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 أصجرنا التعميمات اآلتية : 9119( لدنة/1( مؼ قانؽن المؽازنة االتحادية رقػ )69استنادا ألحكام المادة )
  القدــػ االول

ػ اف دليل حدابات السػازنػػػػة ) ترشيػػف السػازنة ( اعتسج مبجأ الذفافية كالذسػلية كمبجأ الػحجة , التي قزى 
الجانب الشػعي في انػاع السرخكفات التي يجػز لالدارة اك الػحجة التعامل بيا قانػف االدارة السالية كتحجيج 

فيػ يحجد الجانب الكسي لالمػاؿ العامة السخررة  9109بيا, اما قانػف السػازنة العامة االتحادية لمدشة /
ا خالؿ اؼ يقخر حجكد القجرة االنفاقية )التخريرات السالية( السدسػح بيا لالدارة التي تتحخؾ في نصاقي

 الدشة السالية.
ػ اف تقييج ادارات الجكلة بحجع الشفقات في حجكد اكجو االنفاؽ لمتخريرات السعتسجة في السػازنة يسثل 
عشرخا" اساسيا" مغ عشاصخ التخصيط السالي الدميع كاالدارة الجيجة في الجكلة كسا اف التػقف عغ االنفاؽ  قج 

بالغ التي لع يتحقق صخفيا , لحلظ كفي ضػء ماتقجـ يشبغي عمى يتختب عميو تحسيل مػازنة سشة معيشة بالس
 الػزارات كالجيات غيخالسختبصة بػزارة اف تقجـ الى كزارة السالية البيانات السالية االتية .

 
يبيغ فيو مقجار السبالغ التي استمستيا االدارة اك الػحجة مغ كزارة السالية ) دائخة  -:ميداف السخاجعة الذيخؼ -0

السحاسبة ( الستسثمة بتخريرات السػازنة كتجرج فيو السبالغ التي تع صخفيا مغ تمظ التخريرات كبياف 
اكجو الرخؼ مع تقخيخ يػضح فيو مفخدات ىحه الشفقات كسا" كنػعا" بحيث يعصي السيداف صػرة كاضحة عسا 

كاكجو صخفيا اك االيخادات قامت بو االدارة خالؿ الذيخ السشرـخ سػاء بالشدبة الى السرخكفات الفعمية 
 عمى اف : حدب مرادرتحريميا كبالتالي مجػ الحاجة الى الديػلة الشقجية التي تتصمبيا خصة الذيخ التالي

( اياـ 01يخسل ميداف السخاجعة مع التقخيخ الى كزارة السالية / دائخة السحاسبة في مػعج التتجاكز مجتو ) –أ 
 مغ نياية كل شيخ.

( اياـ مغ 01ت كدكائخ اقميع كخدستاف كافة حداباتيا الذيخية )مػازيغ السخاجعة( في مػعج )تػدع الػزارا –ب 
نياية كل شيخ الى دائخة السحاسبة في اقميع كخدستاف كمغ ثع تخسل الى كزارة السالية االتحادية / دائخة 

 السحاسبة.
 السالية في السػعج السذار اليو اعاله .تتحسل الجية ذات العالقة السدؤكلية في حالة عجـ تقجيع البيانات  –ج 

 
 
 



2 
 

تمتـد كافة الجكائخ بتشطيع مػازنة نقجية شيخية فعمية لمشفقات كااليخادات الشقجية التي  -: السػازنة الشقجية-9
حرمت خالؿ الذيخ عمى اف تتزسغ التجفقات الشقجية مغ الحدابات الػسيصة )الدمف كاالمانات( ككحلظ 

ة السالية كالحدابية لبياف السبالغ الشقجية مغ الجائشػف كالسجيشػف ككافة العسميات الحدابية التي تتعمق بالشاحي
مػقف الديػلة الشقجية مغ حيث الػقت كالسبمغ السصمػب عمى اف يذفع بتقخيخ يػضح الحخكة في تمظ 
الحدابات خالؿ الذيخ السعشي مغ كاقع استسارات مػحجة تعتسج مغ قبل كزارة السالية / دائخة السحاسبة 

تبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة بإقميع تعدز ذلظ كاف تمتـد بيا الػزارات كالجيات غيخ السخ 
 كمجالذ السحافطات كافة كتعتبخ ىحه االستسارات مغ مدتمدمات التسػيل . 

 
 -االيػػػػػػخادات : –3  
يجب قيج جسيع االيخادات بسافييا التبخعات كاليبات كالسشح كاالعانات كالقخكض السختمفة سػاءًا كانت مغ  –أ 

ج العخاؽ ايخادًا في الحدابات السخترة كاليجػز تشديل قدع مغ السرخكفات اك كميا مغ اصل داخل اك خار 
االيخادات كقيج الرافي ايخادًا , بل يقتزي ايجاع كافة االيخادات مغ مختمف مرادرىا في حداب االدارة 

صشجكؽ االدارة  السعشية السفتػح لجػ السرخؼ السختز كاليجػز الترخؼ فييا اك االحتفاظ بجدء مشيا في
 بأؼ حاؿ مغ االحػاؿ .

بقيج جسيع مبالغ السشح  كحكػمة اقميع كخدستافتمتـد الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطات  -ب
الشقجية التي تحرل عمييا بسػجب محكخات التفاىع مع حكػمات اك مؤسدات  اجشبية ايخادًا نيائيا" لمخديشة 

زارة السالية االتحادية اعادة تخريريا لألغخاض التي مشحت ألجميا كذلظ بالتشديق العامة االتحادية كعمى ك 
( 0ثانيًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع  ) -0بيشيا كبيغ كزارة التخصيط  االتحادية استشادًا ألحكاـ السادة )

 .             9109لدشة /
كحكػمة اقميع كخدستاف تقيج مبالغ التبخعات السسشػحة لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطات  -ج

بعج قبػليا مغ كزيخ السالية االتحادؼ ايخادًا نيائيًا لمخديشة العامة االتحادية عمى اف يقػـ كزيخ السالية 
لسختبصة بػزارة لمرخؼ كفقًا لألغخاض التي االتحادؼ بتخريريا إلى اعتسادات الػزارة اك الجية غيخ ا

 .                                             9109( لدشة /0ثالثًا ( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع) -0مشحت ألجميا استشادًا ألحكاـ السػػادة   )
ى الػزارات كالجيات غيخ تقيج مبالغ  السشح  ك التبخعات السقجمة مغ قبل حكػمات كمؤسدات اجشبية ال -د

بسػجب محكخات التفاىع اك كحكػمة اقميع كخدستاف السختبصة بػزارة اك السحافطات كمجالذ السحافطات 
السقجمة مغ القصاع الخاص ايخادا نيائيا لمخديشة العامة سػاء كانت ىحه السشح كالتبخعات عمى شكل مداعجات 

عمى اف يتع قيج اقياميا التخسيشية في سجالت الػزارة اك الجية فشيةاـ تشفيح مذاريع)عجا الجكرات التجريبية( 
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غيخ السختبصة بػزارة اك االقاليع كالسحافطات كمجالذ السحافطات ذكات العالقة كيكػف قبػؿ السشح الشقجية اك 
مغ كزارتي التخصيط كالسالية االتحاديتيغ تشديق بيغ الجيات السدتفيجة ككل العيشية كاعادة تخريريا بال

 1 9109( لدشة /0)  ػف السػازنة االتحادية رقعرابعًا( مغ قان -0أستشادًا ألحكاـ السادة )
تقػـ كزارة التخصيط كلجشة الذخاكو التابعو لمجشة الذؤكف االقتراديو بتقجيع كذػفات شيخية بسبالغ السشح  -ىػ 

عتسادىا ضسغ السػازنة الدشػية السدتمسة مغ قبميا كالسرادؽ عمييا الى كزارة السالية/ دائخة السػازنة أل
لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة بأقميع كمجالذ السحافطات كيشبغي 

 عمى األدارة السعشية اف تعمع كزارة السالية بكل مشحة اك تبخع لع يخد ذكخه في الكذػفات اعاله .
كالسؤكج عميو  99/9/9118في  36110/  414خة السػازنو / السخقع يجب مخاعػػاة ما كرد باعساـ دائ  -ك

بذأف السعالجات الحدابيو لسػضػع السشح الشقجيو كالعيشيو   5/5/9100في  99390بسػجب اعساميا السخقع 
 السقجمو لجسيػرية العػػخاؽ مغ قبل الجكؿ كالسشطسات الجكليو.

ايخادًا لمسػازنة العامة االتحادية كلغاية  9109الحالية / تقيج االيخادات الستحققة خالؿ الدشة السالية -ز
فتقيج ايخادا لمسػازنة العامة االتحادية  9109اما االيخادات السقبػضة بعج نياية الدشة السالية / 30/09/9109

 . 9109( لدشة /0ب( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) -6استشادا الحكاـ السادة ) 9191لمدشة السالية /
في 07970مخاعاة ضػابط العسل بالية التسػيل السذتخؾ الرادرة بسػجب كتاب دائخة السػازنة السخقع  –ح

00/3/9104                                                                . 
القخكض  مخاعاة العسل بزػابط المجشة السخترة بجراسة كتحجيج الية التعامل مع السذاريع السسػلة مغ –ط

كالسرادؽ عمييا مغ  9103لدشة  86الخارجية السعجة مغ قبل المجشة السذكمة بسػجب االمخ الجيػاني رقع 
 لمعسل بسػجبو .    09/9/9104/في88قبل لجشة الذؤكف االقترادية بسػجب كتابيا السخقع س ؿ /

ختبصة بػزارة تحػيل ايخاداتيا عمى كافة التذكيالت السسػلة مخكديا التابعة الى كل كزارة اكجيو غيخ م -ؼ
السدتحرمة بسػجب قػانيشيا اك االنطسة الشافحة ايخادا نيائيا الى الخديشة العامة لمجكلة لغخض تسكيغ دائخة 

مغ  قانػف السػازنة  االتحادية   (97السحاسبة مغ تسػيل تقجيخات السػازنة االتحادية استشادا  ألحكاـ  السادة  )
   9109( لدشػػػػػة  / 0رقع )

( مغ قانػف السػازنة االتحادية  ب -/ اكاًل / أ 08يجفع مبمغ الزخيبة السشرػص عمييا في السادة )  -ؾ
مغ السكمف شيخيًا مرحػب بتقخيخ مرجؽ مغ السحاسب السختز يػضح  9109( لدشة /0العامة رقع )

الحؼ تعجه الييئة العامة لمزخائب ليحا الغخض عمى اف ال يتجاكز تػريج دفع مبمغ نذاشو كفق الشسػذج 
الزخيبة الى الييئة العامة لمزخائب الشرف االكؿ مغ الذيخ الحؼ يمي انتياء مجة الذيخ الدابق مػقعًا مشو 

 9105لدشة / 5/مع تصبيق تعميسات فخض كجباية السبيعات رقع  0/0/9109 اك مغ يسثمو قانػنًا اعتبارًا مغ
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في كل مالع يخد فيو نز عمسًا اف السكمف السخالف الحكاـ ىحه الفقخة يكػف عخضو لمسدائمة القانػنية كفق 
   السعجؿ 0989لدشة / 003السػاد الػاردة بالفرل الثامغ كالعذخكف مغ قانػف ضخيبة الجخل رقع /

( مغ قانػف السػازنة العامة /ثانياً 08السادة ) تقػـ كزارة الشقل باستيفاء مبالغ الخسـػ السذار الييا في -ؿ
( الف ديشار لمتحكخة الػاحجة عغ الدفخ 95كالستزسغ استيفاء مبمغ ) 9109( لدشة /0االتحادية رقع )

( الف ديشار عغ الدفخ الجاخمي في جسيع السصارات العخاقية كتقيج ايخاداتيا ايخادًا 01الخارجي كمبمغ قجره )
شة العامة لمجكلة كعمى كزارة الشقل اصجار الزػابط الالزمة لتشفيح الفقخة اعاله اعتبارًا مغ نيائيًا لحداب الخدي

 كاشعار دائخة السحاسبة باإليخادات الستحققة كالسحػلة لحداب الخديشة العامة لمجكلة شيخيُا. 0/0/9109
تأجيل استيفاء الخسػـ الكسخكية لمدمع كالبزائع السدتػردة باسع الػزارات كامانة بغجاد كالبمجيات مالع يشز  –ـ

( لدشة 93العقج عمى تحسل السرجر تمظ الخسػـ مع مخاعاة الذخكط الػاردة بقخار مجمذ الػزراء السخقع )
( في 0938/اعساـ/01/0ؿ /1 ز1مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء  السخقع )ش  9108/

  9/0/9109( في 709/اعساـ/01/0كالسؤكج عميو بقخار مجمذ الػزراء السخقع )ش.ز.ؿ/ 07/0/9108
شخكات القصاع العاـ االنتاجية )بذكل مباشخ اك مغ خالؿ عقػد السذاركة اك التأىيل اك التذغيل(  تعفى -ف

لسدتػردة التي تداىع في خمق قيسة مزافة شخيصة اف مغ دفع الخسػـ الكسخكية لمسػاد االكلية كالسكػنات ا
مغ  (43تكػف باسسيا كالستخجاميا حرخًا في عسميات االنتاج كالرشاعات التحػيمية استشادًا ألحكاـ السادة )

 . 9109( لدشة /0قانػف السػازنة االتحادية رقع )
ارض الكتب الجكلية لتكػف تخفيس الخسع الكسخكي عمى الكتب السدتػردة الغخاض السذاركة في مع -س

لدشة  99%( بعج استحراؿ مػافقة الديج كزيخ السالية استشادًا الى قانػف التعخفة الكسخكية رقع 1,5بشدبة )
مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ  9109( لدشة 33السعجؿ استشادًا لقخار مجمذ الػزراء السخقع ) 9101

 .6/9/9109في  01/0/5/4996الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/
عمى 9115( لدشة /4السعجلة بالتعميسات رقع ) 0997لدشة / 7تدخؼ احكاـ التعميسات السالية رقع / -ع

مغ قانػف السػازنة االتحادية  اكال ( -08)الخجمة السقجمة في السصاعع كالفشادؽ كافة استشادا ألحكاـ السادة 
قبل ىيئة الدياحة ككحلظ السخافق االخخػ عمى اف تذسل ابتجاءًا السخافق السرشفة مغ  9109( لدشة 0رقع)

الستسيدة كغيخ السرشفة بيجؼ تػفيخ قاعجة مقبػلة بيحه الزخيبة حجيثة التصبيق كبسا يديل بتسكيغ الييئة 
 . العامة لمزخائب مغ الديصخة الفعالة عمى تصبيقيا كسا تديع في مخاعاة الفئات محجكدة الجخل

جية كالسذاريع السسػلة معفاة مغ الزخائب كالخسػـ الكسخكية كفقًا تكػف كافة القخكض كالدشجات الخار  -ؽ
( مغ  )ثانيًا / العجد( مغ قانػف السػازنة 9في اتفاقيات القخكض  استشادًا ألحكاـ الفقخة )ب/ هالػارد صلمشرػ 

 . 9109( لدشة /0االتحادية رقع )
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عمى كزارة التجارة تحػيل االيخادات الستأتية عغ بيع مخمفات الحشصة الى كزارة السالية لقيجىا ايخادا  -ص
نيائيا لحداب الخديشة العامة لمجكلة كلػزيخ السالية االتحادية اضافة تخريرات كمف شحغ الحشصة كنقميا 

( مغ  38عمى ذلظ استشادا ألحكاـ السادة )ضسغ مػازنة كزارة التجارة بعج اف تحجد الػزارة الكمػف الستختبػػة 
 .  9109( لدشة /0قانػف السػازنة  االتحادية  رقع)

%( مغ كحجة قياس مشتج البيخه 911عمى الييئة العامة لمكسارؾ فخض رسع كسخكي اضافي بشدبة )-ش
لقخار مجمذ الػزراء السدتػردة الى العخاؽ مغ الجكؿ كالسشاشئ كافة لسجة اربع سشػات كبجكف تخفيس استشادًا 

( في 01/0/5/40135مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ش.ز.ؿ/ 9108( لدشة /06رقع )
95/00/9108 . 
%( مغ حرة الخديشة في ارباح الذخكات العامة بزسشيا 51الى الخديشة العامة لمجكلة ندبة ) تحػؿ-ت

قبل اكساؿ تجقيق حداباتيا مغ ديػاف الخقابة السالية شة العامة السجفػعة الى الخديارباح الدشػات الدابقة غيخ 
مع مخاعاة ما  9109( لدشة /0نػف السػازنة االتحادية رقع )مغ قا اكاًل( /35االتحادؼ استشادًا ألحكاـ السادة )

