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 -المقدمة :
 0202تعميمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية لعام 

يسر وزارتي المالية والتخطيط االتحاديتيف اف ترسؿ تعميمات تنفيذ الموازنة االتحادية 
بعد اف وضعت في االطار العاـ لالستراتيجية التي  0202لجميورية العراؽ لعاـ /

االستفادة القصوى مف التخصيصات المالية تتطمبيا المرحمة الراىنو مؤكديف عمى 
المعتمدة في الموازنة لتوظيؼ الطاقات مف اجؿ مواصمة البناء الحضاري المتطور 

 2لممجتمع العراقي 
( 02تضمنت التعميمات المعدة وفقا الحكاـ قانوف الموازنة العامة االتحاديػػػػة رقػػـ )-2

 -مايمي :0202لسنة 

الزمة لتنسيؽ صالحية الوزارات والجيات غير المرتبطة // الضوابط ال القسم األول
 2بوزارة والمحافظات كافة في استخداـ التخصيصات المعتمدة في الموازنة 

 2 0202االتحادية لعاـ /العامة // تعميمات تنفيذ الموازنة  القسم الثاني

 2// المالكات  القسم الثالث

الرأسماليػػػػػػػػة ع ػػػػػػتنفيػػػػػػذ نفقػػػػػػػػػات المشاريت ػػػػػاصالحيو // تعميمػػػػات  القسم الرابع
 2  0202( لسنة / )االستثمارية

ة والتخطيط االتحاديتيف التقيد التاـ بما ورد في ىذه التعميمات ػػػػػػالمالي وزارتيو ػػػػػػترج -0
اسبة تحقيقا لممصمحة العامة وتجنب التجاوز عمى الماؿ العاـ وبالتالي التعرض لممح

 2سامح اهلل  القانونية ال

في عمميا مف اجؿ بناء عراؽ مزدىر  ة الموفقيةوأخيرا نتمنى لمجيات المعنية المنفذ
 2مستقر امنيا واقتصاديا 

 2222ومف اهلل التوفيؽ                                      
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 عمي عبد األمير عالوي     خالػػػػػد بتاؿ النجػػػػػػػـ  2د2ا
 وزير المالية                 وزير التخطيط                        
          /   /0202                         /     /0202 
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أصدرنا التعميمات  0202( لسنة/02االتحادية رقم )العامة ( من قانون الموازنة 20)استنادا ألحكام المادة 
 اآلتية :

 
 األول((القســم )) 

 
ػ اف دليؿ حسابات الموازنػػػػة ) تصنيػػؼ الموازنة ( اعتمد مبدأ الشفافية والشمولية ومبدأ الوحدة , التي قضى بيا 

وتحديد الجانب النوعي في انواع المصروفات التي المعدؿ  0229( لسنة  6رقـ )االتحادية قانوف االدارة المالية 
فيو يحدد الجانب الكمي 0202ف الموازنة العامة االتحادية لمسنة /يجوز لالدارة او الوحدة التعامؿ بيا, اما قانو 

لالمواؿ العامة المخصصة اي يقرر حدود القدرة االنفاقية )التخصيصات المالية( المسموح بيا لالدارة التي 
 تتحرؾ في نطاقيا خالؿ السنة المالية.

 
متخصيصات المعتمدة في الموازنة يمثؿ عنصرا" ػ اف تقييد ادارات الدولة بحجـ النفقات في حدود اوجو االنفاؽ ل

اساسيا" مف عناصر التخطيط المالي السميـ واالدارة الجيدة في الدولة كما اف التوقؼ عف االنفاؽ  قد يترتب 
عميو تحميؿ موازنة سنة معينة بالمبالغ التي لـ يتحقؽ صرفيا , لذلؾ وفي ضوء ماتقدـ ينبغي عمى الوزارات 

 بطة بوزارة اف تقدـ الى وزارة المالية البيانات المالية االتية .والجيات غيرالمرت
 
يبيف فيو مقدار المبالغ التي استممتيا االدارة او الوحدة مف وزارة المالية ) دائرة  -:ميزان المراجعة الشهري-2

وبياف اوجو  المحاسبة ( المتمثمة بتخصيصات الموازنة وتدرج فيو المبالغ التي تـ صرفيا مف تمؾ التخصيصات
الصرؼ مع تقرير يوضح فيو مفردات ىذه النفقات كما" ونوعا" بحيث يعطي الميزاف صورة واضحة عما قامت 
بو االدارة خالؿ الشير المنصـر سواء بالنسبة الى المصروفات الفعمية واوجو صرفيا او االيرادات حسب 

 عمى اف : تتطمبيا خطة الشير التالي مصادرتحصيميا وبالتالي مدى الحاجة الى السيولة النقدية التي
 
( اياـ مف 22يرسؿ ميزاف المراجعة مع التقرير الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة في موعد التتجاوز مدتو ) –أ 

 نياية كؿ شير.
 

( اياـ مف 22تودع الوزارات ودوائر اقميـ كردستاف كافة حساباتيا الشيرية )موازيف المراجعة( في موعد ) –ب 
 نياية كؿ شير الى دائرة المحاسبة في اقميـ كردستاف ومف ثـ ترسؿ الى وزارة المالية االتحادية / دائرة المحاسبة.

 
 تتحمؿ الجية ذات العالقة المسؤولية في حالة عدـ تقديـ البيانات المالية في الموعد المشار اليو اعاله . –ج 
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تمتـز كافة الدوائر بتنظيـ موازنة نقدية شيرية فعمية لمنفقات وااليرادات النقدية التي  -:الموازنة النقدية-0
حصمت خالؿ الشير عمى اف تتضمف التدفقات النقدية مف الحسابات الوسيطة )السمؼ واالمانات( وكذلؾ 

المالية والحسابية لبياف موقؼ المبالغ النقدية مف الدائنوف والمدينوف وكافة العمميات الحسابية التي تتعمؽ بالناحية 
السيولة النقدية مف حيث الوقت والمبمغ المطموب عمى اف يشفع بتقرير يوضح الحركة في تمؾ الحسابات خالؿ 
الشير المعني مف واقع استمارات موحدة تعتمد مف قبؿ وزارة المالية / دائرة المحاسبة تعزز ذلؾ واف تمتـز بيا 

غير المنتظمة بإقميـ ومجالس المحافظات كافة  اتطة بوزارة واالقاليـ والمحافظرتبالوزارات والجيات غير الم
 وتعتبر ىذه االستمارات مف مستمزمات التمويؿ . 

 
عمػػػػى الػػػوزارات والجيػػػػػات غير المرتبطة بوزارة والتشكيالت الممولة ذاتيا تقديـ كشوفات نصؼ شيرية لمسحب -2

غرض متابعة حركة األمواؿ العامة في جميع مفاصػػػػػؿ الدولة وعمى وزارة المالية تزويد وااليداع الى وزارة المالية ل
ديواف الرقابو المالية االتحادي بتمؾ الكشوفات لتدقيقيا عمى وفؽ الميمات المنوطة بو بموجب قانوف الديواف 

  0202لسنة ( 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة  27استنادا الحكاـ المادة )2
 
 
 -االيــــــرادات : –4
كانت مف أ   االعانات والقروض المختمفة سواءيجب قيد جميع االيرادات بمافييا التبرعات واليبات والمنح و  –أ 

 أصؿداخؿ او خارج العراؽ ايرادًا في الحسابات المختصة واليجوز تنزيؿ قسـ مف المصروفات او كميا مف 
بؿ يقتضي ايداع كافة االيرادات مف مختمؼ مصادرىا في حساب االدارة المعنية  ايرادًا,االيرادات وقيد الصافي 

المفتوح لدى المصرؼ المختص واليجوز التصرؼ فييا او االحتفاظ بجزء منيا في صندوؽ االدارة بأي حاؿ مف 
 االحواؿ.

 
كردستاف بقيد جميع مبالغ المنح تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وحكومة اقميـ  -ب

النقدية التي تحصؿ عمييا بموجب مذكرات التفاىـ مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادًا نيائيا" لمخزينة العامة 
االتحادية وعمى وزارة المالية االتحادية اعادة تخصيصيا لألغراض التي منحت ألجميا وذلؾ بالتنسيؽ بينيا وبيف 

 (02)االتحادية رقـ   العامة  وف الموازنةػػػػػثانيًا( مف قان -2اـ المادة )ػػػػػػػادًا ألحكػػػػػػػػػة استنػػػػػاديوزارة التخطيط  االتح
 .   0202لسنة /

  
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبوليا مف وزير  -ج

نيائيًا لمخزينة العامة االتحادية عمى اف يقوـ وزير المالية االتحادي بتخصيصيا إلى المالية االتحادي ايرادًا 
راض التي منحت ألجميا استنادًا ألحكاـ ػػػػػاعتمادات الوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة لمصرؼ وفقًا لألغ

 .   0202لسنة / (02) االتحادية رقـالعامة ثالثًا ( مف قانوف الموازنة  -2المػػادة )



5 

 

       
و التبرعات المقدمة مف حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجيات غير المرتبطة اتقيد مبالغ  المنح   -د

بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاىـ او المقدمة مف القطاع الخاص ايرادا نيائيا 
)عدا الدورات التدريبية(  اـ تنفيذ مشاريع مى شكؿ مساعدات فنيةكانت ىذه المنح والتبرعات عألمخزينة سواء 

عمى اف يتـ قيد اقياميا التخمينية في سجالت الوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة او االقاليـ والمحافظات ذوات 
وكؿ مف وزارتي العالقة ويكوف قبوؿ المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصيا بالتنسيؽ بيف الجيات المستفيدة 

( 02)االتحادية رقـالعامة رابعًا( مف قانوف الموازنة  -2التخطيط والمالية االتحاديتيف أستنادًا ألحكاـ المادة )
 2 0202لسنة 

 
سابقا ( لجنة الشؤوف االقتصاديو لممجمس الوزاري لالقتصاد ) تقوـ وزارة التخطيط ولجنة الشراكو التابعو  -ىػ 

بمبالغ المنح المستممة مف قبميا والمصادؽ عمييا الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة  بتقديـ كشوفات شيرية
غير المنتظمة  اترتبطة بوزارة واالقاليـ والمحافظألعتمادىا ضمف الموازنة السنوية لموزارات والجيات غير الم

بكؿ منحة او تبرع لـ يرد ذكره في بأقميـ ومجالس المحافظات وينبغي عمى األدارة المعنية اف تعمـ وزارة المالية 
 الكشوفات اعاله .

 
والمؤكد عميو  00/9/0228في  26222/  424يجب مراعػػاة ما ورد باعماـ دائرة الموازنو / المرقـ   -و

بشأف المعالجات الحسابيو لموضوع المنح النقديو والعينيو   5/5/0222في  00292بموجب اعماميا المرقـ 
 عػػراؽ مف قبؿ الدوؿ والمنظمات الدوليو.المقدمو لجميورية ال

 
ايرادًا لمموازنة العامة االتحادية ولغاية  0202تقيد االيرادات المتحققة خالؿ السنة المالية الحالية / -ز

فتقيد ايرادا لمموازنة العامة االتحادية 0202اما االيرادات المقبوضة بعد نياية السنة المالية / 22/20/0202
لسنة ( 02)االتحادية رقـ  العامةالموازنة ب( مف قانوف  -6استنادا الحكاـ المادة ) 0200/ لمسنة المالية

 .المعدؿ  0229( لسنة  6( مف قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ ) 07مع مراعاة احكاـ المادة )0202/
 
دائرة الموازنة المرقـ وزارة المالية / مراعاة ضوابط العمؿ بالية التمويؿ المشترؾ الصادرة بموجب كتاب  –ح

 .   22/2/0224في  27972
 
مراعاة العمؿ بضوابط المجنة المختصة بدراسة وتحديد الية التعامؿ مع المشاريع الممولة مف القروض  –ط

والمصادؽ عمييا مف قبؿ  0222لسنة  86الخارجية المعدة مف قبؿ المجنة المشكمة بموجب االمر الديواني رقـ 
بموجب كتابيا المرقـ س ؿ سابقا ( الشؤوف االقتصادية  لمجمس الوزاري لالقتصاد ) لجنةا
 لعمؿ بموجبو .  وا 20/0/0224/في88/
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العامة مف قانوف الموازنة   أوال (-28المادة )الفقرة ) أ ( مف يدفع مبمغ الضريبة المنصوص عمييا في  -ي 

مف المكمؼ شيريًا مصحوب بتقرير مصدؽ مف المحاسب المختص يوضح  0202لسنة /( 02)االتحادية رقـ 
نشاطو وفؽ النموذج الذي تعده الييئة العامة لمضرائب ليذا الغرض عمى اف ال يتجاوز توريد دفع مبمغ الضريبة 

يمثمو  الى الييئة العامة لمضرائب النصؼ االوؿ مف الشير الذي يمي انتياء مدة الشير السابؽ موقعًا منو او مف
في كؿ مالـ يرد  0225لسنة / 5مع تطبيؽ تعميمات فرض وجباية المبيعات رقـ /2/2/0202قانونًا اعتبارًا مف

فيو نص عممًا اف المكمؼ المخالؼ الحكاـ ىذه الفقرة يكوف عرضو لممسائمة القانونية وفؽ المواد الواردة بالفصؿ 
عمى اف يكوف التحاسب الضريبي  المعدؿ 2980نة /لس 222الثامف والعشروف مف قانوف ضريبة الدخؿ رقـ /

 2في الييئة العامة لمضرائب االتحادية / قسـ كبار المكمفيف حصرا 
 
تأجيؿ استيفاء الرسوـ الكمركية لمسمع والبضائع المستوردة باسـ الوزارات وامانة بغداد والبمديات مالـ ينص  -ؾ

( لسنة 02العقد عمى تحمؿ المصدر تمؾ الرسوـ مع مراعاة الشروط الواردة بقرار مجمس الوزراء المرقـ )
( في 2928/اعماـ/22/2/ ؿ2ز 2مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )ش  0228/

مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس  0229( لسنة  2) والمؤكد عميو بقرار مجمس الوزراء رقـ  27/2/0228
  9/2/0229( في 720/اعماـ/22/2)ش.ز.ؿ/الوزراء المرقـ 

 
االنتاجية )بشكؿ مباشر او مف خالؿ عقود المشاركة او التأىيؿ او والمختمط  تعفى شركات القطاع العاـ  - ؿ

التشغيؿ( مف دفع الرسوـ الكمركية لممواد االولية والمكونات المستوردة التي تساىـ في خمؽ قيمة مضافة شريطة 
ضافة عمى اف تحدد القيمة الماف تكوف باسميا والستخداميا حصرًا في عمميات االنتاج والصناعات التحويمية 

االتحادية العامة ( مف قانوف الموازنة أ  - 24استنادًا ألحكاـ المادة )المديرية العامة لمتنمية الصناعية بقرار مف 
 .0202لسنة / (02)رقـ 
 
تخفيض الرسـ الكمركي عمى الكتب المستوردة الغراض المشاركة في معارض الكتب الدولية لتكوف بنسبة  -ـ
 0222لسنة  00ًا الى قانوف التعرفة الكمركية رقـ دالسيد وزير المالية استنا %( بعد استحصاؿ موافقة2,5)

س الوزراء ػػػػػػة لمجمػػػػػمرفؽ كتاب االمانة العام 0229( لسنة 22س الوزراء المرقـ )ػػػػػػادًا لقرار مجمػػػالمعدؿ استن
 .6/0/0229في  22/2/5/4096ش.ز.ؿ/) المرقـ 

 
 2997( لسنة  26ات المنصوص عمييا بقرار مجمس قيادة الثورة المنحؿ رقـ )تسري احكاـ ضريبة المبيع -ف

الحكاـ الفقرة )ب ( مف المػػادة  استناداصعودا لغاية الدرجة الثانية المطاعـ والفنادؽ  دمة فيػػػعمى الخدمة المق
 2 0202( لسنة   02االتحادية رقـ ) العامة أوال ( مف قانوف الموازنة  –28)
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معفاة مف الضرائب والرسـو والحواالت وتعاقدات المشاريع الممولة بالقروض تكوف كافة القروض والسندات  -س
لممشاريع المستمرة والجديدة بما فييا القرض الممنوح مف البنؾ الدولي لوزارة المالية لمشروع عقد نظاـ الكمركية 

(  2( استنادا الى احكاـ الفقػػػػػػػػرة )ب /  0229و  0228و  0227و  0226ية العامة لمسنوات )ػػػاإلدارة المال
 .  0202 (02)االتحاديػػػة رقـ العامة مف ) ثانيا / العجز ( مف قانػػػػػوف الموازنة 

 
نيائيا لمزارعيف والفائضة عف الحاجة وقيدىا ايرادا مف ا ممةتناتج بيع الحنطة المسوزارة التجارة تحويؿ  الزاـ -ع

لسنة ( 02)االتحادية  رقـالعامة ( مف قانوف الموازنة 42الخزينة العامة لمدولة استنادا ألحكاـ المادة )اب ػػػػػػػلحس
/0202  2 
 

والسنوات السابقة قبؿ تدقيؽ  0202%( مف حصة الخزينة مف أرباح الشركات العامة لسنة 52تحوؿ نسبة ) -ؽ
( مف 22القابؿ لمتوزيع المشار اليو في البند ) رابعا ( مف المادة )ديواف الرقابة المالية االتحادي ويتـ توزيع الربح 

 -المعدؿ كاالتي : 2997( لسنة 00قانوف الشركات العامة رقـ )
 2%( ) ستوف مف المائة ( لمخزينة العامة لمدولة 62)-
اإلدارة  %( ) ستة وعشروف مف المائة ( حوافز ربح لموظفي الشركة ولممتميزيف  منيـ والعضاء مجمس06)-

 2وضوابط يضعيا مجمس اإلدارة وبمصادقة الوزير  وموظفي مركز الوزارة وفؽ نسب
 2%( ) خمسة مف المائة ( لمبحث والتطوير 5)-
 2%( ) واحد مف المائة ( لصندوؽ الحماية االجتماعية 2)-
 2%( ) ثالثة مف المائة ( لمخدمات االجتماعية لمعامميف 2) -
 2الحتياطي راس الماؿ  (%( )خمسة مف المائة 5) -

وعمى وزارة المالية إيقاؼ تمويؿ جميع الشركات العامة التي لـ تقدـ موازنتيا خالؿ النصؼ األوؿ مف السنة 
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة 22المالية استنادا الحكاـ المادة )

 
غير  اتو بوزارة او االقاليـ او المحافظتقوـ كؿ وزارة او جية غير مرتبط -:التقارير الشهرية الموحدة -2

المنتظمة بأقميـ او مجمس المحافظة بأعداد تقرير شيري موحد عف نشاطاتيا وما تـ تنفيذه مف االعماؿ 
اقع الحاؿ والخدمات والمياـ المكمفة بأنجازىا ونسبة مرحمة االنجاز عمى اف يكوف التقرير بينا" وواضحا" يمثؿ و 

الفعمي دوف مغاالة لموقوؼ عمى اعماؿ الوزارات ودوائر الدولة و المحافظات ومجالس المحافظات ومراقبة 
 الموازنة والخزينة ومعرفة اوجو االنفاؽ الفعمية  لالمواؿ العامة واغراض الصرؼ.

 
ى لا 0202ختامية لسنة/يقتضي عمى  وحدات االنفاؽ االلتزاـ بتقديـ الحسابات ال -:الحسابات الختامية-6

 2لغرض اجراء اعماؿ الرقابة والتدقيؽ عمييا   22/2/0200في موعد اقصاه االتحادي ديواف الرقابة المالية 
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 ((القســــم الثانــــي)) 

 
 0202تعميمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية لسنة / 

 ــ االيرادات  2المادة ــ 
نظرا" لالىمية الكبيرة التي تولييا السياسة المالية لموضوع ايرادات الموازنة العامة االتحادية لذلؾ فانو يتحتـ   -2

غير المنتظمة بأقميـ او مجالس ات ة بوزارة او االقميـ او المحافظةعمى كافة الوزارات والجيات غير المرتبط
العاـ وبالتالي تييأة مقومات تنفيذ الخطط والبرامج التي المحافظات توفير االمواؿ الالزمة لتغطية االنفاؽ 

تضمنتيا الموازنة وىذا يتطمب تطوير أساليب جباية االيرادات مف مختمؼ مصادرىا مف الضرائب والرسـو 
والغرامات واجور الخدمات لمغير وااليرادات االخرى وفقا" لما ىو منصوص عميو في القوانيف واالنظمة 

لعالقة مؤكديف عمى ضرورة بذؿ اقصى الجيود لمتابعة تحصيؿ االيرادات المذكورة في مواعيد والتعميمات ذات ا
تحققيا اوال" باوؿ وعدـ التماىؿ او التسامح في تحصيميا لسبب أ و ألخر, لذلؾ يقتضي التدقيؽ والتحقؽ في 

التأكيد عمى عدـ استيفاء ذلؾ وبخالفو سيتحمؿ الموظؼ المختص االضرار التي تمحؽ بالخزينة العامة لمدولة و 
اية رسوـ او ضرائب او غرامات مف المواطنيف اال بقانوف وعمى الوزارات كافة والجيات غير المرتبطة بوزارة بما 
فييا المحافظات ومجالسيا إيداع االيرادات المتجمعة في حساباتيا لدى المصرؼ وعدـ االحتفاظ بأي مبالغ في 

 الصندوؽ .
 
بتحويؿ ناتج بيع الشعير / شركة مابيف النيريف العامة لمبذور والشركة العراقية النتاج البذور الزراعةالزاـ وزارة -0

المستخدـ كعمؼ لمحيوانات والفائض عف الحاجة وقيدة ايرادا نيائيا لمخزينة العامة لمدولة استنادا الحكاـ المادة 
 2 0202لسنة ( 02)( مف قانوف الموازنة االتحادية رقـ  42)
 
% ( مف األرصدة الفائضة المتراكمة لكافة الصناديؽ المرتبطة بالوزارة او الجيات غير  52تؤوؿ نسبة )-2

الى الخزينة العامة لمدولة واستثناءا مف كافة القوانيف النافذة  22/20/0202المرتبطة بوزارة لغاية السنة المالية 
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة نة /خامسا  ( مف قانوف المواز 29استنادا الحكاـ المادة )

 
 ــ النفقات  0المادة ــ 

أ ػػ  يخوؿ الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او االقميـ او المحافظ او رئيس مجمس المحافظة 
لمستمزمات صالحية الصرؼ مباشرة  ضمف اعتمادات الحسابات الرئيسية لمنفقات الجارية)تعويضات الموظفيف/ ا

الخدمية  /المستمزمات السمعية / صيانة الموجودات/ النفقات الراسمالية / المنح واالعانات وخدمة الديف والفوائد/ 
المصروفات االخرى/ والمساىمات والمساعدات الخارجية / البرامج الخاصة / الرعاية االجتماعية ( ونفقات 
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وعمى اف يراعى توفر  0202مدة ضمف موازنتيا لسنة/المشاريع االستثمارية في ضوء التخصيصات المعت
التمويؿ الالـز مع دائرة المحاسبة قبؿ الصرؼ ولو تخويؿ رؤساء الدوائر التابعة لوزارتو او الجية غير المرتبطة 

 بوزارة صالحية الصرؼ كاًل او جزءًا ودوف تجاوز التخصيصات مع مراعاة مايمي:
 

وفؽ االعتمادات المصادؽ عمييا في الموازنة السنوية العامو االتحاديو اف يتـ استخداـ  الصرؼ   -اوال" :
 . 22/20/0202لغاية  2/2لالغراض المحددة ليا ولمفترة مف 

 
اف يتـ استخداـ االعتمادات المخصصة في الموازنة العامو االتحاديو بموجب خطة انفاؽ يصادؽ  -ثانيا" :

 2 22/20/0202لغاية  2/2عمييا وزير المالية االتحادي لمفترة مف 
 

التقيد باالعتمادات المخصصة في الموازنة العامو االتحاديو  واليجوز الدخوؿ في االلتزاـ بالصرؼ  بما  -ثالثا" :
يزيد عما ىو مخصص في الموازنة او عدـ توفر التخصيصات المالية الالزمة لذلؾ وفي حالة عدـ كفاية 

قًا لمصالحيات المنصوص عمييا في ىذه التعميمات لتأميف ذلؾ قبؿ التخصيص يتـ المجوء الى المناقالت وف
في كافة وحدات االنفاؽ تدقيؽ عاممة عممية الصرؼ والتجاوز عمى التخصيصات وعمى الييئات الرقابية ال

الصرؼ عمى وحدات االنفاؽ شيريًا لمعرفة التجاوزات الحاصمة عمى التخصيص دوف مراعاة توفر التخصيص 
 محاسبة المقصريف  .قبؿ الصرؼ و 

 
عدـ مفاتحة وزارة المالية االتحادية بشأف طمب اي تخصيصات اضافيو خارج تخصيصات الموازنو   -رابعًا :

 2االتحاديةالعامة بعد تشريع قانوف الموازنة 
 

ومرفقو  8/4/0229( في 22/2/22222يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) ش ز/ -خامسًا :
بشأف صالحيات واجراءات منح العقود والموافقة عمييا وقرار  0229( لسنة/ 92ار مجمس الوزراء المرقـ )قر 

مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )ش  0222( لسنة/22مجمس الوزراء المرقـ )
كتاب  مرفؽ 0222( لسنة/27وقرار مجمس الوزراء المرقـ ) 07/2/0222( في 22/2/0/22/40/052ز/

المتعمقة بشأف شراء وعقود  0/0/0222( في 22/2/5/4226االمانة العامة لمجمس الوزراء  المرقـ )ش ز/
المعمـ بكتاب االمانو العامو لمجمس  0222لسنة /  270مفردات البطاقة التموينية وقرار مجمس الوزراء المرقـ 

عميو بكتاب االمانو العامو لمجمس والمؤكد   22/22/0222في  26285/ أعماـ/22/2الوزراء رقـ ش.ز/
بشأف صالحيات منح العقود التي تزيد عف الصالحيات   22/22/0222في   2/42725الوزراء المرقـ  د. ت/

المعمـ   0220( لسنة /56وقرار مجمس الوزراء المرقـ ) 0229لسنة / 92الوارده بقرار مجمس الوزراء المرقـ 
ولوزارة  25/0/0220والمؤرخ في  5798/أعماـ/22/2المرقـ ش.ز/ بكتاب االمانو العامو لمجمس الوزراء

التربية دعوة القطاعيف العاـ والخاص داخؿ العراؽ لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتيا وفقا لممواصفات 
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ىا باالثاث والمعايير الفنية المحددة مف الوزارة وتكميؼ التشكيالت التخصصية التابعة ليا او القطاع العاـ لتجييز 
والمستمزمات التربوية والتعاقػػػػػػػد بصيغػػػػػػة اعتماد مستندي معزز وفقا لممواصفػػػػػػات الفنية المعدة مف قبميا استنادا 

ولوزارتي الصحو  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة رابعا ( مف قانوف الموازنة  – 24الحكاـ المػػػػادة ) 
كات التخصصية الدارة المستشفيات التي جرى تشييدىا حديثا لغرض ادخاليا الى الخدمة والدفاع التعاقد مع الشر 
 .  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة  42استنادا الحكاـ المادة )

 
( في 0427اف يتـ العمؿ بالضوابط الصادرة عف وزارة المالية/ الدائرة القانونية والواردة بكتابيا المرقـ )-سادسًا :

( في 22225بشأف اجور العمؿ بساعات العمؿ االضافية واعماـ دائرة الموازنة رقـ ) 07/2/0222
28/2/0222  2 
 

ر المرتبطة بوزارة او المحافظ االستمرار بفرض رسوـ او وزير المختص او رئيس الجية غيػػػػػيخوؿ ال -سابعا 
( او فرض رسوـ او اجور 0229و  0228و  0227و  0226ور خدمات التي تـ فرضيا خالؿ االعواـ )ػػػاج

 وكاالتي :ػػػ
 ة.ذػػػػػػفرض رسـو او اجور خدمات جديدة باستثناء الرسـو السيادية المقره بموجب القوانيف االتحادية الناف – 2
 تعديؿ رسوـ واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسـو السيادية )المقره بموجب القوانيف االتحادية النافذه(. – 0
اعداد ضوابط تصدر عف الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ مف خالؿ  – 2

