعاله . -01
% (  01بتخصيص نسبة التقؿ عف )والمحافظات تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة  -04

(  9مف الدرجات الوظيفية لشرائح ذوي الشيداء المنصوص عمييـ في قانوف مؤسسة الشيداء رقـ )
ويتـ استثناءىـ مف الحد األعمى لسف التعييف وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلؾ عند اعداد  9106لسنة 

كشؼ سنوي بذلؾ الى لجنة الشيداء والضحايا  المالؾ الوظيفي في كؿ سنة مع الزاـ الوزارات بتقديـ
/ خامسا ( مف قانوف مؤسسة  01المادة ) ألحكاـفي مجمس النواب استنادا  فالسياسييوالسجناء 

 1 9106( لسنة  9الشيداء رقـ )
عف )  ؿال تقبتخصيص بنسبة والمحافظات  تمتـز جميع الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة  - 01

الحربية  العممياتقانوف تعويض المتضرريف جراء  بأحكاـلدرجات الوظيفية لممشموليف مف ا % ( 01
/  09المادة ) ألحكاـالمعدؿ استنادا  9112( لسنة  91واالخطاء العسكرية والعمميات اإلرىابية رقـ )

 1المعدؿ  9112( لسنة  91رابعا ( مف القانوف رقـ )
الؾ استنادا ػػػػػػػات الناتجة عف حركة المػػػػػوع التعيينػػػػػػػة موضػػػػػػػػػػػػػبمتابعابية ػػػػؼ الجيات الرقػػػػػػػتكمي - 06

 1 01/01/9102( في  1/0/1/11111ـ/1د1ة لمجمس الوزراء رقـ ) أػػػػػلكتاب األمانة العام
مصدؽ والتخصيص يشترط ابتداءًا عند التعييف مراعاة توفر الدرجات الوظيفية  المستحدثة في المالؾ ال -ثانيا 

المالي الالـز لذلؾ في الموازنة المختصة والمصادقة عمى مفػػػػردات المػػػػػالؾ مف قبػػؿ وزارة المالية 
المعدؿ واف يتـ العمؿ وفقًا لمضوابط  0261( لسنة  91مف قانوف المالؾ رقـ )  1تنفيذا"الحكاـ المادة /

قيقا" لمبػػدأ تكافؤ الفرص والتقيد التاـ بسمـ رواتب موظفي ( اعاله تح9الفقرة )اواًل /  بأحكاـالمشار الييا 
مرفؽ كتاب االمانة  9101لسنة  (411)اع العاـ المشار اليو بقرار مجمس الوزراء المرقـ ػػػػػػػػػػالدولة والقط
   01/00/9101في(  11111/ أعماـ/ 01/0ش . ز/ )  ـػػػػػػػػوزراء  المرقػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػػػالعامة لمج

واعماميا  91/9/9116ي ػػػػػػف(  411/6116 )  ـػػػالمرق الموازنةدائػػػػػػػػػػػرة  بأعماـومراعاة الضوابط الواردة 
في ( 01111 ) واعماـ الدائرة القانونية / االمور المالية المرقـ 91/1/9111في (  1219) المرقػػػػـ 

 العامة لمجمس الوزراء بموجب كتابيا المرقـ  )   مع مراعػػػػػػػػػاة توجييات االمانة 91/9/9101
يف الموظفيف وتعميمات الدائرة القانونية بكتابيا المرقـ  ػػػػػبشأف تسك 91/9/9112( في 9/1/90/4121ؽ/
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(  00119خ /  11/ 119واعماـ الدائرة القانونية المرقـ ) 9112 /09/1( في 00111ـ/ 119/11
( في 9/1/91/91119رقـ)ؽ/الممة لمجمس الوزراء وكتاب االمانة العا 99/00/9112فػي
/  9/1/91واعماـ الدائرة القانونية في االمانة العامة لمجمس الوزراء بكتابيا المرقـ )ؽ/ 94/2/9112

وكػػػػػػػتاب االمانػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػة لمجمػػػػػس الوزراء المرقـ  1/01/9112( في 11111
في (   21116 ) رة القانونية المرقـػػػػواعماـ الدائ 9/00/9112( في 9/1/91/11411)ؽ/
ة اثناء الخدمة الوظيفية والمعدؿ ػػػػػػػبشأف الحاصميف عمى الشيادة االولية الجامعي 92/00/9109