كمحزخ  07/5/9108في  01333كرد بتػصيات المجشة السذكمة بسػجب كتاب ديػاف الخقابة السخقع /
    9108لدشة / 04السذكمة بسػجب االمخ الجيػاني رقع /المجشة 

لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة بيع الديارات كاالثاث كاالجيدة السدتيمكة كتقيج ايخاداتيا ايخادًا  -ث
لحداب الخديشة العامة لمجكلة كعمى اف يقػـ كزيخ السالية االتحادؼ باضافة مبالغ ما يعادليا الى مػازنة 

ات الثابتة بكافة انػاعيا استشادًا الحكاـ السادة الجكائخ ذات العالقة لغخض صيانة السػجػدات اك شخاء السػجػد
 . 9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )37)
 
تقػـ كل كزارة اك جية غيخ مختبصو بػزارة اك االقاليع اك السحافطة غيخ  -:  التقاريخ الذيخية السػحجة -4

ج عغ نذاشاتيا كما تع تشفيحه مغ االعساؿ السشتطسة بأقميع اك مجمذ السحافطة بأعجاد تقخيخ شيخؼ مػح
كالخجمات كالسياـ السكمفة بأنجازىا كندبة مخحمة االنجاز عمى اف يكػف التقخيخ بيشا" ككاضحا" يسثل كاقع 
الحاؿ الفعمي دكف مغاالة لمػقػؼ عمى اعساؿ الػزارات كدكائخ الجكلة ك السحافطات كمجالذ السحافطات 

 كمعخفة اكجو االنفاؽ الفعمية  لالمػاؿ العامة كاغخاض الرخؼ.كمخاقبة السػازنة كالخديشة 
 
 الى 9109يقتزي عمى  كحجات االنفاؽ االلتداـ بتقجيع الحدابات الختامية لدشة/ -:الحدابات الختامية-5

 لغخض اجخاء اعساؿ الخقابة كالتجقيق عمييا   . 30/0/9191ديػاف الخقابة السالية في مػعج اقراه 
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  الثانــــيالقدــــػ 
 

 9109تعميسات تشفيح السػازنة العامة االتحادية لدشة / 
 ــ االيخادات  1المادة ــ 

نطخا" لالىسية الكبيخة التي تػلييا الدياسة السالية لسػضػع ايخادات السػازنة العامة االتحادية لحلظ فانو    
يتحتع عمى كافة الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع اك 

لعاـ كبالتالي تييأة مقػمات تشفيح الخصط كالبخامج مجالذ السحافطات تػفيخ االمػاؿ الالزمة لتغصية االنفاؽ ا
التي تزسشتيا السػازنة كىحا يتصمب تصػيخ أساليب جباية االيخادات مغ مختمف مرادرىا مغ الزخائب 
كالخسػـ كالغخامات كاجػر الخجمات لمغيخ كااليخادات االخخػ كفقا" لسا ىػ مشرػص عميو في القػانيغ 

عالقة مؤكجيغ عمى ضخكرة بحؿ اقرى الجيػد لستابعة تحريل االيخادات كاالنطسة كالتعميسات ذات ال
السحكػرة في مػاعيج تحققيا اكال" باكؿ كعجـ التساىل اك التدامح في تحريميا لدبب أ ك ألخخ, لحلظ يقتزي 

السػضف السختز االضخار التي تمحق بالخديشة العامة لمجكلة كالتحقق في ذلظ كبخالفو سيتحسل  التجقيق
لتأكيج عمى عجـ استيفاء اية رسػـ اك ضخائب اك غخامات مغ السػاششيغ اال بقانػف , كعمى الػزارات كافة كا

كالجيات غيخ السختبصة بػزارة بسا فييا السحافطات كمجالديا إيجاع االيخادات الستجسعة في حداباتيا لجػ 
 السرخؼ كعجـ االحتفاظ بأؼ مبالغ في الرشجكؽ .

 ــ النفقات  9المادة ــ 
أ ػػ  يخػؿ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافع اك رئيذ مجمذ 
السحافطة صالحية الرخؼ مباشخة  ضسغ اعتسادات الحدابات الخئيدية لمشفقات الجارية)تعػيزات 

يانة السػجػدات/ الشفقات الخاسسالية / السشح السػضفيغ/ السدتمدمات الخجمية  /السدتمدمات الدمعية / ص
كاالعانات كخجمة الجيغ كالفػائج/ السرخكفات االخخػ/ كالسداىسات كالسداعجات الخارجية / البخامج الخاصة 

مػازنتيا في ضػء التخريرات السعتسجة ضسغ  / الخعاية االجتساعية ( كنفقات السذاريع االستثسارية
ػفخ التسػيل الالـز مع دائخة السحاسبة قبل الرخؼ كلو تخػيل رؤساء الجكائخ كعمى اف يخاعى ت 9109لدشة/

التابعة لػزارتو اك الجية غيخ السختبصة بػزارة صالحية الرخؼ كاًل اك جدءًا كدكف تجاكز التخريرات مع 
 مخاعاة مايمي:

دشػية العامو االتحاديو اف يتع استخجاـ  الرخؼ كفق االعتسادات السرادؽ عمييا في السػازنة ال  -اكال" :
 . 30/09/9109لغاية  0/0كلمفتخة مغ لالغخاض السحجدة ليا 
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اف يتع استخجاـ االعتسادات السخررة في السػازنة العامو االتحاديو بسػجب خصة انفاؽ يرادؽ  -ثانيا" :
  .30/09/9109لغاية  0/0لمفتخة مغ عمييا كزيخ السالية االتحادؼ 

سادات السخررة في السػازنة العامو االتحاديو  كاليجػز الجخػؿ في االلتداـ بالرخؼ  التقيج باالعت -ثالثا" :
بسا يديج عسا ىػ مخرز في السػازنة اك عجـ تػفخ التخريرات السالية الالزمة لحلظ كفي حالة عجـ كفاية 

أميغ ذلظ قبل التخريز يتع المجػء الى السشاقالت كفقًا لمرالحيات السشرػص عمييا في ىحه التعميسات لت
كعمى الييئات الخقابية العاممة كمكاتب السفتذيغ العسػمييغ في عسمية الرخؼ كالتجاكز عمى التخريرات 

كافة كحجات االنفاؽ تجقيق الرخؼ عمى كحجات االنفاؽ شيخيًا لسعخفة التجاكزات الحاصمة عمى التخريز 
 .  دكف مخاعاة تػفخ التخريز قبل الرخؼ كمحاسبة السقرخيغ

عجـ مفاتحة كزارة السالية االتحادية بذأف شمب اؼ تخريرات اضافيو خارج تخريرات السػازنو   -بعًا :را
 1بعج تذخيع قانػف السػازنة االتحادية

 8/4/9119( في 01/0/01313يخاعى اعساـ االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ) ش ز/ -خامدًا :
بذأف صالحيات كاجخاءات مشح العقػد كالسػافقة عمييا  9119شة/ ( لد91كمخفقو قخار مجمذ الػزراء السخقع )

مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ش  9100( لدشة/31كقخار مجمذ الػزراء السخقع )
مخفق كتاب  9100( لدشة/37كقخار مجمذ الػزراء السخقع ) 97/0/9100( في 01/0/9/00/49/950ز/

الستعمقة بذأف شخاء كعقػد  9/9/9100( في 01/0/5/4106زراء  السخقع )ش ز/االمانة العامة لسجمذ الػ 
السعسع بكتاب االمانو العامو  9100لدشة /  379مفخدات البصاقة التسػيشية كقخار مجمذ الػزراء السخقع 

كالسؤكج عميو بكتاب االمانو العامو   03/01/9100في  36385/ أعساـ/01/0لسجمذ الػزراء رقع ش.ز/
بذأف صالحيات مشح العقػد التي تديج عغ   31/00/9100في   3/40705ذ الػزراء السخقع  د. ت/لسجم

( لدشة 56كقخار مجمذ الػزراء السخقع ) 9119لدشة / 91الرالحيات الػارده بقخار مجمذ الػزراء السخقع 
لسؤرخ في كا 5798/أعساـ/01/0السعسع بكتاب االمانو العامو لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز/  9109/

05/9/9109 . 
( 9437اف يتع العسل بالزػابط الرادرة عغ كزارة السالية/ الجائخة القانػنية كالػاردة بكتابيا السخقع )-سادسًا :

( في 00105بذأف اجػر العسل بداعات العسل االضافية كاعساـ دائخة السػازنة رقع ) 97/0/9101في 
08/3/9101   

فيسا يخز كزارة  9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )39)نذيخ الحكاـ السادة  –:سابعًا 
 في 3867السخقع  ككتاب كزارة السالية / دائخة السػازنةالسػارد السائية بذأف بيع كاستثسار ناتج كخؼ االنيخ 

6/9/9109 . 
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االستسخار بفخض رسػـ اك يخػؿ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع  -ثامشا
اك فخض رسػـ اك اجػر ( 9108ك  9107ك  9106) ػر خجمات التي تع فخضيا خالؿ االعػاـػػػػػػػػاج

 ككاالتي :ػػػ
 فخض رسـػ اك اجػر خجمات ججيجة باستثشاء الخسـػ الديادية السقخه بسػجب القػانيغ االتحادية الشافحة. – 0
 ية باستثشاء الخسـػ الديادية )السقخه بسػجب القػانيغ االتحادية الشافحه(.تعجيل رسػـ كاجػر الخجمات الحال – 9
اعجاد ضػابط ترجر عغ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع مغ خالؿ  – 3

محزخاجتساع المجشة السذكمة بامخ كزارؼ التي مغ مياميا اعجاد ىحه الزػابط لغخض فخض اجػر خجمات 
سػـ ججيجه يرادؽ عمييا مغ قبل الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع كفق اك ر 

ججكؿ تفريمي يػضح فيو اسع االجخ اك الخسع كمبمغ الخسع كاالجخ الججيج  استثشاءًا مغ قانػف االدارة السالية 
مغ قانػف السػازنة  /اكاًل(09)سادة اك اؼ قانػف اخخ يحل محمة استشادًا الحكاـ ال 9114( لدشة 95رقع )

 .         9109( لدشة  0االتحادية رقع ) 
 يتع اشعار دائخة السحاسبة بحلظ لغخض تسكشيا مغ قيجىا ايخادًا نيائيًا لحداب الخديشة  العامة لمجكلة. – 4
التي تقػـ بفخض تخرز السبالغ الشاجسة عغ تشفيح ماكرد اعاله ضسغ كحجات االنفاؽ السسػلة مخكديًا ك  – 5

 الخسـػ كاجػر الخجمات مجار البحث ككاالتي .
%( مشيا لمجية السدتفيجة اضافة الى مػازنتيا عمى اف تقػـ الػزارة اك الجية غيخ السختبصة 71ندبة ) . أ

بػزارة بسفاتحة كزارة السالية / دائخة السػازنة لصمب التخريز مخفق معو ججكؿ بسبالغ االضافة مػزعة 
 لسادة كالشػع كتدمدل الشػع .حدب الفرل كا

%( الى الخديشة العامة لمجكلة عمى اف يتع اشعار دائخة السػازنة بقيج السبمغ في حداب الخديشة 31) . ب
العامة لمجكلة كاشعار دائخة السحاسبة بقيج السبمغ مجار البحث مخفق الصمب اضافة الى السبالغ السذار 

( مغ القدع 0كزارة السالية اكؿ باكؿ بحلظ استثشاءًا مغ الفقخة ) كعمى اف يتع اشعارالييا بالفقخة )أ( اعاله 
اك اؼ قانػف يحل محمو ليتدشى ليا اخح مايمـد  9114( لدشة /95( مغ قانػف االدارة السالية رقع )4)

 .9109( لدشة /0/ ثانيًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )09في ضػء ذلظ استشادًا الحكاـ السادة )
كاعساـ دائخة السحاسبة السخقع  00/0/9107في  8390مخاعاة ماكرد باعساـ دائخة السػازنة السخقع / -6
 .  95/9/9106في  3997/
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يخػؿ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع اك رئيذ مجمذ السحافطة اك -7
الدابقة كمغ ضسغ التخريرات السخصجة في رئيذ حكػمة االقميع صالحية صخؼ مدتحقات الدشػات 

بعج تأييج الجائخة القانػنية بعجـ كجػد مانع قانػني مغ الرخؼ كتػأييج  9109مػازنة الجية ذات العالقة لعاـ /
القدع السالي التابع الى الجيات السحكػرة بتػفخ التخريرات السالية الالزمة لتدجيج تمظ السدتحقات ضسغ 

ة لمدشة الحالية اك شمب اجخاء مشاقمة بعج عخضيا عمى الػزيخ السختز  اك رئيذ الجية مػازنة الجية السعشي
 غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع اك رئيذ مجمذ السحافطة اك رئيذ حكػمة االقميع لمسرادقة عمييا .

دارات ب ػػ  تؤكج ىحه الػزارة عمى كجػب الزغط عمى الشفقات كالحج مشيا كتخشيجىا كاف يكػف ىجؼ اال
الحكػمية التجبيخ كالتخكيد عمى اعادة اعسار البشى التحتية لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع 
كالسحافطات غيخ السشتطسة بأقميع كمجالذ السحافطات كضخكرة اتباع الجقة عشج الترخؼ في االمػاؿ العامة 

 كتػجيييا كصخفيا لالغخاض السخررة مغ اجميا حرخا".
 
 أحكام عامة: -3-لمادة ا

 صالحيات الذخاء كتشفيح االعساؿ 
 صالحية الذخاء -0

تمتـد الػزارت االتحادية كالجيات غيخ السختبصة بػزارة  كالسحافطات بذخاء احتياجاتيا مغ مشتجات  -أ  
عمى الػزارات االتحادية  عمى اف التقل ندبة القيسة السزافة  الى قيسة االنتاج ليحه السشتجات السرشعة 

%( مع 01%( ك عمى اف ال تديج اسعار مشتجات الػزارات عغ  مثيالتيا السدتػردة بشدبة تديج عغ ) 91)
مخاعاة مػاصفات الشػعية كالجػدة كتتػلى كزارة التخصيط تحجيج القيسة السزافة كمػاصفات الجػدة ك الشػعية 

لذخكط تذجيع السشتػج الػششي استشادا بذكل سشػؼ كفق الجليل الدشػؼ لسشتجات الذخكات العامة السدتػفية 
 .9109( لدشة 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )94الحكاـ السادة )

( سبعة  اياـ مغ تاريخ تقجيع 7في حالة اعتحار الػزارات  االتحادية عغ تجييد الدمع كالخجمات خالؿ ) –ب 
المجػء الى االسػاؽ السحمية        ) القصاع الخاص ( الصمب الى الػزارة السعشية التي سيتع الذخاء مشيا فيتع 

مخفق  9107لدشة  50د( مغ قخار مجمذ الػزراء رقع -لغخض شخاء الدمع كالخجمات استشادا لمفقخة)ثانيا
كفقا لمرالحيات 93/9/9107في  5698/اعساـ/01/0كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/

 التالية :
 ( ديشار )مميػناف ديشار ( دكف تػسط لجشة السذتخيات  9111111)لحج  -اكال" :
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( ديشار) عذخة مالييغ ديشار (  01111111( ديشار)مميػناف ديشار ( كلحػػج ) 9111111اكثخ مغ )-ثانيا" :
 عغ شخيق لجشة السذتخيات ) بجكف عخكض (.