محضراجتماع المجنة المشكمة بامر وزاري التي مف مياميا اعداد ىذه الضوابط لغرض فرض اجور خدمات او 
وزارة او المحافظ وفؽ جدوؿ رسـو جديده يصادؽ عمييا مف قبؿ الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة ب

/اواًل( مف قانوف 29تفصيمي يوضح فيو اسـ االجر او الرسـ ومبمغ الرسـ واالجر الجديد  استنادًا الحكاـ المادة )
 2 0202لسنة ( 02)االتحادية رقـ العامة الموازنة 

ايرادا نيائيا لحساب ه واجور الخدمات المشار الييا أعال الرسوـ  يتـ قيد كافة اإليرادات المستحصمة عف -4
دىا ايرادا ػػػػػػـ قيػػػػػوالتي ت 0202وعاـ  0229الخزينة العامة لمدولة مع كافة اإليرادات المستحصمة خالؿ عاـ 

 2 امانو في حسابات كؿ وحدة انفاؽ التي استحدثت لغرض الرسـو واألجور مدار البحث
ػػؿ دوائر الصحة فػػػػػػػػػػػػػي المحافظات والموجودة في ارصدتيـ لالعواـ ) الرسوـ المستحصمة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػتستثنى  -5

تؤوؿ الى نفس الدوائر ويخوؿ المحافظ المصادقة عمى خطة االنفاؽ مف ذلؾ و (  0202,  0202,  0229
ليو أعاله االتحادية المشار االعامة ح ( مف قانوف الموازنة  -4النفقات /  –أوال  – 0استنادا الحكاـ المادة )

وعمى اف يتـ اشعار دائرة المحاسبة بيا لغرض قيدىا ايرادا نيائيا لحساب الخزينة العامة لمدولة واشعار دائرة 2
 2الموازنة بجداوؿ تفصيمية بمبالغ اإلضافة التي تقابؿ ىذه اإليرادات 

 
يخوؿ الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجمس المحافظة او  -ثامنا

رئيس حكومة االقميـ صالحية صرؼ مستحقات السنوات السابقة ومف ضمف التخصيصات المرصدة في موازنة 
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ني مف الصرؼ وتػأييد القسـ بعد تأييد الدائرة القانونية بعدـ وجود مانع قانو  0202/ الجية ذات العالقة لعاـ 
المالي التابع الى الجيات المذكورة بتوفر التخصيصات المالية الالزمة لتسديد تمؾ المستحقات ضمف موازنة 
الجية المعنية لمسنة الحالية او طمب اجراء مناقمة بعد عرضيا عمى الوزير المختص  او رئيس الجية غير 

 مس المحافظة او رئيس حكومة االقميـ لممصادقة عمييا .المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مج
 

ب ػػ  تؤكد ىذه الوزارة عمى وجوب الضغط عمى النفقات والحد منيا وترشيدىا واف يكوف ىدؼ االدارات 
الحكومية التدبير والتركيز عمى اعادة اعمار البنى التحتية لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة واالقاليـ 

ت غير المنتظمة بأقميـ ومجالس المحافظات وضرورة اتباع الدقة عند التصرؼ في االمواؿ العامة والمحافظا
 2 وتوجيييا وصرفيا لالغراض المخصصة مف اجميا حصرا"

 
عمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاؼ النفقات الحكومية غير الضرورية في  -ج

 02الت الممولة مركزيا او ذاتيا واجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة استنادا الحكاـ المادة ) ػػػػػالتشكي
 2 0202( لسنة  02االتحادية رقـ ) العامة  ثانيا ( مف قانوف الموازنة  –
 
 
 

 أحكام عامة: -2-المادة 
 صالحيات الشراء وتنفيذ االعماؿ 

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

%( مع مراعاة  22المحمية عمى اف التقؿ نسبة القيمة المضافة الى قيمة اإلنتاج ليذه المنتجات المصنعة عف )
 (02االتحادية رقـ )العامة ب ( مف قانوف الموازنة  –24مواصفات النوعية والجػػػػودة استنادا الحكاـ المػػػػػػػػػادة )

عمى اف تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتفضيؿ شراء المنتج المحمي و  0202لسنة 
مف القطاعيف العاـ والخاص ضمف اإلجراءات التنافسية األصولية وبالتنسيؽ مع وزارة التخطيط استنادا الى دليؿ 

 -الوطنية الذي تصدره وزارة التخطيط وفقا لمصالحيات االتية : وجات المنت
 

 ( دينار )مميوناف دينار ( دوف توسط لجنة المشتريات  0222222لحد ) -اوال" :
 

( دينار) عشرة مالييف دينار (  22222222( دينار)مميوناف دينار ( ولحػػد ) 0222222اكثر مف )-ثانيا" :
  عف 

 ة المشتريات ) بدوف عروض (.طريؽ لجن         
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 ( دينار )مائة مميوف 222222222رة مالييف دينار ( ولحد )ػػػػػػػػػ( دينار )عش22222222اكثر مف ) -ثالثا" :

           ى اف تقدـ ثالثة عروض في االقؿ الختيار افضمػػػيا مػػػػػف ػػػػريؽ لجنة المشتريات عمػػػػػػدينار( عف ط           
 ناحػػػػػية السعػػػػر والجودة وتكوف مؤيدة مف قبؿ لجنة اعتداؿ االسعار التي تشكؿ في جية التعاقد ليذا            

 الغرض .           
 

( دينار ) مائة مميوف دينار( عف طريؽ احد اساليب التعاقد المنصوص  222222222اكثر مف ) -رابعًا :
 عمييا 

 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  0224( لسنة / 0ذ العقود الحكومية رقـ )ػػػػفي تعميمات تنفي           
 ي ػػػػػف4/7/25790ـ ػػػػػػوابط الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقػػػػػوالض 26/6/0224في  4205           
 0229( لسنة / 56و 270و  92مع مراعاة ما جاء بقرارات مجمس الوزراء المرقمو ) 02/7/0224          

 و 
 2ي ػػػػى التوالػػػػعم0220و 0222          

 
ػػ في حالة عدـ مطابقة المواصفات والسعر المطموب باالمكاف تشكيؿ لجنة فنية ومالية لتقييـ المواصفات  ب

القطاع الخاص ومطابقتيا مع المتوفر لدى الوزارات االتحادية مف المنتجات سواء المنتج لدى الوزارة او لدى 
 ويتـ الشراء وفقا لمصالحيات والشروط الواردة في الفقرات ) اوال , ثانيا, ثالثا , رابعا(  اعاله .

 
اليجوز تجزئة المشتريات لمسمع والخدمات او مبالغ المناقصات بقصد ادخاليا ضمف الصالحيات الواردة  - ج

راء مادة معينة ألكثر مف مرة خالؿ الشير الواحد وفي اعاله ويعد الشراء مجزءًا اذا تكرر ش(  أ ) في الفقرة 
حاؿ كاف ىناؾ تشكيالت عدة ضمف الدائرة الواحدة وليا موازنات فػرعية داخؿ موازنة الدائرة او القسـ الواردة 

 2بقانوف الموازنة فيجوز تكرار الشراء لمادة معينة الكثر مف مرة خالؿ الشير الواحد 
 
( اعضاء بشكؿ  2/2ء لجاف المشتريات التي ليا عالقة بالشراء مف السوؽ وبمعدؿ )ػػ يراعى استبداؿ اعضا د

دوري حفاظا" عمى حقوؽ الخزينة العامة وتحديد مدة بقاء اعضاء المجاف المذكورة لمدة التزيد عمى ستة اشير 
يجوز بعدىا واليجوزتجديدىا باي حاؿ مف االحواؿ اال في حالة الضرورة القصوى وتحقؽ الحاجة الماسة وال

 اشراؾ العضو في لجنة مشتريات ثانية اال بعد مضي مدة التقؿ عف سنة واحدة .
 
ػػ يراعى عند اشراؾ العضو المالي في لجاف المشتريات اف اليكوف مسؤوال" عف تدقيؽ وقبوؿ مستندات المجاف  ىػ

 التي شارؾ فييا سواء في الصرؼ او التدقيؽ.
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( دينار ) خمسوف مميوف دينار ( فعمى جية التعاقد تنظيـ 52222222عف ) في حالة تجاوز مبمغ الشراء  –و
عقد بيف الطرفيف ينظـ االلتزامات التعاقدية بما فييا الغرامات التأخيرية وضماف حسف التنفيذ حسب تعميمات 

في  4205المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  0224( لسنة / 0تنفيذ العقود الحكومية  رقـ ) 
والتعديؿ الوارد  02/7/0224في 4/7/25790والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقـ   26/6/0224

وفي حالة كوف المواد المطموب تجييزىا اقؿ مف  22/22/0226في  4/7/00826بكتابيـ المرقـ 
اة طبيعة المواد ( دينار ) خمسوف مميوف دينار ( فيترؾ ابراـ العقد لجية التعاقد مع مراع52222222)

 والخدمات المطموب تجييزىا.
 
عمى وزارة الصحة شراء االدوية المنتجة في الشركة العامة لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية وشركات  –ز

وزارة الصناعة والمعادف األخرى عمى اف يتـ تسديد مستحقات العقود الموقعة بموجب اعتماد مستندي معزز 
 2 0202(لسنة 02رقـ ) ةاالتحاديالعامة د ( مف قانوف الموازنة  –24مادة )استنادا الحكاـ ال

 
       2ـ صالحية تنفيذ االعمال 0

( مميوف دينار )مئتاف وخمسوف 052يتـ تنفيذ اعماؿ الترميـ والصيانة واالنشاء والذي التزيد مبالغ تنفيذىا عف )
الصادرة مف وزارة التخطيط  0228( لسنة 2التعميمات رقـ )مميوف دينار ( بأسموب تنفيذ االعماؿ امانة وحسب 

في  4/5/2788وكتاب وزارة التخطيط المرقـ  09/2/0228في  4479والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 
( مميوف دينار 05وضوابط تنفيذ االعماؿ باسموب التنفيذ امانة لالعماؿ التي التزيد مبالغيا عف ) 22/0/0228

وضوابط تنفيذ  29/22/0228في  4/5/06552المعممة بكتاب وزارة التخطيط المرقـ  0228ة /( لسن22رقـ )
( 22االعماؿ باسموب التنفيذ امانة لالعماؿ المنفذة مف قبؿ السفارات والممحقيات والممثميات خارج العراؽ رقـ )

 2  2/2/0229في  4/5/227المعممة بكتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية المرقـ  0228لسنة /
 
وتعميماتو باستثناء ما  0200ؿ بأحكاـ ىذه المادة لحيف صػػدور قانوف الموازنة االتحادية لعاـ /مستمػػر العػي -2

سيرد بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف وزارة المالية بعد انتياء السنة المالية وفقًا لقانػػػوف االدارة المالية 
 2المعدؿ  0229/ لسنة  6/ رقـ 
 

 ــ االلتزام بشروط العقد  4المادة ــ 
غير ات تبطو بوزاره واالقاليـ والمحافظضرورة االلتزاـ بشروط العقود التي تبرميا الوزارات والجيات غير المر  –أ 

المنتظمة بأقميـ ومجالس المحافظات وفؽ الصيغة المثبتو في تاريخ ابراميا مع مراعاة تعميمات تنفيذ العقود 
 2  26/6/0224في  4205المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد  0224( لسنة / 0الحكومية رقـ )
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بأستثناء المشاريع االستثمارية المستمرة  25/20/0202مراعاة عدـ الدخوؿ بأي التزاـ تعاقدي بعد تاريخ  –ب 
 2 والتي ليا تخصيصات مالية ضمف موازنتيا في السنة الالحقة

 
يراعى عند االلتزاـ بعقود يمتد تنفيذىا ألكثر مف سنة اف يتـ وضع التخصيصات المالية الالزمة ليا في  –ج 

متبقية مف موازنة سنة معينة الى سنة اخرى عدا  موازنة السنة القػػػػادمة حيػػػػث يتعذر تدوير او نقؿ اي مبالغ
 االتحادية  المالية قانوف التعديؿ األوؿ لقانوف اإلدارة  0202( لسنة  4)( مف قانوف رقـ  2المادة )مانصت عميو 

 . المعدؿ  0229/ لسنة (  6)رقـ 
 

 ــ صرف المكافآت واالهداء  2المادة ــ 
ة غير المرتبطة بوزارة والسادة المحافظيف ورؤساء مجالس المحافظات يخوؿ الوزير المختص او رئيس الجي –أ 

اء خدمة مؤداة الى الوزارة او قصالحية منح مكافأت نقدية او عينية لمعامميف بجيود استثنائية وغير العامميف ل
دينار ) ( الؼ 522الجية غير المرتبطة بوزارة وضمف التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة بما اليتجاوز )

لو اف يخوؿ صالحيتو كاًل او جزءًا الى رؤساء الدوائر و  الشير الواحد فيخمسمائة الؼ دينار ( لكؿ حالة 
التابعة لو والمقصود بالحالة باف ال يتكرر صرؼ المكافأة لذات الشخص عف نفس االعماؿ التي يقوـ بيا والتي 

المكافأت النقدية او العينية  ععمى اف ال يزيد مجمو تتطمب جيودًا استثنائية مميزة عف اقرانو في الوظيفة و 
الممنوحة لمموظفيف عمى مميوف دينار سنويًا لمشخص الواحد ولنفس العمؿ وضمف التخصيصات المقررة 
بالموازنة المختصة ومازاد عف ذلؾ يتـ استحصاؿ موافقة وزير المالية ويستثنى مف ذلؾ المكافأة الممنوحة 

المتابعة واالشراؼ ومكافأت اعضاء مجمس النواب واعضاء مجالس لمعامميف في المشاريع االستثمارية مف نسبة 
المحافظات واعضاء المجالس المحميو واعضاء لجنة الخبراء المالييف ومكافأت اعضاء مجالس االدارة لييئات 

( مف قانوف 24مف غير الموظفيف في ىيئات الراي استنادًا الحكاـ المادة ) يريفاالستثمار في المحافظات والخب
واليوجد سند قانوني لصرؼ تمؾ المكافأت لغير الخبيريف المشار الييما )  0222( لسنة /9يئة الراي رقـ )ى

بقانوف ىيئة الرأي وتعد المبالغ ديوف حكومية بذمة مف استمميا دوف سند قانوني مما يستمـز استرجاعيا وفقًا 
والمجالس العميا (   26/2/0229في  5/2798ؽ/لمقانوف استنادًا لكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ 

في الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة المنصوص عمييا  بموجب قوانيف نافذه واعضاء المجاف المنصوص 
عمييا في قانوف مؤسسة السجناء السياسييف مف غير الموظفيف استنادًا لمفقرة )ب( مف البند )خامسًا( مف المادة 

ديف ػػػػػورئيس واعضاء المجنة المركزية والمجاف الفرعية والموظفيف المسان 0222لسنة  25 ( مف قانوف رقـ7)
اواًل ( مف  – 8)المعدؿ( ومكافات المختاريف الواردة بالمادة  ) 0229( لسنة /02راء وفؽ القانوف رقـ )ػػػػػػوالخب
ف ومقدمي المعمومات مف غير الموظفيف وبنسبة و مكافأة المخبري 0222( لسنة / 22ـ )ػػػػػػوف المختاريف رقػػػػػػقان
رض ػػػػػ%( مف اجمالي المبمغ المسترد عمى اف تمنح بعد استرداد االمواؿ وما زاد عف تمؾ النسبة يع22% ػػػ 2)

 0228لسنة / 275س الوزراء المرقـ ػػػعمى السيد رئيس مجمس الوزراء الستحصاؿ الموافقة استنادًا لقرار مجم
ورئيس   26/5/0228( في 22/22/5/2769مانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )ش.ز.ؿ/مرفؽ كتاب اال
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 المجمس الوزاري لالقتصاد ) لجنةواعضاء لجاف الفتح والتحميؿ عند انتياء عمميا بصورة مرضية استنادًا لكتاب 
العمؿ اإلبداعي والمكافاة الممنوحة لصاحب 22/4/0220( في 079المرقـ )س.ؿ/سابقا ( الشؤوف االقتصادية 

( مميوف دينار ) خمسة عشر مميوف دينار ( لكؿ عمؿ ابداعي عمى اف تصرؼ مف موازنة  25ة ) ػػػػػوالبالغ
دة اذا كاف ػػػػػػػالجية المنسوب الييا صاحب العمؿ اإلبداعي بالنسبة لمموظؼ الحكومي ومف موازنة الجية المستفي

مرفؽ كتاب األمانة  0202(لسنة  46رار مجمس الوزراء المرقـ )كاف مف القطاع الخاص او المختمط استنادا لق
  2 22/0/0202(في  4600ؿ/اعماـ /2ز2المرقـ ) شالوزراء  العامة لمجمس 

 
 -االهداء لمسمع والخدمات :-ب
السادة بناء" عمى مقتضيات المصمحة العامة يخوؿ الوزير المختص ورئيس الجيػػػػػػة غيػػػػػر المرتبطة بوزارة او -2

المحافظيف ورؤساء مجالس المحافظات اىداء السمع والخدمات بيف الدوائر الحكومية ) الممولة مركزيا"(التي ال 
( 222( مميوف دينار  )مائتاف  مميوف دينار ( ولوزير المالية لحد مبمغ ) 022تتجاوز قيمتيا الدفترية مبمغ )

 2ومازاد عف ذلؾ تستحصؿ موافقة مجمس الوزراء ار) ثالثمائة مميوف دينار( لكؿ حالة ػػػمميوف دين
 
يخوؿ الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة والمحافظيف ورؤساء مجمس المحافظات اىداء -0

)الممولة مركزيا( الى دوائر التمويؿ الذاتي والتي ال تتجاوز قيمتيا  السمع والخدمات مػػػف الػػػػػدوائر الحكػػػػػومية
( مميوف دينار ) 222غ )ػية لحد مبمػػوزير المالػػ( مميوف دينار )مائتاف مميوف دينار( ول022رية مبمغ )الدفت

ثالثمائة  مميوف دينار( لكؿ حالة ومازاد عف ذلؾ تستحصؿ موافقة مجمس الوزراء شرط اف تكوف تمؾ السمع غير 
 مشتراه خالؿ السنة الحالية وفائضة عف حاجة الدائرة المعنية .

 
لمجمس ادارة الشركة العامة صالحية اىداء السمع والخدمات الى دوائر التمويؿ المركزي والتي ال تتجاوز -2

( مميوف )مائة  مميوف دينار ( ولوزير المالية باقتراح مف مجمس االدارة لمازاد عف 222قيمتيا الدفترية مبمغ )
 ذلؾ بناءًا عمى مقتضيات المصمحة العامة .

 
وتعميماتو باستثناء ما  0200العمؿ بأحكاـ الفقرة اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعاـ /ػػ يستمر 4

اء السنة المالية وفقًا لقانوف االدارة المالية ػػػد انتيػػػػػة بعػػػسيرد بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف وزارة المالي
 2 0229لسنة / 6/رقـ االتحادية 

 
: يتـ نقؿ ممكية الموجودات بيف الوزارات والجيات االخرى وفؽ االلية التي رسميا  الموجوداتنقل ممكية  -ج

الصادرة  2996( لسنة /0والتعميمات  عدد ) 4/22/2995( في 227قرار مجمس قيادة الثورة المنحؿ المرقـ )
ًا فيقتضي زيادة رأسماليا بقدر قيمة مف وزارة المالية واذا كاف النقؿ مف دائرة ممولة مركزيًا الى دائرة ممولة ذاتي

 الماؿ المنقوؿ.
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 ــ شطب الديون والموجودات 6المادة ــ 

وف االدارة المالية ػػػػػػػػػمف قانؿ التاسع ػػػػػػمف الفص( 46)المادة ؿ بإحكاـ ػػػػػػػيجري العم   -شطػػػػػب الديوف : –أ 
مرفؽ كتاب األمانة  0202/( لسنة 08وزراء رقـ )ػػػػػػػمجمس ال رارػػػػػػػػػوقالمعدؿ  0229ة /لسن 6رقـ / االتحادية 

 2شأف شطب الديوفب 24/6/0202( في  22242/اعماـ/22/2ؿ/2ز2العامػػػػػػة لمجمػػػػػػػػػػس الوزراء رقػػػػػـ ) ش
 

 -ب /شطب الموجودات :
مفقودة والمتضررة والتالفة الحية شطب الموجودات الصرئيس الجية غير المرتبطة بوزارة لموزير المختص او -2

( مميوف دينار ) خمسوف مميوف دينار  52بما اليزيػػػػد عف ) العاديالي سبب كاف بما فييا مف جراء االستخداـ 
وف دينار ) خمسة وسبعوف مميوف دينار ( ػػػػ( ممي75وزير المالية ولغاية )غ مف صالحية ػػػوما زاد عف ذلؾ المبم (

واقتراح الوزير مجمس الوزراء بناءًا عمى توصية مف قبؿ وزير المالية  وما زاد عف ذلؾ المبمغ مف صالحية 
 2المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة

 
د التحقؽ ػػػػػػػة بعػػػػػػػػاو غير االعتيادية الظروؼ الطارئو ػػػػػػػػواؿ وممتمكات نتيجػػػػد او يتمؼ مف أمػػػػػبشطب مايفق-0

رار مف مجمس الوزراء بعد تقديميا مف وزير المالية ػػػػػػػػػخوذه في حصرىا وتقويميا بقأمف صحة اإلجراءات الم
بالتنسيؽ بينو والرئيس األعمى في الوزارة المعنية او الجية غير المرتبطة بوزارة استنادا لقرار مجمس االتحادي 

ؽ كتاب األمانة العامة لمجمس الػػػػػػػػػوزراء المرقـ ) ػػػػػمرف 0202( لسنة  08راء رقـ ) الوز 
 2 24/6/0202( في  22242/اعماـ/22/2ؿ/2ز2ش
 

باستثناء ما  وتعميماتو 0200ج/ يستمر العمؿ بأحكاـ الفقرة اعاله لحيف صدور قانوف الموازنة االتحادية لعاـ /
سيرد بمنشور صالحيات الصرؼ الصادر مف وزارة المالية بعد انتياء السنة المالية وفقًا لقانوف االدارة المالية 

 .المعدؿ  0229لسنة  6رقـ /االتحادية 
 

مرفؽ كتاب األمانةالعامة لمجمس الوزراء المرقـ  0222لسنة /  292د/ مراعاة العمؿ بقرار مجمس الوزراء رقـ 
أف شطب الموجودات واضرار الحرب واعماـ وزارة التخطيط ػػػػػبش 02/6/0222في  29846/ أعماـ/ 2/ز/)ش

 .    20/2/0220في  4/5/944/ المجنة المركزية لشطب الموجودات واضرار الحرب المرقـ 
  

  -ػ : ــ االلتزام بالتخصيصات 7المادة ــ 
المتضمنة المعدؿ  0229( لسنة / 6)رقـ  االتحادية االدارة المالية التاكيد عمى االلتزاـ التاـ بأحكاـ قانوف  –أ 

عدـ الدخوؿ بأي التزامات مالية او التعاقد عمػػػػػى تجييز مواد اوسمع او تقديـ خدمات قبؿ التأكد مف توفر 
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حالة التجاوزعمى ي الموازنة المختصة ويتحمؿ االمر بالصرؼ المسؤولية في ػػػػػػي الالـز لذلؾ فػػػػالتخصيص المال
 التخصيصات .

 
اليجوز لمراكز ) دواويف ( الوزارات استغالؿ التخصيصات المعتمدة لمدوائروالتشكيالت التابعة ليا كما  –ب 

 اليجوز استغالليا لغير االغراض المخصصة ليا .
 
وب محاسبة اليجوز استغالؿ تخصيصات المشاريع االستثمارية الغراض االنفاؽ الجاري مؤكديف عمى وج –ج 

االشخاص المسؤوليف عف التجاوز عمى التخصيصات المعتمدة في الموازنة عمى وفؽ االجراءات المنصوص 
 . 0229لسنة  6 رقـ االتحادي عمييا بقانوف انضباط موظفي الدولة والقطاع العاـ وقانوف االدارة المالية

 
 0202/كانوف االوؿ مف السنة المالية /22تستخدـ االعتمادات المصادؽ عمييا في ىذا القانوف لغاية  - د

 . 0202لسنة (02)أ ( مف قانوف الموازنة االتحادية رقـ  -6استنادا الحكاـ المادة)
 

 ــ المناقالت  8المادة ــ 
بيف اعتمادات الموازنة العامة االتحادية السنوية عمى  ةػػػػػادي صالحية اجراء المناقمػػػػػلوزير المالية االتح -أ 

يؿ النوع لكؿ حالة عمى حدة استنادا الحكاـ ػػػػػػوؿ والمواد والنوع وتفاصػػػػػمستوى االبواب واالقساـ والفص
 .0202/لسنة (02)االتحادية رقـ  العامة  أوال (مف قانوف الموازنة -4ادة)ػػػػالم
 

ورئيس مجمس وزراء اإلقميـ يخوؿ الوزيػػر المختص ورئيس الجية غير المرتبطة بوزارة والمحافظ    -ب 
ف ػػػػػد عػػوبنسبة ال تزيوحدات االنفاؽ المدرجة ضمف موازنتيـ السنوية صالحػػية اجػػػراء المناقػالت بيػػػف اعتمػػادات 

تـ تخفيض اعتماداتيا اي )ضمف يالتي  ( ) عشرة مف المائو ( مف وحدة صرؼ لوحدة صرؼ اخرى% 22)
 2باستثناء المناقمة مف  وتسمسؿ النوع اي عمى مستوى ) القسـ( ادة والنوعػػػػػوفقًا لمفصؿ والم القسـ الواحد(

 2تخصيصات تعويضات الموظفيف الى باقي النفقات الجارية -2
 
 2النفقات الجارية الى النفقات االستثمارية  -0
 
 2 وبالعكس  الجارية الى النفقات الراسماليةالنفقات  -2
 

النقدية استنادا  الحدود تجنبا ليدر االمواؿ وترشيد االنفاؽ في ظؿ قمة السيولة ؽػػػػػاف تكوف المناقالت باضيوعمى 
ويتـ اشعار دائرة الموازنة  0202لسنة  (02)االتحادية رقـ  العامة  ثانيًا ( مف قانوف الموازنة -4الحكاـ المادة )

 لغرض التأشير.   
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لوزير المالية االتحادي صالحية نقؿ التخصيصات المالية لمدوائر التي سيتـ فؾ ارتباطيا مف الوزارات  -ج

العامة ( مف قانوف الموازنة 04استنادا الحكاـ المادة )وبالعكس والحاقيا بالمحافظة المعنية خالؿ السنة المالية 
بعد قياـ الوزارات ذات العالقة باشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بذلؾ   0202لسنة  (02) ة رقـاالتحادي

وتزويدىا بجداوؿ تفصيمية تتضمف التخصيصات المالية مبوبة حسب الباب والقسـ والفصؿ والمادة والنوع 
مالؾ المطموب نقميا الى المحافظات ذات لمنفقات الجارية التي سيتـ نقميا والحاقيا بالمحافظة المعنية وجداوؿ بال

العالقة متضمنو اسـ الموظؼ الثالثي والدرجة والعنواف الوظيفي ليتسنى لدائرة الموازنة استحداث الباب والقسـ 
 لمتشكيؿ الذي سيتـ نقمو الى المحافظة ذات العالقة.