 0/2/9104في (  11164) و  01/1/9104في (  10141) رة القانونية المرقميف ػػػػػػالدائ يػػػػػبأعمام
وف ػػػػػػػػػػبشأف قانوف التعديؿ االوؿ لقان 1/1/9101في  (61116 ) ـػػػػػػػػػػة المرقػػػػػػػػػرة القانونيػػػػػػػػػػػالدائاـ ػػػػػػػػواعم

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

صدرت بحقيـ قرارات صحيحة مف قبؿ لجنة  فالوظيفية لمتمتـز وزارة المالية بتخصيص الدرجات  -ثالثا :
حصرا  9102خالؿ عاـ التحقؽ في دائرة شؤوف المفصوليف السياسييف في االمانة العامة لمجمس الوزراء 

القرارات وتـ اشعار وحدات االنفاؽ بيا مف قبؿ دائرة الموازنة / قسـ المالؾ  وتـ تزويد وزارة المالية بتمؾ 
( مف قانوف التعديؿ الثاني لقانوف اعادة المفصوليف 6حسب المادة )ولـ يتـ اكتماؿ إجراءات تعيينيـ 

المعدؿ واحالة غير الموظفيف منيـ الى التقاعد لمف لدييـ عمر  9111( لسنة /94السياسييف رقـ )
( خمسة عشر سنة او اكثر عمى اف يتـ استقطاع كافة 01( خمسوف سنة ولمف احتسبت لو خدمة )11)

 مع مراعاة االتي :ػلمحتسبة مف الراتب المخصص لو التوقيفات التقاعدية عف الفترة ا
 1 المفصوؿ الوظيفة فيوتضاؼ مدة الفصؿ السياسي عمى اخر عنواف وظيفي ترؾ -أ

 91سياسية ومف المشموليف بالقانوف رقـ ) ألسبابتضاؼ مدة الفصؿ السياسي لمف حـر مف التعييف -ب
ة الدراسية التي حـر مف دتعديؿ قانوف المفصوليف السياسييف عمى اساس الشيا 9111( لسنة /

(  9191 ) بعد حصوؿ موافقة لجنة التحقؽ استنادا لكتاب الدائرة القانونية المرقـ التعييف بموجبيا
 1  6/9/9101في 

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

اذا حصؿ المفصوؿ السياسي عمى شيادة اعمى اثناء مدة الفصؿ السياسي فانو يخير بيف اضافة  -د 
االخيرة التي حصؿ  الوظيفة او اعتماد الشيادة فيواف ترؾ مدة الفصؿ السياسي عمى اخر عنو 

التقاعد مع  ألغراضعمييا عمى اف تحتسب مدة الفصؿ السابقة عمى  الحصوؿ عمى الشيادة 
 .استقطاع مدة الدراسة 

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

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

 .01/9/9101( في 4044العراقية بالعدد )
ة لمجمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػاالمان اـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبأعمؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراس المرفػػػػػػػػػؿ بما ورد بالكػػػػػػػػػػاة العمػػػػػػػػػػػمراع -ز

فروقات الرواتب االسمية  احتساببشأف 01/1/9101في  9/1/91/91141ؽ/) الوزراء المرقـ 
 لممفصوليف السياسييف .

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

في وظائفيـ اال  ايباشرو الذيف لـ مف المفصوليف السياسييف عدـ جواز الغاء اوامر تعييف الموظفيف  -ط 
( 06ـ استنادًا الى نص المادة )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعييف او ارسالو بالبريد المسجؿ الى عناويني بأمربعد تبميغيـ 

 0222ة ػػػػػػػػػػػ( لسن0المعدؿ بالقانوف رقـ ) 0261( لسنة /94مف قانوف الخدمة المدنية رقـ )
االمانة  العامة لمجمس الوزراء /  وحسب كتاب  0261( لسنة /0ات الخدمة المدنية رقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتعميم

 1 1/0/9101ي ػػػػػػف(  121/اعماـ/4ت ح ـ/ دائرة التنسيؽ الحكومي وشؤوف المواطنيف رقـ )
في  01916ـ/119/11ـ ػػػػػػة المرقػػػة العامػػػػػػػػة / الوظيفػػػػػػػػػػػػػػػػرة القانونيػػػػػػػاـ الدائػػػػػػػؿ بأعمػػػػػاة العمػػػػػػػراعػم-رابعا :

أ ػػػػة خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتيج( رواتب ومخصصات  )  ة الموظفيفػػػش بذمػػػػػػاء المبالػػػػػػػبشأف ضوابط إطف 04/4/9100
يف في ػػػػػػػػػػػوالمؤرخ  91161و 91122  المرقميف باعمامييافي تقييـ االستحقاؽ والمؤكد عميو  اإلدارة

راري ػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػػػ.ومراع 92/6/9100ي ػػػف(  11110)رة الموازنة المرقـ ػػػػدائاـ ػػػػػػوأعم 99/1/9100و9
مرفؽ كتاب األمانة  9101لسنة (  911) و 9109ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلسن(  111)يف ػػػػػػوزراء المرقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػمجم

رة ػػػومنشوري الدائ 01/6/9101في  01212/أعماـ 01/0ش/ز  ) العامة لمجمس الوزراء المرقـ
 01/4/9104و 01/0/9104المؤرخيف في (  91919و 1921 ) القانونية المرقميف

عدـ التعييف في اية وظائؼ قياديو ) مدير عاـ فما فوؽ ( مالـ يوجد ليا درجو في قانوف الوزارة  -أ  –خامسا 
المادة      ألحكاـبوزارة اوتعميمات اشغاؿ المنصب  وذلؾ استنادا  المرتبطةغير  الجيةاو 

مع مراعاة اعماـ  9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ العامة  اواًل ( مف قانوف الموازنة  -04)
في (  9/0/91/9110ؽ/ )  االمانة العامة لمجمس الوزراء / الدائرة القانونية المرقـ

 ت التعييف والتكميؼ مف خالؿ مكتب السيد رئيس الوزراء .بشأف الية تروي  طمبا 91/0/9102
 

ة لمجمس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػتاب االمانػػػػػػؽ كػػػػػػػػمرف 9104لسنة  ( 91 ) مراعاة قرار مجمس الوزراء رقـ -ب
درجات بشأف احالة اصحاب ال 99/0/9104في (  9014/ اعماـ /01/0الوزراء المرقـ ) ش ز 
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الخاصة عمى التقاعد بدرجة مدير عاـ بناءُا عمى طمبيـ مف المرشحيف لوظيفة وكيؿ وزارة او 
مستشار او درجة خاصة بتوصية مف قبؿ مجمس الوزراء الى مجمس النواب بقرار مف مجمس 

 ولـ تتـ المصادقة عميو مف قبؿ مجمس النواب. الوزراء
 غير المرتبطة بوزارة احالة الموظؼ بدرجة )مدير عاـ فمارئيس الجية   المختص او عمى الوزير -ج :

قانوف   ألحكاـيدير تشكيؿ اداري بمستوى مديرية عامة فما فوؽ عمى التقاعد وفقًا  فوؽ( والذي ال
اخرى عند توفر الشاغر الذي  دائرةاو ينقؿ الى  المعدؿ  9104( لسنة 2التقاعد الموحد رقـ )

وافقة الجية المنقوؿ الييا ويسري ذلؾ عمى موظفي اقميـ كوردستاف يتناسب مع عنوانو الوظيفي وبم
وفقًا لقانوف التقاعد النافذ في االقميـ عمى اف يقدـ ديواف الرقابة المالية االتحادي الى مجمس النواب 

ية ر ػػػػػػػػػػػػػتشكيؿ اداري بمستوى مدي ايديرو الموظفيف بدرجة مدير عاـ فما فوؽ الذيف لـ  بأسماءتقرير 
لسنة  ( 91) االتحادية رقـ العامة  ػػ ثانيًا( مف قانوف الموازنة  04المادة ) ألحكاـعامة استنادا 

0202 . 
تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بإعادة ) أعضاء المجالس واالقضية والنواحي  -د

والمحافظات والنواب والوزراء والمحافظيف ورؤساء الوحدات اإلدارية ( الى وظائفيـ التي كانوا 
يـ يشغمونيا قبؿ انتخابيـ وعمى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي ل