( ديشار )مائة مميػف  011111111( ديشار )عذخة مالييغ ديشار ( كلحج )01111111اكثخ مغ ) -ثالثا" :
ديشار( عغ شخيق لجشة السذتخيات عمى اف تقجـ ثالثة عخكض في االقل الختيار افزمػػػيا مػػػػػغ ناحػػػػػية 

 الدعػػػػخ كالجػدة كتكػف مؤيجة مغ قبل لجشة اعتجاؿ االسعار التي تذكل في جية التعاقج ليحا الغخض .
شار ) مائة مميػف ديشار( عغ شخيق احج اساليب التعاقج السشرػص ( دي 011111111اكثخ مغ ) -رابعًا :

السشذػره في جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد  9104( لدشة / 9عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )
مع  91/7/9104في 4/7/05799كالزػابط الػاردة بكتاب كزارة التخصيط السخقع  06/6/9104في  4395

عمى 9109ك 9100ك  9119( لدشة / 56ك 379ك  91جاء بقخارات مجمذ الػزراء السخقسو ) مخاعاة ما
 1التػالي 

في حالة عجـ مصابقة السػاصفات كالدعخ السصمػب باالمكاف تذكيل لجشة فشية كمالية لتقييع السػاصفات  –ج 
الػزارة اك لجػ القصاع الخاص كمصابقتيا مع الستػفخ لجػ الػزارات االتحادية مغ السشتجات سػاء السشتج لجػ 

 كيتع الذخاء كفقا لمرالحيات كالذخكط الػاردة في الفقخات ) اكال , ثانيا, ثالثا , رابعا(  اعاله .
د ػػ اليجػز تجدئة السذتخيات لمدمع كالخجمات اك مبالغ السشاقرات بقرج ادخاليا ضسغ الرالحيات الػاردة 

مجدءًا اذا تكخر شخاء مادة معيشة ألكثخ مغ مخة خالؿ الذيخ الػاحج كفي في الفقخة / ب اعاله كيعج الذخاء 
حاؿ كاف ىشاؾ تذكيالت عجة ضسغ الجائخة الػاحجة كليا مػازنات فػخعية داخل مػازنة الجائخة اك القدع الػاردة 

 1بقانػف السػازنة فيجػز تكخار الذخاء لسادة معيشة الكثخ مغ مخة خالؿ الذيخ الػاحج 
( اعزاء  0/3خاعى استبجاؿ اعزاء لجاف السذتخيات التي ليا عالقة بالذخاء مغ الدػؽ كبسعجؿ )ىػ ػػ ي

بذكل دكرؼ حفاضا" عمى حقػؽ الخديشة العامة كتحجيج مجة بقاء اعزاء المجاف السحكػرة لسجة التديج عمى 
ق الحاجة الساسة تججيجىا باؼ حاؿ مغ االحػاؿ اال في حالة الزخكرة القرػػ كتحق ستة اشيخ كاليجػز

 كاليجػز بعجىا اشخاؾ العزػ في لجشة مذتخيات ثانية اال بعج مزي مجة التقل عغ سشة كاحجة .
ك ػػ يخاعى عشج اشخاؾ العزػ السالي في لجاف السذتخيات اف اليكػف مدؤكال" عغ تجقيق كقبػؿ مدتشجات 

 المجاف التي شارؾ فييا سػاء في الرخؼ اك التجقيق.
( ديشار ) خسدػف مميػف ديشار ( فعمى جية التعاقج 51111111كز مبمغ الذخاء عغ ) في حالة تجا –ز

تشطيع عقج بيغ الصخفيغ يشطع االلتدامات التعاقجية بسا فييا الغخامات التأخيخية كضساف حدغ التشفيح حدب 
 4395قية بالعجد السشذػرة في جخيجة الػقائع العخا 9104( لدشة / 9تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية  رقع ) 

كالتعجيل  91/7/9104في 4/7/05799كالزػابط الػاردة بكتاب كزارة التخصيط السخقع   06/6/9104في 
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كفي حالة كػف السػاد السصمػب تجييدىا اقل مغ  31/01/9106في  4/7/99836الػارد بكتابيع السخقع 
التعاقج مع مخاعاة شبيعة السػاد ( ديشار ) خسدػف مميػف ديشار ( فيتخؾ ابخاـ العقج لجية 51111111)

 كالخجمات السصمػب تجييدىا.
تدتثشى عقػد االدكية كاالجيدة كالسدتمدمات الصبية مغ التعميسات اعاله كتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية  -ح

كضػابصيا بسا يدسح باتباع اساليب اخخػ مثل الذخاء السباشخ مغ داخل كخارج  9104( لدشة /9رقع )
الذخكات السشتجة كالسجيدة كالسكاتب العمسية كاتباع اسمػب اعادة التعاقج مع السرشعيغ كالسػرديغ  العخاؽ مغ

كالسكاتب العمسية خاصة السػاد االحتكارية كالسػاد الذحيحة كالسفقػدة في مخازف كزارة الرحة كالسؤسدات 
عمى اف تخاعي كزارة الرحة  06/0/9109الرحية شخيصة اف يكػف االستثشاء لسجة ستة أشيخ اعتبارًا مغ 

مغ خالؿ اليات عسل كضػابط رصيشة تزعيا الػزارة السحكػرة  الذفافية كالعجالة كالػضػح كاالدارة الجيجة
مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع  9109( لدشة /7استشادًا لقخار مجمذ الػزراء رقع )

 . 06/0/9109في  01/0/09/0769ش.ز.ؿ/
 
       1ية تنفيح االعمال ـ صالح9

( مميػف ديشار )مئتاف 951يتع تشفيح اعساؿ التخميع كالريانة كاالنذاء كالحؼ التديج مبالغ تشفيحىا عغ )
الرادرة مغ  9108( لدشة 0كخسدػف مميػف ديشار ( بأسمػب تشفيح االعساؿ امانة كحدب التعميسات رقع )

كتاب كزارة التخصيط السخقع ك  99/0/9108في  4479كزارة التخصيط كالسشذػرة بالجخيجة الخسسية بالعجد 
كضػابط تشفيح االعساؿ باسمػب التشفيح امانة لالعساؿ التي التديج مبالغيا عغ  03/9/9108في  4/5/3788
في  4/5/96550السعسسة بكتاب كزارة التخصيط السخقع  9108( لدشة /00( مميػف ديشار رقع )95)

نة لالعساؿ السشفحة مغ قبل الدفارات كالسمحقيات كضػابط تشفيح االعساؿ باسمػب التشفيح اما 09/00/9108
السعسسة بكتاب كزارة التخصيط / الجائخة القانػنية السخقع  9108( لدشة /03كالسسثميات خارج العخاؽ رقع )

  3/0/9109في  4/4/017
و باستثشاء كتعميسات 9191يدتسػػخ العػل بأحكاـ ىحه السادة لحيغ صػػجكر قانػف السػازنة االتحادية لعاـ /-3 

ما سيخد بسشذػر صالحيات الرخؼ الرادر مغ كزارة السالية بعج انتياء الدشة السالية كفقًا لقانػػػػف االدارة 
 . 9114لدشة / 95السالية رقع /
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 ــ االلتدام بذخوط العقج  4المادة ــ  
لػزارات كالجيات غيخ السختبصو بػزاره كاالقاليع كالسحافطة ضخكرة االلتداـ بذخكط العقػد التي تبخميا ا –أ 

غيخ السشتطسة بأقميع كمجالذ السحافطات كفق الريغة السثبتو في تاريخ ابخاميا مع مخاعاة تعميسات تشفيح 
   06/6/9104في  4395السشذػرة بجخيجة الػقائع العخاقية بالعجد  9104( لدشة / 9العقػد الحكػمية رقع )

بأستثشاء السذاريع االستثسارية  05/09/9109مخاعاة عجـ الجخػؿ بأؼ التداـ تعاقجؼ بعج تاريخ  –ب 
 1 السدتسخة كالتي ليا تخريرات مالية ضسغ مػازنتيا في الدشة الالحقة

يخاعى عشج االلتداـ بعقػد يستج تشفيحىا ألكثخ مغ سشة اف يتع كضع التخريرات السالية الالزمة ليا في  –ج 
ة الدشة القػػػػادمة حيػػػػث يتعحر تجكيخ اك نقل اؼ مبالغ متبقية مغ مػازنة سشة معيشة الى سشة اخخػ عجا مػازن

اك اؼ قانػف يحل  9114لدشة /  95( مغ قانػف االدارة السالية رقع 4مغ القدع ) 0مانرت عميو الفقخة /
 محمو .

 
 ػػ صخؼ السكافآت كاالىجاء  5السادة ػػ 

السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة كالدادة السحافطيغ كرؤساء مجالذ يخػؿ الػزيخ  –أ 
اء خجمة مؤداة قالسحافطات صالحية مشح مكافأت نقجية اك عيشية لمعامميغ بجيػد استثشائية كغيخ العامميغ ل

اليتجاكز الى الػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة كضسغ التخريرات السقخرة بالسػازنة السخترة بسا 
لو اف يخػؿ صالحيتو كاًل اك جدءًا ك الذيخ الػاحج  في( الف ديشار ) خسدسائة الف ديشار ( لكل حالة 511)

الى رؤساء الجكائخ التابعة لو كالسقرػد بالحالة باف ال يتكخر صخؼ السكافأة لحات الذخز عغ نفذ 
 عاف ال يديج مجسػ اقخانو في الػضيفة كعمى االعساؿ التي يقػـ بيا كالتي تتصمب جيػدًا استثشائية مسيدة عغ 

السكافأت الشقجية اك العيشية السسشػحة لمسػضفيغ عمى مميػف ديشار سشػيًا لمذخز الػاحج كلشفذ العسل كضسغ 
التخريرات السقخرة بالسػازنة السخترة كمازاد عغ ذلظ يتع استحراؿ مػافقة كزيخ السالية كيدتثشى مغ ذلظ 

الستابعة كاالشخاؼ كمكافأت اعزاء مجمذ السكافأة السسشػحة لمعامميغ في السذاريع االستثسارية مغ ندبة 
الشػاب كاعزاء مجالذ السحافطات كاعزاء السجالذ السحميو كاعزاء لجشة الخبخاء السالييغ كمكافأت 

مغ غيخ السػضفيغ في ىيئات الخاؼ  يخيغفي السحافطات كالخب مجالذ االدارة لييئات االستثسار اعزاء
كاليػجج سشج قانػني لرخؼ تمظ 9100( لدشة /9يئة الخاؼ رقع )( مغ قانػف ى04استشادًا الحكاـ السادة )

السكافأت لغيخ الخبيخيغ السذار الييسا بقانػف ىيئة الخأؼ كتعج السبالغ ديػف حكػمية بحمة مغ استمسيا دكف 
سشج قانػني مسا يدتمـد استخجاعيا كفقًا لمقانػف استشادًا لكتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع 

كالسجالذ العميا في الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة السشرػص   06/0/9109في  5/0798ؽ/
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عمييا  بسػجب قػانيغ نافحه كاعزاء المجاف السشرػص عمييا في قانػف مؤسدة الدجشاء الدياسييغ مغ غيخ 
كرئيذ  9103دشة ل 35( مغ قانػف رقع 7السػضفيغ استشادًا لمفقخة )ب( مغ البشج )خامدًا( مغ السادة )

 9119( لدشة /91كاعزاء المجشة السخكدية كالمجاف الفخعية كالسػضفيغ السدانجيغ كالخبخاء كفق القانػف رقع )
ك  9100( لدشة / 03اكاًل ( مغ قانػف السختاريغ رقع ) – 8)السعجؿ( كمكافات السختاريغ الػاردة بالسادة  )

%( مغ اجسالي السبمغ السدتخد 01% ػػػ 0سػضفيغ كبشدبة )مكافأة السخبخيغ كمقجمي السعمػمات مغ غيخ ال
عمى اف تسشح بعج استخداد االمػاؿ كما زاد عغ تمظ الشدبة يعخض عمى الديج رئيذ مجمذ الػزراء 

مخفق كتاب االمانة العامة  9108لدشة / 075الستحراؿ السػافقة استشادًا لقخار مجمذ الػزراء السخقع /
كرئيذ كاعزاء لجاف الفتح   06/5/9108( في 01/00/5/0769.ز.ؿ/لسجمذ الػزراء السخقع )ش

( في 979كالتحميل عشج انتياء عسميا برػرة مخضية استشادًا لكتاب لجشة الذؤكف االقترادية السخقع )س.ؿ/
31/4/9109. 
 -االىجاء لمدمع كالخجمات : -ب
يػػػػػػة غيػػػػػخ السختبصة بػزارة اك بشاء" عمى مقتزيات السرمحة العامة يخػؿ الػزيخ السختز كرئيذ الج-0

الدادة السحافطيغ كرؤساء مجالذ السحافطات اىجاء الدمع كالخجمات بيغ الجكائخ الحكػمية ) السسػلة 
( مميػف ديشار  )مائتاف  مميػف ديشار ( كلػزيخ السالية  911مخكديا"(التي ال تتجاكز قيستيا الجفتخية مبمغ )

ر) ثالثسائة مميػف ديشار( لكل حالة كمازاد عغ ذلظ تدتحرل مػافقة مجمذ ( مميػف ديشا311لحج مبمغ )
 1الػزراء 

يخػؿ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطيغ كرؤساء مجمذ السحافطات اىجاء -9
اتي كالتي ال تتجاكز قيستيا الدمع كالخجمات مػػػغ الػػػػػجكائخ الحكػػػػػػمية)السسػلة مخكديا( الى دكائخ التسػيل الح

( مميػف ديشار 311غ )ػػػػػػية لحج مبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيخ السالػػػػػػ( مميػف ديشار )مائتاف مميػف ديشار( كل911الجفتخية مبمغ )
) ثالثسائة  مميػف ديشار( لكل حالة كمازاد عغ ذلظ تدتحرل مػافقة مجمذ الػزراء شخط اف تكػف تمظ الدمع 

 مذتخاه خالؿ الدشة الحالية كفائزة عغ حاجة الجائخة السعشية .غيخ 
لسجمذ ادارة الذخكة العامة صالحية اىجاء الدمع كالخجمات الى دكائخ التسػيل السخكدؼ كالتي ال تتجاكز -3

عغ  ( مميػف )مائة  مميػف ديشار ( كلػزيخ السالية باقتخاح مغ مجمذ االدارة لسازاد011قيستيا الجفتخية مبمغ )
 ذلظ بشاءًا عمى مقتزيات السرمحة العامة .

كتعميساتو باستثشاء ما  9191ػػ يدتسخ العسل بأحكاـ الفقخة اعاله لحيغ صجكر قانػف السػازنة االتحادية لعاـ /4
سيخد بسشذػر صالحيات الرخؼ الرادر مغ كزارة السالية بعج انتياء الدشة السالية كفقًا لقانػف االدارة السالية 

 . 9114لدشة / 95/رقع 
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نقل ممكية السػجػدات : يتع نقل ممكية السػجػدات بيغ الػزارات كالجيات االخخػ كفق االلية التي رسسيا  -ج
 0996( لدشة /9كالتعميسات  عجد ) 4/01/0995( في 017قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل السخقع )

ة مخكديًا الى دائخة مسػلة ذاتيًا في قتزي زيادة الرادرة مغ كزارة السالية كاذا كاف الشقل مغ دائخة مسػل
 رأسساليا بقجر قيسة الساؿ السشقػؿ.

 
 ــ شطب الجيؽن والمؽجؽدات 6المادة ــ 

 95( مغ قانػف االدارة السالية  رقع /4( مغ القدع )00يجخؼ العسل بإحكاـ الفقخة )   -شصػػػػػب الجيػف : –أ 
مخفق  9104( لدشة 79شصب الجيػف كقخار مجمذ الػزراء رقع ) اك اؼ قانػف يحل محمة بذأف9114لدشة /

الستزسغ  91/9/9104في  6113/ اعساـ /0/ 01كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش ز / 
ضػابط التشازؿ عغ حق الحكػمة االتحادية في استحراؿ مبمغ مدتحق الجفع اك تقديصو اك ارجاء مػعج 

مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء  9106( لدشة/354لػزراء السخقع)دفعة السعجؿ بقخار مجمذ ا
 .7/09/9106في  33948/اعساـ/01/0السخقع ش.ز.ؿ/

لمػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع صالحية شصب  -ب /شصب السػجػدات :
فييا مغ جخاء االستخجاـ االعتيادؼ  اذا كانت السػجػدات السفقػدة كالستزخرة كالتالفة الؼ سبب كاف بسا 

( مميػف ديشار) مائة مميػف ديشار( في كل قزية )مجسػع السػجػدات بقخار كاحج ( 011قيستيا الجفتخية لحج )
( مميػف ديشار ) ثالثسائة مميػف ديشار( كما 311كما زاد عغ ذلظ السبمغ مغ صالحية كزيخ السالية كلغاية )

مغ صالحية مجمذ الػزراء بشاءًا عمى تػصية مغ قبل كزيخ السالية كيمغى اعساـ دائخة  زاد عغ ذلظ السبمغ
 . 30/01/9107في  94954السحاسبة السخقع /

كتعميساتو باستثشاء  9191ج/ يدتسخ العسل بأحكاـ الفقخة اعاله لحيغ صجكر قانػف السػازنة االتحادية لعاـ /
كزارة السالية بعج انتياء الدشة السالية كفقًا لقانػف االدارة  ما سيخد بسشذػر صالحيات الرخؼ الرادر مغ

 .9114لدشة / 95السالية رقع /
مخفق كتاب األمانةالعامة لسجمذ الػزراء  9100لدشة /  090د/ مخاعاة العسل بقخار مجمذ الػزراء رقع 

اعساـ كزارة بذأف شصب السػجػدات كاضخار الحخب ك  91/6/9100في  09846/ أعساـ/ 0السخقع )ش/ز/
 .     09/0/9109في  4/5/944التخصيط / المجشة السخكدية لذصب السػجػدات كاضخار الحخب السخقع 
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  -ػ : ــ االلتدام بالتخريرات 7المادة ــ  
اؼ قانػف اك 9114( لدشة / 95التاكيج عمى االلتداـ التاـ بأحكاـ قانػف االدارة السالية كالجيغ العاـ رقع ) –أ 