 
 9/4/0222ا  لكؿ مف استشيد بعد تاريخ فوائدىالمالية و مبالغ التتحمؿ كؿ وزارة او جية غير مرتبطة بوزارة  -د

مف منسوبي الوزارات والجيات غير المرتبطة واالخطاء العسكرية واالعماؿ الحربية جراء العمميات االرىابية 
بوزارة والمحافظات وذوي المفقوديف وجرحى العمميات االرىابية واالجيزة االمنية والحشد الشعبي والعشائري 

( فما فوؽ  فيما يتعمؽ بذمميـ مف ديوف عف طريؽ اجراء مناقمة مف % 62سبة عجز )البيشمركة لمف لدييـ نو 
( أوال  –08) تأشيرىا استنادا الحكاـ المادة  ضمف نفقاتيـ التشغيمية واشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة لغرض

 .0202لسنة( 02)ـ ػػػػة رقػػػػاالتحادي العامة  مف قانوف الموازنة
 

 ــ اعادة تخصيص 9المادة ــ
لوزير المالية االتحادي صالحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السمؼ لمسنوات السابقة لغاية تاريخ -أ 
والتي صرفت نتيجة لقوانيف نافذة وبعد اف يتـ تدقيقيا مف قبؿ ديواف الرقابة المالية االتحادي 22/20/0202

( 22ومصادقة مجمس الوزراء االتحادي عمييا عمى اف تكوف ىذه السنة االخيره لتسويتيا استنادًا الحكاـ المادة )
 :ػػ ةابط التاليوحسب الضو  0202لسنة /( 02)االتحادية رقـ العامة مف قانوف الموازنة 

 
 قياـ دائرة المحاسبة بتدقيؽ وتأييد مبالغ السمؼ المصروفة في سجالتيا وبالتنسيؽ مع االدارات المعنية .-2
 
اثبات المبالغ المعادة مف ىذه السمؼ مف قبؿ تمؾ الجيات ويتـ تبويبيا حسب اوجو الصرؼ وحسب تبويب -0

الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسـ في حالة كوف السمؼ محسوبًا عمى النفقات الجارية سواء التي ليا 
ار البحث ولبعض الوزارت والجيات غير مد لمدولة لمسنواتاالتحادية تخصيصات مدرجة ضمف الموازنة العامة 

باالضافة الى اف 0202لعاـ /العامة االتحادية المرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعموؿ بو ضمف قانوف الموازنة 
يتـ التنسيؽ مع وزارة التخطيط بشأف تدقيؽ مبالغ السمؼ التي تخص المشاريع االستثمارية والتي ليا تخصيصات 

االتحادية لمسنوات مدار البحث لغرض تمكنيا مف اصدار القرار المناسب بشأف العامة مدرجة ضمف الموازنة 
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اضافتيا واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيؽ والمطابقة مع الحسابات الختامية لكؿ سنة وتأييد ديواف الرقابة 
 .عمييا واشعار دائرة الموازنة بشأف وضع التخصيصات المالية ليا االتحادي المالية 

 
قياـ الدوائر المعنية بتقديـ موازيف المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحًا فييا مبالغ السمؼ  -2

المرصدة في حساباتيا او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية او االستثمارية بعد تدقيقيا مف قبؿ 
 .االتحادي ديواف الرقابة المالية 

 
الموازنة بجداوؿ تفصيمية مدققة وموضح فييا مبالغ السمؼ والجيات دائرة تقوـ دائرة المحاسبة بتزويد -4

االتحادية العامة المصروؼ ليا مؤيدة بذلؾ صحة البيانات الواردة فييا والمدرجة تخصيصات ليا ضمف الموازنة 
 مدار البحث ولكؿ سنة عمى حده .سنوات لم
 
رفع التوصية الى مجمس الوزراء االتحادي التخاذ قرار بأطفاء واضافة التخصيصات تقوـ دائرة الموازنة ب-5

غراض التسوية القيدية وعمى اف تكوف ىذه السنة االخيرة المالية ليا دوف اف يترتب عمييا صرؼ فعمي وأل
 بتسويتيا .

 
محافظات الموجود ( ) خمسوف مف المائة ( مف ايرادات المنافذ الحدودية الى ال% 52تخصيص نسبة ) -ب

او انجاز مشاريع استثمارية او تمويؿ فييا تمؾ المنافذ عمى اف تخصص تمؾ المبالغ لتقديـ الخدمات لممحافظة 
ة عمى اف ػػػػػالمشاريع المستمرة في المحافظة ضمف أبواب الموازنة او اعمار المنافذ الحدودية في كؿ محافظ

ادة ) ػػػػػػمف النسبة المذكورة استنػػػػػػادا الحكاـ الم % ( 02ودية  عف )التقؿ النسبة المخصصة العمار المنافذ الحد
 5929يف دائرة الموازنة المرقم يوكتاب 0202 لسنة( 02)االتحادية رقـ  العامة  ( مف قانوف الموازنةثانيا  / 29
 2 02/4/0202في  6227و  29/4/0202في 
 
مبمغ المكافات المنصوص عمييا بالبند الحادي عشر مف المادة عمى وزارة المالية االتحادية إعادة تخصيص  -ج
المعدؿ سواء اذا كانت األمواؿ تعود الى الدوائر  0229( لسنة 7( مف قانوف استرداد أمواؿ العراؽ رقـ ) 4)

مدولة الممولة مركزيا او ذاتيا بعد إيداع األمواؿ المستعادة وفقا لمقانوف ايرادا نيائيا لحساب الخزينة العامة ل
  2 0202لسنة  (02)االتحادية رقـ  العامة  ( مف قانوف الموازنة46استنادا الحكاـ المادة )

 
 -% ( مف اإليػػػػػرادات الضريبية الى الييئة العامة لمضرائب وتوزع كاالتي : 2يخصص )-دػ 
 
 تحصمة مف فرض % ( حوافز الى موظفي الييئاه شيريا عمى أساس النسبة المئوية لاليرادات المس 22) -

 2الضريبة ومركز الييأه                
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 2( لتأىيؿ البنى التحتية لمييئة  72)  -
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة / خامسا ( مف قانوف الموازنة  28استنادا الحكاـ المادة )

 
رقـ فرض رسوـ المركبات ( مف قانوف  0ة اإليرادات المستحصمة عف تطبيؽ احكاـ المادة ) ػػػػػد كافػػػػػػػػػتقي  - ىػ
إضافة مايقابميا مف االتحادي ويخوؿ وزير المالية ايرادا نيائيا لحساب الخزينة العامة لمدولة  0225( لسنة  42)

رقـ االتحادية العامة الموازنة ( مف قانوف  9استنادا الحكاـ المادة ) تخصيصات مالية لمجيات ذات العالقة 
 220249و  22202المرقميف  مع مراعاة ما ورد باعمامي وزارة المالية / دائرة الموازنة 0202لسنة ( 02)

 2 5/9/0229و  0/2المؤرخيف في 
 
( لسنة  29أوال( مف قانوف رقـ ) -2تؤوؿ كافة اإليرادات المستحصمة والمستوفاة وفقا الحكاـ المادة )  –و

قانوف رسـ طابع الحممة الوطنية لبناء المدارس ورياض األطفاؿ الى موازنة وزارة التربية ايرادا نيائيا  0229
ضافة مايقابميا مف تخصيصات مالية لمجيات إ االتحادي  ويخوؿ وزير الماليةلحساب الخزينة العامة لمدولة 

 2 0202لسنة ( 02)االتحادية رقـ العامة ( مف قانوف الموازنة  28استنادا الحكاـ المادة )ذات العالقة 
 
(  دينار ) خمسة وعشروف الؼ دينار ( لمشخص  05222يفرض طابع ضريبي بمبمغ مقطوع مقداره )  -ز

% ( منيا  ايرادا نيائيا لمخزينة العامة  92لمطارات العراقية وتقييد ) الواحد عف السفر الخارجي في جميع ا
ثانيا ( مف – 28% ( منيا لسمطة الطيرف المدني لتطوير المطارات استنادا الحكاـ المادة )  22لمدولة و ) 

بإصدار الضوابط  الييئة العامة لمضرائبعمى اف تقـو  0202( لسنة 02قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ )
واشعار دائرة المحاسبة بااليرادات المتحققة والمحولة لحساب   2/2/0202الالزمة لتنفيذ الفقرة أعاله اعتبارا مف 

 2الخزينة العامة لمدولة شيريا 
 
فيما يخص وزارة  0202لسنة /(02)االتحادية رقـ العامة مف قانوف الموازنة (  07نشير الحكاـ المادة )  -ح 
األنير والجزرات داخؿ األنير الرئيسية ) دجمة والفرات ( وقيده رد المائية بشأف بيع واستثمار ناتج كري الموا

% ( مف اإليرادات لموزارة المذكورة لتغطية  22ايرادا الى الخزنية العامة لمدولة عمى اف يعاد تخصيص نسبة )
يمية معدة مف قبؿ الوزارة المذكورة تقدـ الى دائرة وفؽ كشوفات تحمنفقاتيا بما فييا نفقات كري األنير والجزرات 

المحاسبة ومؤيده مف قبؿ الرقابة الداخمية في الوزارة المذكورة ومف ثـ اشعار دائرة الموازنة بجداوؿ اإلضافة 
( اشير مف تاريخ اإلحالة القطعية استثناءا مف  9وعمى المشتري نقؿ ناتج الكري خالؿ مدة أقصاىا )المطموبة 

 2المعدؿ  0222( لسنة  02ف بيع وايجار أمواؿ الدولة رقـ )قانو 
 

 ــ المخالفات المالية :ــ 22المادة ــ
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عمى الموظؼ المالي المسؤوؿ عف الصرؼ في حالة وقوع أو اكتشاؼ مخالفة لمتعميمات المالية والمحاسبية اف 
يعتبر مسؤواًل عف التجاوز في يثبت رأيو عمى مذكرة الصرؼ تحريريا" لغرض اطالع اآلمر بالصرؼ عمييا و 

حالة عدـ تثبيت ذلؾ عمى مستندات الصرؼ اعتمادًا عمى سجالت التخصيصات وعميو ابالغ ديواف الرقابة 
احكاـ قانوف مف خالؿ ممثميو الموجوديف في الوزارة او الدائرة وفقا" لمتشريعات المعنية ومراعاة االتحادي المالية 

 .المعدؿ  0229( لسنة  6) رقـاالتحادية االدارة المالية 
 

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

 -استئجار العقارات والبنايات والطائرات  : -اوال" :
تعفى الدوائر الممولة مركزيا" مف دفع بدؿ االيجار لالبنية والعقارات التي تشغميا اذا كانت ىذه العقارات -2

لوزارة المالية ومخصص ليا وفؽ االصوؿ مؤكديف عمى صيانة العقارات والمباني التي تقع ضمف واالبنية تعود 
 مسؤولية الدوائر الشاغمة ليا .

 
اذا كاف المستاجر والمؤجر مف دوائر الدولة الممولة مركزيا والتعود العقارات واالبنية لوزارة المالية بؿ لدائرة -0

اجرة مف بدؿ االيجار وتكوف صيانة العقارات والمباني ضمف مسؤولية الدائرة ممولة مركزيا فتعفى الدائرة المست
 .6/0/0228في  0702الدائرة القانونية المرقـ   وزارة المالية /  ليا استنادا لكتاب الشاغمة

 
والدوائر اما اذا كانت الدائرة الممولة مركزيًا او ذاتيًا تستأجر عقار او بناية  مف الشركات والييئات العامة -2

اما اذا كاف المستأجر مف  0222لسنة  02الممولة ذاتيا يكوف التأجير وفؽ قانوف بيع وايجار امواؿ الدولة رقـ 
دوائر الدولة والقطاع العاـ بما في ذلؾ الممولة ذاتيًا والمؤجرة مف القطاع الخاص يجري العمؿ وفؽ ماجاء 

في (  2882ؿ. ص /) المرقـسابقا ( قتصادية الشؤوف اال المجمس الوزاري لالقتصاد ) لجنةبكتاب 
 .06/7/0222في  02795المبمغ بكتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقـ  8/7/0222
 
يكوف حجز تذاكر السفر أليفادات موظفي الوزارات والجيات غير المرتبطو بوزارة والمحافظات ومجالس  -4

طيراف وايضًا في حالة  المحافظات عمى شركة الخطوط الجوية العراقية بأستثناء الدوؿ التي التتوفر الييا رحالت
يتـ التنسيؽ مباشرة مع الشركة أعاله عمى الحجوزات في المدة المحددة لاليفادات وعمى اف  الحصوؿ تعذر 

في  22/28270لتنظيـ عممية الحجوزات أستنادًا ألعماـ األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ـ.ف/
9/20/0224  2 
 
الرئاسات الثالث والوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماء المشموليف بقرار  الزاـ-5

 رؼوعمى غلمف يتقاضى راتب ومخصصات مميوف ونصؼ دينار شيريا وما فوؽ  التموينيةحجب البطاقة 
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القطاع الخاص بشاف أصحاب التجارة والييئة العامة لمضرائب تزويد وزارة التجارة بقاعدة البيانات المتوفرة لدييـ 
 2 0202لسنة  (02االتحادية رقـ )العامة مف قانوف الموازنة  (40استنادا الحكاـ المادة )

 
 -مخصصات السكن وااليفاد :  -ثانيا" :

بشأف نفقات  0228( لسنة / 45/ ثانيًا/أ( مف قانوف الخدمة الخارجية رقـ ) 24العمؿ وفؽ المادة ) -2
 2لموظفي الخدمة الخارجية العامميف خارج العراؽ  السكف 

 
اال بقانوف ويراعى اليجوز صرؼ مخصصات بدؿ السكف لمموظفيف والعامميف في اجيزة الدولة -0

 حجب تمؾ المخصصات في حالة تحمؿ الخزينة العامة لنفقات السكف.
 

 في  07/220/ 0/2ة رقـ ؽ/ػػػػػرة القانونيػػػػػمراعاة العمؿ بأعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء / الدائ -ثالثا":
           ة غير المرتبطة ػػػػػػاًل لموزارة او الجيػػػػػدـ تجديد عقد ايجار المباني المتخذة موقع بديػػػػػػػػبشأف ع 7/2/0222

 المحافظة. بوزارة او
 

 المعمـ بكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء  0220لسنة / 262ـ ػػػػػنشير الى قرار مجمس الوزراء رق -رابعًا:
 رورة القصوى ػػػػػضاء عند الػػػػبشأف صالحية استئجار دور سكنية لألطب 22/22/0220في  20259المرقـ  
 وخصوصًا لألختصاصات النادره. 
 

( 42أف اعضاء الحكومة االنتقالية الػػػػػواردة باألمر الديواني رقـ )ػػػػػنشير الى البند اواًل وثانيًا وثالثًا بش -خامساً 
وكتػػػػػػاب مكتب  2/8/0229فػػػػػي  (48/2074ـ )ـ . ت /ػػػػػػاب مكتب رئيػػػػػػس الػػػوزراء المرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصادر بكت

 . 27/20/0229( في 28/7698رئيس الوزراء المرقػػػـ )ـ .ت/
 

( في  46220االلتزاـ بما ورد بأعماـ الدائرة القانونية/ وزارة المالية بشأف ضوابط االيفاد والسفر المرقـ) ًا ـدسسا
( في 9622واعماميا المرقـ ) 5/5/0222( في 29578المعدؿ باعماـ الدائرة المذكورة بالرقـ ) 29/22/0229
( في 8/2/2/9/40626)ـ ت/المستند لكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ  0/2/0222

و  05/22/ و08/8المؤرخة في  24042و72496و  52227و 54482وتعاميميا المرقمو  22/20/0222
في  2506و  02/9/0220في  75250و  6/8/0220فػػػػي  62444و  02/0/0220و 0222/ 22/22
في  0/0/07/2629ائرة القانونية المرقـ ؽ/واعماـ االمانة العامػػػػػػة لمجمػػػػػػػس الػػػػػػػػػوزراء / الػػد9/2/0222

بشأف تخفيض مخصصات األيفاد التي يستحقيا الموفد عف كؿ ليمو يقضييا خارج العراؽ واعتبارا  02/2/0225
 . 4/2/0225مف 
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 ضوابط االيفاد الخارجي وكاالتي :ػ -ًا:سابع
 تحديد السبب الحقيقي  الخاص بكؿ ايفاد .-2
اىـ مساىمة فعالة في الدراسة او االعماؿ التي بسببيا تقرر ايفاده النجاز ىذه يقتصر االيفاد عمى مف س-0

الميمة حصرا واالبقاء عمى تخفيض واعداد الموفوديف وحصرىا لالغراض الضرورية جدا مع تحديد مدة االيفاد 
 بالمدة االقؿ .

العراؽ اف كانت الخزينة العامة تتحمؿ يمنع منعا باتا اقامة الدورات او الورش وعدـ تنظيـ اي مؤتمر خارج -2
 نفقاتو جزءاو كال .

عػػػػدـ ايفػػػػػاد الموظؼ الى خارج العراؽ لمحصوؿ عمى سمة الدخوؿ ) الفيزا( اال اذا كاف ذلؾ عمى حسابو -4
 الخاص .

فتكوف مدة  تقتصر مدة السفر عمى يوـ واحد ذىابا ويوـ واحد ايابا اال اذا كاف االيفاد الى غير دوؿ الجوار-5
ر يوماف ذىابا ويوماف ايابا واف زادت مدة السفر عف ذلؾ فيتحمؿ الموظؼ نفقات السفر مف حسابو ػػػػالسف

 الخاص .  
يتـ التقيد بالدرجة التي يستحقيا الموفد لمنقؿ بالطائرة او الحجز بالفندؽ واذا قاـ بالحجز بدرجة اعمى مف -6

 حقاقو وبيف قيمة تذكرة السفر او قائمة الفندؽ .استحقاقو فيتحمؿ الموفد الفرؽ بيف است
يقتضي عمى الوزارات او الجيات االخرى تحديد مدة االيفاد باقؿ االياـ واف يذكر عددىا بامر االيفاد واذا -7

 تجاوز الموفد مدة االيفاد المقررة الي سبب كاف فاف تمؾ االياـ الزائدة التتحمميا الخزينة العامة.
باستخداـ وسائط النقؿ العامة لمتنقؿ في المدينة الموفد الييا واف يقتصر التنقؿ مف الفندؽ الى يمتـز الموفد -8

 المكاف الذي تعقد فيو االجتماعات اف كاف مكانيا خارج الفندؽ .
 -يستثنى مما تقدـ الحاالت االتية :-9

 2ايفاده وتنقالتو وسكنو ذي تتحمؿ الجيات الموفد الييا الموظؼ جميع نفقات ػػػػػػاد الػػػػأػ االيف
ب ػ 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 

 موظفي مكتبو ومدير عاـ الدائرة ذات العالقة المباشرة بتمؾ االجتماعات . الوفد وواحد مف مرافقيو وواحد مف
 

 المستمزمات السمعية –ب 
ترشيد استيالؾ الوقود والماء والكيرباء وتفادي اي ىدر فييا وعمى كافة الوزارات والجيات غير المرتبطة -2

ىي اقؿ بكثير مف كمفتيا الحقيقية واف  بوزارة والمحافظات و مجالس المحافظات مراعاة باف اجور ىذه الخدمات
 خزينة الدولة تتحمؿ دعـ غير مباشر ليذه الخدمات لذلؾ نؤكد عمى ضرورة الضغط عمييا  وترشيد استخداميا .

 
االبقاء عمى التخفيض في اعداد العامميف مف موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبموماسية الذي تـ  -0

وعمى وزارات ) الثقافة ,التجارة,الدفاع,الصحة والبيئة,التعميـ  0228لعاـ التحادية عامة االبموجب قانوف الموازنة 
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العالي والبحث العممي(غمؽ الممحقيات او نقميا الى مقر السفارات واالبقاء عمى التخفيض الذي حصؿ لعدد 
( لسنة 02االتحادية رقـ )ة العام/ ثالثا ( مف قانوف الموازنة 05استنادا الحكاـ المادة )0228موظفييا لعاـ 

0202 2 
 
لوزارة الخارجية اعادة تاىيؿ المباني والدور التابعة ليا في الدوؿ التي توجد فييا سفارات وقنصميات -2

الستخداميا كمباني لمسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة )بدؿ االيجار ( عف طريؽ المناقمة مف 
العامة نيًا(  مف قانوف الموازنة ثا - 05) المادة ألحكاـ تخصيصات ايجار المباني ليذه الػػػػوزارة استنادا 

 2 0202لسنة / (02)ة رقـ  ػػػػػاالتحادي
 
تقوـ الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عمييا مف التزامات خارجية في المنظمات العربية  -4

بشرط اف تحصؿ  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة والدولية وضمف المبالغ المرصدة في قانوف  الموازنة 
حكومة العراؽ عمى استحقاقيا مف الوظائؼ والمواقع اإلدارية في تمؾ المنظمات وحسب نسبة المساىمة التي 

 2/ رابعا ( مف القانوف المشار اليو أعاله 05يساىـ بيا العراؽ استنادا الحكاـ المادة )
 

 جـ ــ صيانة الموجودات 
ولة ) االثاث , االجيزة , المكائف , االالت ػػػودات الدولة المنقػػػة والدورية لموجػػػػػػة الوقائيػػػػػراء الصيانػػػاج ىػػػػيراع-2

د لذلؾ بما فييا صيانة االثاث واالجيزة والمكائف واالالت   ػػػػكاالبنية والعقارات وفؽ برنامج زمني يع ( وغيرالمنقولة
. 
 
لمجمس  االمانة العامةمرفؽ كتاب  0226( لسنة/289( مف قرار مجمس الوزراء المرقـ )0) رةػػػنشيرلمفق – 0

المتضمنو السماح لموزارات والجيات غير 22/7/0226في  29072/اعماـ/22/2الوزراء المرقـ ش.ز /
وىذا ينطبؽ  المرتبطة بوزارة المستفيده مف البنايات الحكومية بالصرؼ عمييا وترميميا بما يؤمف حسف استخداميا

 .عمى العجالت والمعدات المستخدمة مف قبؿ الجية المستفيدة وعائديتيا لجية حكومية اخرى
 

 ة بأستثناء النفقات الرأسمالية لممشاريع االستثمارية.ــــــــلرأسماليا اتــــالنفق - 20المادة ــ
يجب مراعاة عدـ شراء او استمالؾ مباني او اراضي جديدة اال في الحاالت الضرورية  واالراضي:المبانػػػػي 

 -ووفؽ الصالحيات القانونية والمالية مع مراعاة االتي :
أ ػػ يشترط توفر االعتمادات المالية الالزمة بما يغطي متطمبات االستمالؾ او الشراء وتسقط التخصيصات 

الحكاـ سنة المالية المختصة اذا لـ يتـ االستمالؾ او الشراء فعال" استنادا" المعتمدة لذلؾ الغرض بأنتياء ال
 .   المعدؿ  0229( لسنة  6( مف الفصؿ الرابع مف قانوف االدارة  المالية االتحادية رقـ ) أ/ 02المادة )
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 ي الموازنة .ب ػػ االخػػػػػذ بنظر االعتبار كمفة الصيانة الالزمة ليذه االبنية عند وضع التخصيصات ف
 

المعدؿ  2982( لسنة 20) ج ػػ في حالة استمالؾ اراضي او شراء مباني تراعى احكاـ قانوف االستمالؾ رقـ 
 في حالة عدـ توفر ىذه االراضي لدى دوائر الدولة االخرى لغرض استغالليا بشكؿ افضؿ  .

 
الغراض دوائر الدولة محسوبا" عمػػػى غير موازنة د ػػ اليجوز مطمقا" شراء االثاث والسيارات والمكائف والمواـز 

االدارة المختصة كما اليجوز احتسابيا عمى تخصيصػات  )المشاريع االستثمارية ( مف الموازنة مالـ تتضمف 
 -27فقرات المشروع مثؿ ىذه النفقات ولحساب الجية المستفيدة بصورة واضحة وصريحة في ضوء الفقرة )

لوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او اميف بغداد ( مف صالحية اط -خامساً 
قانوف لممشاريع االستثمارية ويتحمؿ مسؤولية مخالفة ذلؾ كؿ مف اآلمر والمسؤوؿ عف الصرؼ ووفقا" لقانوف 

 .     المعدؿ  0229( لسنة  6االدارة  المالية االتحادية رقـ )
      

  -ات احتياطي الطوارئ   :ــ تخصيص 22المادة ــ 
ندرج ادناه الضوابط  0202لسنة/  (02)االتحادية رقـ العامة ( مف قانوف الموازنة 5استنادا الحكاـ المادة/)

 الوزراء االتحادي .مجمس  المحددة ألستخداـ تخصيصات احتياطي الطوارئ مف قبؿ
 
اف لـ  0202تنفيذ القرارات الصادره عف مجمس الوزراء بعد تشريع قانوف الموازنة العامة االتحادية لسنة/ -2

 تكف لتمؾ الوزارات مبالغ مخصصة ضمف الموازنة انفا وكذلؾ في حالة طمب زيادة مبالغ التخصيصات المذكورة. 
 
  0202التشريعية المختصة وتنفذ خالؿ السنة/ المبالغ التي تترتب عمى تنفيذ القوانيف التي تقر مف الجيات-0

 والتشكيالت التي استحدثت بموجب تشريعات )التمويؿ المركزي(.
 
 تمبية الحاجات الضرورية الممحة التي تتطمبيا الظروؼ الراىنة.-2

 ــ 24المادة ــ 
واالخطاء العسكريو  قانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات الحربيو 0229(  لسنة/ 02نشير الى قانوف رقـ )

وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية المرقـ   0225لسنة  57والعمميات االرىابيو المعدؿ بالقانوف رقـ 
وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية  0222( لسنة/  2ومرفقو تعميمات عدد )  00/6/0222( في 22867)

المطالبة بالتعويضات وكيفيتيا وكتاب الدائره القانونية المتضمنة اسس  29/22/0222( في 8892المرقـ )
(  2التي حمت محؿ التعميمات عدد )  0222( لسنة /4ومرفقو تعميمات عدد )6/7/0222في  28008المرقـ 

بشأف تعويض   02/5/0229في  20822المشار الييا اعاله  وكتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقـ 
وتعميمات  0225( لسنة /57المعدؿ بالقانوف رقـ ) 0229لسنة  02بيف المشموليف بقانوف رقـ /الشيداء والمصا
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(  0وقانوف رقـ ) 5/22/0228في 4526المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد / 0228( لسنة /4عدد )
االخطاء العسكرية قانوف التعديؿ الثاني لقانوف تعويض المتضرريف جراء العمميات الحربية و  0202لسنة 

( في  4527المنشورة في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية بالعدد ) 0229( لسنة  02والعمميات االرىابية رقـ )
المعدؿ عمى الذيف فقدوا مف المناطؽ المحررة  0229( لسنة  02وتسري احكاـ قانوف رقـ )   22/2/0202

 ( مف قانوف الموازنة 62( بعد التدقيؽ األمني استنادا الحكاـ المادة ) 0227 – 0224وذوييـ مف تاريخ )
( وضحايا العبارة في  22وشموؿ ضحايا الزوار البالغ عددىـ ) 0202( لسنة 02االتحادية رقـ ) العامة 

القانوف  ( باحكاـ 26( وضحايا العبارة في محافظة ذي قار البالغ عددىـ ) 290محافظة نينوى البالغ عددىـ )
أ ( مف قانوف الموازنة  – 68( مف المادة ) 0المعدؿ استثناءا وحسب احكاـ الفقرة ) 0229( لسنة  02رقـ )

قانوف تعويض المتضرريف الذيف فقدوا  0229( لسنة/ 5قانوف رقـ )و  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة 
والتعديؿ  0220(لسنة  220وؿ بالقانوف رقـ ) جزءا مف احسادىـ جراء ممارسات النظاـ البائد والتعديؿ األ

المنشورة في الوقائع العراقية ذي العدد  0222( لسنة/0وتعميمات رقـ ) 0228( لسنة  7الثاني بالقانوف رقـ )
 4262المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  0224( لسنة/2وتعميمات عدد ) 5/4/0222( في 4249)

 0222( لسنة/ 26وقانوف رقـ ) 22/8/0225في  24948دائرة المحاسبة المرقـومنشور  22/4/0225في 
المعدلة بموجب  0222( لسنة/ 4قانوف تعويضات ممتمكات المتضرريف مف قبؿ النظاـ البائد وتعميمات رقـ )

( في 4224والموضح فييا عمؿ المجاف و كتاب وزارة العدؿ المرقـ )0225( لسنة / 4تعميمات رقـ )
 بشأف التعويضات عف االضرار التي سببتيا القوات االمريكية. 04/20/0226
 

 ــ  22المادة ــ 
غير المنتظمة في اقميـ العمؿ بالتوصيات ات عمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة او االقميـ او المحافظ

لوحدات االنفاؽ الممولة مركزيًا  وع دراسة ظاىرة تعدد مصادر التمويؿػػػػػػػػػالواردة بمحضر المجنة المختصة بموض
( في 7/0/6859)ش ؿ/ص/ وزراء بموجب كتابيا المرقـػػػػػػػؿ االمانة العامة لمجمس الػػػػػػوالمصادؽ عمييا مف قب

07/0/0222  . 
 