وتحتسب المدة التي قضاىا المذكوريف أعاله في تمؾ المجالس خدمة ألغراض العالوة والترفيع 
االتحادية العامة ثانيا ( مف قانوف الموازنة  – 09الفقرة ) و ( مف المادة ) ألحكاـوالتقاعد استنادا 

  9190لسنة  ( 91) رقـ 
أسماء المكمفيف بمناصب رؤساء الييئات المستقمة والدرجات الخاصة  بأرساؿيمتـز مجمس الوزراء  -ىػ 

ويمـز مجمس النواب  11/6/9190ووكالء الوزارات والمستشاريف الى مجمس النواب بموعد أقصاه 
(  11المادة ) ألحكاـ( يوـ مف تاريخ ارساؿ األسماء استنادا  11باتخاذ قراره بالتصويت خالؿ )

 1 9190( لسنة   91االتحادية رقـ )  مة العا مف قانوف الموازنة
 
 النقـــــــــل :ــ -9

لمػػػوزير المخػػػتص صػػػالحية نقػػػؿ خػػػدمات منتسػػػبي الشػػػركات العامػػػة والييئػػػات والمػػػديريات الممولػػػة ذاتيػػػًا  -ا
منحػة مػف الخزينػة العامػة لمدولػة فيمػا بينيػا مػف خػالؿ إجػراء الحػذؼ واألحػداث  ال تتمقػىالتابعة لو والتي 

صدار األمر الوزاري بذلؾ وأشعار قسـ القطاع العاـ بػدائرة الموازنػة لتأشػير ذلػؾ لػدييا وتعػديؿ الموازنػة  وا 
يػػة لكػػؿ التخطيطيػػة لمجيػػات ذات العالقػػة بعػػد قيػػاميـ بإرسػػاؿ التعػػديؿ المطمػػوب شػػيريًا لمموازنػػة التخطيط

 شركة عامة أو ىيئة او مديرية  ممولة ذاتيًا.
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لوزير المالية صالحية نقؿ خدمات منتسبي الشركات العامة والييئات والمديريات الممولة ذاتيا والتػي   -ب 
تتمقػػى منحػػو مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة بػػنفس الدرجػػة والعنػػواف الػػوظيفي وبأضػػيؽ الحػػدود واشػػعار دائػػرة 

لتخطيطيػػػة ودائػػػرة الموازنػػػة / القطػػػاع العػػػاـ بتفاصػػػيؿ الراتػػػب والمخصصػػػات لغػػػرض تعػػػديؿ الموازنػػػات ا
 .  المحاسبة بشأف تعديؿ المنحة الشيرية عند طمب التمويؿ لرواتبيـ 

عمى المالؾ الػدائـ او  لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظؼ -ج
ة لمجمػس ىا األمانػة العامػوفػؽ ضػوابط تصػدر بمػا فييػا شػركات الجبايػة  لمعمػؿ بالقطػاع الخػاص المؤقػت

المػػادة  ألحكػػاـاسػػتنادًا الػػوزراء  عمػػى اف تتحمػػؿ الجيػػة المسػػتفيدة راتػػب الموظػػؼ المعػػار ومخصصػػاتو 
 . 9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ العامة  ( مف قانوف الموازنة01)

%( والتػي ال 011يكوف نقؿ خدمات منتسبي دوائر التمويؿ المركزي الى دوائر التمويػؿ الػذاتي )الرابحػة  -د
تمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة مػػع الدرجػػة والعنػػواف الػػوظيفي دوف التخصػػيص المػػالي وتتحمػػؿ ت

 ومخصصات المنقوليف الييا مف مواردىا الذاتية بما فييا ذوي الشيداء. رواتب الجية المنقوؿ الييا
تتمقى منحة مف الخزينة العامة يكوف نقؿ منتسبي الدوائر الممولة مركزيًا الى دوائر التمويؿ الذاتي التي  -ىػ

 لمدولة مع الدرجة والتخصيص المالي بما فييا ذوي الشيداء.
يتـ نقؿ خػدمات منتسػبي الشػركات العامػة والػدوائر الممولػة ذاتيػًا سػواء الرابحػة او التػي تتمقػى منحػة مػف  -و