يحل محمة الستزسشة عجـ الجخػؿ بأؼ التدامات مالية اك التعاقج عمػػػػػى تجييد مػاد اكسمع اك تقجيع خجمات 
قبل التأكج مغ تػفخ التخريز السالي الالـز لحلظ في السػازنة السخترة كيتحسل االمخ بالرخؼ السدؤكلية 

 في حالة التجاكزعمى التخريرات .
دكاكيغ ( الػزارات استغالؿ التخريرات السعتسجة لمجكائخكالتذكيالت التابعة ليا كسا اليجػز لسخاكد )  –ب 

 اليجػز استغالليا لغيخ االغخاض السخررة ليا .
اليجػز استغالؿ تخريرات السذاريع االستثسارية الغخاض االنفاؽ الجارؼ مؤكجيغ عمى كجػب  –ج 

ات السعتسجة في السػازنة عمى كفق االجخاءات محاسبة االشخاص السدؤكليغ عغ التجاكز عمى التخرير
اك 9114لدشة  95السشرػص عمييا بقانػف انزباط مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ كقانػف االدارة السالية رقع 

 اؼ قانػف يحل محمو.
يػقف صخؼ اؼ نفقة في حالة صجكر اؼ قخار اك تػجيو بايقافيا كتعتبخ التخريرات السالية  السعتسجة   –د 
 ا في السػازنة مجسػػػػجة تمقائيا" كاليجػػػػػػػز الرخؼ مشيا اك شمب مشاقمتيا الؼ غخض كاف .لي
 9109/كانػف االكؿ مغ الدشة السالية /30تدتخجـ االعتسادات السرادؽ عمييا في ىحا القانػف لغاية  -ىػ 

 . 9109( لدشة 0أ ( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) -6استشادا الحكاـ السادة)
كىحه التعميسات كال  9109( لدشة / 0ال يعسل بأؼ قانػف اك قخار مخالف لقانػف السػازنة االتحادية رقع ) -ك

تتحسل الخديشة العامة اؼ اعباء مالية اضافية خارج ىحا القانػف ما لع يكتدب الذخعية القانػنية استشادا 
 ( مغ القانػف اعاله.71ألحكاـ السادة)

 
 لمناقالت ــ ا 8المادة ــ 

لػزيخ السالية االتحادؼ صالحية اجخاء السشاقمة بيغ اعتسادات السػازنة العامة االتحادية الدشػية عمى  -أ 
مدتػػ االبػاب كاالقداـ كالفرػؿ كالسػاد كالشػع كتفاصيل الشػع لكل حالة عمى حجة استشادا الحكاـ 

 . 9109( لدشة/0أكال (مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) -4السادة)
يخػػؿ الػزيػػخ السختز كرئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة كالسحافع كرئيذ مجمذ السحافطػػػػػة  –ب 

صالحػػية اجػػػخاء السشاقػػػػػػػالت بيػػػغ اعتسػػػػػػادات ]الفرػؿ [ )السدتمدمات الخجمية , السدتمدمات الدمعية , 
مييا في السػازنة الدشػية  كعمى مدتػػ صيانة السػجػدات (ضسغ القدع الػاحج مغ االعتسادات السرادؽ ع

الفرل كالسادة كالشػع كتدمدل الشػع كعمى اف تكػف السشاقالت باضيق الحجكد تجشبًا ليجر االمػاؿ كتخشيج 
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( 0ثالثًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) -4االنفاؽ في ضل قمة الديػلة الشقجية استشادا الحكاـ السادة )
 عار دائخة السػازنة لغخض التأشيخ.كيتع اش 9109لدشة /

صالحػػية  كحكػمة اقميع كخدستافيخػؿ الػزيػػخ السختز كرئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة كالسحافع  -ج
مغ كحجة صخؼ  %( ) عذخة مغ السائو (01)اجػػػخاء السشاقػالت بيػػػغ اعتسػػادات الفرػؿ كبشدبة ال تديج عغ 

 كفقًا لمفرل كالسادة كالشػع  خفيس اعتساداتيا اؼ )ضسغ القدع الػاحج(التي تع تلػحجة الرخؼ االخخػ 
( مغ قانػف االدارة السالية رقع 9مغ القدع ) 8اؼ عمى مدتػػ ) القدع( مع مخاعاة احكاـ البشج  كتدمدل الشػع

ت كعمى اف تكػف السشاقال اؼ بأستثشاء السشاقالت مغ اعتسادات السذاريع الخاسسالية 9114لدشة /  95
 -4ق الحجكد تجشبا ليجر االمػاؿ كتخشيج االنفاؽ في ضل قمة الديػلةالشقجية استشادا الحكاـ السادة )ػػػػػباضي

 كيتع اشعار دائخة السػازنة لغخض التأشيخ.                                      9109( لدشة 0ثانيًا ( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )
لسشاقمة مغ تخريرات نفقات السذاريع الخاسسالية الى الشفقات الجارية استشادا الحكاـ اجخاء ا اليجػز –د 

 ثانيًا ( مغ القانػف اعاله .  -4السادة )
لػزيخ السالية االتحادؼ صالحية نقل التخريرات السالية لمجكائخ التي سيتع فظ ارتباشيا مغ الػزارات  -ىػ 

مغ قانػف السػازنة االتحادية  (96كالحاقيا بالسحافطة السعشية خالؿ الدشة السالية استشادا الحكاـ السادة )
السالية /دائخة السػازنة بحلظ كتدكيجىا بججاكؿ بعج قياـ الػزارات ذات العالقة باشعار كزارة  9109( لدشة 0رقع)

تفريمية تتزسغ التخريرات السالية مبػبة حدب الباب كالقدع كالفرل كالسادة كالشػع لمشفقات الجارية التي 
سيتع نقميا كالحاقيا بالسحافطة السعشية كججاكؿ بالسالؾ السصمػب نقميا الى السحافطات ذات العالقة متزسشو 

ثالثي كالجرجة كالعشػاف الػضيفي ليتدشى لجائخة السػازنة استحجاث الباب كالقدع لمتذكيل الحؼ اسع السػضف ال
 سيتع نقمو الى السحافطة ذات العالقة.

مبالغ الدمف كفػائجىا السسشػحة  بزسشيا ىيئة الحذج الذعبيتتحسل كل كزارة اك جية غيخ مختبصة بػزارة  -ك
خاء العسميات االرىابية مغ مشدػبي الػزارات كالجيات غيخ ج 9/4/9113لكل مغ استذيج بعج تاريخ 
كذكؼ السفقػديغ كجخحى العسميات االرىابية كاالجيدة االمشية كالحذج الذعبي السختبصة بػزارة كالسحافطات 

فيسا يتعمق بحمسيع مغ ديػف عغ شخيق   %( فسا فػؽ 61كالعذائخؼ كالبيذسخكة لسغ لجييع ندبة عجد )
ضسغ نفقاتيع التذغيمية كاشعار كزارة السالية / دائخة السػازنة لغخض تأشيخىا استشادا الحكاـ  اجخاء مشاقمة مغ

 .9109( لدشة 0مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )  (33السادة )
 
 
 



17 
 

 ــ اعادة تخريص 9المادة ــ
ؿ التي يقػـ بيا السخكد لػزيخ السالية االتحادؼ زيادة االعتسادات السرجقة كالالزمة لتغصية كمف االعسا –أ 

الػششي لمسختبخات االنذائية كالسخكد الػششي لالستذارات اليشجسية التابع لػزارة االعسار كاالسكاف  كالبمجيات 
ة ببعة لػزارة الرشاعة كالسعادف بشدكاالشغاؿ العامة كىيئة السدح الجيػلػجي كدائخة البحث كالتصػيخ التا

( مغ قانػف االدارة  0الستأتية عغ تشفيح تمظ االعساؿ استثشاءًا مغ القدع ) %( مغ االيخادات 51التديج عغ ) 
اك اؼ قانػف يحل محمو كعمى اف ترخؼ السبالغ لتصػيخىا كدعع مالكاتيا الفشية 9114لدشة / 95السالية رقع 

لسادة كاالداريةضسغ ترشيف حدابات السشح كاالعانات كخجمة الجيغ كالسراريف االخخػ استشادا الحكاـ ا
بسفاتحة دائخة السػازنة  بعج قياـ الجيات ذات العالقة 9109( لدشة 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )91)

% مغ االيخادات الستحققة كالتي تطيخىا مػازيغ السخاجعة الذيخية لكل 51لصمب التخريرات السالية بحجكد 
ػع كتدمدل الشػع  كاشعار دائخة السحاسبة بقيج مشيسا كفق ججاكؿ تفريمية مبػبة حدب الفرل كالسادة كالش

 %( االخخػ السدتحرمة ايخادا نيائيا لحداب الخديشة العامة لمجكلو.51مبمغ )
لػزيخ السالية االتحادؼ صالحية اضافة تخريرات لغخض اشفاء الدمف لمدشػات الدابقة لغاية تاريخ  -ب

كالتي صخفت نتيجة لقػانيغ نافحة كبعج اف يتع تجقيقيا مغ قبل ديػاف الخقابة السالية االتحادؼ  30/09/9108
لتدػيتيا استشادًا الحكاـ السادة كمرادقة مجمذ الػزراء االتحادؼ عمييا عمى اف تكػف ىحه الدشة االخيخه 

في  954ككتاب دائخة السحاسبة السخقع / 9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )03)
 :ػػ ةكحدب الزػابط التالي 7/0/9108
 قياـ دائخة السحاسبة بتجقيق كتأييج مبالغ الدمف السرخكفة في سجالتيا كبالتشديق مع االدارات السعشية .-0
اثبات السبالغ السعادة مغ ىحه الدمف مغ قبل تمظ الجيات كيتع تبػيبيا حدب اكجو الرخؼ كحدب -9

تبػيب السػازنة الدشػية مع ذكخ تبػيب الباب كالقدع في حالة كػف الدمف محدػبًا عمى الشفقات الجارية سػاء 
لبعس الػزارت كالجيات مجار البحث ك  التي ليا تخريرات مجرجة ضسغ السػازنة العامة لمجكلة لمدشػات

باالضافة الى اف يتع  9109غيخ السختبصة بػزارة كحدب التبػيب السعسػؿ بو ضسغ قانػف السػازنة لعاـ /
التشديق مع كزارة التخصيط بذأف تجقيق مبالغ الدمف التي تخز السذاريع االستثسارية كالتي ليا تخريرات 

حث لغخض تسكشيا مغ اصجار القخار السشاسب بذأف مجرجة ضسغ السػازنة االتحادية لمدشػات مجار الب
اضافتيا كاشعار دائخة السحاسبة لغخض التجقيق كالسصابقة مع الحدابات الختامية لكل سشة كتأييج ديػاف 

 الخقابة السالية عمييا كاشعار دائخة السػازنة بذأف كضع التخريرات السالية ليا .
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خاجعة معدزة بأدلة اثبات الى دائخة السحاسبة مػضحًا فييا مبالغ قياـ الجكائخ السعشية بتقجيع مػازيغ الس-3
الدمف السخصجة في حداباتيا اك حدابات دائخة السحاسبة فيسا يخز الشفقات الجارية اك االستثسارية بعج 

 تجقيقيا مغ قبل ديػاف الخقابة السالية .
ػضح فييا مبالغ الدمف كالجيات تقػـ دائخة السحاسبة بتدكيج السػازنة بججاكؿ تفريمية مجققة كم-4

السرخكؼ ليا مؤيجة بحلظ صحة البيانات الػاردة فييا كالسجرجة تخريرات ليا ضسغ السػازنة االتحادية 
 لالعػاـ مجار البحث كلكل سشة عمى حجه .

 تقػـ دائخة السػازنة بخفع التػصية الى مجمذ الػزراء االتحادؼ التخاذ قخار بأشفاء كاضافة التخريرات-5
غخاض التدػية القيجية كعمى اف تكػف ىحه الدشة االخيخة دكف اف يتختب عمييا صخؼ فعمي كألالسالية ليا 
 بتدػيتيا .

اليجػز لسجمذ الػزراء اصجار اؼ قخارات تتزسغ مشح سمفة الؼ كزارة اك جية غيخ مختبصة بػزارة دكف  -ج
( مغ قانػف 95استشادًا الحكاـ السادة ) 9109كجػد تخريرات ليا في السػازنة العامة لمدشة السالية /

 .9109( لدشة /0السػازنة العامة االتحادية رقع )
جػد %( ) خسدػف مغ السائة ( مغ ايخادات السشافح الحجكدية الى السحافطات السػ 51تخريز ندبة ) -د

سشفح استشادًا ز تمظ السبالغ لتقجيع الخجمات لمسحافطة بسا فييا خجمات الفييا تمظ السشافح عمى اف تخر
ككتاب كزارة السالية / دائخة  9109( لدشة /0/ثالثًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )09الحكاـ السادة )

 6/9/9109في   3840السػازنة السخقع   
%( مغ الخسػـ السدتػفاة 01لػزيخ السالية اضافة مبالغ الى كزارة الرشاعة كالسعادف بسا يعادؿ ندبة ) -ىػ

قانػف تعجيل قانػف العالمات التجارية  9101( لدشة /9حكاـ السادة ) ثانيًا ك ثالثًا ( مغ قانػف رقع )بسػجب ا
لغخض تعػيس كمف ادارة نذاط العالمات التجارية كاضافة الشدب اعاله لحساية  0957( لدشة /90رقع )

 9101( لدشة /00العخاقية رقع ) كاًل ( مغ قانػف حساية السشتجات/ ا91السشتج الػششي كفقًا الحكاـ السادة )
كاستشادًا لسا كرد بكتاب كزارة  9109( لدشة / 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )39استشادًا الحكاـ السادة )

 . 6/9/9109في  3860السالية / دائخة السػازنة السخقع 
جسة الى السحافطات التالية كحدب تؤكؿ االيخادات الشاجسة عغ التأشيخات التي تسشح لدائخؼ العتبات السق –ك 

 الشدب السؤشخة ازاءىا :
 %31محافطة كخبالء                                    
 %31محافطة الشجف                                    
 %01محافطة بابل                                       



19 
 

 % 01محافطة كاسط                                     
 %01     امانة بغجاد /الكاضسية كاالعطسية              

 %01        محافطة صالح الجيغ / قزاء سامخاء كبمج 
زنة ككتاب دائخة السػا 9109( لدشة / 0/ اكاًل( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )65استشادًا الحكاـ السادة )

 . 6/9/9109في   3843السخقع  
 

 ــ المخالفات المالية :ــ 11المادة ــ
عمى السػضف السالي السدؤكؿ عغ الرخؼ في حالة كقػع أك اكتذاؼ مخالفة لمتعميسات السالية كالسحاسبية 

ز اف يثبت رأيو عمى محكخة الرخؼ تحخيخيا" لغخض اشالع اآلمخ بالرخؼ عمييا كيعتبخ مدؤكاًل عغ التجاك 
في حالة عجـ تثبيت ذلظ عمى مدتشجات الرخؼ اعتسادًا عمى سجالت التخريرات كعميو ابالغ ديػاف 
الخقابة السالية مغ خالؿ مسثميو السػجػديغ في الػزارة اك الجائخة كفقا" لمتذخيعات السعشية كمخاعاة احكاـ قانػف 

 اك اؼ قانػف يحل محمو . 9114لدشة/  95االدارة السالية رقع 
 
 -ــ الدمع والخجمات  : 11مادة ــال
 السدتمدمات الخجمية  –أ 

 -استئجار العقارات كالبشايات كالصائخات  : -اكال" :
تعفى الجكائخ السسػلة مخكديا" مغ دفع بجؿ االيجار لالبشية كالعقارات التي تذغميا اذا كانت ىحه   -0 

العقارات كاالبشية تعػد لػزارة السالية كمخرز ليا كفق االصػؿ  مؤكجيغ عمى صيانة العقارات كالسباني 
 التي تقع ضسغ مدؤكلية الجكائخ الذاغمة ليا .