 26-المادة 
العمؿ بما مراعاة غير المنتظمة في اقميـ  اتمحافظعمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة او االقميـ او ال

 24/0/0222( في 5/40/427)ـ خ/ ورد بكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء/ المكتب التنفيذي المرقـ
 المتضمنة توجييات السيد رئيس الوزراء بشأف معالجة الخمؿ في ادارة الدولة ومؤسساتيا.
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 ((القسـم الثالـث ))
 (( اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمـالك)) 

 ينـالتعي-2
غير المنتظمة باقميـ او ات طة بوزارة او االقميـ او المحافظأوآل: عمى الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتب

 -:االتي رئيس مجمس المحافظة مراعاة 
العامة و الممحؽ بقانوف الموازنة  0202مركزيا لسنة/االلتزاـ بعدد القوى العاممة لموزارات والدوائر الممولة   - 2

 .0202لسنة  (02)االتحادية رقـ 
 
إيقاؼ التعيينات في الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات باستثناء الذيف سيتـ تعيينيـ عمى  -0

( المعدؿ وقانوف  0222لسنة ( 6مالؾ وزارة الصحة مف المشموليف ) بقانوف ذوي الميف الطبية والصحية رقـ )
 0227( لسنة  59وقانوف تشغيؿ حممة الشيادات العميا رقـ ) 0227( لسنة  67تشغيؿ الخريجيف األوائؿ رقـ )

ؿ ممؼ التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية الى مجمس الخدمة االتحادي استنادا الحكاـ الفقرة ػػػػعمى اف ينق
بعد مراعاة توفر  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة مف قانوف الموازنة  ثانيا ( – 20ا ( مف الماداة ) )

قبؿ البدء باجراءات التعييف وعمى مجمس الخدمة  0202التخصيصات المالية في موازنة وحدات االنفاؽ لسنة 
 -االتحادي اصدار الضوابط الالزمة بشاف تعييف الموما الييـ  مع مراعاة مايمي :

 
ارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتعويض درجات وظيفية مف أبناء األقميات مف نفس الزاـ الوز  -أ

ثانيا ( مف  – 20المكونات وحسب االلية التي سيتـ اعتمادىا بالتعييف استنادا الحكاـ الفقرة )د ( مف المادة ) 
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة قانوف الموازنة 

يكوف التعييف في الدرجات الوظيفية الشاغرة عف حركة المالؾ في دوائر المحافظة ضمف التشكيؿ الذي  -ب
نتجت عنو الدرجة الشاغرة في القضاء او الناحية دوف توزيعيا عمى بقية الدوائر التابعة لممحافظة مف ضمف 

في  5/28607رة القانونية المرقـ /ؽ/ا استنادًا العماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء / الدائيالوزارة نفس
5/22/0228 . 
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% ( مف الدرجات الوظيفية  25الػػػػزاـ  الػػػػػوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة التقؿ عف )-ج
ويتـ استثناءىـ مف  0226( لسنة  0لشرائح ذوي الشيداء المنصوص عمييـ في قانوف مؤسسة الشيداء رقـ )

لسف التعييف وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلؾ عنػػػػػػػػد اعداد المالؾ الوظيفي في كؿ سنة مع الزاـ الحد األعمى 
ف في مجمس النواب استنادا يالوزارات بتقديـ كشؼ سنوي بذلؾ الى لجنػػػػة الشيداء والضحايا والسجناء السياسي

 2 0226لسنة  ( 0/ خامسا ( مف قانوف مؤسسة الشيداء رقـ ) 27الحكاـ المادة )

% (مف الدرجات  22زاـ جميػػػػػػػػع الػػػػػػػوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص بنسبة التقؿ عف ) ػػػال-د
الوظيفية لممشموليف باحكاـ قانوف تعويض المتضرريف جراء العممميات الحربية واالخطاء العسكرية والعمميات 

 2المذكور  / رابعا ( مف القانوف 20ؿ استنادا الحكاـ المادة )المعد 0229( لسنة  02اإلرىابية رقـ )

 لوزير المالية االتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والييئات والمديريات العامة –ثانيًا 
ر الممولو مركزيًا الممولة ذاتيا والتي تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولو نتيجة لنقؿ خدماتيـ الى مالؾ الدوائ

– 20المادة )ادا الحكاـ ػػػػػلتغطية احتياجاتيا مف الموظفيف عمى اف ال يترتب عمى ذلؾ اي تبعات مالية  استن
 .0202(لسنة 02) االتحادية رقـالعامة مف قانوف الموازنة ثالثا ( 

 
:ػ تمتـز وزارة المالية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمف صدرت بحقيـ قرارات صحيحة مف قبؿ لجنة التحقؽ ثالثا

تـ تزويد  حصرا والتي  0229خالؿ عاـ في دائرة شؤوف المفصوليف السياسييف في االمانة العامة لمجمس الوزراء 
اكتماؿ يتـ  ؿ دائرة الموازنة / قسـ المالؾ ولـر وحدات االنفاؽ بيا مف قباتـ اشعوزارة المالية بتمؾ القرارات و 

( لسنة 04( مف قانوف التعديؿ الثاني لقانوف اعادة المفصوليف السياسييف رقـ )6حسب المادة )إجراءات تعيينيـ 
( خمسوف سنة ولمف احتسبت لو 52المعدؿ واحالة غير الموظفيف منيـ الى التقاعد لمف لدييـ عمر ) 0225/

الفترة المحتسبة مف  عشر سنة او اكثر عمى اف يتـ استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عف( خمسة 25خدمة )
 صص لو مع مراعاة االتي :ػالراتب المخ

 
 .ف وظيفي ترؾ فية المفصوؿ الوظيفةتضاؼ مدة الفصؿ السياسي عمى اخر عنوا -ا
 

(  05تضاؼ مدة الفصؿ السياسي لمف حـر مف التعييف السباب سياسية ومف المشموليف بالقانوف رقـ ) -ب 
تعديؿ قانوف المفصوليف السياسييف عمى اساس الشيادة الدراسية التي حـر مف التعييف بموجبيا  0228لسنة /

 2  6/0/0228في  0702نونية المرقـ الدائرة القاوزارة المالية / بعد حصوؿ موافقة لجنة التحقؽ استنادا لكتاب 
 
اذا عيف المفصوؿ السياسي او اعيد تعيينو قبؿ مصادقة لجنة التحقؽ تضاؼ مدة الفصؿ السياسي عمى  -ج

 2 اخر عنواف وظيفي وصؿ اليو
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اذا حصؿ المفصوؿ السياسي عمى شيادة اعمى اثناء مدة الفصؿ السياسي فانو يخير بيف اضافة مدة  -د 

االخيرة التي حصؿ عمييا عمى اف  سي عمى اخر عنواف ترؾ فية الوظيفة او اعتماد الشيادةالفصؿ السيا
 2 تحتسب مدة الفصؿ السابقة عمى  الحصوؿ عمى الشيادة الغراض التقاعد مع استقطاع مدة الدراسة 

 
يتـ احتسابيا ف 9/4/0222اذا حصؿ المفصوؿ السياسي عمى شيادة اعمى اثناء الوظيفة العامة بعد تاريخ  -ىػ 

قانوف تعديؿ   0220لسنة/ 222/ثالثًا / د ( مف قانوف رقـ / -2في حالة تقديـ طمب مف الموظؼ وفقا لممادة )
الدائرة  وزارة المالية /  استنادا لكتاب  0228( لسنة /00قانوف رواتب  موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )

 2 6/0/0228في  0702القانونية المرقـ 
مصادقة لجنة التحقؽ في االمانة العامة لمجمس الوزراء يتـ اشعار وزارة المالية بغية قبوؿ تعيينيـ عند  -و

( 4244المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 0222( لسنة/2واستحداث الدرجات والعمؿ بالتعميمات رقـ )
 .25/0/0222في 
 
في  0/5/07/02545العامة لمجمس الوزراء المرقـ ؽ/ االمانةباعماـ مراعاة العمؿ بما ورد بالكراس المرفؽ  -ز

 بشأف أحتساب فروقات الرواتب االسمية لممفصوليف السياسييف .22/7/0225
 
وازنة ػػػػػػمراعاة عند احتساب مدة الفصؿ السياسي توفر التخصيص المالي والدرجة والعنواف الوظيفي ضمف م -ح

 2ومالؾ الجية ذات العالقة 
 
الذيف لـ يباشرو في وظائفيـ اال بعد مف المفصوليف السياسييف دـ جواز الغاء اوامر تعييف الموظفيف ػػػػػػع -ط 

( مف قانوف 26ادة )ػػػػػػػػـ استنادًا الى نص المػػػػػػػػػػػػالو بالبريد المسجؿ الى عناوينيػػػػـ بامر التعييف او ارسػػػػػػػتبميغي
وتعميمات الخدمة المدنية 2999( لسنة 2المعدؿ بالقانػػػػػوف رقـ ) 2962ة /ػػػػػػػػػػػػلسن (04ة رقـ )ػػػػػػة المدنيػػػالخدم
وحسب كتاب االمانة  العامة لمجمس الوزراء / دائرة التنسيؽ الحكومي وشؤوف   2962( لسنة /2رقـ )

 2 7/2/0228في (  595/اعماـ/4المواطنيف رقـ )ت ح ـ/
 

تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بإعادة ) أعضاء مجالس االقضية والنواحي والمحافظات  -:رابعا 
والنواب والوزراء والمحافظيف ورؤساء الوحدات اإلدارية ( الى وظائفيـ التي كانوا يشغمونيا قبؿ انتخابيـ وعمى 

وتحتسب المدة التي قضاىا المذكوريف أعاله في وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي ليـ 
ثانيا ( مف  – 20تمؾ المجالس خدمة ألغراض العالوة والترفيع والتقاعد استنادا الحكاـ الفقرة ) و ( مف المادة )

 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة قانوف الموازنة 
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عدـ التعييف في اية وظائؼ قياديو ) مدير عاـ فما فوؽ ( مالـ يوجد ليا درجو في قانوف الوزارة او -أ  : خامسا 
اواًل ( مف قانوف  -24الجيو غير المرتبطو بوزارة اوتعميمات اشغاؿ المنصب  وذلؾ استنادا الحكاـ المادة     )

اـ االمانة العامة لمجمس الوزراء / الدائرة القانونية مع مراعاة اعم 0202لسنة (02)االتحادية رقـ العامة الموازنة 
بشأف الية ترويج طمبات التعييف والتكميؼ مف خالؿ مكتب السيد  02/2/0229في  0/2/07/0552المرقـ ؽ/

 رئيس الوزراء .
 
مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) ش  0224لسنة  07س الوزراء رقـ ػػػػػرار مجمػػػػاة قػػػمراع -ب
بشأف احالة اصحاب الدرجات الخاصة عمى التقاعد بدرجة مدير  00/2/0224في (  0274/ اعماـ /22/2ز 

جمس عاـ بناءُا عمى طمبيـ مف المرشحيف لوظيفة وكيؿ وزارة او مستشار او درجة خاصة بتوصية مف قبؿ م
 تتـ المصادقة عميو مف قبؿ مجمس النواب.  ولـ الوزراء الى مجمس النواب بقرار مف مجمس الوزراء

 
عمى الوزيرالمختص اورئيس الجية  غير المرتبطة بوزارة احالة الموظؼ بدرجة )مدير عاـ فمافوؽ( والذي  -ج

( 9حكاـ  قانوف التقاعد الموحد رقـ )اليدير تشكيؿ اداري بمستوى مديرية عامة فما فوؽ عمى التقاعد وفقًا ال
او ينقؿ الى دائره اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانو الوظيفي وبموافقة المعدؿ   0224لسنة 

الجية المنقوؿ الييا ويسري ذلؾ عمى موظفي اقميـ كوردستاف وفقًا لقانوف التقاعد النافذ في االقميـ عمى اف يقدـ 
لية االتحادي الى مجمس النواب تقرير باسماء الموظفيف بدرجة مدير عاـ فما فوؽ الذيف لـ ديواف الرقابة الما

االتحادية العامة ػػ ثانيًا( مف قانوف الموازنة  24يديرو تشكيؿ اداري بمستوى مديرية عامة استنادا الحكاـ المادة )
 . 0202لسنة  (02)رقـ 
 
يمتـز مجمس الوزراء بارساؿ أسماء المكمفيف بمناصب رؤساء الييئات المستقمة والدرجات الخاصة ووكالء  -د

ويمتـز مجمس النواب باتخاذ قراره  22/6/0202الوزارات والمستشاريف الى مجمس النواب بموعد أقصاه 
العامة ( مف قانوف الموازنة  58) ( يوـ مف تاريخ ارساؿ األسماء استنادا الحكاـ المادة 22بالتصويت خالؿ )

 2 0202لسنة  (02)االتحادية رقـ 
 
 05/22/0228في (  40/2982/اعماـ/2/2/8أ.د.ـ)نشير العماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ -ىػ

المتضمف باف يكوف تعييف الحمايات الشخصية مف خالؿ وزارة الداخمية / مديرية حماية المنشأت والشخصيات 
 بغداد حصرًا .في 
 
الزاـ إقميـ كردستاف تزويد وزارة المالية االتحادية بعد تدقيؽ ديواف الرقابة المالية االتحادي بالتنسيؽ مع ديواف  –و

الرقابة المالية في اإلقميـ بالمالؾ الوظيفي لمتشكيالت التابعة لو ) مدني , عسكري ( موزع حسب الدرجة 
داد المحددة لو بموجب جدوؿ القوى العاممة )ج ( المرفؽ والعنواف الوظيفي الشاغر والمشغوؿ والجنس وفقا لالع
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استنادا الحكاـ المادة  22/6/0202في موعد أقصاه  0202( لسنة  02الموازنة العامة االتحادية رقـ ) قانوفب
 2ذكور قانوف المالثالثا (  مف – 22)
 
لمعايير الالزمة وتنفيذىا وضع ا والتخطيط ومجمس الخدمة االتحادي عمى وزارات االتصاالت والمالية –ز

العتماد اليوية البايومترية أساسا في منح المعرفات الحكومية مف رقـ وظيفي ورقـ تقاعدي وضماف اجتماعي 
والزاـ جميع المؤسسات ودوائر الدولة باعتماد التعميمات البايومترية مف اليويات التعريفية لمنتسبييا لغرض 

( اشير مف تاريخ إقرار الموازنة استنادا الحكاـ الفقرة  6خالؿ مدة التتجاوز )تقاطع البيانات والمعمومات مركزيا 
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ ) العامة  / ثانيا ( مف قانوف الموازنة20) ج ( مف المادة ) 

 
 -:النقـــــــــل -0
الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة كافة اال في حالة الرئاسات الثالث و ايقاؼ النقؿ والتنسيب بيف  –أ

باستثناء نقؿ ذوي الشيداء والسجناء لمشرائح كافة وحسب الخبرة واالختصاص بيف دوائر ووزارات الدولة الضروره 
والبند ) ثانيا ( مف  0226( لسنة  0( مف قانوف مؤسسة الشيداء رقـ ) 27كافة وفؽ البند رابعا مف المادة )

عمى اف يكوف ذلؾ في والمشموليف بقوانيف العدالة االنتقالية  0225( لسنة  57( مف قانوف رقـ ) 20لمادة ) ا
حدود التخصيصات المالية المرصدة ضمف موازنة كؿ منيا دوف مفاتحة وزارة المالية بطمب تخصيصات 

( 02)االتحادية رقـ العامة  لثا ( مف قانوف الموازنة ثا – 24ادة ) ػػػػػالمالفقرة ) أ ( مػػػػػػف ة استنادا الحكاـ إضافيػػػػ
منيا  بنفس العنواف الوظيفي والمرتبو المالية التي يشغميا في الدائره المنقوؿوعمى اف يكوف النقؿ  0202لسنة 

وفي ضوء التخصيص المالي المعتمد وضمف موازنة الجية المنقوؿ الييا واليجوز قانونا إعادة احتساب الراتب 
زاـ بالضوابط والتعميمات بشأف النقؿ واشعار دائرة الموازنة/ قسـ ا في ضوء الشيادة ومدة الخدمة مع االلتمجدد

عف كؿ وزارة او جية غير مرتبطة بوزارة  المالؾ شيريًا بجداوؿ الحذؼ واالحداث واالمر الوزاري الصادر
ضمف جدوؿ العناويف المعتمد عميو عند  متضمنة العنواف الوظيفي والدرجة الوظيفية لمموما الييـ والمعتمدة

المصادقة عمى مفردات مالكات التشكيالت المعنية ليتسنى ليا تأشير ذلؾ لدييا واتخاذ ما يمـز بشأف اصدار 
اوامر الحذؼ واالحداث وتزويد قسـ حركة الموازنة الحقًابجداوؿ التخصيصات المطموب نقميا لمموما الييـ مف 

ة ومختومة ػػػػػضمنة تاريخ المباشرة ومقػػػػػدار الػػػػػػراتب والمخصصات كؿ عمى حدة مدققالتشكيالت مدار البحث مت
/ دائرة وزارة المالية ومطبوعة عمى الحاسبة مرفؽ معيا جداوؿ بالحذؼ واالحداث وفؽ الكتابيف الصادريف عف 

 2 20/20/0222في 222845و 9/20/0222في  220772المرقميف / قسـ المالؾ الموازنة 
 
لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظؼ عمى المالؾ الدائـ او -ب

وفؽ ضوابط تصدرىا االمانة العامة لمجمس الوزراء  المؤقت لمعمؿ بالقطاع الخاص بما فييا شركات الجباية
( مف قانوف  27دا الحكاـ المادة ) استناعمى اف تتحمؿ الجية المستفيدة راتب الموظؼ المعار ومخصصاتو 

 .  0202لسنة  (02)االتحادية رقـ العامة الموازنة 
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يكوف نقؿ خدمات منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا الى دوائر التمويؿ المركزي بما فييا ذوي الشيداء   -ج

 2 مع الدرجة والتخصيص المالي وتتحمؿ الجية المنقوؿ الييا فرؽ المخصصات اف وجد
 
%( والتي ال 222ر التمويؿ المركزي الى دوائر التمويؿ الذاتي ) الرابحة ػػػػػػيكوف نقؿ خدمات منتسبي دوائ -د

تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة مع الدرجة والعنواف دوف التخصيص المالي وتتحمؿ الجية المنقوؿ الييا 
 بما فييا ذوي الشيداء . رواتب ومخصصات المنقوليف الييا مف مواردىا الذاتية

 
يكوف نقؿ منتسبي الدوائر الممولة مركزيًا الى دوائر التمويؿ الذاتي التي تتمقى منحة مف الخزينة العامة  -ىػ

 لمدولة مع الدرجة والتخصيص المالي  بما فييا ذوي الشيداء.
 
سواء الرابحة او التي تتمقى منحو  يتـ نقؿ خدمات منتسبي الشركات العامة والييئات والدوائر الممولة ذاتياً  -و

%( مع الدرجة 222مف الخزينة العامة لمدولة الى الشركات العامة او الييئات او الدوائر الممولة ذاتيًا الرابحة )
والعنواف الوظيفي ودوف التخصيص المالي وتتحمؿ الجيات المنقوؿ الييا كافة رواتب ومخصصات المنقوليف 

 يداء.الييا  بما فييا ذوي الش
 
يتـ نقؿ منتسبي الشركات العامة والييئات والدوائر الممولة ذاتيًا والتي تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة  -ز

الى شركات عامة وىيئات ودوائر تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة مع الدرجة والعنواف الوظيفي 
 والتخصيصات المالية  بما فييا ذوي الشيداء.

 
ف نقؿ منتسبي الشركات والييئات الممولة ذاتيًا والتي تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة الى الدوائر يكو  -ح

الممولة مركزيًا مع الدرجة والعنواف الوظيفي والتخصيص المالي وتتحمؿ الجية المنقوؿ الييا فرؽ المخصصات 
 اف وجدت  بما فييا ذوي الشيداء.

 
العامة والييئات الممولة ذاتيًا التي ال تتمقى منحو مف الخزينة العامة لمدولة الى  يتـ نقؿ منتسبي الشركات -ط 

دوائر التمويؿ المركزي مع الدرجة والعنواف الوظيفي دوف التخصيص المالي وتتحمؿ الجية المنقوؿ الييا رواتب 
 ومخصصات الموما الييـ  بما فييا ذوي الشيداء.

 
ية نقؿ خدمات منتسبي الدوائر التابعة لموزارات التي سيتـ فؾ ارتباطيا لوزير المالية االتحادي صالح –ي

والحاقيا بالمحافظة المعنية وعمى الجيات ذات العالقة تزويد دائرة الموازنة / قسـ المالؾ بجداوؿ تفصيمية 
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ر البحث تتضمف الدرجة والعنواف الوظيفي واالسـ الثالثي لكؿ منيـ ليتسنى ليا اجراء الحذؼ واالحداث مدا
 . 0202لسنة  (02)االتحادية رقـ العامة  ( مف قانوف الموازنة  04استنادا الحكاـ المادة )

 
تمتػػػػػـز وزارتي الدفػػػاع والداخمية بتحويؿ المراتب الراغبيف مف حممة شيادة البكموريوس فاعمى الى المالؾ  -ؾ 

االتحادية العامة ثانيا ( مف قانوف الموازنة  – 20المدني في نفس الوزارة استنادا الحكاـ الفقرة )ىػ ( مف المادة )
 2 0202( لسنة 02رقـ )

 
لية نقؿ الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية في جدوؿ القوى العاممة في إقميـ كردستاف عمى وزارة الما -ؿ

لمدوائر ) الجنسية واالحواؿ المدنية والسدود واالنواء الجوية ( الى دوائرىـ االصمية في جدوؿ القوى العاممة لوزارة 
دية ووزارة المالية في إقميـ كػػػػػػردستاف استنادا الحكاـ المالية االتحادية بعد استحصػػػػػػاؿ موافقة وزارة المالية االتحا

 2 0202(   لسنة 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة 60المادة ) 
 
( موظؼ مف الرئاسات الثالثة الى مجمس الخدمة االتحادي مع احتفاظيـ بكامؿ الراتب والدرجة  022ينقؿ ) -ـ

نقميـ ويستمر ذلؾ لمسنوات الالحقة عمى اف يتـ نقميـ بالتنسيؽ مع مجمس الخدمة  الوظيفية التي كانوا عمييا قبؿ
( 02االتحادية رقـ )العامة ثالثا ( مف قانوف الموازنة  – 24االتحادي استنادا الحكاـ الفقرة )ب ( مف المادة )

 2 0202لسنة 
 
وزارة الكيرباء لتغطية حاجات بقية الوزارات لمجمػػػػػس الوزراء مناقمة الموارد البشرية والمالية مف متعاقدي -ف

ادا ػػػػػػػػػػػػػوالجيات غير المرتبطة بوزارة مف التعػػػػػػػػاقدات الضرورية التػػػػػي يحتاجيا مع تخصيصاتيـ المالية استن
 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة / رابعا ( مف قانوف الموازنة  20الحكاـ الفقرة ) ج ( مف المادة ) 

 
عمى مجمس الوزراء فؾ ارتباط وعادة ىيكمة الدوائر واالقساـ في الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة التي -س

تمارس بموجب قوانينيا مياـ مناظره او مماثمة لممياـ المنصوص عمييا في قانوف مجمس الخدمػػػػػػػة االتحػػػادي 
مس في ممؼ الخدمة العامة استنادا الحكاـ الفقرة )ب ( مف المعدؿ لتفعيؿ دور المج 0229( لسنة  4رقـ )

 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة  20المادة ) 

 -: الترفيــــــــع-2
توفر شروط الترفيع والمواصفات والمؤىالت المطموبة بعد التثبت مف يقتضي لترفيع الموظؼ اف يكوف  -أ

ليا وفي نفس التدرج الوظيفي وال يجوز ترفيع موظؼ الى تدرج وظيفي آخر ضمف الوظائؼ لموظيفة التالية 
( 7و  6حكاـ المادة )المنصوص عمييا في دليؿ وصؼ الوظائؼ اال بعد اكمالو المدة المطموبة لمترفيع وفقا" أل

لسنة  04نوف الخدمة المدنية رقـ /وقا0228( لسنة / 00ـ )ػػػػػػػي الدولة والقطاع العاـ رقػػػػػػمف قانوف رواتب موظف
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واعماـ  9/2/0202في  7494واعماـ الدائرة القانونية المرقـ  2962( لسنة /05وقانوف المالؾ رقـ ) 2962/
و  09/5( في 08497و  05782المعدؿ باعمامييا المرقميف ) 09/2/0228في  9262المرقـ /دائرة الموازنة 

اف تكوف خدماتو غير مرضية او نوني مف الترفيع بسبب معاقبتو اضافة الى عدـ وجود مانع قا 4/6/0228
بموجب تقارير تقييـ كفاءة االداء واف يكػػػػػوف اشغػػػاليػػػػا محدد بشروط ومؤىالت معينة مع مراعاة الوصؼ 

في  90220و 02/6/0222في  22878/ ةالوظيفي لموظائؼ العامة المعمـ بكتب الدائرة القانونية المرقم
الجيات ذات العالقة وتوفر التخصيص المالي الالـز في موازنة  02/2/0229في  2222و  02/22/0220

او عف طريؽ اجراء المناقمة مف ضمف التخصيصات السنوية المصادؽ عمييا دوف مفاتحة وزارة المالية بشاف 
مصادقة بما وفؽ الضوابط القانونية وعرضيا عند الطمب إضافة أي تخصيصات مالية لمغرض مدار البحث 

مع مراعاة العمؿ وفؽ الضوابط الواردة بمنشور وزارة المالية / الدائرة القانونية النافذة ينسجـ والتشريعات القانونية 
بشأف مدة ممارسة 24/4/0229في  820/59/27284واعماميا المرقـ  25/7/0228( في 04744المرقـ )

في 222845و 9/20/0222في  220772مينة المحاماة واعمامي دائرة الموازنة المرقميف 
 0222( لسنة 02وضوابط احتساب الخدمة الصحفية بموجب قانوف حقوؽ الصحفييف المرقـ )20/20/0222

الدائرة القانونية كتب و  26/2/0224في  2642و 22/20/0220في  98220 ةالدائرة القانونية المرقموتعاميـ 
بشاف احتساب الخدمة الصحفية واعماـ الدائرة  20/5/0228في  22462و 08/0/0227في  4950ة المرقم

في  02572بشاف عنواف مستشار قانوني لموزارة واالعماـ المرقـ  9/7/0228في  25270المذكورة المرقـ 
 المرقميف  الدائرة القانونيةوزارة المالية / بشاف رفع الغبف عف خريجي المعاىد واعمامي  00/20/0229

في بشاف العالوة والترفيع واستمارات تقييـ األداء  4/20/0220في  96408و  27/7/0220في  56262
ضوء التخصيصات المالية المدرجة ضمف موازنة كؿ جية شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في مجاؿ عممو 

ادة الثورة )المنحؿ( وراه والماجستير او مايعادليما استنادًا لقرار مجمس قيػػػػػادة الدكتػػػػػػى شيػػػػػػبأستثناء الحاصميف عم
 .2987/لسنة 282رقـ 
 

 . 0228( لسنة/00( مف قانوف رواتب موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ )9,8,7,6يتـ العمؿ وفؽ المواد ) –ب 
 
مرفؽ كتاب االمانة  0225لسنة  422يتـ العمؿ بسمـ الرواتب المشار اليو بقرار مجمس الوزراء المرقـ   -ج

  . 28/22/0225في  25727/اعماـ/22/2المرقـ ش.ز/ العامة لمجمس الوزراء
 

( واعماـ وزارة 06/0/0229في (  0/5/07/5222دػػ يراعى اعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )ؽ/
في  9262واعماـ وزارة المالية المرقـ / 05/22/0229( في 46826المالية / الدائرة القانونية المرقـ )

بشأف ترفيع  4/6/0228و  09/5( في 08497و  05782عمامييا المرقميف )بأالمعدؿ  09/2/0228
( في 0/2/07/00460الموظؼ الى درجة معاوف مدير عاـ واعماـ االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )ؽ/
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شرط اجتياز الموظؼ دورة تدريبية في مجاؿ عممو بأستثناء الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه  06/6/0228
 .  2987لسنة / 282تير او مايعادليما استنادًا لقرار مجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ والماجس

 
بشاف الموظفيف الحاصميف عمى الشيادة  09/22/0220في  95286يراعى اعماـ الدائرة القانونية المرقـ  -ىػ 

في  77264و  22/8/0224في  72548المرقميف  الخدمة الوظيفية والمعدؿ باعماميا األولية الجامعية اثناء
بشاف قانوف التعديؿ األوؿ لقانوف رواتب  2/8/0225في  65756واعماـ الدائرة القانونية المرقـ  2/9/0224

و  05804و  92200واعمامات الدائرة المذكورة المرقمة  0220لسنة  222موظفي الدولة والقطاع العاـ رقـ 
 2 24/20/0227و  2/22/0227و  24/22/0226والمؤرخو في  09265

 
 وظائف االدارة الوسطى :ــــ-4

يراعى عند اشغاؿ وظائؼ االداره الوسطى ) مدير اقػػػػػػػدـ , مدير ( انسجاميا مع الييكؿ التنظيمي والنظاـ 
ػػػػػات النافػػػػػػػػذة المحافظة او مجمس المحافظة وفقػػػػػػا" لمتشريعالداخمي لموزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة او 

ولموزيرالمختص استثناء الموظفيف المتميزيف مف شروط اشغاؿ ادارة القسـ عند ترفيعيـ الى العنوانيف المذكوريف 
بشرط اف يكوف الموظؼ المرشح لمترقية الى وظيفة مدير اف يكوف حاصاًل عمى الشيادة االولية الجامعية ) 

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

دائرة  / واعماـ وزارة المالية  2987لسنة / 282مايعادليما استنادًا لقرار مجمس قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ 
و  09/5( في 08497و  05782المعدؿ باعمامييا المرقميف )  09/2/0228في  9262المرقـ /الموازنة 

4/6/0228 . 
 