%( مػػع 011يػػًا ) الرابحػة الخزينػة العامػة لمدولػػة الػى الشػػركات العامػة او الييئػات او الػػدوائر الممولػة ذات
الدرجػػػػػة والعنػػػػػواف الػػػػػوظيفي دوف التخصػػػػػيص المػػػػػالي وتتحمػػػػػؿ الجيػػػػػات المنقػػػػػوؿ الييػػػػػا كافػػػػػة رواتػػػػػب 

 ومخصصات المنقوليف الييا مف مواردىا الذاتية بما فييا ذوي الشيداء.
الخزينػة العامػة يتـ نقؿ منتسبي الشركات العامة والييئػات والػدوائر الممولػة ذاتيػًا والتػي تتمقػى منحػة مػف  -ز

لمدولػػة الػػى الشػػركات العامػػة والييئػػات والػػدوائر التػػي تتمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمدولػػة مػػع الدرجػػة 
 والعنواف الوظيفي والتخصيصات المالية بما فييا ذوي الشيداء.

ولػػة الػػى يػػتـ نقػػؿ منتسػػبي الشػػركات والييئػػات الممولػػة ذاتيػػًا والتػػي تتمقػػى منحػػة مػػف الخزينػػة العامػػة لمد -ح
الدرجة والعنواف الوظيفي والتخصيصات المالية وتتحمػؿ الجيػة المنقػوؿ الييػا  عالدوائر الممولة مركزيًا م

 فرؽ المخصصات اف وجدت بما فييا ذوي الشيداء.
يتـ نقؿ منتسبي الشركات العامة والييئات الممولػة ذاتيػًا التػي ال تتمقػى منحػة مػف الخزينػة العامػة لمدولػة  -ط

ئػػػػر التمويػػػػؿ المركػػػػزي مػػػػع الدرجػػػػة والعنػػػػواف الػػػػوظيفي وتتحمػػػػؿ الجيػػػػة المنقػػػػوؿ الييػػػػا رواتػػػػب الػػػػى دوا
 ومخصصات الموما الييـ بما فييا ذوي الشيداء.
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 -: الترفيــــــــع-3
توفر شروط الترفيع والمواصفات والمؤىالت المطموبة بعد التثبت مف يقتضي لترفيع الموظؼ اف يكوف  -أ

وفي نفس التدرج الوظيفي وال يجوز ترفيع موظؼ الى تدرج وظيفي آخر ضمف  لموظيفة التالية ليا
الو المدة المطموبة لمترفيع وفقا" ػػػػػالوظائؼ المنصوص عمييا في دليؿ وصؼ الوظائؼ اال بعد اكم

( لسنة / 99ـ )ػػػػػػػي الدولة والقطاع العاـ رقػػػػػػ( مف قانوف رواتب موظف1و  6حكاـ المادة )أل
واعماـ  0261( لسنة /91وقانوف المالؾ رقـ ) 0261لسنة /(  94)قانوف الخدمة المدنية رقـ و 9111

في (  2161) المرقـ دائرة الموازنة واعماـ  2/1/9190في (  1424 ) الدائرة القانونية المرقـ
اضافة  4/6/9101و  92/1( في 91421و  91111المعدؿ باعمامييا المرقميف ) 92/1/9101

اف تكوف خدماتو غير مرضية بموجب تقارير او جود مانع قانوني مف الترفيع بسبب معاقبتو الى عدـ و 
ي ػػػػػػػػػػػػػػتقييـ كفاءة االداء واف يكػػػػػوف اشغػػػاليػػػػا محدد بشروط ومؤىالت معينة مع مراعاة الوصؼ الوظيف

(  29109)  و  91/6/9101في (  11111)  ةوظائؼ العامة المعمـ بكتب الدائرة القانونية المرقمػػػػػلم
وتوفر التخصيص المالي الالـز في موازنة  91/0/9102في (  0010) و  91/00/9109في 

الجيات ذات العالقة او عف طريؽ اجراء المناقمة مف ضمف التخصيصات السنوية المصادؽ عمييا دوف 
وفؽ الضوابط ر البحث مفاتحة وزارة المالية بشاف طمب إضافة أي تخصيصات مالية لمغرض مدا