اذا كاف السدتاجخ كالسؤجخ مغ دكائخ الجكلة السسػلة مخكديا كالتعػد العقارات كاالبشية لػزارة السالية بل  -9 
لجائخة مسػلة مخكديا فتعفى الجائخة السدتاجخة مغ بجؿ االيجار كتكػف صيانة العقارات كالسباني ضسغ مدؤكلية 

 ( . 6/9/9108في  9793سخقع  ليا استشادا لكتاب الجائخة القانػنية ال الجائخة الذاغمة
اما اذا كانت الجائخة السسػلة مخكديًا اك ذاتيًا تدتأجخ عقار اك بشاية  مغ الذخكات كالييئات العامة   -3 

اما اذا كاف  9103لدشة  90كالجكائخ السسػلة ذاتيا يكػف التأجيخ كفق قانػف بيع كايجار امػاؿ الجكلة رقع 
صاع العاـ بسا في ذلظ السسػلة ذاتيًا كالسؤجخة مغ القصاع الخاص يجخؼ العسل السدتأجخ مغ دكائخ الجكلة كالق

السبمغ بكتاب كزارة  8/7/9110في  0883كفق ماجاء بكتاب لجشة الذؤكف االقترادية السخقع  ؿ. ص /
 .96/7/9110في  91795السالية / الجائخة القانػنية السخقع 
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مغ االحػاؿ مغ خديشة الجكلة عمى اف تدتخجـ الصائخة يسشع استئجار الصائخات الخاصة باؼ حاؿ  -4
الخئاسية في مجمذ الػزراء مغ قبل الخئاسات الثالث كتتحسل كل رئاسو الكمف الستختبو عمى ذلظ استشادا 

 . 9109( لدشة 0رقع ) مغ قانػف السػازنة االتحادية  رابعًا( -04)الحكاـ السادة 
في الػزارات كالجيات غيخ السختبصو بػزارة كالسحافطات كمجالذ يكػف حجد تحاكخ الدفخ أليفادات مػض -5

 السحافطات عمى شخكة الخصػط الجػية العخاقية بأستثشاء الجكؿ التي التتػفخ الييا رحالت
شيخاف كايزًا في حالة تعحر حرػلكع عمى الحجػزات في السجة السحجدة لاليفادات كعمى اف يتع التشديق 

لتشطيع عسمية الحجػزات أستشادًا ألعساـ األمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع مباشخة مع الذخكة أعاله 
 . 9/09/9104في  31/38079ـ.ف/

عمى الخئاسات الثالث كالػزرارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالجيات السختبصة بيا كغخؼ التجارة -6
بقخار حجب البصاقة التسػيشية استشادًا الحكاـ  كالييئة العامة لمزخائب تدكيج كزارة التجارة بأسساء السذسػليغ

كاعساـ كزارة السالية / دائخة السػازنة السخقع  9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )59السادة )
 . 6/9/9109في  3855

زخاء كمجسع عمى كزارة السالية / دائخة عقارات الجكلة استيفاء بجؿ ايجار عقارات الجكلة في السشصقة الخ-7
( كمبمغ )عذخة 9ـ 511الػزراء بسا اليقل عغ )خسدة مالييغ ديشار ( شيخيًا لمعقار الحؼ تقل مداحتة عغ )

) اعزاء مجمذ  مالييغ ديشار ( اذا زادت مداحة العقار عغ ذلظ اذا لع يكغ شاغمو كزيخًا اك مغ ىع بجرجتيع
 0( مغ قانػف السػازنة  االتحادية رقع )46حكاـ السادة )كيدتثشى مغ ذلظ الحكػمة الدابقة استشادًا ال الشػاب (
 .6/9/9109في  3870ككتاب  كزارة السالية / دائخة السػازنة السخقع   9109( لدشة /

 
 -مخررات الدكغ كااليفاد :  -ثانيا" :

قات بذأف نف 9118( لدشة / 45/ ثانيًا/أ( مغ قانػف الخجمة الخارجية رقع ) 04العسل كفق السادة ) -0
 1الدكغ لسػضفي الخجمة الخارجية العامميغ خارج العخاؽ 

اليجػز صخؼ مخررات بجؿ الدكغ لمسػضفيغ كالعامميغ في اجيدة الجكلة اال بقانػف كيخاعى حجب  -9
 تمظ السخررات في حالة تحسل الخديشة العامة لشفقات الدكغ.

في  97/009/ 9/0/ الجائخة القانػنية رقع ؽ/ مخاعاة العسل بأعساـ االمانة العامة لسجمذ الػزراء -ثالثا":
بذأف عجـ تججيج عقج ايجار السباني الستخحة مػقع بجياًل لمػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة  7/0/9103

 اك السحافطة.
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السعسع بكتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء  9109لدشة / 363نذيخ الى قخار مجمذ الػزراء رقع  -رابعًا:
بذأف صالحية استئجار دكر سكشية لألشباء عشج الزخكرة القرػػ  00/01/9109في  39059ع السخق

 كخرػصًا لألختراصات الشادره.
( 43نذيخ الى البشج اكاًل كثانيًا كثالثًا بذأف اعزاء الحكػمة االنتقالية الػػػػػػاردة باألمخ الجيػاني رقع ) -خامداً 

ككتػػػػػػاب مكتب رئيذ  3/8/9119( فػػػػػي 48/0974راء السخقػػػػع )ـ . ت /الرادر بكتاب مكتب رئيػػػػػػذ الػػػػز 
 . 07/09/9119( في 08/7698الػزراء السخقػػػع )ـ .ت/

(  46139ًا ػ االلتداـ بسا كرد بأعساـ الجائخة القانػنية/ كزارة السالية بذأف ضػابط االيفاد كالدفخ السخقع)دسسا
كاعساميا السخقع  5/5/9101( في 09578لجائخة السحكػرة بالخقع )السعجؿ باعساـ ا 09/01/9119في 

( 8/0/0/9/49616السدتشج لكتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ـ ت/ 9/3/9100( في 9613)
/ 98/8السؤرخة في  04941ك71496ك  50307ك 54480كتعاميسيا السخقسو  03/09/9101في 

  93/9/9109في  75059ك  6/8/9109فػػػػي  60444ك  93/9/9109ك 9100/ 30/01ك  95/01ك
كاعساـ االمانة العامػػػػػػة لسجمػػػػػػػذ الػػػػػػػػػػزراء / الػػجائخة القانػنية السخقع 9/0/9103في  0596ك

بذأف تخفيس مخررات األيفاد التي يدتحقيا السػفج عغ كل ليمو  91/0/9105في  9/9/97/0639ؽ/
 . 4/0/9105تبارا مغ يقزييا خارج العخاؽ كاع

 االيفاد الخارجي ككاالتي :ػ ضػابط -ًا:سابع
 تحجيج الدبب الحقيقي  الخاص بكل ايفاد . .0
يقترخ االيفاد عمى مغ ساىع مداىسة فعالة في الجراسة اك االعساؿ التي بدببيا تقخر ايفاده  .9

لالغخاض الزخكرية النجاز ىحه السيسة حرخا كاالبقاء عمى تخفيس كاعجاد السػفػديغ كحرخىا 
 ججا مع تحجيج مجة االيفاد بالسجة االقل .

يسشع مشعا باتا اقامة الجكرات اك الػرش كعجـ تشطيع اؼ مؤتسخ خارج العخاؽ اف كانت الخديشة  .3
 العامة تتحسل نفقاتو جدءاك كال .

كاف ذلظ  عػػػػجـ ايفػػػػػاد السػضف الى خارج العخاؽ لمحرػؿ عمى سسة الجخػؿ ) الفيدا( اال اذا .4
 عمى حدابو الخاص .

تقترخ مجة الدفخ عمى يـػ كاحج ذىابا كيػـ كاحج ايابا اال اذا كاف االيفاد الى غيخ دكؿ الجػار  .5
فتكػف مجة الدفخ يػماف ذىابا كيػماف ايابا كاف زادت مجة الدفخ عغ ذلظ فيتحسل السػضف 

 نفقات الدفخ مغ حدابو الخاص .                         



22 
 

التقيج بالجرجة التي يدتحقيا السػفج لمشقل بالصائخة اك الحجد بالفشجؽ كاذا قاـ بالحجد بجرجة يتع  .6
 اعمى مغ استحقاقو فيتحسل السػفج الفخؽ بيغ استحقاقو كبيغ قيسة تحكخة الدفخ اك قائسة الفشجؽ .

دىا بامخ يقتزي عمى الػزارات اك الجيات االخخػ تحجيج مجة االيفاد باقل االياـ كاف يحكخ عج .7
االيفاد كاذا تجاكز السػفج مجة االيفاد السقخرة الؼ سبب كاف فاف تمظ االياـ الدائجة التتحسميا 

 الخديشة العامة.
يمتـد السػفج باستخجاـ كسائط الشقل العامة لمتشقل في السجيشة السػفج الييا كاف يقترخ التشقل مغ  .8

 ف مكانيا خارج الفشجؽ .الفشجؽ الى السكاف الحؼ تعقج فيو االجتساعات اف كا
 -يدتثشى مسا تقجـ الحاالت االتية : .9

 أػ االيفاد الحؼ تتحسل الجيات السػفج الييا السػضف جسيع نفقات ايفاده كتشقالتو كسكشو .
ب ػ حزػر االجتساعات العخبية كالجكلية كالمجاف السذتخكة التي تتحسل الخديشة العامة نفقات االيفاد كال 

الحزػر يسثل التداما عمى الحكػمة العخاقية عمى اف يقترخ االيفاد عمى الديج الػزيخ اك جدءا اذا كاف 
اك رئيذ الػفج ككاحج مغ مخافقيو ككاحج مغ مػضفي مكتبو كمجيخ عاـ الجائخة ذات العالقة السباشخة بتمظ 

 االجتساعات .
 السدتمدمات الدمعية –ب 
ؼ اؼ ىجر فييا كعمى كافة الػزارات كالجيات غيخ السختبصة /تخشيج استيالؾ الػقػد كالساء كالكيخباء كتفاد0

بػزارة كالسحافطات ك مجالذ السحافطات مخاعاة باف اجػر ىحه الخجمات ىي اقل بكثيخ مغ كمفتيا الحقيقية 
كاف خديشة الجكلة تتحسل دعع غيخ مباشخ ليحه الخجمات لحلظ نؤكج عمى ضخكرة الزغط عمييا  كتخشيج 

 استخجاميا .
 9109/(  لدشة 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع  )31( مغ السادة ))ثانياً ذيػػػػخ ألحكاـ الفقخة ن -9

 كالستزسشو االتي :ػػ
عمى كزارة الخارجية غمق الدفارات كالبعثات الجبمػماسية العخاقية في الجكؿ التي ليذ ليا تسثيل دبمػماسي -أ

ػزارة دمج بعس الدفارات العخاقية في سفارة كاحجة اقميسية تذسل عجدا في العخاؽ كفقا لسبجا السعاممة بالسثل كلم
 مغ الجكؿ.

االبقاء عمى التخفيس في اعجاد العامميغ مغ مػضفي الخجمة الخارجية في البعثات الجبمػماسية الحؼ تع -ب
تعميع العالي كعمى كزارات ) الثقافة ,التجارة,الجفاع,الرحة كالبيئة,ال 9108بسػجب قانػف السػازنة لعاـ 

كالبحث العمسي(غمق السمحقيات اك نقميا الى مقخ الدفارات كاالبقاء عمى التخفيس الحؼ حرل لعجد مػضفييا 
 .9108لعاـ 
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ال تتحسل كزارة الخارجية نفقات الجراسة ألبشاء الجبمػماسييغ العامميغ في البعثات العخاقية في الخارج -ج
 ج الجراسة الثانػيةكالسذسػليغ بقانػف الخجمة الخارجية بع

عمى الجيات السخترة اعادة رؤساء السسثميات كالبعثات العخاقية الجبمػماسية مغ العامميغ في السشطسات  -د
العخبية كاالقميسية كالجكلية الى مخكد الػزارة السعشية عمى اف يبقى التخفيس لسػضفي السالؾ الجائع 

يتػلى سفيخ العخاؽ في تمظ الجكلة ك  9108كالسدتخجميغ السحمييغ عمى حالو الحؼ تع اقخاره في مػازنة عاـ /
ادارة شؤكف السسثمية السالية عمى اف يتػلى مػضفػا السسثمية اك البعثة تدييخ االمػر االدارية كيدتثشى مغ ذلظ 

    . بعثة العخاؽ في نيػيػرؾ كالسشطسة الجكلية في جشيف
التي تػجج فييا سفارات كقشرميات لػزارة الخارجية اعادة تأىيل السباني كالجكر التباعة ليا في الجكؿ -ىػ

باستخجاميا كسباني لمدفارات اك اؼ غخض اخخ تحجده الػزارة )بجؿ االيجار ( عغ شخيق السشاقمة مغ 
 تخريرات ايجار السباني ليحه الػزارة  .

 
 جػ ػػ صيانة السػجػدات 

, االجيدة , السكائغ , االالت (  يخاعى اجخاء الريانة الػقائية كالجكرية لسػجػدات الجكلة السشقػلة ) االثاث-0
كاالبشية كالعقارات كفق بخنامج زمشي يعج لحلظ بسا فييا صيانة االثاث كاالجيدة كالسكائغ  السشقػلة كغيخ

 كاالالت   .
مخفق كتاب االمانة  العامة  9106( لدشة/089( مغ قخار مجمذ الػزراء السخقع )9) لمفقخة نذيخ – 9

الستزسشو الدساح لمػزارات كالجيات 03/7/9106في  09973/اعساـ/01/0/ لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز
غيخ السختبصة بػزارة السدتفيجه مغ البشايات الحكػمية بالرخؼ عمييا كتخميسيا بسا يؤمغ حدغ استخجاميا 

 .كىحا يشصبق عمى العجالت كالسعجات السدتخجمة مغ قبل الجية السدتفيجة كعائجيتيا لجية حكػمية اخخػ 
 
 ــ النفقات الخأسمالية بأستثناء النفقات الخأسمالية لممذاريع االستثمارية. 19لمادة ــا 

السبانػػػػي كاالراضي : يجب مخاعاة عجـ شخاء اك استسالؾ مباني اك اراضي ججيجة اال في الحاالت الزخكرية 
 -ككفق الرالحيات القانػنية كالسالية مع مخاعاة االتي :

أ ػػ يذتخط تػفخ االعتسادات السالية الالزمة بسا يغصي متصمبات االستسالؾ اك الذخاء كتدقط التخريرات 
السعتسجة لحلظ الغخض بأنتياء الدشة السالية السخترة اذا لع يتع االستسالؾ اك الذخاء فعال" استشادا" الى 

 اك اؼ قانػف يحل محمو .                                              9114لدشة / 95( مغ قانػف االدارة السالية رقع /4( مغ القدع )0احكاـ الفقخة )
 ب ػػ االخػػػػػح بشطخ االعتبار كمفة الريانة الالزمة ليحه االبشية عشج كضع التخريرات في السػازنة .
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السعجؿ  0980لدشة ( 09ج ػػ في حالة استسالؾ اراضي اك شخاء مباني تخاعى احكاـ قانػف االستسالؾ رقع )
 في حالة عجـ تػفخ ىحه االراضي لجػ دكائخ الجكلة االخخػ لغخض استغالليا بذكل افزل  .

د ػػ اليجػز مصمقا" شخاء االثاث كالديارات كالسكائغ كالمػاـز الغخاض دكائخ الجكلة محدػبا" عمػػػى غيخ مػازنة 
سذاريع االستثسارية ( مغ السػازنة مالع تتزسغ االدارة السخترة كسا اليجػز احتدابيا عمى تخريرػات  )ال

 -06فقخات السذخكع مثل ىحه الشفقات كلحداب الجية السدتفيجة برػرة كاضحة كصخيحة في ضػء الفقخة )
 ط( مغ صالحية الػزيخ السختز اك رئيذ الجية  -خامداً 

ل مدؤكلية مخالفة ذلظ كل مغ غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع اك اميغ بغجاد لمسذاريع االستثسارية كيتحس
 اك اؼ قانػف يحل محمو.9114( لدشة /95اآلمخ كالسدؤكؿ عغ الرخؼ ككفقا" لقانػف االدارة السالية رقع )

 
  -ــ تخريرات احتياطي الطؽارئ   : 13المادة ــ 

ػابط السحجدة نجرج ادناه الز 9109( لدشة/ 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )5استشادا الحكاـ السادة/)
ألستخجاـ تخريرات احتياشي الصػارغ مغ قبل رئيذ الػزراء االتحادؼ ك  كزيخ السالية االتحادؼ  مذتخكًا 

 اك مجمذ الػزراء.
 9109تشفيح القخارات الرادره عغ مجمذ الػزراء بعج تذخيع قانػف السػازنة العامة االتحادية لدشة/  -0

غ السػازنة انفا ككحلظ في حالة شمب زيادة مبالغ اف لع تكغ لتمظ الػزارات مبالغ مخررة ضس
 التخريرات السحكػرة. 