 -:اشغال وظيفة خبير-2

اف يكوف اشغاؿ وظيفة خبير  04/7/0228( في 28252عماًل بكتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ )
عمى مالؾ مركز الوزارة والتشكيالت التابعة ليا حسب الشروط والمؤىالت الواردة بكتاب ديواف رئاسة الجميورية 

بير في بعض الدوائر والشركات العامة مع مراعاة اشغاؿ وظيفة خ26/4/2982( في 4645) المنحؿ ( المرقـ )
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 والمؤىالت والمواصفات 

لمتضمنة )المياـ والواجبات , توفر المؤىالت العممية , القدرة عمى الدراسة والتحميؿ المطموبة ألشغاليا وا
( 422/52250( و)422/48442بمنشوري دائرة الموازنة/ قسـ المالؾ المرقميف )والمعرفة( وحسب ما ورد 

وعمى اف يكوف ىناؾ شاغر ضمف المالؾ واجتياز الموظؼ دورة 28/22/0229و 08/22والمؤرخييف في 
تدريبية في مجاؿ عممو بأستثناء الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه والماجستير او مايعادليما استنادًا لقرار مجمس 

المعدؿ  29/2/0228في  9262واعماـ وزارة المالية المرقـ /   2987لسنة / 282قيادة الثورة )المنحؿ( رقـ 
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والوصؼ الوظيفي المعمـ بكتاب الدائرة   4/6/0228و  09/5( في 08497و  05782باعمامييا المرقميف )
 . 02/6/0222في  22878القانونية المرقـ 

 
 ـ التعاقــــــــــــــد6

يمنع تعييف العامميف في دوائر الدولة كافة باسموب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود –اواًل 
خدمة فعمية  9/4/0222تيف عمى المالؾ الدائـ بعد ضرورة لتجديد ىذه العقود وتحتسب مدة التعاقد لممثب

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

وائر البمدية ودوائر الماء والمجاري كافة في حالة وجود ضرورة لذلؾ ومف ضمف تخصيصاتيـ المالية األعمى والد
استنادا الحكاـ  0202( لسنة 02االتحادية رقـ)العامة في فصؿ تعويضات الموظفيف المقررة في قانوف الموازنة 

دوف طمب أي تخصيصات إضافية مف وزارة المالية والتعاقد مع المذكور  رابعا( مف القانوف – 0المادة ) 
الباحثيف االجتماعييف في وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية الوارد بجدوؿ ) ب ( النفقات حسب الوزارات الوارده 

وازنة أ ( مف قانوف الم –رابعا  -20بحقؿ أبواب الصرؼ النفقات التشغيمية الجديدة استثناءا مف احكاـ المادة ) 
العامة االتحادية المشار اليو أعاله شرط توفر التخصيصات المالية في حساب تعويضات الموظفيف لموزارة 

 2 المذكورة وعدـ طمب أي تخصيصات إضافية جديدة 
 
تجديد عقود المتعاقد معيـ مف المتقاعديف وتصرؼ ليـ منحو شيرية مقابؿ خدماتيـ التتجاوز المميوف  –انيا ً ث

فة الى الراتب التقاعدي الذي يتقاضونو مف ىيئة التقاعد الوطنية اما بالنسبة لتجديد عقود الخبراء دينار اضا
( لسنة 44واصحاب الكفاءات مف غير الموظفيف فيتـ منحيـ االجور المحددة بموجب قرار مجمس الوزراء رقـ )

/اعماـ 2/22/2ز2ء المرقـ شمرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء/دائرة شؤوف مجمس الوزرا 0220/
بشاف تحديد االجر بالنسبة لمخبراء غير الموظفيف مف المتعاقد معيـ خالؿ السنوات  6/0/0220في  5228/

 السابقة والحاجة مستمرة لخدماتيـ .
 

وتعديالتو كافة بشاف موضوع ضوابط التعاقد مع  0222لسنة 09يمغى العمؿ بقرار مجمس الوزراء رقـ  -:ثالثا 
السادة الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية ومجمس النواب السابقيف المتقاعديف وذلؾ استنادا لقرار مجمس الوزراء 

في  08227/اعماـ/22/2لمرقـ ش ز /مرفؽ كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء ا 0225لسنة  202المرقـ 
0/9/0225   . 
 

د ولـ ػف لمتقاعػالمحالي وظفيفمف الراتب التقاعدي لمم % (   52_) عمى ىيأة التقاعد الوطنية حجز  -رابعا :
عمى اف يطمؽ ة غير المرتبطة بوزارة بما فييا مركبات وعقارات الدولة  ػوزارة او الجيػوا براءة ذمتيـ مف الػيكمم
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العامة ( مف قانوف الموازنة / اوالً  05استنادا الحكاـ المادة )المبمغ المحجوز عند اكماؿ براءة ذمتيـ المالية 
 2  0202/لسنة  (02)االتحادية رقـ 

 
المتضمف اجراءات التعاقد مع المتقاعديف  0229لسنة  082يمغى العمؿ بقرار مجمس الوزراء رقـ -:خامسا 

مرفػؽ كػتاب االمانػة العامة لمجمس الػوزراء المرقػػـ ش ز /  0226لسنة  57ار مجمس الوزراء رقـ استنادا لقر 
 . 04/0/0226في  22/2/5/5825
 
لموزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او مف يخولو ايا منيـ وبناءًا  –أ  –دسا سا

سنوات فعمية بالوظيفة مف الموظفيف اجازة براتب اسمي لمدة  خمسعمى طمب الموظؼ منح مف اكمؿ مدة 
وتحتسب الغراض التقاعد عمى اف تدفع التوقيفات التقاعدية كاممة واالستقطاعات كافو لمرة واحدة خمسة سنوات 

خالؿ مدة تمتعة باالجازة  ويحؽ لمموظؼ خالؿ تمتعو باالجازة العمؿ في القطاع الخاص  استثناءا مف قانوف 
( مف قانوف الموازنة /  اوال06المعدؿ استنادًا الحكاـ المادة) 2992( لسنة /24ضباط موظفي الدولة رقـ )ان

العامة لمجمس الوزراء لسنة  اصدرتيا االمانةوفي ضوء الضوابط التي  0202لسنة / (02)االتحاديو رقـالعامة 
0229. 

 
بوزارة او المحافظات بناءا عمى طمبو انياء عقده  لممتعاقد باجر مع الوزارات او الجيات غير المرتبطة –ب  

اصوليا بموافقة رئيس جية التعاقد او مف يخولو لقاء مكافأة نقدية تعادؿ اجر ثالثة اشير عف كؿ سنة تعاقد 
عمى اف التزيد عف اربعة وعشريف شيرا ويستثنى مف ذلؾ الخبير والمستشار و العسكري ورجؿ الشرطة 

لسنة  (02)االتحادية رقـ العامة ( مف قانوف الموازنة  / ثانيا 06) حكاـ المادة الد ف  استناوالمتقاعديف المتعاقدي
 . 0229وعمى اف يتـ العمؿ وفقًا لمضوابط التي اصدرتيا االمانة العامة لمجمس الوزراء لسنة / 0202

 
ة والمديريات المنقولة الصالحية التابعة ليا دفع أجور لممحاضريف واالدارييف ػػػػػى وزارة التربيػػػػػػعم -سابعا :

وحسب األجور التي تـ والعامميف المجانييف في قطاع التربية  الذيف صدرت ليـ أوامر إدارية ومباشرات سابقة 
ػػػؽ كتػػػػػاب األمانػػػػة مرفػػػ 0202( لسنة  222رقـ ) استنادا لقرار مجمس الوزراء مجمس الوزراء تحديدىا مف قبؿ 

واحكاـ الفقرة ) د ( مف المادة  8/4/0202( في  22/2/5/8929ؿ/2ز2العامة لمجمس الوزراء ذي العدد ) ش
 2  0202( لسنة  02االتحادية رقـ )العامة رابعا ( مف قانوف الموازنة  -20) 
 

ة كافة مف وزارة الداخمية الى متعاقدي وزارة تحويؿ كافة الحراس األمنييف المتعاقديف في الحقوؿ النفطي-ثامنا :
العامة ( مف قانوف الموازنة  67النفط كوف تخصيصاتيـ المالية تدفع مف وزارة النفط استنادا الحكاـ المادة )

 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ )
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 (( عبـاــر م الـــــالقس)) 

 0202تعميمـــات وصالحيـــات تنفيـــذ نفقــــــات المشاريـــــع االستثماريــــــة لعـــام / 
 

األولويات  يػراعى عند اطالؽ الصرؼ عمى التخصيصػػات المعتمدة ضمف نفقػات المشاريػع االستثمارية  -أ -2
نسبة المشاريع االستثمارية وبضمنيا ودرجات المفاضمة بموجب الدليؿ االسترشادي لمعايير المفاضمة الولويات 

االنجاز المالي والمادي لممشروع واف يتـ التنسيؽ بيف الدوائر المختصة في وزارة التخطيط/ دائرة تخطيط 
القطاعات ودائرة البرامج االستثمارية الحكومية والوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة او االقاليـ او المحافظات 

ط/ دائرة البرامج االستثمارية الحكومية باعالـ وزارة المالية / غير المنتظمة في اقميـ عمى اف تقوـ وزارة التخطي
دائرة المحاسبة عند تمويؿ المبالغ لمجيات المنفذة واعطاء االولوية لممشاريع المقرة بحسب البرامج الحكومية 

 2ومشاريع استراتيجية التخفيؼ مف الفقر لغرض تنفيذىا ضمف التوقيتات المحدد ليا 
 

ب ػ  تقوـ دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط / دائرة البرامج االستثمارية الحكومية بنسخ مف 
فتح االعتمادات المستندية وتعزيزىا بشاف المشاريع لجميع وحدات االنفاؽ مع تقارير شيرية وكتب كتب التمويؿ 

 2االعتمادات المستندية يؿ المشاريع ألغراض فتح لممشاريع االستثمارية ومبالغ تمو بالمبالغ الممولة 
 
تمتـز وزارتي المالية والتخطيط بتمويؿ حسابات المحافظات وصندوؽ اعمار المدف المحرره والمتضررة مف  -ج

العمميات اإلرىابية لتخصيصاتيا في الموازنة االستثمارية وتنمية األقاليـ وبرامج إعادة االستقرار المخصصو ليا 
عمى اف تقوـ وحدات  22/9/0202موازنة عمى ثالث دفعات عمى اف اليتجاوز تاريخ تمويؿ اخر دفعو ليذه ال

االنفاؽ بقيد المبالغ المتبقية مف المبالغ الممولة ليذا العاـ الى حساب االمانات ليتـ االستمرار بصرفو لمسنة 
 2الالحقة  

 
غير المنتظمة  اتبوزارة واالقاليـ والمحافظ ير المرتبطةعمى الوحدات الحسابػػيػة في الوزارات والجيػػػػات غ -0

بأقميـ ووحدات القطاع العاـ ) الشركات والييئات العامة ( المكمفة بتنفيذ المشاريػػػع واالعمػػػاؿ تزويد دائرة 
( اياـ مف الشير التالي لمشير الذي وقع فيػػػو الصرؼ 22المحاسبػػػة في وزارة الماليػػػة في موعد ال يتجاوز )

حتى الشػيػػر الػػذي يخصو الجػػػداوؿ مبوبو حسب  2/2/0202تػػجمعػة مف بجداوؿ شيرية تتضمف مصروفاتيا الم
مع تسمسالت تبويبيا  في الموازنة ) الحسابات الرئيسية والفرعية ( وتشمؿ ىذه الجػػػداوؿ مصروفات المشاريع 

تقصير عف الحسابيو مسؤولية ال ويتحمؿ رئيس الوحدهتفاصيؿ سمؼ االعتمادات المستندية ) سنوي , تراكمي ( 
اي تأخير في ارساؿ البيانات  وتتوقؼ دائرة المحاسبة في وزارة المالية عف تمويؿ تخصيصات الجيات التي 
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اإلقميـ او او تتأخر عف إرساؿ الجداوؿ لشيريف متتالييف واعالـ الوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة 
 . بذلؾشركات والييئات العامة ( المحافظات غير المنتظمة بإقميـ ووحدات القطاع العاـ ) ال

 
غير المنتظمة ات عمى الوحدات الحسابية في الوزارات والجيات غير المرتبطة بػوزارة واالقاليـ والمحافظ-ػ أ2

) الشركات والييئات العامة ( المكمفة بتنفيذ المشاريع واالعماؿ تزويد دائرة المحاسبة  بأقميـ ووحدات القطاع العاـ
( اياـ مف الشير التالي لمشير الذي وقع فيو الصرؼ بجداوؿ شيرية وسنوية بالمبالغ 22في وزارة المالية خالؿ )

ي يخصو الجدوؿ حتى الشير الذ 2/2/0202المقيدة عمى حساب سمؼ المشاريع وبمستوى المشاريع مف 
 ويتحمؿ رئيس الوحدة الحسابية مسؤولية التقصير عف اي تاخير في ارساؿ الجداوؿ الشيرية والسنوية .

 
نياية  ( اياـ مف22ب ػ تقدـ الوزارات ودوائر اقميـ كردستاف كافة حساباتيا الشيرية )موازيف المراجعة في موعد )

 ف ثـ ترسؿ الى وزارة المالية االتحادية/ دائرة المحاسبة.كؿ شير الى وزارة المالية في اقميـ كردستاف وم
 
عمى دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج االستثمارية الحكومية بتقرير  -أ  -4

ولممحافظات  ولمجيات غير المرتبطة بوزارةموحد لممصروفات الفعمية عمى مستوى كؿ مشروع لموزارات  شيري
( يوما مف تاريخ انتياء الشير 02حتى نياية الشير المعني وذلؾ خالؿ ) 2/2/0202واالقاليـ ابتداء مف 

 2المختص مبوبػػػو حسػب تسمسالت تبويبيا ) الحسابات الرئيسية والفرعية (  في جداوؿ المشاريع  
 

بياف مالحظاتيا ومقترحاتيا حوؿ التقرير الموحد عمى وزارة التخطيط / دائرة البرامج االستثمارية الحكومية   -ب 
 2المجمس الوزاري لالقتصاد  المذكور الى

 
عمى دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج االستثمارية الحكومية خالؿ مدة -5

والمتعمقة  22/20/0202بجداوؿ الحسابات الختامية لمسنة المالية المنتيية في  22/2/0202اقصاىا 
 . بالمشاريع االستثمارية لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات 

 
 
غير المنتظمة بأقميـ تزويد الدوائر المعنية  اتعمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة واالقاليـ والمحافظ -6
 او مايحؿ محميا باالتي بمتطمبات االدراج لممشاريع والخطط التعاقدية ومنيا ما مبيف في ادناهي وزارة التخطيط ف
2 
 
لممشاريع كافة  التي تعد بموجب  ةيواالقتصادية والبيئدراسات الجدوى الفنية الفنية والبيئية او تقارير النسخ مف -أ
الصادرة  2984( لسنو 2)أسس دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية والتقييـ الالحؽ لمشاريع التنمية رقـ  عميماتت
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وزارة التخطيط بموجب كتاب عف مجمس التخطيط )الممغى( و أسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادره 
 2مايحؿ محميا او تعديميا لممشاريع التي يقترح ادراجيا او  07/22/0228( في 422المرقـ )

 
 

ممشاريع الجديدة المقترحة لمسنة التي والبيئية او التقرير الفني والبيئي ل دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية  –ب 
تخطيط القطاعات تمييا لممصادقة عمييا وتتحمؿ تمؾ الجيات المسؤولية القانونية عف عدـ تقديـ ذلؾ وعمى دائرة 

وعدـ  ادراج أي مشروع استثماري ال يتضمف دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية  مراعاة ذلؾفي وزارة التخطيط 
والبيئي عمى اف يكوف اختيار المشروع وفؽ الفجوات التنموية والقطاعية والمكانية او التقرير الفني والبيئية 

المجمػػػػػػػس الوزاري لالقتصاد ) اب ػػػػػػػػمع مراعاة الفقرة سابعًا و ثامنًا الواردة بكتالمعتمدة مف قبؿ وزارة التخطيط 
 2   0222/ 29/20في  ( 570س.ؿ/) رقـ سابقا( لجنة الشؤوف االقتصادية 

 
/ سادسا ( مف قانوف  2دراسة الجدوى لمشروعات التشريعات ذات األثر التنموي استنادا الى نص المادة ) -ج

 2 وفؽ االستمارات التي تعدىا الدائرة القانونية في وزارة التخطيط  0229( لسنة  29وزارة التخطيط رقـ ) 
 
لتعاقدية السنوية وحسب متطمبات تمؾ الجيات بخطتيا االعامة دائرة العقود الحكومية / تزويد وزارة التخطيط  -د

( في  4/7/26400مع مراعاة االعماـ الصادر مف وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد )
4/8/0224   . 
 
 وأسموب التعاقدنسخ مف المراسالت الخاصة بالمراحؿ التحضيرية والتنفيذية بما فييا اختيار اسموب التنفيذ  -ىػ 

واالعالف واالحالة والمباشرة بتنفيذ المشاريع والعقود التي تبـر بشأنيا والمدد االضافية و اوامر التغيير وكذلؾ 
 . تزويدىا بنسخ مف المراسالت الخاصة بأطالؽ الصرؼ

 
القطاع غير المرتبطة بوزارة واالقميـ والمحافظات غير المنتظمة بأقميـ وشركات جيات تتولى الوزارات وال -7 

العاـ تزويد الدوائر الفنية ذات العالقة في وزارة التخطيط  بتقارير تتضمف الخطة االنتاجية السنوية لممشاريع 
القائمة بما فييا خطة االنتاج والطاقة التصميمية والطاقة المتاحة والطاقة المستيدفة مف االنتاج ليتسنى لتمؾ 

 تغذية عكسية لخطط الجيات االنتاجية المستقبمية . منيا ك الدوائر عكس ىذه البيانات لالستفادة
 
غير  اتميـ والمحافظعمى الجيات المنفذة لممشاريع في الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة واالق -8

وفقا  2/2/0202المنتظمة بأقميـ  رفع تقارير المتابعة والمصروؼ الى وزارة التخطيط  لممدة المبتدئػو بتاريخ 
( اياـ مف نياية الشير الذي تـ فيو الصرؼ 22والتعميمات المعدة مف قبؿ الوزارة المذكورة وخالؿ ) لالستمارات
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ويكوف رئيس الدائرة او مف ينوب عنو في حالة غيابو مسؤوؿ عف عدـ ارساؿ ىذه التقارير اصوليًا في الموعد 
 المحدد  . 

 
اء عمى اف تقترف بالمزيد مف االجراءات والخطوات التركيز عمى زيادة االنتاج واالنتاجية ورفع كفاءة االد-9

الحازمة و الجادة وتطبيؽ المؤشرات المالية واالقتصادية الكاممة واجراء دراسة في مجاؿ التقييـ المالي 
واالقتصادي لموحدات االنتاجية والخدمية كافة وترفع الى الدوائر المعنية في وزارة التخطيط لتقييميا  ورفع 

 نيا الى المراجع العميا.التوصيات بشأ
 

غير المنتظمة بأقميـ التحرؾ المبكر  اتالوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة واالقميـ والمحافظتمتـز -22
في ضوء  0202لتوفيػػرمستمزمات تشغيؿ المشاريع والسيما االنتاجية منيا التي انجزت اوستنجز خػػالؿ عاـ / 

كامؿ طاقاتيا وتمتـز جميع الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة بو التخصيصات المعدلة مف قبؿ مجمس النواب 
 المعنية بأعداد خطط تشغيمية متكاممة بيذا الصدد .

 
د استخداـ اعطاء االولوية لأليدي العاممة  الوطنية في تنفيذ المشاريع داخؿ العراؽ بشكؿ كبير مع تقيي -أ  -22

( الصادرة 22االيدي العاممة العربية واالجنبية الى اقصى درجة ممكنة مع مراعاة ما ورد في الضوابط رقـ)
 . 22/20/0224في  4/7/05784بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية ذي العدد 

 
جيات المنفذة لممشاريع  التي تحتاجيا ال مف العراقييفعطاء االولوية ألصحاب الخبرة والتخصص ا -ب 

 بما فييا )الدراسات والتصاميـ واالستشارات( .      واالعماؿ المدرجة في المنياج االستثماري
 

االلتزاـ بعدـ استخػػػداـ االمواؿ المخصصة لممشروع االستثماري المدرج في الموازنة اال لألعماؿ المثبتػة في  -20
 الدائػػػػػرة االعمى واالمر بالصرؼ عند تجاوز ذلؾ .ويتحمؿ المسؤولية رئػػيػس  مكوناتو

 
غير المنتظمة بإقميـ بتقييـ  اتالمحافظ وميـ تمتػػـز الػػػػوزارات والجيات غير المرتبطػة بوزارة او االق -22

ومحاسبة ادارات المشاريع المسؤولة عف التنفيذ مع االلتزاـ بالتقارير الفنية الصادرة عف الدوائر الفنية ذات 
العالقة في وزارة التخطيط عند وجود تدني في نسب التنفيػػػذ عمى الرغـ مػػػف توفػػػرالتخصيصػػػات واالمكانػػات 

 توجيو مركزي باالبطاء في التنفيذ او معوقات مبررة .ر أي \صدالمطموبة اذا لـ ي
 

 -:او ما يحؿ محميا االلتزاـ بتنفيذ التعميمات والضوابط االتية  -24
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 2984( لسنة  2أسس دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية والتقييـ الالحؽ لمشاريع التنمية رقـ )تعميمات -أ 
وزارة دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادرة بموجب كتاب  الصادرة عف مجمس التخطيط الممغي واسس

 .  07/22/0228في (  422)التخطيط المرقـ
 

او ما  2996لسنة (  7)ؿ لجاف التنفيذ المباشر ولجاف تنفيذ االعماؿ بطريقة االمانة  رقـ ػػػػات تمويػػػػػتعميم –ب 
 2يحؿ محميا 

 
بشاف أسموب تمويؿ المشاريع الجديدة التي تنفذىا الشركات  2999( لسنة  4تعميمات وزارة التخطيط رقـ ) -ج

  2المعدؿ  2997( لسنة  00العامة المشمولة باحكاـ قانوف الشركات العامة رقـ )
 
(  8مارية رقـ )التعميمات الحسابية لتنظيـ أسس احتساب المبالغ المصروفو لتنفيذ مشاريع الموازنة االستث -د

 2 0222لسنة 
 
ورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ػػػػػػالمنش 0224( لسنػة  0ود الحكوميػػػة رقـ )ػػػػػػػػ.   تعميػػػػمات تنفيذ العق-ىػ 

المرقمة  / دائرة العقود الحكومية العامة  والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط 26/6/0224في  4205
 22/22/0226في  4/7/00826و 22/20/0224في  4/7/05784و 02/7/0224في 4/7/25790

ؿ الخاصة بضوابط تنفيذعقود التسميح وعقود تجييز المعدات ػػػػػػػػػػػ/ج( مف الموجز التنفيذي لورشة العم4والفقرة )
 في 4/2/287واد االمنية والعسكرية المرفقة طي كتاب مستشارية االمف الوطني المرقـ ػػػػػػػػوالم
ب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقـ ػػة بموجػػػػػػوات المسمحػػػػػػػػػػوالتي حصمت موافقة القائد العاـ لمق02/5/0225
ف الوطني ذي العدد ػػو كتاب مستشارية االمػػػػوممحق07/5/0225ي ػػػف(  2205و /ؽ ع /س/  2ر 2ـ)
 .25/5/0226في(  5/2/2202)
 
المنشػػػورة 0225( لسنػة 2المقاوالت والمقاوليف واالدراج في القائمة السوداء  رقػػػـ )تعميمات تصنيؼ شركات  -و

بموجب البياف التصحيحي  22/8/0225والنافذة بتاريخ  0225/ 22/7في  4270ة بالعدد ػػػبالوقائع العراقي
موجب كتاب وزارة والضوابط المعممة ب02/9/0225في  4282المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 

 . 06/22/0226في 4/5/00500المرقـ / الدائرة القانونية التخطيط 
 
المنشورة في جريدة الوقائع العراقية  0228 ( لسنة2)تنفيذ االعماؿ بأسموب التنفيذ امانة رقـ  اتػػػػػتعميم -ز

( في  4/5/2788)  المرقـوكتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية  09/2/0228في  4479بالعدد 
 222ذ االعماؿ بأسموب التنفيذ امانػػػػػػة لالعمػػػػػػػاؿ التػػػػي ال تػػػػػزيػػػد مبالغيا عمى )ػػػػػػػوضوابط تنفي  22/0/0228

المعممة بموجب كتاب وزارة  0228( لسنة  22( دينار ) خمسة وعشروف مميوف دينار ( رقـ ) 05 222
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وضوابط تنفيذ االعماؿ بأسموب التنفيذ  29/22/0228( في  4/5/06552دد )التخطيط / الدائرة القانونية بالع
المعممة  0228( لسنة  22امانة لالعماؿ المنفذه مف قبؿ السفارات والممحقيات والممثميات خارج العراؽ رقـ )

الوزراء رقـ مع مراعاة قرار مجمس  2/2/0229( في  4/5/227بكتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية المرقـ )
الخاص بصالحية الشراء لالعماؿ المنفذه بيذا األسموب الوارد بكتاب األمانة العامة لمجمس  0229لسنة  228

اب وزارة التخطيط / ػػػػػوجب كتػػػػػالمعمـ بم 24/4/0229( في  22682/ 22/2/25ؿ/2ز2وزراء رقـ ) شػػػػػال
 .    6/5/0229( في  4/5/22922الدائرة القانونية رقـ )