مع مراعاة العمؿ وفؽ الضوابط النافذة القانونية وعرضيا عند المصادقة بما ينسجـ والتشريعات القانونية 
 واعماميا المرقـ 01/1/9111( في 94144ة / الدائرة القانونية المرقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالواردة بمنشور وزارة المالي

بشأف مدة ممارسة مينة المحاماة واعمامي دائرة الموازنة 04/4/9112في (  119/12/01114 )
وضوابط احتساب 09/09/9101في ( 001141) و 2/09/9101في (  009111 ) المرقميف

الدائرة القانونية  تعاميـ و  9100( لسنة 90الخدمة الصحفية بموجب قانوف حقوؽ الصحفييف المرقـ )
 ةالدائرة القانونية المرقمكتب و  06/0/9104في (  1641)و 01/09/9109في (  21119) ةالمرقم

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

(  16161 المرقميف ) واعمامي الدائرة القانونيةبشاف رفع الغبف عف خريجي المعاىد   99/09/9102
في ضوء التخصيصات بشاف العالوة والترفيع  4/09/9109في  (26491)و  01/1/9109في 

 باستثناءالمالية المدرجة ضمف موازنة كؿ جية شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في مجاؿ عممو 
استنادًا لقرار مجمس قيادة الثورة  اما يعادليموراه والماجستير او ػػػػػادة الدكتػػػػػػى شيػػػػػػالحاصميف عم
 1  0211لسنة /(  111))المنحؿ( رقـ 

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

ؽ ػػػػػمرف 9101لسنة (  411 ) ـػػػػػػػس الوزراء المرقػػػػػػرار مجمػػػػػػار اليو بقػػػػػػػؿ بسمـ الرواتب المشػػػػػػيتـ العم  -ج
 . 01/00/9101في (  11111/اعماـ/01/0ش.ز/) كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ 
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واعماـ  96/9/9112في (  9/1/91/1110ؽ/ دػػ يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )
/ واعماـ وزارة المالية  91/01/9112( في 46116رة القانونية المرقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة / الدائػػػػػػػػػػوزارة المالي

( 91421و  91111المرقميف ) المعدؿ باعمامييا 92/1/9101في  (2161) المرقـ دائرة الموازنة 
عاـ واعماـ االمانة العامة بشأف ترفيع الموظؼ الى درجة معاوف مدير  4/6/9101و  92/1في 

شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في  96/6/9101( في 9/0/91/99469لمجمس الوزراء المرقـ )ؽ/
استنادًا لقرار  اما يعادليموالماجستير او  ادة الدكتوراه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحاصميف عمى شي باستثناءمجاؿ عممو 

 .  0211لسنة /(  111 ) ـػػػػػػػػػػػػػػػػػمجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رق
بشاف الموظفيف الحاصميف عمى  92/00/9109في  (21116)يراعى اعماـ الدائرة القانونية المرقـ  -ىػ 

 (10141)الشيادة األولية الجامعية اثناء الخدمة الوظيفية والمعدؿ بأعمامي الدائرة القانونية المرقميف 
في (  61116) ة المرقـ ػػػػػػػػػػػػػواعماـ الدائرة القانوني 0/2/9104في  (11164 )و 01/1/9104في 
لسنة  011اـ رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشاف قانوف التعديؿ األوؿ لقانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع الع 1/1/9101

ؤرخة في ػػػػػػػػوالم(  92061و  91194و  20199)واعمامات الدائرة المذكورة المرقمة  9109
 1 04/09/9101و  0/00/9101و  04/00/9106

 
 وظائف االدارة الوسطى :ــــ-4

الوسطى ) مدير اقػػػػػػػدـ   مدير ( انسجاميا مع الييكؿ التنظيمي  اإلدارةيراعى عند اشغاؿ وظائؼ  
ة وفقػػػػػػا" ػػػػػػػػػػػػػػس المحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمحافظة او مجموالنظاـ الداخمي لموزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة او 

استثناء الموظفيف المتميزيف مف شروط اشغاؿ ادارة القسـ عند ترفيعيـ  صولموزير المختلمتشريعػػػػػات النافػػػػػػػػذة 
عمى الشيادة الى العنوانيف المذكوريف بشرط اف يكوف الموظؼ المرشح لمترقية الى وظيفة مدير اف يكوف حاصاًل 