خيعية السخترة كتشفح خالؿ السبالغ التي تتختب عمى تشفيح القػانيغ التي تقخ مغ الجيات التذ -9
 كالتذكيالت التي استحجثت بسػجب تذخيعات )التسػيل السخكدؼ(. 9109الدشة/

 التي تتصمبيا الطخكؼ الخاىشة.تمبية الحاجات الزخكرية السمحة -3
 

 ــ 14المادة ــ 
قانػف تعػيس الستزخريغ جخاء العسميات الحخبيو كاالخصاء  9119(  لدشة/ 91نذيخ الى قانػف رقع )

ككتاب كزارة السالية/ الجائخة القانػنية   9105لدشة  57العدكخيو كالعسميات االرىابيو السعجؿ بالقانػف رقع 
ككتاب كزارة السالية/ الجائخة  9101( لدشة/  0كمخفقو تعميسات عجد )  99/6/9101( في 31867السخقع )

الستزسشة اسذ السصالبة بالتعػيزات ككيفيتيا ككتاب الجائخه  09/01/9101( في 8891القانػنية السخقع )
سات التي حمت محل التعمي 9100( لدشة /4كمخفقو تعميسات عجد ) 6/7/9100في  38998القانػنية السخقع 

 93/7/9107في  07336( السذار الييا اعاله  ككتاب كزارة السالية / الجائخة القانػنية السخقع / 0عجد ) 
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( لدشة 57السعجؿ بالقانػف رقع ) 9119لدشة  91بذأف تعػيس الذيجاء كالسرابيغ السذسػليغ بقانػف رقع /
 في 4506/ لعخاقية بالعجدالسشذػرة في جخيجة الػقائع ا 9108( لدشة /4كتعميسات عجد ) 9105/
كعمى اف تذكل لجشة اك اكثخ في كل محافطة لتعػيس الذيجاء كالجخحى تختبط اداريًا  5/00/9108

( لدشة 91بسؤسدة الذيجاء كعمى اف التديج عغ ثالث لجاف في كل محافطة استثشاءًا مغ قانػف رقع )
ككتاب كزارة   9109( لدشة /0ة االتحادية رقع )/ اكاًل( مغ قانػف السػازن56استشادًا الحكاـ السادة ) 9119/

السعجؿ بالقانػف رقع  9119( لدشة/ 5كقانػف رقع ) 6/9/9109في  9608السالية / دائخة السػازنة السخقع 
 قانػف تعػيس الستزخريغ الحيغ فقجكا جدءا مغ اجدادىع جخاء مسارسات الشطاـ البائج  9109لدشة / 019

استشادًا الحكاـ السادة  9109فقط في ضػء تخريرات عاـ / 9109ججيجة لعاـ /كيفتح التقجيع لمصمبات ال
السشذػرة  9101( لدشة/9كتعميسات رقع ) 9109( لدشة /0/ سادسًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )56)

ة السشذػرة في جخيج 9104( لدشة/3كتعميسات عجد ) 5/4/9101( في 4049في الػقائع العخاقية ذؼ العجد )
 03/8/9105في  04948كمشذػر دائخة السحاسبة السخقع 03/4/9105في  4361الػقائع العخاقية بالعجد 

قانػف تعػيزات مستمكات الستزخريغ مغ قبل الشطاـ البائج كتعميسات رقع  9101( لدشة/ 06كقانػف رقع )
المجاف ك كتاب كزارة  كالسػضح فييا عسل9105( لدشة / 4السعجلة بسػجب تعميسات رقع ) 9101( لدشة/ 4)

 بذأف التعػيزات عغ االضخار التي سببتيا القػات االمخيكية. 94/09/9116( في 4304العجؿ السخقع )
 

 ــ  15المادة ــ 
عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة في اقميع اك مجمذ 

 السحافطة العسل بالتػصيات الػاردة بسحزخ المجشة السخترة بسػضػع دراسة ضاىخة تعجد 
سجمذ الػزراء مرادر التسػيل لػحجات االنفاؽ السسػلة مخكديًا كالسرادؽ عمييا مغ قبل االمانة العامة ل

 .  97/9/9100( في 7/9/6859بسػجب كتابيا السخقع)ش ؿ/ص/
  

 16-المادة 
عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة في اقميع اك مجمذ 

سخقع)ـ السحافطة مخاعاة العسل بسا كرد بكتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء/ السكتب التشفيحؼ ال
الستزسشة تػجييات الديج رئيذ الػزراء بذأف معالجة الخمل في ادارة  04/9/9100( في 5/49/417خ/

 الجكلة كمؤسداتيا.
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 ــ القدـــــــػ الثالـــــــث ــ
 المــــالكــــــــــات  
 التعيــــــــيؼ   

عمى الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة باقميع  أكآل:
اكالشاتجة عغ اك رئيذ مجمذ السحافطة مخاعاة الزػابط التالية عشج اجخاء التعييشات لمجرجات السدتحجثة 

 -ككاالتي:حخكة السالؾ 
ك السمحق بقانػف السػازنة  9109كالجكائخ السسػلة مخكديا لدشة/االلتداـ بعجد القػػ العاممة لمػزارات   - 0

 .9109( لدشة 0االتحادية رقع )
لمدشػات  تجة عغ حخكة السالؾ السرادؽ عميواف يتع التعييغ عمى الجرجات الػضيفية السدتحجثة أك الشا -9

 .ه كحخكة السالؾ التي ستذغخ الؼ سبب كاف كحدب الزػابط السبيشة ادنا  9108ك9107
تؤلػف بأمخ مػػغ الػزيػػػخ السختز أك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة لجشة أك اكثخ تتكػف مغ رئيذ -3

 -:مجيخ اك مايعادليا تتػلى مايأتي التقل كضيفتو عغ معاكف مجيخ عاـ كعزػيغ التقل كضيفة كل مشيسا عغ
 . مغ خالؿ الشطخ في شمبات الستقجميغ لمتعييغ  -أ

السقبػليغ لمتعييغ كمؤىالتيع الجراسية كسشة التخخج كمعجليع الجراسي كالجرجة التي حرمػا اعالف اسساء -ب
 عمييا في االختبار .

 -عمى المجشة السذكمة بسػجب الفقخة )أ( اعاله اتباع االجخاءات االتية :-4
يخ السختبصة بػزارة االعالف عغ الػضائف الذاغخة في السػقع االلكتخكني كلػحة اعالنات الػزارة اك الجية غ-أ

عمى اف يتزسغ االعالف عشػاف الػضيفة كراتبيا كالجائخة التي تػجج فييا الػضائف الػاجب تقجيسيا كالسؤىالت 
السصمػبة الشغاليا مع مخاعاة تػافخ العالقة بيغ السؤىالت كشبيعة العسل كتعتسج ليحا الغخض قػاعج بيانات 

 مكاتب التذغيل في السحافطات .
بات التعييغ الشغاؿ الػضائف الذاغخة السعمغ عشيا عمى كفق نسػذج استسارة شمب الجخػؿ تقبل شم-ب

 ( عذخيغ يػمًا مغ تاريخ نذخ االعالف .91لمخجمة السذار الييا الحقًا خالؿ )
اذا كاف مغ ضسغ السؤىالت السصمػبة الشغاؿ الػضائف الذاغخة اجادة ميشة معيشة مثل التخجسة اك -ج

الصابعة فممػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اف يجخؼ اختبار تحخيخؼ الزخب عمى الة 
 لمغخض السحكػر بعج اف يجخؼ التخشيح لمتعييغ مغ بيغ الشاجحيغ .
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عمى المجشة االعالف في السػقع االلكتخكني كلػحة اعالنات ججكاًل باسساء الستقجيغ لمتعييغ كمؤىالتيع  -5
خػػخج كمعجليع الجراسي كالجرجة التي حرمػا عمييا في االختبار فيسا يخز الػضائف التي الجراسية كسشػػة الت

 تذغل بعج اجخاء اختبار لمستقجميغ .
بعػػج انتيػاء السػػػجة السحػػجدة لقبػػػؿ الصمبػػات كالتأكج مغ تػافخ السؤىالت السصمػبة لمػضائف السعمػػػغ عشيػػػا  -6

 الجخاءات االتية لغخض تخشيح السػضفيغ مشيع لمتعييغ .في الستقجميغ تتبع المجشة ا
%( مؼ الجرجات الذاغخة لتعييؼ ذوي الذيجاء والدجناء الدياسييؼ وشيجاء الحذج الذعبي وضحايا 11تحجد ندبة )-أ

 حكؽرة .االرىاب والعمميات الحخبية واالخطاء العدكخية وبحدب الندب المقخرة في القؽانيؼ النافحة الخاصة بالذخائح الم
 .اصحـاب الذيــــادات العميــــا %( مؼ الجرجات الؽظيفية الذاغخة لغخض تعييؼ15جد ندبة التقل عؼ )ـــــتح-ب
 %( لتعييـــؼ ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .5تحجد ندبة التقل عؼ )-ج
قجميؼ عمى ان يخاعى فييػ تؽافخ يمنح المتعاقجيؼ أولؽية في التعييؼ بمنح المتعاقج عالمة اضافية عمى بقية المت-د

 االختراصات .
 -تعتسج السعاييخ السجرجة ادناه في تحجيج السخشحيغ لمتعييغ في الػضائف الذاغخة : -7
درجتيغ عغ كل سشة تعاقجية كبسا اليتجاكز  9106العقج : يسشح الستعاقج مع مؤسدات الجكلة قبل عاـ /-أ
 ( درجة .95)

 ( درجة .95كالستصػع لمعسل درجة عغ كل سشة كبسا اليتجاكز )يسشح االجيخ اليػمي -ب
 -معجؿ التخخج :-ج

 درجة 95امتياز          
 درجة 91جيج ججًا       
 درجة 15جيج            
 درجة 11متؽسط        

 درجة 5مقبؽل           
 ت .( درجا5سشة التخخج : تسشح درجة كاحجة عغ كل سشة تخخج كبسا اليديج عغ )-د
 -الحالة الدكجية :-ق
 درجة 11متدوج والدوج غيخ معيؼ أو أرمل او مطمق ولو اوالد              -
 درجة 5متدوج والدوج غيخ معيؼ وليذ لو اوالد                               -
 . ان عجم منح غيخ المتدوج أي درجة اليعني استبعاده مؼ المنافدة -
لمػزيػػخ السختػػػز أك رئيػػػذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اف يجخؼ اختبار تحخيخؼ أك عسمػػي كيتػع التخشيػػػح  -8

لمتعييػػػغ مػػغ بيػػػغ الشاجحيغ بحدب معجؿ الشجاح في االختبار كيسشح الشاجحيغ درجات اضافية بسػػػػا اليديج 
 ( درجة .01عمى )
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غيخ السختبة بػزارة صالحية اضافة معاييخ لمسفاضمة بيغ السػضفيغ كبسا اليديج  تسشػػح الػػػػػزارات كالجيات -9
 ( درجة .05عمى  )

يبقى الستقجمػػف الحيغ لػع يجركيع الػػجكر في التعييغ مغ الحيغ نجحػا في االختبار احتياشًا لػضائف  -01
ريخ اعالف الججكؿ السذار اليو مساثمة قج  تذغخ مدتقباًل كيدقط حقيع في التعييغ بعج مخكر سشة عمى تا

 /ج(  9بالفقخة )
مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ  9108( لدشة /79تتػلى المجشة السذكمة باالمخ الجيػاني رقع ) -00

الشطخ في الذكاكػ السقجمػػة مػػػغ السػاششيغ 09/8/9108في  99437الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/ت/ديػاني /
ػػػة بسػجػػب الفقػػػخة )أ( انفػػػػًا اك حػػاالت التعييغ التي تست خالفًا الحكاـ ىحا القخار بذأف عسػػػل المجشػػة السذكم

 كتقجـ تػصياتيع الى الديج رئيذ مجمذ الػزراء .
يجخؼ تعػيس ابشاء السكػف السديحي مغ السكػف نفدو دكف السخكر بااللية السحجدة فيسا تقجـ اال فػػػي  -09

غ عمى الجرجات الذاغخة فتدخؼ بحقيع االلية الستقجمة مع مخاعاة احكاـ الفقخة )ثانيًا ( حػاؿ زيادة عجد الستقجمي
الستزسشو يتع اعتساد التػازف في  9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )64مغ السادة )

ئي كاالزيجؼ كالذبظ التعييات بػزارات الجكلة كباقي السؤسدات بالشدبة لالقميات مغ السكػف السديحي كالراب
 كالكخد الفيمية كبسا يزسغ التػازف الػششي بيغ ابشاء كمكػنات الذعب العخاقي .

اخمية كجياز مكافحة االرىاب الى اقارب شيجاء التحخيخ كالجمشح االكلػية في التعييشات لػزارتي الجفاع  -03
لدشة  414لقخار مجمذ الػزراء رقع  مغ عرابات داعر االرىابية مغ الجرجتيغ )االكلى كالثانية ( استشاداً 

 . 95/01/9108في  01/0/5/37534مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/ 9108/
ل الحؼ ؾ في دكائخ السحافطة ضسغ التذكييكػف التعييغ في الجرجات الػضيفية الذاغخة عغ حخكة السال -04

بعة لمسحافطة مغ ضسغ الشاحية دكف تػزيعيا عمى بقية الجكائخ التانتجت عشو الجرجة الذاغخة في القزاء اك 
في  5/38697ا استشادًا العساـ االمانة العامة لسجمذ الػزراء / الجائخة القانػنية السخقع /ؽ/يالػزارة نفد

5/00/9108 . 
 لمجيػػػات كافػػػػة اضافػػػة أية شخكط اخخػ لمتقجيع عمى الجرجات الذاغخة الشاتجة عغ حخكة السالؾ . -05
 -يجػػػخؼ التعييػػػػػغ لمفئػػػػات السجرجػػػة فػػػػػي ادناه دكف السخكر بااللية السحكػرة في التعميسات انفًا : -06

 خ التعميػ .الطمبة المبتعثيؼ عبخ بخنامج المجنة العميا لتطؽي-أ
 الطمبة المبتعثيؼ عبخ وزارة التعميػ العالي والبحث العممي .-ب
 الطمبة االوائل مؼ كل كمية أو معيج . -ج
 .تعييؼاعادة -د
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 يتع التقجيع بسػجب استسارة شمب الجخػؿ لمخجمة السجنية كحدب مامبيغ ادناه :ػػ  -07
 بؽظيفة المعمؼ عنيا باعالنكػ رقػ     ارجؽ النعخ في تعييني          اني                 

 
 وفي ادناه المعمؽمات المطمؽبة واني مدؤول عؼ صحتيا وارفق بطيو الؽثائق المطمؽبة   فقخة                 

 

 

                               .  الجندية .                                                     1  

    التؽقيع                                                         .  العنؽان البخيجي الجائػ    9 

                    االسػ الثالثي                                                                                  .  رقػ الياتف أن وجج 3 

 19ؽالدة   /   /   .  محل وتاريخ ال 4 

 أو ىؽية األحؽال المجنية 1957.  رقػ دفتخ النفؽس لدنة 5 

 جية االصجار     19تاريخ االصجار :       /    /           

 19. أعدب أم متدوج            تاريخ الدواج   /   /     6

 :الدعجد االو            :      عمل الدوجة               ة:جندية الدوج    

 . المؤىالت العممية7

نؽع الجراسة )حكؽمي / أىمي(  االختراص الذيادة سنة التخخج اسػ المعيج العممي
 )صباحي / مدائي (

 الجرجة أو المعجل

      

. ىل أنت مؽظف أو مدتخجم أو متعاقج أو عامل حاليًا أو سابقًا في دائخة أو مؤسدة أو منذأة رسمية أو شبو رسمية 8
 في الججول التالي؟أذكخ ذلغ 

 اسباب تخك الؽظيفة  تاريخ االنفكاك  تاريخ المباشخة  الؽظيفة  اسػ الجائخة 
     
 :وما الدبب اجمتىل أكممت الخجمة االلدامية أو أعفيت منيا أو .9
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 لسجمذ الػزراء استثشاء اؼ جية مغ الزػابط السذار الييا اعاله .-08
لػزيخ السالية االتحادؼ استحجاث الجرجات الػضيفية لسشتدبي الذخكات العامة كالييئات كالسجيخيات  –ثانيًا 

العامةالسسػلة ذاتيا كالتي تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة لمجكلو نتيجة لشقل خجماتيع الى مالؾ الجكائخ السسػلو 
ختب عمى ذلظ اؼ تبعات مالية  استشادا الحكاـ البشج مخكديًا لتغصية احتياجاتيا مغ السػضفيغ عمى اف ال يت

    9109( لعاـ  0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع)  00أ( مغ السادة ) -)ثالثا
يذتخط ابتجاءًا عشج التعييغ مخاعاة تػفخ الجرجات الػضيفية  السدتحجثة في السالؾ السرجؽ كالتخريز  -ثالثاً 