 
 04/0/0202في  4579 العراقيو العدد المنشوره بالوقائع 0229( لسنة 0ح ػ تعميمات التنفيذ المباشر رقـ )

 يخص المشاريع التي تنفذ بيذا االسموب. فيما
 
المتعمقيف بمعالجة المشاريع التي  0229( لسنة  272و )  0225( لسنة  247قراري مجمس الوزراء رقـ ) –ط 

تاثرت بالعمميات اإلرىابية واالزمة المالية والتوجيو الصادر مف وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومػػػػػػػػية العامػػػة 
 2 2/9/0229( في  4/7/02256بموجب كتابيا المرقـ ) 

 
( منو التي انتيى العمؿ بيا بموجب الفقرة  2باستثناء الفقرة ) 0229( لسنة  92س الوزراء رقـ )ػػػػقرار مجم –ي 
واصبح المشموؿ منيا فقط ما جاء بكتاب األمانة العامة  0229( لسنة  228( مف قرار مجمس الوزراء رقـ ) 2)

المعمـ بموجب كتاب وزارة التخطيط /  27/22/0202( في  0/2/6/40/2260لمجمس الوزراء المرقـ ) ؽ/
 2 24/20/0202( في  0/8/28840دائػػػرة البرامج االستثمارية الحكومية رقـ )

 
/ دائرة تخطيط القطاعػػػػػػات المرقميػػػػػف وامر التغيير الواردة بكتابي وزارة التخطيط العمؿ باضوابط  -ؾ 
بعد مراعاة كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء / 09/2/0222في  0269و 28/2/0222يػػػػػف0/5/6222

بخصوص االلتزاـ بالتعميمات والضوابط ذات  22/2/0229( في  2/7822الدائػػػػرة القانونيػػػػػػػػػػػة المرقـ ) ؽ/
ي اصدار العالقة باعداد كشوفات دقيقو ومتكاممة وشاممة لالحتياجات الضرورية كافة قبؿ التعاقد والتنفيذ لتالف

 2أوامر تغيير الحقة وزيادة الكمؼ الكمية لمعقود العامة 
 
( 28ضوابط الية ادراج المتعاقديف المتمكئيف في تنفيذ التزاماتيـ التعاقدية في قائمة الشركات المتمكئة رقـ ) -ؿ 

ع الجيات التعاقدية وضوابط الية تعميؽ وادراج و رفع المناقصيف او المتعاقديف المخميف بالتزاماتيـ التعاقدية م
 .  0224( لسنة  0( الممحقة بتعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ ) 02)الحكومية في القائمة السوداء رقـ 

 
لجنة الشؤوف  )  المجمس الوزاري لالقتصػػػػاد وابط زيادة الكمفة الكمية وادراج المشاريع الواردة بكتابػػػػػػض –ـ  

 .        29/20/0222في  570ذي العدد س ؿ /سابقا ( االقتصادية 
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)  وقرار مجمس الوزراء المرقـ 2987( لسنة  767ذ قرار مجمس قيادة الثورة ) المنحؿ ( رقـ )ػػػػضوابط تنفي –ف 

( في  4/5/22272ية بالعدد ) المعممو بموجب كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانون 0222( لسنة 267
 2او ما يحؿ محميا 2 7/6/0228
 
ضوابط ادراج طالب إجازة االستثمار قبؿ حصولو عمى االجازة والمستثمريف المخميف بالتزاماتيـ التعاقدية  -س

 2 0229( لسنة  7والتعديؿ األوؿ رقـ )  0228( لسنة  20رقـ )
 
 2 0228( لسنة  9ضوابط ادراج المكاتب االستشارية الحكومية في القائمة السوداء رقـ ) –ع 
 

 2ضوابط التقديـ لمحصوؿ عمى إجازة تأسيس المكاتب االستشارية غير الحكومية  –ؼ 
 

 2ضوابط المتابعة القانونية لممكاتب االستشارية غير الحكومية –ص 
 

المعممو بموجب كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية  0229لسنة (  2ضوابط القائمة البيضاء رقـ ) –ؽ 
المعممو بموجب  0229( لسنة  5وتعديميا بموجب الضوابط رقـ ) 05/2/0229( في  4/5/7222المرقـ ) 

 2 22/7/0229( في  4/5/26427كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية بالعدد ) 
 
وجب كتب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكوميػػػة العامة ذوات االعداد ) ػػػػػعممة بمؽ القياسية المػػػػالوثائ –ر 
 2/9/0226( في  4/7/28828و )   9/4/0227( في  4/7/7525و ) 04/0/0226( في  4/7/4285

العامة  وااللية الخاصة بتطبيؽ الوثائؽ القياسية المعممو بموجب كتب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية
( في  4/7/4226و )  7/22/0229( في  4/7/04527و )  06/4/0227( في  4/7/8959المرقمة ) 

02/0/0227 2 
 

الية البت في التعويضات التي يطالب بيا المقاوليف المعممو بموجب كتب وزارة التخطيط / الدائرة   -ش 
و  7/22/0226في  ( 4/5/02402و )  27/22/0224( في  4/5/02798القانونية بالعدد )

 2 6/9/0227( في  4/5/28640)
 

االلية والتوصيات المتعمقة بحؿ مشكمة االضرار واالندثارات التي حصمت في المشروعات نتيجة التوقؼ -ؼ 
(  0/6/02480لفترات طويمو الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة السياسات االقتصادية ذي العدد )

تساب االضرار واالندثارات لممشاريع المستانؼ العمؿ بيا لممبالغ التي تكوف خارج والية اح 20/9/0228في 
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المعمـ بموجب كتاب وزارة  0228( لسنة  240صالحية جية التعاقد استنادا لقرار مجمس الوزراء رقـ )
 وقرار مجمس الوزراء رقـ 20/22/0228( في  0/5/05892التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات ذي العدد) 

( في  4/5/6277المعمـ بموجب كتاب وزارة التخطيط / الدائرة القانونية ذي العدد ) 0229( لسنة  27)
والية احتساب االضرار واالندثارات لممشاريع المستأنؼ العمؿ بيا والمنفذه بأسموب التنفيذ المباشر  22/2/0229

ارة التخطيط / لجنة احتساب االضرار والتي تقع خارج صالحية جيات التعاقػػػػد الصادرة بموجب كتاب وز 
 2 04/0/0202( في  0/5/4528واالندثارات لممشاريع المستانؼ العمػػػػػػؿ بيا ذي العدد ) 

 
اب وزارة التخطيط / لجنة ػػػػػوارده بكتػػػػػؿ بيا الػػػػػػات لممشاريع المستانؼ العمػػػػػػػػالية صرؼ مبالغ الحراس –ث

ؿ بيا والمدرجو ضمف جداوؿ الموازنة االستثمارية ذي العدد ػػػػػلممشاريع المستانؼ العماحتساب مبالغ الحراسات 
وكتػػػػػػػػاب وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات ذي العدد )  09/20/0229( في  0/5/22225)
( في  0/2/6/40/2260وكتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء المرقـ ) ؽ/ 22/5/0229( في  0/5/22267

 0/8/28840المعمـ بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة البرامج االستثمارية الحكومية المرقـ ) 27/22/0202
 2 24/20/0202( في 

 
حصرا بالنسبة لمقضايػا الخاصػة بالمشاريع االستثمارية عمى اف تكوف المفاتحة  وزارة التخطيػػػػػطتفاتح  -25

 رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او نائبو او المحافظ او نائبو حصرا  . بتوقيع الوزيرالمختص او الوكيؿ او
 

عدـ تضميػػف عقود المشػػاريع واالعػماؿ فقرات تتعمؽ بتوفير السيارات ووقػػودىا وسواقيا وصيانتيا وانشاء -26
الحقيقيػػة  لمثػؿ ىذه المستمزمات الوحدات السكنية )باستثناء الوحدات السكنية التشغيمية ( وترميميا وعند الحاجة 

 يتـ توفيرىا مف قبؿ الجيات المنفذة مبػػاشرة  مف مبمغ االشراؼ والمراقبة وبالحد االدنى.
 

وامانة بغداد التقيد واالقميـ والمحافظات غير المنتظمة بإقميـ عمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة  -27
عف أي تجاوز يحدث حرصا عمى سالمة  ومحاسبة المسؤوليػفمشاريع التاـ بتعميمات وصالحيات تنفيذ ال

 التطبيؽ واىمية سيرىا في المسار المرسـو ليا .
 

تسري ىذه التعميػػػػمات والصالحيػػات عمى الػوزارات والجيات غير المرتبطة بػوزارة وامانة بغداد بما فييا   -28
غير المنتظمة بأقميـ التي تقوـ بتنفيذ االعماؿ والمشاريػػػع ويستمر العمؿ بيا الى حيف  اتاالقاليـ او المحافظ

 صدور ما يحؿ محميا.
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عمى الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وامانة بغداد تحديد المشاريع المطموبة  -أ  -29
محمية المنصوص عمييا بقانوف الموازنة العامة وعرضيا عمى وزير التخطيط قبؿ تحديد القروض االجنبية او ال

 وبالتنسيؽ مع دائرة الديف العاـ في وزارة المالية . 0202االتحادية لسنة /
 
معفاة مف الضرائب  بالقروض  الممولة والحواالت وتعاقدات المشاريعتكوف كافة القروض والسندات  –ب  

فييا القرض الممنوح مف البنؾ الدولي لوزارة المالية لمشروع لممشاريع المستمرة والجديدة بما والرسوـ الكمركية 
/ 0ستنادًا الحكاـ الفقرة )( ا 0229و  0228و  0227و  0226عقد نظاـ اإلدارة المالية العامة لمسنوات ) 

 . 0202لسنة ( 02) االتحادية رقـ العامة  العجز  مف قانوف الموازنة(  0مف المادة ) ( مف )ثانيًا( 2ب/
 

عمى وزارة التخطيط تقديـ تقرير سنوي الى مجمس الوزراء يتضمف القدرة التنفيذية لجيات التعاقد ) الفنية /  -02
التعاقدية / المالية / القانونية ( مع التوصية الخاصة بحجـ االلتزامات لتقييـ القدرات التنفيذية لمجيات واتخاذ 

 2ومناقمتيا  المواؿالقرار المناسب بشاف تخصيص ا
 
 
 

 صالحيات الوزيـر المختـص / أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة / أو المحافظ او امين بغداد
يخوؿ الوزير المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة )أو اميف بغداد فيما يخص مشاريع برنامج تنمية 

 -صالحيات االتية :االقاليـ في حدود أمانة بغداد( وكذلؾ المحافظ بالنسبة لمشاريع المحافظات ال
 
صرؼ المبالغ المتبقية مف كمفة العقد او المكوف لتنفيذىا في حدود الصالحيات المالية المخوليف بيا وضمف -2

الكمفة الكمية والتخصيصات السنوية المعتمدة لممشروع  ) مع مراعاة ما يرد مف تعميمات بخصوص إطالؽ 
(  0ا ورد بالفقرة ) أ ( مف المادة ) ػػػػػوء مػػػػػي ضػػػػػدؽ عمييا فاػػػػػالصرؼ عمى المشاريػع ضمف التخصيصات المص

 .(القسـ الثاني 0202النفقات مف تعميمات تنفيذ الموازنة االتحادية لسنة / 
 
 0224( لسنة 0اعتماد احد اساليب التعاقد المنصوص عمييا في تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ ) -أ -0

بحدود الكمفة  0202ـ امانة واسموب التنفيذ المباشر لممشاريع او االعماؿ المدرجة في موازنة عاواسموب التنفيذ 
التخمينية المقررة الغراض التعاقد ضمف الكمفة الكمية ولمجيات المنفذه احالة اي مف المشاريع او االعماؿ مع 

مف الجيات المختصة وموافقة وزارة التخطيط مراعاة االلتزاـ بالقوانيف والتعميمات واالنظمة والتوجييات الصادرة 
مع مراعاة االلتزاـ بتطبيؽ الوثائؽ القياسية وحسب كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد 

 .04/0/0226( في 4/7/4285)
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) ز المفتاح باليد( أو ػػػػػػػػػروع الجاىػػػػػوب المشػػػػػة)اسمػػػػػػػػػػػػػع واالعماؿ بطريقػػػيذ المشاريػػػػػػػػػػػػوب تنفػػػػػػاد اسمػػػػػػاعتم -ب
مف خالؿ  استخداـ اسموب الدعوة المباشرة او اسموب المناقصة بمرحمتيف ( اسموب التصميـ والتنفيذ  

ي جريدة الوقائع المنشورة ف 0224( لسنة / 0ا في تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػوص عمييػػػػػػػالمنص
ب العقد المبـر ػػػػػػػوالمقصود بو ىو المشروع  الذي يمتـز المقاوؿ بموج  26/6/0224في  4205العراقية بالعدد 

داد التصاميـ االساسية والتفصيمية حتى ػػػػػػػػػو كافة بما في ذلؾ اعػػػػػػػػػػػاء المبمغ المثبت فيو بتنفيذ مراحمػػػمعو ولق
ذ والذي ال ػػػػػػػـ والتنفيػػػػوب التصميػػػػػػػػػؿ في اسمػػػػػػػو مع مراعاة عدـ وجود مرحمة لمتشغيػػػػػػػػػػػػتشغيمو وصيانتو و ػػػػػػػػتسميم

بعد تقػػػػػػػديـ الجيػػػػػػة روع ػػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػو ذلؾ ألىميػػػػػػػي المصمحػػػػػػػػي تقتضػػػػػي الحاالت التػػػػػػو اال فػػػػػػػـ المجوء اليػػػػػػيت
اء ػػػػػػًا لما جػػػػػؿ وفقػػػرؽ واالساليػػػػػػػػػػػب االخرى والعمػػػػػػػػػاولة بالطػػػػػػػذ المقػػػػة تنفػػػػػػػػػػد عدـ امكانيػػػػػػػػػالمتعاقػػػػػػػػػػػػدة مايؤي

 /4/7و 7/0206/ 4و  22676 المرقمػػػػػػػة ة ػػػػػػػالعام حكػػػػػػػػػوميةال ودالعقػػػػػػػػػػػ دائػػػػػػػػرة / التخطيػػػػػػػط وزارة  بكتب
 المػػػػػػػػػؤرخةو 00826 /4/7 و 4/7/05784 و25790

ي حالة تنفيذ ػػػػػاعتماد الضوابط االتيو ف ويتػػػػػػـ 22/22/0226و22/20/0224/و02/7و07/8/0222و8/5في
  -المشروع باسموب المشروع الجاىز )مفتاح باليد( او ما يحؿ محميا وكما يمي:

 
اوال : الزاـ الشركات المقاولة بتقديـ مخططات وجدوؿ كميات مسعرة لفقرات المشروع والمواصفات الفنية 
والقياسية والمراجع التصميمية لمفقرات المحددة في العقد عمى اف يتـ الموافقة عمى الفقرات واسعارىا مف صاحب 

لعمؿ بتدقيؽ المخططات وجداوؿ الكميات العمؿ ليكوف اساسا لتسديد الدفعات المتفؽ عمييا ويقوـ صاحب ا
واالسعار مف قبؿ المختصيف وفي حالة عدـ توفرىـ في الوزارة او الجية غير المرتبطة بوزارة او االقاليـ او 

 المحافظات غير المنتظمة بأقميـ فيتـ التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لمتدقيؽ والمصادقة. 
 

دفع اي مبالغ لممتعاقد عف الزيادة في كميات الفقرات الواردة في جدوؿ  مسؤولية ثانيا:عدـ تحمؿ صاحب العمؿ 
 الكميات.

 
ثالثا: تثبيت حؽ رب العمؿ باستقطاع كمفة الفقرات التي لـ تنفذ أو التي تقؿ كمياتيا عند االنجاز عما ورد 

 بجدوؿ الكميات المسعر .
 

 تظير في جدوؿ الكميات سيوا أو تعمدا وعدـ دفع كمؼ الفقرات التي المسؤولية رابعا: عدـ تحمؿ رب العمؿ 
تنفيذىا يؤثر في حجـ أو طاقات أو تشغيؿ المشروع وبالشكؿ المتعاقد عميو سواء أكانت تمؾ الفقرات في 

 التصاميـ أـ ال  .
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خامسا: لصاحب العمؿ اضافة فقرات جديدة ناتجة عف اضافة متطمبات جديدة لـ تكف مطموبة بموجب شروط 
ند االعالف عف المناقصة ويتـ توفير مبالغيا مف ضمف مبمغ االحتياط لممقاولة وضمف الكمفة الكمية المقاولة ع

 لممشروع او العمؿ او مف مبالغ الوفورات في جداوؿ الكميات اف وجدت عمى اف تنظـ بممحؽ عقد.
 

والتنفيذ باالضافو الى  سادسا: يجب تضميف العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة )مفتاح باليد( او التصميـ
الشروط االخرى )شروط المقاولة العماؿ اليندسة المدنيو اوشروط المقاولة العماؿ اليندسو الكيربائية 

 وأية وثائؽ تحؿ محميا. والميكانيكية والكيمياوية(
 
ير استحصاؿ الموافقػػات االصولية ألغراض االحالة اخذيف بنظر االعتبار الصالحيات المالية  لموز  –ج

المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او اميف بغداد او االقميـ او المحافظة غير المنتظمة بأقميـ 
والصادرة عف الجيات العميا مع مراعاة كتاب االمانة العامة لمجمس الوزراء /دائرة شؤوف المجاف ذي العدد 

 . 20/5/0225في  ( 22/25/25942ش.ؿ/أ/)
 
حالة اعتماد احد االساليب يجب استحصاؿ موافقة وزارة التخطيط مسبقا عند تنفيذ مشاريع الموازنة في  -دػ

 -:االتية
 

 2 0229( لسنة  0أوال" : أسموب التنفيذ المباشر استنادا الى تعميمات التنفيذ المباشر رقـ )
 

 2 0228( لسنة  2موب التنفيذ امانة رقـ )ثانيا : أسموب التنفيذ امانة استنادا الى تعميمات تنفيذ االعماؿ بأس
 

 2ح باليد او أسموب التصميـ والتنفيذ تاثالثا : أسموب تنفيذ التعاقدات بطريقة مف
 
( احكاـ عامة القسـ الثاني بشأف صالحية الشراء وتنفيذ االعماؿ 2اف يتـ العمؿ وفؽ احكاـ المادة ) -أوال : –ىػ 

(  4/5/22922مراعاة اعماـ وزارة التخطيط / الدائرة القانونية ذي العدد ) مع الوارد ذكرىا في ىذه التعميمات 
فيما يتعمؽ بأسموب  0229( لسنة  228الصادر استنادا الى قرار مجمس الوزراء المرقـ ) 6/5/0229في 

  2التنفيذ امانة 
 
بموجب كتاب األمانة العامة لمجمس الصادر  0202( لسنة  02وزراء رقـ )ػػػػػػػػااللتزاـ بقرار مجمس ال(  2 –ثانياً )

 .26/2/0202( فػػػػػي 2028/ اعماـ /22/2الوزراء /دائرة شؤوف مجمس الوزراء والمجاف ذي العػػػػدد ) ش/ز/ؿ/
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( تمتـز الوزارات االتحادية والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بشراء احتياجاتيا مف المنتجات  0 –) ثانيا 
% ( مع  22تقؿ نسبة القيمة المضافة الى قيمة اإلنتاج ليذه المنتجات المصنعة عف ) المحمية عمى اف ال

االتحادية رقـ  العامة  ب ( مف قانوف الموازنة – 24مراعاة مواصفات النوعية والجودة استنادا الحكاـ المادة ) 
نية الذي تصدره وزارة التخطيط بالتنسيؽ مع وزارة التخطيط استنادا الى دليؿ المنتوجات الوط 0202( لسنة  02)
2 
 

( تمتـز الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتفضيؿ شراء المنتج المحمي مف  2-) ثانيا 
 2القطاعيف العاـ والخاص ضمف اإلجراءات التنافسية األصولية 

 
تتولى الوزارة المختصة مسؤولية تغيير الجػية المنفذة ضمف الوزارة الواحدة لممشاريع او االعماؿ التي  - 2

 تنفيذىا واعػػالـ وزارتي المالية و التخطيػط. 
 
البت في قضايا التعاقد مع الفنييف واالختصاصييف العراقييف والعرب واالجانب عمى اف يكوف التعاقد معيـ  -4

استمارة المشروع عمى المشاريع االستثمارية  وحسب استمارة خاصة بالمالكات المشرفو عمى العمؿ ترفؽ مع 
مع اعطاء االولوية لممالكات العراقية لقاء  2987لسنة / 622ومستندة عمى دراسة الجدوى  وفقًا ألحكاـ القرار
نيـ لتنفيذ المشاريع او يلمف يقتضي تعي  2987( لسنة / 22مكافأة او اجورمناسبة تحدد وفقًا لمتعميمات عدد)

خطة وتجديد عقود المتعاقد معيـ سابقًا لممشاريع المطموب استكماليا االعماؿ ضمف المشاريع المعتمدة ليا في ال
 في حالة الحاجة لخدماتيـ . 0202عاـ / 

 
( الؼ دينار ) خمسمائة الؼ دينار لكؿ حالة في الشير لمف  522منح مكافاة نقدية مقطوعو التزيد عمى ) -5

يكمؼ باعماؿ او مياـ محددة تؤدي الى اإلسراع في العمؿ او المشروع واكمالو او تقميؿ كمفتو او تحسيف نوعيتو 
كافاة الممنوحة لرئيس وأعضاء لجاف الفتح او لمف يقـو بدراسات او بحوث او اعماؿ تخدـ المشروع وكذلؾ الم

لجنة الشؤوف القتصاد )لالمجمس الوزاري والتحميؿ عند انتياء عمميا بصورة مرضية استنادا الى ماورد بكتاب 
  2 22/4/0220( في  079ؿ/2المرقـ )سسابقا ( االقتصادية 

 
حسب دراسات الجدوى لممشروع لتييئة ألغراض المشروع تطوير القدرات البت في القضايا المتعمقة ببرامج  -6

المالكات الالزمة لتشغيؿ المشاريع مع مراعاة عدـ اشراؾ الكوادر غير المختصة في برامج التدريب الضرورية 
 لتشغيؿ وادارة المشاريع .

 
ئر النظر في االعتراضات التي يقدميا المقاوليف والمجيزيف واالستشارييف عمى القرارات التي تصدرىا الدوا -7

ذات العػػػػػػػػػػػالقة مع االخذ بنظر االعتبار الصالحيات الخاصة بفض النػزاعات الواردة في تعميمات تنفيذ العقود 
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 0224/ 26/6في  4205المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  0224( لسنػة  0الحكومية رقـ ) 
وكتػػػػػاب وزارة التخطيط 02/7/0224في 4/7/25790التخطيط المرقػػػـ  والضوابػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػواردة بكػػػػػػػتاب وزارة

 2 22/22/0226في  4/7/00826وكتػػاب وزارة التخطيط المرقػػـ  22/20/0224فػػػي  4/7/05784المرقػػػـ 
 
مع مراعاة  0224( لسنة 0تمديد مدد العقود بكافة انواعيا وفقًا لتعميمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقـ ) -8

 :ما يمي
 
 0224( لسنة/0تطبيؽ الوثائؽ القياسية عمى العقود المبرمة بموجب تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ ) -أ 

 2 واي عقود جديدة تمت وفقًا ليذه الوثائؽ
 
لتي ابرمت تطبيؽ شروط المقاولة العماؿ اليندسة المدنية او الكيربائية والميكانيكية والكيمياوية عمى العقود ا-ب

 . 0228( لسنة /2بموجب تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ )
 
بيع المواد الفائضة أو المستيمكة أو التػالفة العائدة لمشاريع الموازنة  بموجب قانوف بيع وايجار امػواؿ الدولة  -9

 / ويسجؿ بدؿ البيع ايرادا لحساب الخزينة العامة . 0222( لسنة 02رقـ )
 

والمتضررة والتالفة الي سبب كاف بما فييا جراء االستخداـ العادي بما شطب الموجودات المفقودة  -أ  -22
 االتحادي وزير المالية استحصاؿ موافقة مميوف دينار(  وما زاد عف ذلؾ خمسوف ( مميوف دينار )52عمى)اليزيد 

لؾ استحصاؿ موافقة مجمس الوزراء مميوف دينار ( وما زاد عف ذخمسة وسبعوف ( مميوف دينار )  75ولغاية  )
وزير المالية واقتراح الوزير المختص او الرئيس األعمى لمجية غير المرتبطة بوزارة  توصية مف بناءا عمى 

(  46الصادر استنادا الحكاـ البند )عاشرا ( مف المادة ) 0202( لسنة  08استنادا الى قرار مجمس الوزراء )
المعدؿ والمعمـ بموجب كتاب األمانة العامة لمجمس  0229( لسنة  6تحادية رقـ )مف قانوف اإلدارة المالية اال

 .   24/6/0202( في  22242/اعماـ /22/2ؿ/2ز2الوزراء / دائرة شؤوف مجمػػػػػػس الػػػػػػػػػػوزراء ذي العدد ) ش
 

يشطب ما يفقد او يتمؼ مف أمواؿ وممتمكات نتيجة الظروؼ الطارئة او غير االعتيادية بعد التحقؽ مف  –ب 
صحة اإلجراءات الماخوذه في حصرىا وتقويميا بقرار مف مجمس الوزراء بعد تقديميا مف وزير المالية بالتنسيؽ 

(  08زارة استنادا الى قرار مجمس الوزراء رقـ )بينو والرئيس األعمى في الوزارة المعنية او الجية غير المرتبطة بو 
( 6( مف قانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ) 46الصادر استنادا الحكاـ البند )عاشرا ( مف المادة ) 0202لسنة 
ذي  المعدؿ والمعمـ بموجب كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء / دائرة شؤوف مجمػػػػػػس الػػػػػػػػػػوزراء 0229لسنة 

 .   24/6/0202( في  22242/اعماـ /22/2ؿ/2ز2العدد ) ش
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نقؿ عائدية المكائف والمعدات والمواد الفائضو لنفس المشروع مف موقع الى اخر  او نقميا  مف مشروع الى -22
اخرلنفس جية التعاقد عمى اف تكوف ضمف المشاريع المدرجة في الموازنة  واليؤثر عمى كفاءة تنفيذ المشروع 

منقولة منو المكائف والمعدات والمواد الفائضو مع مراعاة احتساب قيمتيا وتنزيميا مف حساب المشروع المنقوؿ ال
 منو وحسابيا عمى المشروع المنقوؿ اليو واعالـ وزارة التخطيط بذلؾ.

 
 0224( لسنػة  0ـ )/ رابعًا( مف تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رق9استيفاء الغرامات التاخيرية وفقُا لممادة )-20

أو أي تعميمات تحؿ محميا والضوابط الواردة بكتب  0224فػػي 4205المنشورة فػػي جريدة الوقائع العراقية بالعدد 
 4/7/00826و 22/20/0224في  4/7/05784و 02/7/0224فػػػي 4/7/25790وزارة التخطيط المرقمة 

اذ االجراءات الالزمة لسحب العمؿ والتنفيذ عمى حساب عمى اف يقػػػػوـ صاحػػػػػب العمؿ باتخ 22/22/0226فػي 
مس الوزراء المتعاقد المخؿ بالتػػػزاماتو وفقػػػػػػًا ألحكػػػػػاـ التعميمػػػػػات النافذة مػػػػع مراعػػػػػػػاة كتػاب االمانػػػػة العامة لمج

( 7مجمس الوزراء رقـ ) و قرارػػػػػػػومرفق 22/2/0226ي ػػػػػ( ف2042اـ/ػػ/اعم22/2ؿ/2ز2المرقـ ) ش
ومرفقو قرار مجمس الوزراء رقـ  29/4/0227( في  20226/اعماـ/22/2ؿ/2ز2و ) ش 0226ة/ػػػػػػػػلسن
 . 0227( لسنة /420وقرار مجمس الوزراء رقـ ) 0227( لسنة/ 229)
 

قود تجييز  المعدات السمفو النقدية االولية التي تدفع عند توقيع عقود التسميح وع متعاقدمنح اليجوز أ ػػ  -22
 واالجيزة االمنية والعسكرية بعد مراعاة ما يأتي:

 
)عشروف مف المائة ( لعقود التسميح وعقود تجييز  % ( 02اوال: اف اليزيػػػػػػػػػػػد مبمغ السمفو النقدية االوليو عمى )

جييز المعدات واالجيزة االمنية المعدات واالجيزة االمنية والعسكرية استنادًا لضوابط تنفيذ عقود التسميح وعقود ت
 2 4/20/0224( في  6/2/2949والعسكرية الصادرة بموجب كتاب مجمس االمف الوطني ذي العدد ) 

 
يا وبما ال يتجاوز النسبة تاف تتضمف شروط المناقصة او الدعوة منح السمفة االولية وتحديد نسب  -ثانيًا :

 المحددة بالفقرة ) اواًل ( اعاله .
 

كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة مف مصرؼ معتمد في العراؽ او خارجو تعادؿ تعاقدوف :اف يقػػػػدـ المثالثَا 
مبمػػػغ السمفػػػػػة النقديػػػػػة االولػػػػية  وتطمؽ بعد استيفاء السمفة مع مراعاة الضوابط الصادرة عف وزارة التخطيط 

ة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة المرقـ وبالتنسيؽ مع البنؾ المركزي العراقي وحسب كتاب وزار 
 . 22/22/0226في  4/7/00826/
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مصرفية غير المشروطة الصادرة الكفالة الرابعًا: لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة ذات الطابع االمني قبوؿ 
االولية الممنوحة لممقاوؿ بعد مف مصرؼ معتمد في العراؽ او خارجو بما يعادؿ المتبقي مف مبمغ السمفة النقدية 

 اطالؽ الكفالة المصرفية المقدمة لممقاوؿ لجية التعاقد ابتداءًا .
 

خامسًا: أ/ يتـ استرداد السمفة النقدية االولية مف الجية المجيزة ) وحسب ما نص عميو في العقد ( عمى شكؿ 
يزة االمنية عمى اف تثبت طريقة وعقود تجييز المعدات واالج دفعات مف المبالغ مف قيمة عقود التسميح

 استردادىا في وثائؽ المناقصة ابتداءًا. 
 

المشار الييا في اعاله وال يجوز دفع اي سمفة نقدية  وب / يتـ منح السمفة االولية عند توقيع العقد وحسب النسب
 خامسًا( اعاله . / أ / 22) العمؿ مع مراعاة ما ورد بالفقرة عند صدور امر غيار او ممحؽ عقد عند تنفيذ 

 
. سحب االعماؿ المتعاقد عمييا مف المتعاقد في حالة اخاللو بالتزاماتو التعاقديػة بموجب شروط العقد 24

 . 08/22/0228( في4/7/07070وتعميمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة واعماميا ذي العدد)
 

مف قانوف الفصؿ التاسع شطب الديػػػوف التي يتعذر تحصيميا بعد استنفاذ الػطرؽ القانونية وفقًا الحكاـ  - 25
مرفؽ كتػػػػػاب األمانػػػة  0202لسنة / 08وقرار مجمس الوزراء رقـ  0229( لسنة6رقـ ) االتحادية االدارة المالية 

عمى كؿ مشروع مدرج  24/6/0202( في  22242/اعماـ /22/2ؿ/2ز2العامػػػػػػة لمجمس الوزراء المرقـ ) ش
ويتـ حسابيا عمى كمفة المشروع اما اذا كاف المشروع منتييا وغير مدرج فيتـ حسابيا عمى مادة تسديد حسابات 

 المشاريع المنجزة  والمحذوفة.
 

%( عشرة مف المائة مف مبمغ المقاولة )االشغاؿ العامة  22) مىحديد مبمغ االحتياط بنسبة ال تزيد عأ /ت-26
والتجييز والخدمات االستشارية( واالعماؿ ضمف الكمفة الكمية لتمؾ المشاريع التي يتـ التعاقد عمييا خالؿ عاـ/ 

مانو العامو لمجمس الوزراء / الدائره القانونيو والمثبتو في جداوؿ المنياج االستثماري مع مراعاة كتاب اال  0202
باستثناء ماورد بضوابط عقود التسميح وتجييز المعدات واالجيزة  22/20/0222في  0/9/6/40855المرقـ ؽ/

استنادا لكتاب مجمس االمف ( ) خمسة وعشروف مف المائة ( %  05 مى )االمنية والعسكرية بنسبة التزيد ع
وكتاب مجمس االمف الوطني / مستشارية  4/20/0224في 5/2/2949مف الوطني رقـالوطني /مستشارية اال
المعطوؼ عمى كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود  20/7/0225في  4/2/2059االمف الوطني المرقـ 

 .4/6/0225في  4/7/22289المرقـ  العامة الحكومية
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الخدمات االستشارية( او مبمغ الكشؼ او زيادة كمفة  اوزيادة مبمغ المقاولة )االشغاؿ العامة او التجييز –ب 
العمؿ ضمف الكمفة الكمية والتخصيصات السنوية لممشروع عمى اف ال يتجاوز مبمغ االحتياط المرصد لممقاولة 

 مع اعالـ وزارة التخطيط .
 
 -تي :تراعى الشروط االتية عنػد ممارسة  الصالحيات الواردة في الفقرات )أ , ب( وفقا لمايأ -ج
 
المنشورة فػي جريدة 0224( لسنة 0( مف تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقـ ) 9اوال : االلتزاـ بما جاء بالمادة ) 

والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة  26/6/0224فػػػي 4205الوقائع العراقيػػة بالعدد 
 22/22/0226في  4/7/00826و  22/20/0224في  4/7/05784و02/7/0224فػػػػػػػػػػػػي 4/7/25790

سابقا ( لجنة الشؤوف االقتصادية المجمس الوزاري لالقتصاد )  اوامر التغيير الصادرة عف العمؿ ب وضوابط
 29622/ 0/5 ةب وزارة التخطيط المرقمتوالمعمـ بموجب ك 22/8/0220في  525بكتابيا ذي العدد س.ؿ /

 . 28/2/0222( في  0/5/6222و ) 09/2/0222( في  0/5/0269و ) 7/22/0220في 
 

ثانيًا : وجود عالقة مباشرة بيف الفقرة المستحدثة أو التعديؿ أو الزيادة بالمشروع أو العمؿ وبما ينسجـ مع طبيعة 
 المشروع او العمؿ وأىدافو . 

 
كافة الممتـز وغير الممتـز بيا سواء كانت تمؾ  ثالثًا :  أف تغطي الكمفة الكمية فقرات ومكونات المشروع أو العمؿ

 المكونات منفذة وغير منفذة. 
 

 5) العامة( ضمف كمفة المشروع بنسبة اوالت و االشغاؿ ػػػػػػراؼ والمراقبة )عقود المقػػػػػتحديد مبمغ االش -اوالً  -27
التنفيذ امانة التي ال تزيد مبالغيا مف كمفة المقاولة واعماؿ التنفيذ المباشر واعماؿ  )خمسة مف المأئة ( % ( 

)اربعة مػف المئػو( مػػػف كمػػػػؼ المشػػروع % ( 4) ( دينار )مميار دينار( وبنسبػػػػة2 222 222 222عمى ) 
( دينار 22 222222222(دينار )مميػػار دينار( لغايػػػة )2222222222تزيػػػػػد مبػػالغػػػيا عمى ) واالعمػػاؿ الػتي
ثالثة مف المائة (مف كمفة المشروع واالعماؿ التي تزيد مبالغيا عمى % () 2) ت دينار( وبنسبة)عشرة مميارا

سة وعشروف مميار ( دينار ) خم05222222222( دينار)عشرة مميار دينار ( ولغاية ) 22222222222)
مبالغو عمى  اؿ التي تزيدػػػػػؼ المشروع  واالعمػػئو( مف كما)اثناف مف الم % ( 0) دينار ( وبنسبة 

( دينار ) خمسوف مميار 52222222222( دينار )خمسة وعشروف مميار دينار(  لغاية )05222222222)
ئة ( مف كمؼ المشروع واالعماؿ لما زاد عف ذلؾ عمى اف تحتسب ا( ) واحد مف الم% 2دينار ( وبنسبة )

المثبتة في جداوؿ المشاريع وتستقطع منو  بطريقة تراكمية بالزيادة والنقصاف واف  ال يتجاوز ذلؾ الكمفة الكمية
ئو( كأجورخدمات  استشارية تحوؿ الى وزارة التخطيط لتغطية اخمسة وعشروف مف الم) %( 05) نسبة قدرىا

المدرجة في  )خمسة مف المائة( لمتابعة جميع المشاريع % ( 5نفقات الزيارات الميدانية لممشاريع ونسبة )
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موازنة العامة االتحادية لمسنة المالية الحالية لتغطية نفقات المتابعة المكتبية المشاريع االستثمارية ضمف ال
والقانونية والتعاقدية والتدريبية واالحصائية والتقييـ الالحؽ لممشاريع التي تقوـ الوزارة المذكورة بمتابعتيا والجيات 

في وزارة المالية  ديف العاـ ة والمحاسبة والالموازندوائر الساندة ليا داخؿ الوزارة وخارجيا والمتمثمة في كؿ مف 
( المشار الييا في اعاله عمى اف يتـ استخداميا لتغطية نفقات % 5) وعمى اف يتـ تغطيتيا مف نسبة الػ 

المتابعة وتطوير عمميا ودعـ كوادرىا الفنية واالدارية وفؽ األسس والقواعد والمعايير و الضوابط التي يضعيا 
جب  صالحيتو المنصوص عمييا بيذه التعميمات , ويجري صرؼ المبمغ المتبقي مف مبمغ وزير التخطيط بمو 

غير  اتوالمحافظاالوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة او االقميـ في االشراؼ والمراقبة مف قبؿ جيات التعاقد 
 المرتبطة بأقميـ عمى االوجو االتية:ػ

 
بصفة عقود أو مؤقتيف وفقًا لمقرار رقـ  المشروع والمعينيفلمنسبيف لمعمؿ في اكمؼ الطعاـ لممنتسبيف الدائميف -أ

رقـ سابقا ( الشؤوف االقتصادية  المجمس الوزاري لالقتصاد ) لجنةوفقًا لما ورد بكتاب  2987لسنة / 622
صيصات واية كمػػؼ ليا عالقة مباشرة بتنفيذ المشروع ضمف الكمفة الكمية و التخ  05/0/0222في  82س.ؿ/

 ة:ػػ  ػػػػػػػػػالسنوية وفؽ الضوابط التالي
 

اف يكوف موقع المشروع خارج مركز المدينة بأستثناء وزارة الكيرباء سواء كانت مشاريعيا في مراكز المدف  –اوال 
 08/0/0228في  22/2/5/4729ز/2مجمس الوزراء المرقـ شاألمانة العامة لاو خارجيا استنادا الى كتاب 

 
دار اوامر وزارية لتحديد العامميف وساعات العمؿ خارج اوقات الدواـ الرسمي ومواقع المشاريع وفترة اص -ثانيا 

بشانيا والتعميمات الصادرة  0229لسنة / 279( مف قرار مجمس الوزراء رقـ 2العمؿ مع مراعاة ما جاء بالفقرة )
واعماـ دائرة الموازنة في وزارة  07/2/0222ي ( ف0427المرقـ )/ الدائرة القانونية  بموجب اعماـ وزارة المالية 

 2  28/2/0222في  22225المالية المرقـ 
 

تصرؼ وجبات الطعاـ عمى اساس عدد اياـ العمؿ الفعمي في موقع العمؿ بما اليتجاوز مبمغ  -ثالثا أ
 2 أعاله( دينار ) عشرة االؼ دينار ( عف ثالث وجبات لممشموليف بالفقرة اوال 22222)
 

( دينار )خمسة االؼ دينار( لوجبة واحدة عمى اساس عدد اياـ العمؿ الفعمي لدوائر 5222تصرؼ مبمغ ) -ب 
الميندسيف المقيميف لممشاريع داخؿ مركز المدينة بأستثناء وزارة الكيرباء في حالة استمرار العمؿ لغاية الساعة 

 السادسة عصرًا.
 

 2الغراض اعاله تشكيؿ المجاف الالزمة لتنفيذ الصرؼ ل –رابعًا 
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 -تكوف ميمة وزارة التخطيط في : –خامساً 

االشراؼ والمراقبة ورفع تقارير الزيارات الميدانية الى الجيات المختصة في الوزارات والجيات المعنية -2
التقارير وعمى وزارة التخطيط متابعة ادراج  هبشانيا وتتولى تمؾ الجية متابعة تنفيذ ىذ مايمـز الخذ

او المجيزيف في قائمة الشركات المتمكئة او القائمة السوداء في حالة و / الشركات و / او المقاوليف 
وجود اخالؿ في تنفيذ التزاماتيا التعاقدية مع اعالـ الجيات الرقابية بالمخالفات المؤشرة لمحاالت اعاله 

. 
 

خطط التعاقدية في الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وامانة بغداد متابعة تنفيذ ال -0
  وتحديد االنحرافات وتقييـ قدرة تمؾ الجيات عمى تنفيذ المشاريع في السنوات الالحقة . 

 
 2يتـ النقؿ بصورة جماعية وفؽ الكمؼ الحقيقية واالجور السائدة لوسائط النقؿ  –ب
 
أجور العامميف مف االجراء الوقتييف والفنييف والخبراء العراقييف والعرب واالجانب الذيف  تتطمب عممية  -ج

االشراؼ والمراقبة  لنفس المشروع واليجوز تنسيبيـ الى مشاريع اخرى اثناء مدة التنفيذ وتنتيي عقودىـ بانتياء 
كات مف ىذه التعميمات  بضمنيا اجور الساعات المال/ (  مف القسـ الثالث 6المشروع مع مراعاة الفقرة )

الية الخاصة ب( 8االضافية واالمتيازات الممنوحة بموجب القوانيف والتعميمات مع مراعاة ما ورد بالضوابط رقـ )
اعداد التصاميـ والمخططات والكمؼ التخمينية والتعامؿ مع المكاتب االستشارية المرفقو بتعميمات تنفيذ العقود 

 ( مف صالحية الوزير المختص .4والفقرة )0224( لسنة 0ة رقـ )الحكومي
 
  .عمؿ وفقا لمحاجة الفعمية لممشروعالمواـز والتجييزات اليندسية الالزمة لالشراؼ والتدقيؽ  اثناء مراحؿ تنفيذ ال -د
 
رًا عمى اف ال مصاريؼ االيفادات داخؿ وخارج العراؽ  لممياـ التي يتطمبيا المشروع ولمعامميف عميو حص -ىػ 

مف مبمغ االشراؼ والمراقبة  % ( ) خمسة وعشروف مف المائة (  05) يتجاوز الصرؼ عمى ىذه الفقرة نسبة 
( مف القسـ الثاني مف ىذه التعميمات 22الكمية مع مراعاة الضوابط الواردة باحكاـ الفقرة )  سابعًا ( مف المادة )

 بشأف ضوابط نفقات االيفاد الخارجي .
 
تييئة وتأثيث دوائر مدراء المشاريع والميندسيف المقيميف وشراء القرطاسية والمستمزمات المكتبية بما ينسجـ  -و 

 مع حجـ وحاجة المشروع .
 
 2 اجور الماء والكيرباء والياتؼ والوقود لدوائر مدراء المشاريع والميندسيف المقيميف -ز 
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 االشراؼ والمراقبة كاجيزة االستنساخ وغيرىا .شػراء الحاسبػات وكؿ ما لو عالقة بمستمزمات  -ح
 
الالزمة العماؿ االشراؼ والمراقبة لتنفيذ المشروع حصرا مع  شراء السيارات الحقمية )بيؾ اب دبؿ قمارة ( -ط

 2 تكاليؼ تشغيميا وصيانتيا والوقود الالـز ليا 
 
 بالمقاوالت واالعماؿ .الخاصة اجور االعالنات   -ي
 
 .2 إنجازهمصاريؼ وضع حجر االساس وافتتاح المشروع بعد   -ؾ
 
مرتبطة بوزارة التي تصرؼ لمجاف المتابعة المشكمة في مراكز الوزارات والجيات غير الت أوالمكافالنفقات   -ؿ

ط غير المنتظمة بأقميـ لتدقيؽ ومتابعة سير االعمػػػاؿ التنفيذية ومدى مطابقتيا لمشرو ات واالقميـ والمحافظ
 والمواصفات الخاصة والعامو.

 
 2 ؽ المشاريع واالعماؿ والتعريؼ بيا اعالميا ومصاريؼ اجازات البناءػػػػمصاريؼ توثي -ف
 
ت التي تمنح لمعامميف عمى المشروع وبضمنيا مكافاة نياية السنة لمعامميف عمى المشروع وفقا أالمكاف -ـ

 2لمضوابط التي تضعيا وزارة التخطيط 
 

وعقود الخدمات % () واحد مف المائة (  2)ديد مبمغ االشراؼ والمراقبة بعقود التجييز بنسبة تح -ثانياً 
مف كمفة العقد يتـ صرفيا وفؽ ضوابط صادرة مف قبؿ وزارة % ( ) ثالثة مف المائة (  2) االستشارية بنسبة 

 2  29/22/0225في  4/5/04222و  9/7/0225في  4/5/26229التخطيط بموجب كتابييا ذي العدديف 
 

ات المنفذه لممشاريع لتقديـ الخدمات االستشارية ) ػػػػػػػػذات التمويؿ المركزي المتعاقدة مع الجيالجيات عمى  -ثالثاً 
ـ / التدقيؽ / االشراؼ / دوائر الميندس المقيـ ( الصرؼ مف مبالغ عقودىا وفؽ األبواب المحددة التصمي
ثانيا ( في أعاله في حالة عدـ وجود أبواب صرؼ في قانونيا  – 27اـ وزارة التخطيط المذكور في الفقرة )ػػػػػباعم

 2 او نظاميا الداخمي 
 

بطة بوزارة بأعادة المبالغ غير المصروفة مف مبالغ االشراؼ والمراقبة تمتـز الوزارات والجيات غير المرت -رابعا 
 الى الخزينة العامة لمدولة بعد انتياء سنة انجاز المشروع .

 



57 

 

في سجالت  االجنبيػة الى العممػة المحميػػة تخصيصات المشاريع االستثمارية المثبتو بالعممة تحويػػؿ   -28
 خطيط  .مع اعالـ وزارة التالجية المعنية 

 
تخويؿ ما يراه مناسبا مف الصالحيات الممنوحو لو الى وكالء الوزارة والمديريف العاميف والجيات التنفيذية  -29

وال يجوز لمف وكالئو ولممحافظ تخويؿ نوابو االخرى كاًل بمستواه وحسب مقتضى الحاؿ وألميف بغداد  تخويؿ 
المختص او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او أميف بغداد أو  يخوؿ بيا تخويميا الى اخريف اال بموافقة الوزير

نفقات ( مف تعميمات وصالحيات تنفيذ 25)ة المحافظ مع أعالـ  وزارة التخطيط  بذلؾ باستثناء ما ورد  بالفقر 
 . 0202المشاريع االستثمارية لعاـ /

 
لتابعو ليا  اعتمادًا عمى الخطط اعمار المحافظو واالقضيو والنواحي ا خطة   اعدادعمى المحافظ  -02

رؤساء الوحدات اإلدارية عمى اف تدقؽ مف قبؿ المجنة المالية النيابية مف حيث التوزيع القطاعي الموضوعة مف 
لممشاريع وتوزيع التخصيصات عمى الوحدات اإلدارية التابعة لممحافظة اعتمادا عمى النسب السكانية المعتمدة 

عمى اف تراعى المناطؽ االكثر تضررًا داخؿ طيط لغرض دراستيا والمصادقة عمييا وارساليا الى  وزارة التخ
/ أ( مف 4/اوال/ 0استنادا الحكاـ المادة )وفؽ المعايير والفجوات التنموية المثبتو لدى وزارة التخطيط المحافظو 

 .  0202لسنة  (02) االتحادية رقـ العامة  قانوف الموازنة
 

المحافظو مف مبالغ اعمار وتنمية المشاريع في المحافظات كافة عمى االقضيو وزع تخصيصات ػػت  -02
و ليا بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منيا اكثر مف ػػػػػو بيا حسب النسب السكانيػػػػػوالنواحي المرتبط

) خمسة عشر مف % ( 25عمى )ناحية او قضاء عمى اف التزيد تخصيصات المشاريع الستراتيجية الجديدة 
االتحادية العامة /أ( مف قانوف الموازنة  4/اواًل ػػ  0مف تخصيصات المحافظة  استنادًا الحكاـ المادة )المائة ( 

  .0202لسنة / (02)رقـ 
 

/ب( مف قانوف الموازنة 4/اوال/0يتولى المحافظ حصرًا تنفيذ خطة االعمار المقره استنادا الحكاـ المادة )  -00
 .0202لسنة  (02) االتحادية رقـ العامة

 
عدـ ادراج أي مشروع استثماري ضمف الموازنة االستثمارية وبرامج تنمية األقاليـ اال بعد موافقة وزارة -أ  -02

استكماؿ انجاز المشاريع كافة وفؽ التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضماف  التخطيط لغرض
العامة ( مف قانوف الموازنة  0/ أ(  مف البند ) أوال ( مف المادة )  6دخوليا الخدمة استنادا الحكاـ الفقرة ) 

 2 0202( لسنة 02االتحادية رقـ  )
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ريع المنجزة سابقا والمتوقفة والمستمرة وحسب نسب اإلنجاز مف عمى المحافظيف كافة الصرؼ عمى المشا -ب
األعمى نزوال وبموجب الدليؿ االسترشادي لمعايير المفاضمة واالولويات لممشاريع االستثمارية الصادر عف وزارة 

بند ) / ج ( مف ال 6استنػػػػػػادا لمفقرة ) 7/4/0202في   0/8/7624التخطيط والمعمـ بموجب كتابيا ذي العدد 
 2 0202(لسنة 02االتحادية رقـ )العامة ( مف قانوف الموازنة  0أوال( مف المادة ) 

 
الزاـ وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدـ ادراج اي مشاريع جديدة لموزارات التي تـ نقؿ صالحيتيا الى  -ج 

المعدؿ عدا المشاريع  0228( لسنة /02( مف قانوف المحافظات رقـ )45المحافظات بموجب احكاـ المادة )
( مف المادة ب  -6رة )ػػػػالفقالى ادًا ػػػػاستنمجمس الوزراء التي تحدد وفقًا لصالحية واالستثنائية االستراتيجية 

بتوصية مف وزارة التخطيط اعتمادا عمى  0202لسنة / (02)االتحادية رقـ العامة /اواًل( مف قانوف الموازنة 0)
 2لممحافظات والوزارات وموائمة معايير التنمية المكانية  القدرة التنفيذية 

 
لممحافظة الصرؼ عمى مشاريع تنمية األقاليـ والمشاريع االستراتيجية واالستثمارية مف التخصيصات  -04

المرصدة في موازنتيا االستثمارية وااليرادات المتحققو مف المنافذ الحدودية بعد قياـ وزارتي المالية والتخطيط 
( مف البند ) أوال ( مف  7إضافة ما يقابميا مف تخصيصػػػات وتخصيصات البترودوالر استنادا الحكاـ الفقرة )ب

وكتابي وزارة المالية / دائرة الموازنة  0202( لسنة 02( مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ) 0المادة )
 2  02/4/0202في  6227و  29/4/0202في  5929المرقميف 

 
مف ) خمسوف مف المائة ( ( % 52) مىحؽ التصرؼ واالستخداـ بما اليزيد عاو المحافظات لإلقميـ  –05

تخصيصات البترودوالر المنتج في كؿ محافظة والمدرجة تخصيصاتيا ضمف المشاريع االستثمارية لمسنة الحالية 
لمحافظة وتنظيفيا او نفقات العالج لممرضى  لإلقميـ او او تقديـ الخدمات الغرض استيراد الطاقة الكيربائية 

وتكوف اولوية االنفاؽ لممناطؽ االكثر االقميـ او المحافظة حسب احتياجات لمنفقات الجارية بو اخارج العراؽ 
وذلؾ مف خالؿ اجراء المناقمة المطموبة عمى اف يتـ تضررا مف انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة 

حسابية  بعد تدقيقيا مف قبؿ ديواف الرقابة المالية االتحادي في موازنة السنة الالحقة بما فييا اجراء التسويات ال
مستحقات المحافظات لمسنوات السابقة التي لـ يجري تخصيص مبالغ ليا والمدققة مف قبؿ ديواف الرقابة المالية 

 0202( لسنة 02العامة االتحادية رقـ ) ( مف قانوف الموازنة  5/ أوال /0استنادا الحكاـ المادة ) االتحادي 
وزارتي المالية والتخطيط االتحاديتيف بتفاصيؿ المناقمة المقترحة والمبمغ عمى اف تقـو المحافظة بتزويد كؿ مف 

المطموب اضافتو الى النفقات الجارية ليتسنى لموزارتيف المذكورتيف اصدار امر المناقمة واشعار المحافظو بذلؾ 
 ر االعتبار اعتماد مايمي :ػػمع االخذ بنظ

 
 29ثانيًا( مف قانوف رقـ / -22( مف المادة )8تشكيؿ لجنة في كؿ محافظة معنية لغرض تنفيذ احكاـ الفقرة ) –أ

برئاسة رئيس 0228لسنة  02التعديؿ الثاني لقانوف المحافظات غير المنتظمة في اقميـ رقـ / 0222لسنة /
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قانوف التعديؿ  0229( لسنة  07( مف قانوف رقـ ) 0نادا الحكاـ المادة )استاو مف يحؿ محمو مجمس المحافظة 
عف كؿ مف وزارة النفط وممثميف  0228( لسنة  20الثاني لقانوف انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقـ )

ت المنصوص وزارة المالية االتحادية )مدير الخزينة في المحافظة المعنية ( تتولى تحديد االيرادا االتحادية /
 عمييا في احكاـ الفقرة اعاله والمبينو ادناه:

 
 .المنتجة ات المحافظ االقميـ و مف ايرادات النفط الخاـ المنتج في( خمسة مف المائة )%(  5)
 
 اتاالقميـ و المحافظ مف ايرادات النفط الخاـ المكرر في مصافي  ( خمسة مف المائة)%(   5)
 
 .المنتجة  اتالمحافظاإلقميـ و  مف ايرادات الغاز الطبيعي المنتج  في( خمسة مف المائة )%(   5) 

 في اختيار احدى االيرادات المنتجة لدييا .االقميـ او المحافظات المنتجة  خيريوعمى اف 
 
تتولى الدائرة الفنية في وزارة النفط االتحادية والجية الفنية المختصة في وزارة الثروات الطبيعية القميـ  -ب
ستاف تقديـ الكشوفات التفصيمية موزعة عمى اساس المحافظات تبيف فييا االنتاج الفعمي مف النفط الخاـ كرد

والمكرر والغاز الطبيعي وااليرادات الفعمية المتحققة عنو لكؿ محافظة عمى حدة الى مقر ديواف الرقابة المالية 
( مف 02المصادقة عمييا في موعد اقصاه )االتحادي في اليوـ االوؿ مف كؿ شير لغرض تدقيقيا وتاييدىا و 

الشير التالي لشير االنتاج النفطيالفعمي وارساليا الى وزارة النفط االتحادية ووزارة الثروات الطبيعية القميـ 
 كردستاف المتاف تقوماف باشعار وزارة المالية دائرة الموازنة بيا.