في حقؿ االختصاص وشرط توفر الشاغر ضمف المالؾ المصادؽ الدبموم او  االولية الجامعية ) البكالوريوس(
الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه  باستثناءعميو لكؿ تشكيؿ واجتياز الموظؼ دورة تدريبية ال تقؿ مدتيا عف شير  

واعماـ وزارة   0211لسنة / (111)يادة الثورة )المنحؿ( رقـ استنادًا لقرار مجمس ق اما يعادليموالماجستير او 
( 91421و  91111المعدؿ باعمامييا المرقميف )  92/1/9101في (  2161) المرقـ / دائرة الموازنة  المالية
 . 4/6/9101و  92/1في 
 
 -:اشغال وظيفة خبير-5

اف يكوف اشغاؿ وظيفة  94/1/9111( في 01111عماًل بكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) 
خبير عمى مالؾ مركز الوزارة والتشكيالت التابعة ليا حسب الشروط والمؤىالت الواردة بكتاب ديواف رئاسة 

بير في بعض الدوائر مع مراعاة اشغاؿ وظيفة خ06/4/0211( في 4641الجميورية ) المنحؿ ( المرقـ )
والشركات العامة التابعة لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة التي تستوجب طبيعة عمميا استحداث ىذه 
الوظيفة مف خالؿ لجنة مركزية تشكؿ في كؿ وزارة أو جية غير مرتبطة بوزارة ليذا الغرض مع التقيد بالشروط 
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لمتضمنة )المياـ والواجبات   توفر المؤىالت العممية   القدرة عمى والمؤىالت والمواصفات المطموبة ألشغاليا وا
( 411/41440بمنشوري دائرة الموازنة/ قسـ المالؾ المرقميف )الدراسة والتحميؿ والمعرفة( وحسب ما ورد 

وعمى اف يكوف ىناؾ شاغر ضمف المالؾ واجتياز 01/00/9112و 91/01( والمؤرخييف في 411/11019و)
 اما يعادليمالحاصميف عمى شيادة الدكتوراه والماجستير او  باستثناءتدريبية في مجاؿ عممو الموظؼ دورة 

(  2161) واعماـ وزارة المالية المرقـ   0211لسنة /(  111 ) استنادًا لقرار مجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ
والوصؼ  9101 /4/6و  92/1( في 91421و  91111المعدؿ باعمامييا المرقميف ) 12/1/9101في 

 1 91/6/9101في  (11111 ) الوظيفي  المعمـ بكتاب الدائرة القانونية المرقـ
 
 
 
 -:التعاقــــــــــــــد ـ6

التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة  بأسموبيمنع تعييف العامميف في دوائر الدولة كافة  –اواًل 
 2/4/9111وجود ضرورة لتجديد ىذه العقود وتحتسب مدة التعاقد لممثبتيف عمى المالؾ الدائـ بعد 

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

مع الدوائر البمدية ودوائر الماء والمجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلؾ ومف ضمف  التعاقدإعادة 
رابعا  – 09ية في فصؿ تعويضات الموظفيف المقررة استنػػػػػػػادا ألحكاـ المادة ) ػػػػػػػػػػػػػػػتخصيصاتيػػػػػـ المال

 1 9190لسنة (  91) قانوف الموازنة  العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االتحػػػادية رقػػػػػػػػػػػػػـ ( مف 
قابؿ ـ مف المتقاعديف وتصرؼ ليـ منحو شيرية مػػػػػػػػػػػػػػػػد معيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود المتعاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجديد عق –ثانيا 

دي الذي يتقاضونو مف ىيئة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الى الراتب التقاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمميوف دينار اضاف زال تتجاو خدماتيـ 
التقاعد الوطنية اما بالنسبة لتجديد عقود الخبراء واصحاب الكفاءات مف غير الموظفيف فيتـ منحيـ 

مرفؽ كتاب االمانة العامة  9109( لسنة /44قرار مجمس الوزراء رقـ ) االجور المحددة بموجب
 6/9/9109في (  1111/اعماـ /1/01/0ز1ش ) لمجمس الوزراء/دائرة شؤوف مجمس الوزراء المرقـ

بشاف تحديد االجر بالنسبة لمخبراء غير الموظفيف مف المتعاقد معيـ خالؿ السنوات السابقة والحاجة 
 مستمرة لخدماتيـ .