السالي الالـز لحلظ في السػازنة السخترة كالسرادقة عمى مفػػػػخدات السػػػػػالؾ مغ قبػػل كزارة السالية 
العسل كفقًا لمزػابط لسعجؿ كاف يتع ا 0961( لدشة  95مغ قانػف السالؾ رقع )  8تشفيحا"الحكاـ السادة /

تحقيقا" لسبػػجأ تكافؤ الفخص كالتقيج التاـ بدمع ركاتب مػضفي الجكلة ( اعاله 9السذار الييا باحكاـ الفقخة )اكاًل / 
مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ  9105لدشة  411كالقصاع العاـ السذار اليو بقخار مجمذ الػزراء السخقع 

كمخاعاة الزػابط الػاردة في اعسامشا    08/00/9105 في 35717/ أعساـ/ 01/0ع ش . ز/الػزراء  السخق
كاعساـ  98/3/9117في  8939مع مخاعاة ماجاءباعسامشا السخقػػػػع  98/9/9116في  413/6716السخقع 

االمانة العامة , مع مخاعػػػػػػػػػاة تػجييات  98/9/9103في 07181الجائخة القانػنية / االمػر السالية السخقع 
بذأف تدكيغ السػضفيغ  93/9/9119( في 9/5/90/4891لسجمذ الػزراء بسػجب كتابيا السخقع  )ؽ/

كاعساـ الجائخة القانػنية 09/3/9119( في 00718ـ/ 819/58كتعميسات الجائخة القانػنية بكتابيا السخقع  
ة لسجمذ الػزراء ككتاب االمانة العام 99/00/9119( فػي 00389خ /  58/ 819السخقع )
كاعساـ الجائخة القانػنية في االمانة العامة لسجمذ الػزراء  94/9/9119( في 9/5/97/98819مخقع)ؽ/

ككػػػػػػػتاب االمانػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػة لسجمػػػػػذ الػزراء  8/01/9119( في 31331/  9/5/97بكتابيا السخقع )ؽ/
في  95186ية السخقع خة القانػنػػػػكاعساـ الجائ 9/00/9119( في 9/5/97/33481السخقع )ؽ/

بذأف الحاصميغ عمى الذيادة االكلية الجامعية اثشاء الخجمة الػضيفية كالسعجؿ باعسامي  99/00/9109
كاعساـ الجائخة القانػنية  0/9/9104في  77164ك  03/8/9104في  70548الجائخة القانػنية السخقسيغ 

بذأف قانػف التعجيل االكؿ لقانػف ركاتب مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ رقع  3/8/9105في  65756السخقع 
كالسؤرخو في  99065ك  95894ك  90199كاعسامات الجائخة القانػنية السخقسة  9109لدشة  013
 . 04/09/9107ك  0/00/9107ك  04/00/9106
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بحقيع قخارات صحيحة مغ قبل لجشة  تمتـد كزارة السالية بتخريز الجرجات الػضيفية لسغ صجرترابعًا :ػ 
( مغ قانػف 6التحقق في دائخة شؤكف السفرػليغ الدياسييغ في االمانة العامة لسجمذ الػزراء حدب السادة )

السعجؿ كاحالة غيخ السػضفيغ  9115( لدشة /94التعجيل الثاني لقانػف اعادة السفرػليغ الدياسييغ رقع )
( خسدة عذخ سشة اك 05( خسدػف سشة كلسغ احتدبت لو خجمة )51مشيع الى التقاعج لسغ لجييع عسخ )

اكثخ عمى اف يتع استقصاع كافة التػقيفات التقاعجية عغ الفتخة السحتدبة مغ الخاتب السخحرز لو استشادًا 
 . 9109( لدشة /0ة رقع )مغ قانػف السػازنة العامة االتحادي / ثانيًا(64الحكاـ السادة )

 مع مخاعاة االتي :ػ
اؼ مجة الفرل الدياسي عمى اخخ عشػاف كضيفي تخؾ فية السفرػؿ الػضيفة تزاؼ مجة الفرل تز

تعجيل  9118( لدشة / 95الدياسي لسغ حـخ مغ التعييغ السباب سياسية كمغ السذسػليغ بالقانػف رقع )
رػؿ مػافقة قانػف السفرػليغ الدياسييغ عمى اساس الذيادة الجراسية التي حـخ مغ التعييغ بسػجبيا بعج ح

 1  6/9/9108في  9793لجشة التحقق استشادا لكتاب الجائخة القانػنية السخقع 
اذا عيغ السفرػؿ الدياسي اك اعيج تعييشو قبل مرادقة لجشة التحقق تزاؼ مجة الفرل الدياسي عمى  -ج

 اخخ عشػاف كضيفي كصل اليو
اذا حرل السفرػؿ الدياسي عمى شيادة اعمى اثشاء مجة الفرل الدياسي فانو يخيخ بيغ اضافة مجة  -د 

الفرل الدياسي عمى اخخ عشػاف تخؾ فية الػضيفة اك اعتساد الذيادةاالخيخة التي حرل عمييا عمى اف 
 مجة الجراسة تحتدب مجة الفرل الدابقة عمى  الحرػؿ عمى الذيادة الغخاض التقاعج مع استقصاع 

فيتع  9/4/9113اذا حرل السفرػؿ الدياسي عمى شيادة اعمى اثشاء الػضيفة العامة بعج تاريخ  -ىػ 
  9109لدشة/ 013/ثالثًا / د ( مغ قانػف رقع / -0احتدابيا في حالة تقجيع شمب مغ السػضف كفقا لمسادة )

استشادا لكتاب الجائخة   9118( لدشة /99قانػف تعجيل قانػف ركاتب  مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ رقع )
كعمى اف يدخع العشػاف الػضيفي لمسػضف الحاصل عمى شيادة اعمى  6/9/9108في  9793القانػنية السخقع 

اك مساثمة اثشاء الخجمة كالتي تتالئع مع شبيعة عسمو كبسػافقة دائختو عمى اكساؿ الجراسة كل سشتيغ اعتبارًا مغ 
ة مع احتفاضو بجرجتو الػضيفية كمخحمتو التي ىػ عمييا بتاريخ تقجيسو الصمب تاريخ حرػلو عمى الذياد

 9109لدشة / 013بتغييخ عشػانو الػضيفي استثشاءًا مغ قانػف /
كتدخؼ احكاـ ىحه السادة عمى السػضفيغ الحيغ تع تشديل درجاتيع قبل نفاذ ىحا القانػف عمى اف اليتختب عميو  

 عمى اف يجقق ذلظ مغ ديػاف الخقابة السالية االتحادؼ. 9108خالؿ عاـ/ اؼ تبعات مالية بأثخ رجعي اك
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عشج مرادقة لجشة التحقق في االمانة العامة لسجمذ الػزراء يتع اشعار كزارة السالية بغية قبػؿ تعييشيع  -ك
لعجد السشذػره في جخيجة الػقائع العخاقية با 9101( لدشة/0كاستحجاث الجرجات كالعسل بالتعميسات رقع )

 .05/9/9101( في 4044)
 9/5/97/93545مخاعاة العسل بسا كرد بالكخاس السخفق باعساـ  االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ؽ/ -ز

 بذأف أحتداب فخكقات الخكاتب االسسية لمسفرػليغ الدياسييغ .03/7/9105في 
رجة كالعشػاف الػضيفي ضسغ مخاعاة عشج احتداب مجة الفرل الدياسي تػفخ التخريز السالي كالج -ح
ػازنة كمالؾ الجية ذات العالقة كال يجػز شمب زيادة تخريز اك اجخاء مشاقمة اك اجخاء الححؼ ػػػػػػم

 1كاالحجاث 
عجـ جػاز الغاء اكامخ تعييغ السػضفيغ الحيغ لع يباشخك في كضائفيع اال بعج تبميغيع بامخ التعييغ اك  -ط

( لدشة 94( مغ قانػف الخجمة السجنية رقع )06كيشيع استشادًا الى نز السادة )ارسالو بالبخيج السدجل الى عشا
كحدب كتاب االمانة  العامة لسجمذ الػزراء /   0961( لدشة /0كتعميسات الخجمة السجنية رقع ) 0961/

 1 7/0/9108في  595/اعساـ/4دائخة التشديق الحكػمي كشؤكف السػاششيغ رقع )ت ح ـ/
لتعييشات في الخئاسات الثالث ) مجمذ الشػاب , رئاسة الجسيػريو, االمانة العامة لسجمذ خامدًا:ػػ ايقاؼ ا

ة لػ )رئاسة الجسيػرية , مجمذ الشػاب , مجمذ ػػػػػػػػػػػػػػػجكائخ التابعػػػػػػػػػػػزراء كالجيات كالػػػػزراء كمكتب رئيذ الػػػػػػػػال
مغ السادة  ثالثُا(استشادًا لمفقخة ) 30/09/9109ة ػػػػػػػػلغايسالؾ بأستثشاء الجرجات الشاتجة عغ حخكة الالػزراء ( 

 . 9109( لدشة / 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )04) 
جاث درجات كضيفية لخؤساء الػحجات االدارية السدتحجثة قبل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػية باستحػػػػػػػػػػـد كزارة السالػػػػػػػػػػػأ : تمت –سادسًا 

/خامدًا /أ( مغ قانػف السػازنة 00كعمى نفذ الحجكد االدارية الدابقة استشادًا الحكاـ السادة ) 9109/ عاـ
ث السالكات / التعييغ / ػػػػػػػػػػػػػحكػرة بالقدع الثالػػػػػػػػكاستثشاءًا مغ الزػابط الس 9109( لدشة /0االتحادية رقع ) 

 .  9-اكاًل 
لجيات غيخ السختبصة بػزارة اعادة تعييغ الخاغبيغ مغ اعزاء السجالذ ب :ػ تمتـد الػزارات كا –سادسًا 

السشتخبة كالشػاب كالػزراء كالسدتذاريغ كالسحافطيغ كرؤساء الػحجات االدارية الحيغ استقالػا تاركيغ كضائفيع 
ييج بالعشػاف اك نتيجة انتخابيع بذخط اف اليقل عغ درجاتيع الػضيفية التي استقالػا مشيا اك بسا يعادليا دكف تق

السشرب كليع حق االختيار لسخة كاحجة كمغ الجرجات الذاغخة نتيجة حخكة السالؾ اك تمتـد كزارة السالية 
كتحتدب الفتخة  9109بالتشديق مع الجية السعشية بالتعييغ اك اعادة التعييغ باستحجاث الجرجة خالؿ عاـ /

/ خامدًا/ب(  00التخفيع كالتقاعج استشادًا الحكاـ السادة )التي قزاىا السحكػرة اعاله خجمة الغخاض العالكة ك 
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كاستثشاءًا مغ الزػابط السحكػرة بالقدع الثالث السالكات  9109( لدشة /0مغ قانػف السػازنػػػػة االتحاديػػػة رقع )
   9-/التعييغ/ اكاًل 

 
عجـ التعييغ في اية كضائف قياديو ) مجيخ عاـ فسا فػؽ ( مالع يػجج ليا درجو في قانػف الػزارة -أ  : سابعًا 

مغ  اكاًل ( -04)اك الجيو غيخ السختبصو بػزارة اكتعميسات اشغاؿ السشرب  كذلظ استشادا الحكاـ السادة     
مانة العامة لسجمذ الػزراء / الجائخة مع مخاعاة اعساـ اال 9109( لدشة  0قانػف السػازنة االتحادية رقع )

بذأف الية تخكيج شمبات التعييغ كالتكميف مغ خالؿ  93/0/9109في  9/0/97/9550القانػنية السخقع ؽ/
 . مكتب الديج رئيذ الػزراء

مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ) ش  9104لدشة  97مخاعاة قخار مجمذ الػزراء رقع -ب
بذأف احالة اصحاب الجرجات الخاصة عمى التقاعج بجرجة  99/0/9104في  9074عساـ // ا 01/0ز 

مجيخ عاـ بشاءُا عمى شمبيع مغ السخشحيغ لػضيفة ككيل كزارة اك مدتذار اك درجة خاصة بتػصية مغ قبل 
 ب.مجمذ الػزراء الى مجمذ الشػاب بقخار مغ مجمذ الػزراءكلع تتع السرادقة عميو مغ قبل مجمذ الشػا

عمى الػزيخالسختز اكرئيذ الجية  غيخ السختبصة بػزارة احالة السػضف بجرجة )مجيخ عاـ فسافػؽ(  -ج
قانػف التقاعج السػحج رقع  كفقًا الحكاـ كالحؼ اليجيخ تذكيل ادارؼ بسدتػػ مجيخية عامة فسا فػؽ عمى التقاعج 

تشاسب مع عشػانو الػضيفي كبسػافقة الجية اك يشقل الى دائخه اخخػ عشج تػفخ الذاغخ الحؼ ي 9104( لدشة 9)
كيدخؼ ذلظ عمى مػضفي اقميع كػردستاف كفقًا لقانػف التقاعج الشافح في االقميع عمى اف يقجـ السشقػؿ الييا 

ديػاف الخقابة السالية االتحادؼ الى مجمذ الشػاب تقخيخ باسساء السػضفيغ بجرجة مجيخ عاـ فسا فػؽ الحيغ لع 
ػػ ثانيًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع  04استشادا الحكاـ السادة ) ؼ بسدتػػ مجيخية عامةيجيخك تذكيل ادار 

 . 9109( لدشة 0)
 31/6/9109تمتـد الحكػمة بانياء ادارة مؤسدات الجكلة بالػكالة ماعجا االجيدة االمشية في مػعج اقراه  -د

لة باشاًل كاليتختب اؼ اثخ قانػني كعمى اف تقػـ الػزارة كيعج اؼ اجخاء بعج ىحا التاريخ يقػـ بو السعيغ بالػكا
السعشية بايقاؼ جسيع السخررات السالية كالرالحيات االدارية في حاؿ االستسخار بعج التاريخ السحكػر 

 9109( لدشة / 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )58استشادًا الحكاـ السادة )
 95/00/9108في  49/3981/اعساـ/3/0/8جمذ الػزراء السخقع ػأ.د.ـنذيخ العساـ االمانة العامة لس -ق

الستزسغ باف يكػف تعييغ الحسايات الذخرية مغ خالؿ كزارة الجاخمية / مجيخية حساية السشذأت 
 كالذخريات في بغجاد حرخًا .
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 -:النقـــــــــل -9
السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع صالحية  أ.لمػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك

الشقل بيغ دكائخه السسػلة مخكديًا ضسغ مفخدات مالؾ الجيات السعشية كبشفذ العشػاف الػضيفي كالسختبو السالية 
التي يذغميا في الجائخه السشقػؿ مشيا كفي ضػء التخريز السالي السعتسج كضسغ مػازنتيا الدشػية كال يجػز 

اب الخاتب مججدَا في ضػء الذيادة كمجة الخجمو مع االلتداـ بالزػابط كالتعميسات بذأف قانػنًا اعادة احتد
الشقل كاشعار دائخة السػازنة/ قدع السالؾ شيخيًا بججاكؿ الححؼ كاالحجاث كاالمخ الػزارؼ الرادر عشيا 

غ السعتسج عميو عشج متزسشة العشػاف الػضيفي كالجرجة الػضيفية لمسػما الييع كالسعتسجة ضسغ ججكؿ العشاكي
السرادقة عمى مفخدات مالكات التذكيالت السعشية ليتدشى ليا تأشيخ ذلظ لجييا كاتخاذ ما يمـد بذأف اصجار 
اكامخ الححؼ كاالحجاث كتدكيج قدع حخكة السػازنة الحقًابججاكؿ التخريرات السصمػب نقميا لمسػما الييع 

خة كمقػػػػػجار الػػػػػػخاتب كالسخررات كل عمى حجة مجققة مغ التذكيالت مجار البحث متزسشة تاريخ السباش
كمختػمة كمصبػعة عمى الحاسبة مخفق معيا ججاكؿ بالححؼ كاالحجاث كفق الكتابيغ الرادريغ عغ قدع 

 09/09/9103في 003845ك 9/09/9103في  009773السالؾ/ دائخة السػازنة السخقسيغ 
عمى السالؾ الجائع اك بصة بػزارة اك السحافع اعارة السػضف لمػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السخت-ب

عمى اف تتحسل الجية السعشية الخاتب االسسي  السؤقت لمعسل بالقصاع الخاص بسا فييا شخكات الجباية
ضػابط ترجرعغ مجمذ الػزراء كتدخؼ بحق السػضف كيتحسل القصاع الخاص مخررات الخاتب كفق 

( 0مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) (07مة لالعارة استشادا الحكاـ السادة )السعارة خجماتو االحكاـ  العا
 . 9109لدشة / 

يكػف نقل خجمات مشتدبي التذكيالت السسػلة مخكديا الى التذكيالت السسػلة ذاتيا عمى احجػ الجرجات  -ج
حرخًا عمى  الذاغخة ضسغ مالؾ الذخكات العامة كمغ ضسغ تخريرات مػازنتيا كعمى اف يصبق ذلظ

 الذخكات العامة الخابحة التي لع تدتمع  مشحة مغ الخديشة العامة لتسػيل ركاتب مشتدبييا
يكػف نقل خجمات مشتدبي دكائخ الجكلة السسػلة مخكديًا الى دكائخ التسػيل السخكدؼ بسا فييا ذكؼ الذيجاء  –د 

 خررات اف كججمع الجرجة كالتخريز السالي كتتحسل الجية السشقػؿ الييا فخؽ الس
  

%( كالتي ال 011يكػف نقل خجمات مشتدبي دكائخ التسػيل السخكدؼ الى دكائخ التسػيل الحاتي ) الخابحة  -ىػ 
تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة لمجكلة مع الجرجة كالعشػاف دكف التخريز السالي كتتحسل الجية السشقػؿ 

 الحاتية بسا فييا ذكؼ الذيجاء .الييا ركاتب كمخررات السشقػليغ الييا مغ مػاردىا 
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يكػف نقل مشتدبي الجكائخ السسػلة مخكديًا الى دكائخ التسػيل الحاتي التي تتمقى مشحة مغ الخديشة العامة  -ك
 لمجكلة مع الجرجة كالتخريز السالي  بسا فييا ذكؼ الذيجاء.