 
ف المحافظة المعنية ووزارة التخطيط بجداوؿ كميات االيرادات تقـو وزارة المالية /دائرة الموازنة باشعار كؿ م -ج 

( مف ىذه التعميمات لغرض اعداد الموازنة الممحقة المستقمة 0و2الفعمية المنصوص عمييا في المادتيف)
عمى اعداد خطة والمتضمنة الخطط والبرامج االستثمارية وتنمية وتطوير البنى التحتية بعد مصادقة المحافظ 

محافظة واالقضية والنواحي التابعة ليا اعتمادا عمى الخطط الموضوعو مف روؤساء الوحدات اإلدارية اعمار ال
عمى اف تدقؽ مف قبؿ المجنة المالية النيابية مف حيث التوزيع القطاعي لممشاريع وتوزيع التخصيصات عمى 

وارساليا الى وزارة التخطيط لغرض   الوحدات اإلدارية التابعة لممحافظة اعتمادا عمى النسب السكانية المعتمدة
 – 0دراستيا والمصادقة عمييا عمى اف تراعى المناطؽ األكثر تضررا داخؿ المحافظة استنادا الحكاـ المادة )

الى وزارة المالية  ومف ثـ ارساليا   0202( لسنة  02( مف قانوف الموازنة العامة االتحادية رقـ ) 2 – 4 –أوال 
 باعتبارىا حقوؽ مكتسبة لممحافظة. 0200لغرض اعتمادىا عند اعداد تقديرات موازنة عاـ /دائرة الموازنة  /
 
بعد معرفة كميات االيرادات الفعمية  0202تتولى وزارة المالية /دائرة الموازنة اتخاذ مايمـز في نياية عاـ / -د

بادراج فرؽ بالفقرة ) أ ( في أعاله ييا المنتجة لكؿ محافظة وااليرادات الفعمية المتحققة عنيا لالغراض المشار ال
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 0200التخصيصات الناتجة عف االيرادات المتحققة لمغرض مدار البحث ضمف تقديرات موازنة المحافظة لعاـ /
ىي تقديرات  0202لكوف التقديرات المخططو التي ادرجت ضمف الخطة االستثمارية لكؿ محافظة لعاـ /

 . 0202متاحة عند اعداد تقديرات موازنة عاـ /تخمينية في ضوء الموارد المالية ال
 
تجري التسويات النيائية في ضوء نتائج تدقيؽ ديواف الرقابة المالية االتحادي لالشير تشريف الثاني وكانوف  -ىػ

 االوؿ مف السنة المالية الحالية.
 

 مف (  7حكاـ المادة )الادا المحافظات استن االقاليـ بيػفتنمية اليجػػػوز اجراء اي مناقمة ضمف تخصيصات -06
 . 0202لسنة  (02)االتحادية رقـ العامة قانوف الموازنة الفصؿ الثالث مف 

 
 -:لرئيس جية التعاقد وبموافقة وزير التخطيط  –07
 
مف االعتماد المستندي المفتوح الى المتعاقد الجديد ) الشركة او المقاوؿ المستفيد ( تغيير الجية المستفيدة  -أ 

لمعقود التي يتـ انيائيا بموجب القانوف والتعميمات ) سحب العمؿ / او الفسخ / او االنياء بالتراضي / او التنازؿ 
( ولو تغيير المصرؼ الفاتح لالعتماد بحسب متطمبات العقد وبموجب القواعد المصرفية المرعية دوف اف يترتب 

 0229( لسنة  067دة استنادا الى قرار مجمس الوزراء رقـ )ػػػقى الجية المتعاػػػػػػػوني او مالي عمػػػػػأي اثر قان
وزراء والمجاف ذي العدد ) ػػػػػػػػػس الػػػػػػة لمجمس الوزراء / دائرة شؤوف مجمػػػػمرفؽ كتاب األمانة العام

 2 22/7/0229( في  06056/اعماـ /22/2ؿ/2ز2ش
 

االستفادة مف السيولة المتوفرة لالعتمادات المستندية المتوقفة او المنتيية لتمويؿ مشاريع أخرى  صالحية  –ب 
بالتنسيؽ مع دائرة المحاسبة  ؽوحدة االنفاؽ ولنفس وحدة االنفامستمره وليا تخصيص مالي ضمف موازنة 

 2خالؿ السنة المالية الحالية  والمصرؼ العراقي لمتجارة 
 

 لتخطيط :ـصالحيات وزيــر ا
 -لوزيػػر التخطيط البت في القضايا االتية : -2
خمسة )% (  25ولغاية )( عشرة مف المائة )( % 22) مى زيادة مبمغ االحتياط لممقاولة واالعماؿ لما زاد ع -أ 

 مف مبمغ المقاولة وضمف الكمفػة الكمية لممشروع أو العمؿ .( ئو اعشر مف الم

% (  05)  %( )عشرة مف المائة ( ولغاية 22 ) مى ما زاد علبمغ االحتياط لممقاولة واالعماؿ زيادة م –ب 
او العمؿ فيما يتعمؽ بالمشاريع لممشروع ئة( مف مبمغ المقاولة وضمف الكمفة الكمية اخمسة وعشروف مف الم)
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ة لمجمس الوزراء المرقـ مرفؽ كتاب االمانة العام 0228( لسنة /240المشمولة بقرار مجمس الوزراء رقـ )
 . 26/9/0228( في 20082/اعماـ/22/2)ش.ز.ؿ/

 
)ثالثوف مف  % (  22ولغاية ) ( )خمسة وعشروف مف المائة(%  05 زيادة مبمغ االحتياط لما زاد عف ) -ج

االمنية و ( مف مبمغ العقد وضمف الكمفة الكمية بالنسبة لعقود التسميح وعقود تجييز المعدات واالجيزة المائة
 العسكرية ضمف الكمفة الكمية لممشروع او العمؿ .

 
استثناء الفقرة و ادة تؤدي الى زيادة الكمفة الكمية ػػػػػػياط لممشاريع واالعماؿ واف كانت الزيػػػػػغ االحتػػػػػػػادة مبمػػػػػػزي-0
 ادناه .أ (  -5ب ( أعاله مف الفقرة ) – 2)
 
صالحيات بئو( عمى النسب الواردة ا)اثناف  مف الم % ( 0) بنسبة التزيد عمىالمراقبة االشراؼ و  زيادة مبمغ-2

 2الوزير المختص لممقاوالت واالعماؿ وضمف الكمفة الكمية لممشروع او العمؿ  
 
تخفيض الكمؼ الكمية والتخصيصات السنوية لممشاريع واالعماؿ المدرجة في جداوؿ المنياج االستثماري بناء -4

 عمى طمب الجيو المنفذه مف خالؿ اجراء المناقمو لمتخصيصات السنويو الى مشاريع اخرى .   
 
مف كمفة المشروع او العمؿ ( ) خمسة وعشروف مف المائة ( %  05 ) زيادة الكمفة الكمية بما ال يتجاوز -أ-5

المدرج في جداوؿ المنياج االستثماري خالؿ عمر المشروع بناءًا عمى طمب الجية المنفذة ومعززة بمبررات 
 المجمس الوزاري لالقتصاد ) لجنةودراسة جدوى فنية واقتصادية او تقرير فني وافي مع مراعاة ماورد بقراري 

ويستثنى  26/7/0222في  097و س.ؿ/ 25/5/0222في 285.ؿ/المرقميف سسابقا ( الشؤوف االقتصادية 
 -االتي :اعاله في مف النسبة 

 
 مشاريع تسديد الحسابات لممشاريع المنجزة والمحذوفو -2
 
 2الخاصة بتنفيذ المشاريع االستثمارية  االستمالكات-0
 
 2المشاريع المسحوب العمؿ منيا لغرض التنفيذ عمى حساب المقاوؿ المخؿ بالتزاماتو  -2
 
مرفؽ كتاب األمانة العامة لمجمس الوزراء  0228( لسنة 240المشاريع المشمولة بقرار مجمس الوزراء رقـ )-4

 2ب ( أعاله /  2الوارد في الفقرة ) 26/9/0228( في  20082/اعماـ /22/2ؿ/2ز2المرقـ )ش
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 2القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية  -5
 
( لسنة  652المشاريع التي يتـ إعادة ادراج مكوناتيا التي تـ حذفيا استنادا الى قرار مجمس الوزراء رقـ ) -6

 2وظير وجود التزامات تعاقدية فييا  0226
 
ية الكماؿ العمؿ واالستفادة منيا المكونات المحذوفو وغير المتعاقد عمى تنفيذىا وىي ضرورية واساس -7

 2بالصورة المثمى 
زيادة التخصيصات السنوية لممشاريع واالعماؿ المدرجو في جداوؿ المنياج االستثماري بناءًا عمى طمب  –ب 

 الجية المنفذه مف خالؿ اجراء المناقالت االصوليو .
 
 ية واالثر البيئي  لممشاريع واالعماؿ االستثمارية ر ودراسات الجدوى الفنية واالقتصادػػػػاريػػالمصادقة عمى تق -6

 و / أو  تقرير فني وافي لممشاريع الخدمية وتعديالتيا .
 
اع الخاص ػػػيؿ المجاف مف منتسبي الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات المينية والقطػػػػػتشك -7

 2 وة المختصيف لمتداوؿ معيـ عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلؾػػػػػة أودعػػػػلمقياـ بمياـ أو دراسات تتعمؽ بالموازن
 
حذؼ المشاريع مف جدوؿ المنياج االستثماري او احد مكوناتيا بناءًا عمى مقتضيات المصمحة العامة  -8

ي تالفيا ال ااو احد مكوناتياليوجد التزاـ تعاقدي او إحالة عمى العمؿ عمى اف مع الجيات المنفذه  وبالتنسيؽ
 .2المنفذة وتخفيض الكمفة الكمية لممشروع في حالة حذؼ أي مكوف  مع الجياتمشاكؿ مستقبمية 

 
تغيير الجية المنفذة بيف الوزارات والجيات غير المرتبطة بػػوزارة او االقميـ او المحافظة غير المنتظمة  - 9

 بأقميـ بموافقة الجيتػػيف المعنيتيف .
 

عمؿ بناءا عمى طمب الجية المنفذة وبما ال يؤدي الى تغيير في طبيعة المشروع تغيير اسـ المشروع او ال -22
 .وكمفتو وتخصيصاتو واىدافو 

 
 اصدار و تعديؿ التعميمات والضوابط االتية  :  – 22
 
المنشورة  0225( لسنة 2تعميمات تصنيؼ شركات المقاوالت والمقاوليف واالدراج في القائمة السوداء رقـ ) –أ 

بموجب البياف التصحيحي  22/8/0225النافذة بتاريخ  22/7/0225في  4270بالوقائع العراقية بالعدد 
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والضوابط الوارده بكتاب وزارة التخطيط  02/9/0225في  4282المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 
 او ما يحؿ محميا. 06/22/0226في  4/5/00500المرقـ 

 
( 8بية لتنظيـ اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفيذ مشاريع الموازنة االستثمارية المرقمة )ب ػ التعميمات الحسا

 2  0222لسنة 
 
 المعدلو . 0222(لسنة 2لمباشر رقـ )اج ػ تعميمات التنفيذ 
 
كتاب وزارة التخطيط المعممو بموجب  0228( لسنة / 2مانة رقـ )بأسموب التنفيذ اتعميمات تنفيذ االعماؿ  -د

ة لالعماؿ التي التزيد وضوابط تنفيذ االعماؿ باسموب التنفيذ امان  22/0/0228في  4/5/2788المرقـ /
المعممة بكتاب وزارة  0228( لسنة /22رقـ ) ) خمسة وعشروف مميوف دينار (  ( مميوف دينار05) مىمبالغيا ع

االعماؿ باسموب التنفيذ امانة لالعماؿ ذ ػػػػػػوابط تنفيػػػػػػوض 29/22/0228في  4/5/06552التخطيط المرقـ 
المعممة بكتاب وزارة  0228( لسنة /22المنفذة مف قبؿ السفارات والممحقيات والممثميات خارج العراؽ رقـ )

 2 2/2/0229في  ( 4/5/227 )  التخطيط / الدائرة القانونية المرقـ
 
 2الوثائؽ القياسية المتخصصة  -ىػ 
 
 . موجبيا والضوابط الصادرة ب 0224( لسنة 0الحكومية رقـ )تعميمات تنفيذ العقود  -و
 
المعدلة اسس دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية والتقييـ الالحؽ لمشاريع  2984( لسنة 2تعميمات رقـ ) -ز

اسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادرة بموجب كتاب وزارة و التنمية الصادرة عف مجمس التخطيط الممغى 
 . 07/22/0228في  422خطيط المرقـ الت
 

اسس وقواعد ومعاييروضوابط صرؼ مبالغ االشراؼ والمراقبة الوارده الى وزارة التخطيط عف اجور  -ح 
الخدمات االستشاريو التي تقدميا لموزارات لالغراض المكتبية والفنية والتعاقدية والقانونية والتدريبية واالحصائية 

والديف ائر الموازنة والمحاسبة و خارجيا المتمثمة بدوالتقييـ الالحؽ لممشاريع والجيات السانده ليا داخؿ الوزارة و 
اواًل( مف صالحية الوزير المختص او رئيس الجية المرتبطة -26في وزارة المالية والمشار الييا في المادة )العاـ 

 بوزارة او المحافظ او اميف بغداد. 
 
 . 7/22/0220في (  0/5/29622) المرقـ  ضوابط اوامر التغيير الواردة بكتاب وزارة التخطيط -ط 
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مف التخصيصات لممشاريع االستثمارية السنوية المدرجة ضمف الموازنة السنوية لتمويؿ المشاريع تحويؿ  -20
 العممة االجنبية بناء عمى طمب الجيو المنفذه .ما يقابميا ب العممة المحمية الى

 
التعاقد تغيير الجية المستفيدة مف االعتماد المستندي اءا عمى طمب رئيس جية ػػػػػػوزير التخطيط بنػػػػػػػل –أ  –22

سحب العمؿ او الفسخ او بات ) ػػػػػػػا بموجب القانوف والتعميمػػػػػػػػود التي يتـ انيائيػػػػػػػالمفتوح الى المتعاقد الجديد لمعق
د وبموجب القواعد ػػػػػػاالنياء بالتراضي او التنازؿ ( ولو تغيير المصرؼ الفاتح لالعتماد بحسب متطمبات العق

دة استنادا الى قرار مجمس ػػػػػػػػة المتعاقػػػػػػالمصرفية المرعية دوف اف يترتب أي اثر قانوني او مالي عمى الجي
/ 22/2ؿ/2ز2ة لمجمس الوزراء ذي العدد ) شػػػػػػػؽ كتاب األمانة العامػػػػػػمرف 0229( لسنة  067الوزراء المرقـ )

 2 22/7/0229( في  06056اعماـ /
 
( لسنة  4( مف قانوف رقـ ) 2وزيع االمانات المنقولة الى موازنة الجية المنفذة استنادا الى المادة )ػػػػتعديؿ ت-ب

وفؽ خطة تقترحيا جية التعاقد  0229( لسنة  6التعديؿ األوؿ لقانوف اإلدارة المالية االتحادية رقـ ) 0202
استنادا  2ا مبالغ االعتمادات المستندية الفائضو والمنتيية الصالحية ومصادقتيا مف قبؿ وزارة التخطيط وبضمني

 2 20/4/0202( في  6454العماـ ديواف الرقابة المالية االتحادي المرقـ )
 

مناقمة المواد الفائضة والمكائف والمعدات الممموكة لموزارات والجيات غير المرتبطة بيف المشاريع  -أ -24
المنياج االستثماري لمجيات المنفذة عمى اف تنزؿ قيمتيا مف الكمفة الكمية لممشاريع المنقولة المدرجة في جداوؿ 

 منيا وعمى اف اليؤثر ذلؾ عمى طبيعة المشروع المنقولة منو.
 

مناقمة المواد والمعدات غير المستخدمة الممموكة لموزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة الى مشاريع اخرى  –ب 
جداوؿ المنياج االستثماري لمجيات المنفذة عمى اف يتـ اجراء التسويات القيدية الحتساب قيمتيا عمى  مدرجة في

 كمفة المشاريع المناقمو الييا . 
 

لوزير التخطيط اجراء المناقالت بيف تخصيصات المشاريع االستثمارية لموزارات والجيات غير المرتبطة  -25
تقارير نسب اإلنجاز وتقدـ العمؿ ابتدا مف اليوـ األوؿ خطة التعاقد و استنادا الى غير الممولة وتشكيالتيا بوزارة 

 2ف شير تشريف األوؿ لمسنة المالية  بالتنسيؽ مع الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات  م
 

جية تنفيذ المشروع  لوزير التخطيط االتحادي اجراء مناقمة تخصيصات المشاريع االستثمارية نتيجة لتغيير -26
بناءًا عمى  او الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظة الواحدة  مف وحدة انفاؽ الى وحدة انفاؽ ضمف الوزارة 

 2او رئيس الجية غير المرتبطة بوزارة او المحافظ  طمب الوزير المختص
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ة نتيجة لتغيير جية تنفيذ المشروع لوزير التخطيط االتحادي اجراء مناقمة تخصيصات المشاريع االستثماري  –27
مف وحدة انفاؽ تابعة لوزارة او جية غير مرتبطة بوزارة او محافظة الى وحدة انفاؽ تابعة لوزارة اخرى او غير 

وعمى اف يتـ نقؿ تخصيصات المشروع المراد بناءا عمى طمب الجيتيف جية مرتبطة بوزارة اخرى او محافظة 
ت المشاريع االستثمارية االخرى العائدة لوحدة االنفاؽ المطموب تغيير جية تغيير جية تنفيذه الى تخصيصا

 2 تنفيذىا
 

) خمسة مف المائة (  % ( 5ة اجراء المناقمة بنسبة )ػػػػادييف صالحيػػػػػة والتخطيط االتحػػػػػػالمالي يوزير عمى  -28
استنادا الحكاـ  في المحافظة المعنية  مف تخصيصات مشاريع تنمية االقاليـ الى ستراتيجية التخفيؼ مف الفقر

 . 0202لسنة (02)االتحادية رقـالعامة / أ( مف قانوف الموازنة  4/اواًل / 0المادة )
 

% ( ) ثالثوف مف المائة ( مف المبالغ المخصصة  22عمى وزيري المالية والتخطيط مناقمة مانسبتو ) –29
حساب امانة بغداد عمى اف تمتـز وزارة المالية بتمويؿ لمحافظة بغداد ضمف تخصيصات تنمية األقاليـ الى 

العامة  ( مف قانوف الموازنة 22/ أوال/0النسبػػػػػة أعػػػػػػػاله عند تمويؿ محافظة بغداد استنادا الحكاـ المادة ) 
 2  0202( لسنة 02االتحادية رقـ )

 
ونصوص العقد وفي التعميمات والضوابط و البت في التعويضات التي يطالب بيا المقاولوف وفقا لمقانوف   -02

او العمؿ ولمرة واحدة عمى أف يتـ تقديـ الطمب مف خالؿ الجية المنفذه لممشروع  الكمية لممشروعحدود الكمفة 
 .لزيادة الكمؼ  الماليةالصالحيات معززاً برأييا بخصوص طمب التعويض مع مراعاة 

 
المشاريع داخؿ حدود المحافظة الواحدة والمدرجة في المنياج لوزير التخطيط االتحادي تعديؿ مواقع -02

 2واف تطمب الموضوع تعديؿ اسـ المشروع  االستثماري بناءا عمى اقتراح الجية المنفذة
 

ضمف وتغيير اسـ مكوف استحداث مكوف او مكونات جديدة او حذؼ مكوف او مكونات تعديؿ مكوف او   -00
لمنفذة مع بياف األسباب والمبررات ضمف الكمفة الكمية لممشروع او خارجيا مع بناءا عمى طمب الجية او لمشروع ا

 2/ أ ( مف الصالحيات أعاله  5مراعاة نسب االشراؼ والمراقبة المخصصة لممشروع وما ورد بالفقرة ) 
 

استحداث مكوف لغرض تنفيذ القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واف أدى ذلؾ الى زيادة الكمفة   -02
 2( في أعاله أ / 5في الفقرة ) الزيادة في الكمفة مما وردالكمية لممشروع واستثناء 

 
الخاصة لكؿ وحدة لوزير التخطيط االتحادي مناقمة التخصيصات بيف المشاريع المدرجة ضمف الجداوؿ  -04

انفاؽ تابعة لكؿ وزارة او جية غير مرتبطة بوزارة او المحافظة او بيف وحدات االنفاؽ التابعة لكؿ منيـ بناءًا 
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عمى طمب الجيات المنفذة معززًا بتاييد دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتوفير االمواؿ المطموبة الجراء المناقمة 
 .حالية واشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة لغرض تنفيذ المناقمة مدار البحثمف السنة ال 2/20وذلؾ لغاية 

 
الصرؼ لالعماؿ والمشاريع االستثمارية بما فييا مشاريع برنامج انعاش االىوار  إطالؽلوزير التخطيط  -05

 .اتالمعتمدة ضمف موازنة الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة او المحافظ
 

ادراج أي مشروع استثماري ضمف الموازنة االستثمارية وبرامج تنمية اإلقاليـ اال بعد موافقة وزارة  عدـ–أ  –06
استكماؿ انجاز المشاريع كافة وفؽ التوقيتات المحددة في دراسة الجدوى وبالتالي ضماف  التخطيط لغرض

االتحادية رقـ  العامة  / أوال ( مف قانوف الموازنة0أ ( مف المادة )  -6دخوليا الخدمة استنادا الى احكاـ الفقرة ) 
 2 0202( لسنة 02)
 

اج اي مشاريع جديدة لموزارات التي تـ نقؿ صالحيتيا الى الزاـ وزارة التخطيط والوزارات كافة بعدـ ادر  -ب 
المعدؿ عدا المشاريع  0228( لسنة /02( مف قانوف المحافظات رقـ )45المحافظات بموجب احكاـ المادة )

( مف المادة ب  -6رة )ػػػػالفقالى ادًا ػػػػاستنمجمس الوزراء التي تحدد وفقًا لصالحية واالستثنائية االستراتيجية 
بتوصية مف وزارة التخطيط اعتمادا عمى  0202لسنة / (02)االتحادية رقـ  العامة  /اواًل( مف قانوف الموازنة0)

 2القدرة التنفيذية لممحافظات والوزارات وموائمة معايير التنمية المكانية  
 

اعادة تخصيص المبالغ المستردة  مع وزير الزراعة االتحاديةبالتنسيؽ  لوزيري المالية والتخطيط االتحادييف- 07
مف المزارعيف عف قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستممة مف قبؿ الفالحيف لالعواـ السابقة الى موازنة عاـ 

أ (  – 02المادة ) عمى اف تخصص حصرًا المشاريع المبادرة الزراعية لممصرؼ الزراعي استثناء مف  0202/
( أ  – 02استنادًا الحكاـ المادة )  0229( لسنة  6)رقـ االتحادي االدارة المالية مف قانوف ؿ الرابع ػػػػمف الفص

 2  0202لسنة / (02) االتحادية رقـالعامة مف قانوف الموازنة 
 

ى شركات ػػػػػػػود التراخيص التي تـ تحويميا الػػػػلوزيري المالية والتخطيط االتحادييف اضافة مبالغ عف عق - 08
و  0229ي )ػػػػالؿ عامػػػػػػػػػػػرة المحاسبة خػػػػػػػػػػػػػة عينًا ولـ يجري التسويات المالية بشأنيا مف قبؿ دائالنفط االجنبي

سنة ( ل 6) رقـ  االتحادي ةػػػقانوف االدارة المالي أ ( مف الفصؿ الرابع مف  – 02المادة ) مف  ا( استثناء0202
 . 0202لسنة / (02)االتحادية رقـ العامة ( مف قانوف الموازنة 02استنادًا الحكاـ المادة )المعدؿ و 0229/
 

صالحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء بعد مصادقة وزير التخطيط االتحادي لوزير المالية االتحادي  - 09
والتي صرفت نتيجة لقوانيف نافذة وبعد اف يتـ تدقيقيا مف  22/20/0202السمؼ لمسنوات السابقة لغاية تاريخ 

قبؿ ديواف الرقابة المالية االتحادي ومصادقة مجمس الوزراء االتحادي عمييا عمى اف تكوف ىذه السنة االخيره 
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 وحسب 0202لسنة / (02) االتحادية رقـالعامة ( مف قانوف الموازنة 22لتسويتيا استنادًا الحكاـ المادة )
 :ػػ ةالضوابط التالي

 
 بالغ السمؼ المصروفة في سجالتيا وبالتنسيؽ مع االدارات المعنية .قياـ دائرة المحاسبة بتدقيؽ وتأييد م-أ
 
اثبات المبالغ المعادة مف ىذه السمؼ مف قبؿ تمؾ الجيات ويتـ تبويبيا حسب اوجو الصرؼ وحسب تبويب -ب

ليا  الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسـ في حالة كوف السمؼ محسوبًا عمى النفقات الجارية سواء التي
تخصيصات مدرجة ضمف الموازنة العامة لمدولة لمسنواتمدار البحث ولبعض الوزارت والجيات غير المرتبطة 

باالضافة الى اف يتـ 0202لعاـ / العامة االتحادية  بوزارة وحسب التبويب المعموؿ بو ضمف قانوف الموازنة
مشاريع االستثمارية والتي ليا تخصيصات التنسيؽ مع وزارة التخطيط بشأف تدقيؽ مبالغ السمؼ التي تخص ال

مدرجة ضمف الموازنة االتحادية لمسنوات مدار البحث لغرض تمكنيا مف اصدار القرار المناسب بشأف اضافتيا 
واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيؽ والمطابقة مع الحسابات الختامية لكؿ سنة وتأييد ديواف الرقابة المالية 

 ار دائرة الموازنة بشأف وضع التخصيصات المالية ليا .عمييا واشعاالتحادي 
 
قياـ الدوائر المعنية بتقديـ موازيف المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحًا فييا مبالغ السمؼ -ج

مف قبؿ المرصدة في حساباتيا او حسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية او االستثمارية بعد تدقيقيا 
 .االتحادي ديواف الرقابة المالية

 
الموازنة بجداوؿ تفصيمية مدققة وموضح فييا مبالغ السمؼ والجيات دائرة تقوـ دائرة المحاسبة بتزويد -د

 العامة  المصروؼ ليا مؤيدة بذلؾ صحة البيانات الواردة فييا والمدرجة تخصيصات ليا ضمف الموازنة
 ولكؿ سنة عمى حده .االتحادية لالعواـ مدار البحث 

 
تقوـ دائرة الموازنة برفع التوصية الى مجمس الوزراء االتحادي التخاذ قرار بأطفاء واضافة التخصيصات -ىػ

التسوية القيدية وعمى اف تكوف ىذه السنة االخيرة  غراضالمالية ليا دوف اف يترتب عمييا صرؼ فعمي ال
 بتسويتيا .

 
تخويؿ وزير التخطيط بالتنسيؽ مع جيات التنفيذ مراجعة الخطط االستثمارية لموزارات والجيات غير   - 22

المرتبطة بوزارة والمحافظات اليجاد اليات مقترحة لتمويؿ واكماؿ تنفيذىا وفؽ دراسات تقييـ الحالة لممشاريع 
تقييـ المشاريع ( واليات التمويؿ وفؽ كتاب وموائمتيا المقدمة مف قبؿ وزارة التخطيط بموجب ) استمارة فحص و 

ف الى مكتب رئيس الوزراء باالستعانو و المعن 02/5/0202( في  2/2/7822وزارة التخطيط ذي العدد ) 
بالمكاتب االستشارية والمؤسسات الدولية المعنية بالتقييـ واليات التمويؿ وعرضيا عمى مجمس الوزراء 
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نجاز الستحصاؿ الموافقة بما يضمف ترشي ؽ الموازنة االستثمارية وتخفيؼ العبء عف الموازنة العامة لمدولة وا 
 2المشاريع التي تقدـ الخدمة لممواطنيف وتوفير فرص العمؿ 

 
لمنظر في جميع القضايا التي تتعمؽ بتنفيذ المشاريع المجمس الوزاري لالقتصاد مفاتحة مجمس الوزراء /  -22

 . اعالهفي  الصالحيات خارج تقع والتي االتحاديةالعامة  الموازنة في المدرجةاالستثمارية 
 

تخويؿ المجالس الوزارية ) الطاقة , االقتصادي ( صالحية منح االستثناء مف تعميمات تنفيذ العقود   -20
(  082لمشاريع القطاعات المتخصصة بيا حصرا استنادا الى االمر الديواني ) 0224( لسنة  0الحكومية رقـ )

 2 2/8/0229( في  6/56/20042و/د2ر2بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد )ـالوارد 
 
 