د ولـ ػف لمتقاعػالمحالي وظفيفمف الراتب التقاعدي لمم % ( 11: عمى ىيأة التقاعد الوطنية حجز )ثالثا 
عمى ة غير المرتبطة بوزارة بما فييا مركبات وعقارات الدولة  ػوزارة او الجيػوا براءة ذمتيـ مف الػيكمم

( مف قانوف / اوالً  91المادة ) ألحكاـاستنادا اف يطمؽ المبمش المحجوز عند اكماؿ براءة ذمتيـ المالية 
  9190/( لسنة  91) االتحادية رقـ  العامة الموازنة
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راءات التعاقد ػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتضمف اج 9112لسنة (  911 ) رار مجمس الوزراء رقـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمغى العمؿ بق -رابعا :
مرفػؽ كػتاب االمانػة العامة  9106لسنة  (11 ) لقرار مجمس الوزراء رقـديف استنادا ػػػػػػاعػػػمع المتق

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

لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او مف يخولو ايا منيـ وبناءًا  –أ  –خامسا
سنوات فعمية بالوظيفة مف الموظفيف اجازة براتب  خمسعمى طمب الموظؼ منح مف اكمؿ مدة 

التقاعد عمى اف تدفع التوقيفات  ألغراضوتحتسب لمرة واحدة اسمي لمدة خمسة سنوات 
ويحؽ لمموظؼ خالؿ تمتعو   باإلجازة تمتعودية كاممة واالستقطاعات كافو خالؿ مدة التقاع

( لسنة 04العمؿ في القطاع الخاص  استثناءا مف قانوف انضباط موظفي الدولة رقـ ) باإلجازة
 ( 91)رقـ االتحاديةالعامة ( مف قانوف الموازنة /  اوال96المادة) ألحكاـالمعدؿ استنادًا  0220/

 .9102العامة لمجمس الوزراء لسنة  اصدرتيا االمانةوفي ضوء الضوابط التي  9190/لسنة 
لممتعاقد باجر مع الوزارات او الجيات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناءا عمى طمبو انياء  –ب

عقده اصوليا بموافقة رئيس جية التعاقد او مف يخولو لقاء مكافأة نقدية تعادؿ اجر ثالثة اشير 
عف اربعة وعشريف شيرا ويستثنى مف ذلؾ الخبير  دال تزيعف كؿ سنة تعاقد عمى اف 

/  96) ًاالحكاـ المادة  المتعاقديف استنادوالمستشار و العسكري ورجؿ الشرطة والمتقاعديف 
وعمى اف يتـ العمؿ وفقًا  9190لسنة  ( 91) االتحادية رقـ العامػة ( مف قانوف الموازنة  ثانيا

 . 9102لمضوابط التي اصدرتيا االمانة العامة لمجمس الوزراء لسنة /
تحويؿ كافة الحراس األمنييف المتعاقديف في الحقوؿ النفطية كافة مف وزارة الداخمية الى متعاقديف في -سابعا:

( مف قانوف  61المادة ) اـألحكوزارة النفط كوف تخصيصاتيـ المالية تدفع مف وزارة النفط استنادا 
 .  9190لسنة ( 91) االتحادية رقـ العامة الموازنة 

 
 
 
 

 ((القسم الرابع ))                                       
 0202تعميمات وصالحيات تنفيذ نفقات المشاريع االستثمارية لعام  

العامػة يتـ تطبيؽ إحكاـ تعميمات وصالحيات تنفيذ المشاريع االستثمارية الػواردة بتعميمػات تنفيػذ الموازنػة 
والتػػي ستصػػدر الحقػػا فيمػػا يتعمػػؽ  بتخصيصػػات المشػػاريع االسػػتثمارية الخاصػػة   9190لعػػاـ /االتحاديػػة العامػػة 
 العامػة  ذاتيػا والمدرجػة ضػمف تخصيصػات قػانوف الموازنػة الممولػةات أو المديريات ػػػػػػػػػػػػػة أو الييئػػػػػػػػبالشركات العام
 . 9190لسنة / ( 91) االتحادية رقـ 
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