تيًا سػاء الخابحة اك التي تتمقى مشحو يتع نقل خجمات مشتدبي الذخكات العامة كالييئات كالجكائخ السسػلة ذا -ز
%( مع 011مغ الخديشة العامة لمجكلة الى الذخكات العامة اك الييئات اك الجكائخ السسػلة ذاتيًا الخابحة )

الجرجة كالعشػاف الػضيفي كدكف التخريز السالي كتتحسل الجيات السشقػؿ الييا كافة ركاتب كمخررات 
 الذيجاء. السشقػليغ الييا  بسا فييا ذكؼ 

يتع نقل مشتدبي الذخكات العامة كالييئات كالجكائخ السسػلة ذاتيًا كالتي تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة  -ح
لمجكلة الى شخكات عامة كىيئات كدكائخ تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة لمجكلة مع الجرجة كالعشػاف الػضيفي 

 كالتخريرات السالية  بسا فييا ذكؼ الذيجاء.
كػف نقل مشتدبي الذخكات كالييئات السسػلة ذاتيًا كالتي تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة لمجكلة الى ي -ط

الجكائخ السسػلة مخكديًا مع الجرجة كالعشػاف الػضيفي كالتخريز السالي كتتحسل الجية السشقػؿ الييا فخؽ 
 السخررات اف كججت  بسا فييا ذكؼ الذيجاء.

العامة كالييئات السسػلة ذاتيًا التي ال تتمقى مشحو مغ الخديشة العامة لمجكلة الى  يتع نقل مشتدبي الذخكات -ؼ
دكائخ التسػيل السخكدؼ مع الجرجة كالعشػاف الػضيفي دكف التخريز السالي كتتحسل الجية السشقػؿ الييا 

 ركاتب كمخررات السػما الييع  بسا فييا ذكؼ الذيجاء.
-04( مػضف لكل رئاسة استشادًا الحكاـ السادة )05ث كبسا اليديج عغ )يجػز الشقل الى الخئاسات الثال–ؾ 

 بسا فييا ذكؼ الذيجاء . 9109( لدشة /0ثالثًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )
لػزيخ السالية االتحادؼ صالحية نقل خجمات مشتدبي الجكائخ التابعة لمػزارات التي سيتع فظ ارتباشيا  –ؿ 

فطة السعشية كعمى الجيات ذات العالقة تدكيج دائخة السػازنة / قدع السالؾ بججاكؿ تفريمية كالحاقيا بالسحا
 تتزسغ الجرجة كالعشػاف الػضيفي كاالسع الثالثي لكل مشيع ليتدشى ليا اجخاء الححؼ كاالحجاث مجار البحث .

االمانة العامة التشديب الى الخئاسات الثالثو )رئاسة الجسيػريو ,مجمذ الشػاب ,مجمذ الػزراء ,  يجػز -ـ
( مػضف )خسدة عذخ 05بسا اليديج عغ )( مغ الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة لسجمذ الػزراء

 .9109( لدشة /0رقع )مغ قانػف السػازنة االتحادية العامة /ثالثًا( 04)استشادًا الحكاـ السادة  مػضف(
لػزيخ السالية االتحادؼ نقل السػضفيغ الفائزيغ مغ الػزارات السجمجة كالسمغية الى الػزارات كالجيات  -ف

ػػ ثالثا ػ ب( مغ قانػف السػازنة العامة  00االخخػ لدج احتياجاتيا مغ السػضفيغ استشادًا الحكاـ السادة )
كبعج قياـ الػزارات السعشيو بسفاتحتشا كاستحراؿ مػافقات الجيات االخخػ  9109( لدشة /0االتحاية رقع )

عمى الشقل شخط اف يكػف الشقل لشفذ الجكائخ السسػلة مخكديا كالتي تتمقى نفذ الخاتب كالسخررات التي 
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ـ كجػد سشج يتقاضاىا مشتدبي الػزارة السجمجةاك السمغاة كاليحسل الخديشة العامة لمجكلة اعباء مالية اضافية لعج
قانػني يخػؿ كزيخ السالية االتحادؼ زيادة سقف السػازنة العامة االتحادية بعج اف تع تذخيعيا كنذخىا بالجخيجة 

 الخسسية .
لػزارة السالية كالػزارت االخخػ بعجـ مسانعة نقل ذكؼ الذيجاء كالدجشاء كالسفقػديغ لمذخائح كافة بيغ  -س

كالبشج  9106لدشة/ 9( مغ قانػف مؤسدة الذيجاء رقع /07رابعًا ( مغ السادة)دكائخ ككزارات الجكلة كفق البشج )
مع مخاعاة نقل مشتدبي الػزارات كالجيات االمشية  9105( لدشة /57( مغ قانػف رقع )09)ثانيًا( مغ السادة )

السػازنة االتحاديػػػة  مغ قانػػػػف  /ثانيا(56)الى الػزارات السجنية كبجكف اعباء مالية استشادًا الحكاـ السػػادة 
    9109( لدشة / 0رقػػػػع)

يتع نقل الجرجات الػضيفية كالتخريز السالي لمخاغبيغ مغ حسمة شيادات )الجبمػـ كالبكالػريػس( في  -ع
االقل مغ مشتدبي كزارتي الجفاع كالجاخمية )السخاتب( الى الػزارات كالجكائخ االخخػ عجا الخئاسات الثالثة 

بصة بيا كبعج مػافقة الجية السشقػؿ الييا شخط اف اليتختب عمى ذلظ اؼ تبعات مالية اك كالجيات السخت
تعػيس الحيغ تع نقميع خارج الػزارتيغ اك الداـ كزارتي الجاخمية كالجفاع تكييف كضعيع داخل كزاراتيع استشادًا 

 .9109لدشة / 0( مغ قانػف السػازنة رقع /اكالً 64)الحكاـ السادة 
 
 -: ــــــــعالتخفي-3 
يقتزي لتخفيع السػضف اف يكػف عغ شخيق السشافدة تحقيقا" لسبجأ تكافؤ الفخص بعج مخاعاة تػفخ شخكط  -أ

التخفيع كالسػاصفات كالسؤىالت السصمػبة لمػضيفة التالية ليا كفي نفذ التجرج الػضيفي كال يجػز تخفيع مػضف 
ضائف اال بعج اكسالو السجة الى تجرج كضيفي آخخ ضسغ الػضائف السشرػص عمييا في دليل كصف الػ 

( 99كثانيًا( مغ قانػف ركاتب مػضفي الجكلة كالقصاع العاـ رقع )-اكالً -6السصمػبة لمتخفيع كفقا" ألحكاـ السادة )
كاعساـ   0961( لدشة /95كقانػف السالؾ رقع ) 0961لدشة / 94كقانػف الخجمة السجنية رقع /9118لدشة / 

 99/5( في 98497ك  95783)السعجؿ باعسامييا السخقسيغ  99/3/9108في  9163كزارة السالية السخقع /
كاف تكػف خجماتو غيخ  36اضافة الى عجـ كجػد مانع قانػني مغ التخفيع بدبب معاقبتو  4/6/9108ك 

مخضية بسػجب تقاريخ تقييع كفاءة االداء مع كجػد الػضيفة الذاغخة ضسغ الشطاـ الجاخمي السذخع قانػنا 
ية كاف يكػػػػػػف اشغػػػاليػػػػا محجد بذخكط كمؤىالت معيشة مع مخاعاة الػصف الػضيفي لمػضائف لمجائخة السعش

كتػفخ التخريز السالي الالـز في  93/6/9100في  31878العامة السعسع بكتاب الجائخة القانػنية السخقع /
القانػنية مع مخاعاة العسل  السػازنة كفق الزػابط القانػنية كعخضيا عشج السرادقة بسا يشدجع كالتذخيعات

كاعساميا  9118/   05/7( في 94744كفق الزػابط الػاردة بسشذػر كزارة السالية / الجائخة القانػنية السخقع )
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بذأف مجة مسارسة ميشة السحاماة كاعسامي دائخة السػازنة 04/4/9119في  819/59/07184السخقع 
كضػابط احتداب الخجمة الرحفية 09/09/9103في 003845ك 9/09/9103في  009773السخقسيغ 

في  98139كاعسامي الجائخة القانػنية السخقسيغ  9100( لدشة 90بسػجب قانػف حقػؽ الرحفييغ السخقع )
في  94/00/9104في 97961كاعساـ الجائخة القانػنية السخقع  06/0/9104في  3641ك 01/09/9109

ية كتػفخ الجرجو كالعشػاف الػضيفي الذاغخ لمتخقية ضػء التخريرات السالية السجرجة ضسغ مػازنة كل ج
كليذ اجخاء الححؼ كاالحجاث لمحاالت اك شمب اؼ تخريرات مالية اك اجخاء السشاقمة شخط اجتياز 
السػضف دكرة تجريبية في مجاؿ عسمو بأستثشاء الحاصميغ عمى شيادة الجكتػراه كالساجدتيخ اك مايعادليسا 

 .  0987لدشة / 381الثػرة )السشحل( رقع  استشادًا لقخار مجمذ قيادة
( 99القصاع العاـ رقع )( مغ قانػف ركاتب مػضفي الجكلة ك 9,8,7,6يتع العسل كفق السػاد ) –ب 

 . 9118لدشة/
مخفق كتاب االمانة  9105لدشة  411يتع العسل بدمع الخكاتب السذار اليو بقخار مجمذ الػزراء السخقع   -ج

 . 08/00/9105في  35717/اعساـ/01/0لسخقع ش.ز/العامة لسجمذ الػزراء ا
( كاعساـ كزارة 96/9/9119في  9/5/97/5330دػػ يخاعى اعساـ االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ؽ/

في  9163كاعساـ كزارة السالية السخقع / 95/01/9119( في 46816السالية / الجائخة القانػنية السخقع )
بذأف تخفيع السػضف  4/6/9108ك  99/5( في 98497ك  95783سيغ )بأعسامييا السخق 99/3/9108

( في 9/0/97/99469كاعساـ االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ؽ/الى درجة معاكف مجيخ عاـ 
شخط اجتياز السػضف دكرة تجريبية في مجاؿ عسمو بأستثشاء الحاصميغ عمى شيادة الجكتػراه  96/6/9108

 .  0987لدشة / 381ليسا استشادًا لقخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع كالساجدتيخ اك مايعاد
يدخع العشػاف الػضيفي لمسػضف الحاصل عمى شيادة اعمى اك مساثمة اك مغايخة اثشاء الخجمة كالتي تتالئع  -ىػ

الذيادة مع شبيعة عسمو كبسػافقة دائختو بسشحيع عشػاف مباشخ لكل سشتيغ اعتبارًا مغ تاريخ حرػلو عمى 
كصػاًل الى مخحمتو التي كاف عمييا حيغ تقجيع الصمب مع احتفاضو بجرجتو الػضيفية كمخحمتو ككامل 
مخررات كمفخدات راتبو التي ىػ عمييا بتاريخ تقجيسو الصمب لتغييخ عشػاف الػضيفي مع استسخار مشح 

يق ديػاف الخقابة السالية  استشادًا بعج تجق 9109( لدشة /013العالكات كالتخفيعات استثشاءًا مغ قانػف رقع )
مع مخاعاة اعساـ ديػاف الخقابة  9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )63الحكػػػػػاـ السػػػػػػادة )

ككتاب كزارة  94/9/9108في  9/5/5/09753السالية االتحادؼ / دائخة الذؤكف الفشية كالجراسات السخقع 
 .6/9/9109في  3869زنة السخقع السالية / دائخة السػا
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 وظائف االدارة الؽسطى :ــــ-4
يخاعى عشج اشغاؿ كضائف االداره الػسصى ) مجيخ اقػػػػػػػجـ , مجيخ ( اندجاميا مع الييكل التشطيسي كالشطاـ 

 الجاخمي لمػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة اك 
لمتذخيعػػػػػات الشافػػػػػػػػحة كلمػزيخالسختز استثشاء السػضفيغ الستسيديغ مغ السحافطة اك مجمذ السحافطة كفقػػػػػػا" 

شخكط اشغاؿ ادارة القدع عشج تخفيعيع الى العشػانيغ السحكػريغ بذخط اف يكػف السػضف السخشح لمتخقية الى 
اص كشخط كضيفة مجيخ اف يكػف حاصاًل عمى الذيادة االكلية الجامعية ) البكالػريػس( في حقل االختر

تػفخ الذاغخ ضسغ السالؾ السرادؽ عميو لكل تذكيل كاجتياز السػضف دكرة تجريبية ال تقل مجتيا عغ شيخ  
بأستثشاء الحاصميغ عمى شيادة الجكتػراه كالساجدتيخ اك مايعادليسا استشادًا لقخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( 

السعجؿ باعسامييا السخقسيغ   99/3/9108في  9163/كاعساـ كزارة السالية السخقع   0987لدشة / 381رقع 
 . 4/6/9108ك  99/5( في 98497ك  95783)
 -:اشغال وظيفة خبيخ-5

اف يكػف اشغاؿ كضيفة خبيخ  94/7/9118( في 08151عساًل بكتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )
لسؤىالت الػاردة بكتاب ديػاف رئاسة عمى مالؾ مخكد الػزارة كالتذكيالت التابعة ليا حدب الذخكط كا

مع مخاعاة اشغاؿ كضيفة خبيخ في بعس الجكائخ 06/4/0981( في 4645الجسيػرية ) السشحل ( السخقع )
كالذخكات العامة التابعة لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة التي تدتػجب شبيعة عسميا استحجاث ىحه 

كل كزارة أك جية غيخ مختبصة بػزارة ليحا الغخض مع التقيج الػضيفة مغ خالؿ لجشة مخكدية تذكل في 
بالذخكط كالسؤىالت كالسػاصفات السصمػبة ألشغاليا كالستزسشة )السياـ كالػاجبات , تػفخ السؤىالت العمسية , 

بسشذػرؼ دائخة السػازنة/ قدع السالؾ السخقسيغ القجرة عمى الجراسة كالتحميل كالسعخفة( كحدب ما كرد 
كعمى اف يكػف ىشاؾ شاغخ 08/00/9119ك 98/01( كالسؤرخييغ في 413/53059( ك)413/84404)

ضسغ السالؾ كاجتياز السػضف دكرة تجريبية في مجاؿ عسمو بأستثشاء الحاصميغ عمى شيادة الجكتػراه 
ـ كزارة كاعسا   0987لدشة / 381كالساجدتيخ اك مايعادليسا استشادًا لقخار مجمذ قيادة الثػرة )السشحل( رقع 

ك  99/5( في 98497ك  95783السعجؿ باعسامييا السخقسيغ ) 39/3/9108في  9163السالية السخقع /
4/6/9108 . 
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 ـ التعاقــــــــــــــج6
يسشع تعييغ العامميغ في دكائخ الجكلة كافة باسمػب التعاقج مع امكانية تججيج العقػد الدابقة في  -أ: –اكاًل 

 9/4/9113حالة كجػد ضخكرة لتججيج ىحه العقػد كتحتدب مجة التعاقج لمسثبتيغ عمى السالؾ الجائع بعج 
اؼ تبعات مالية باثخ رجعي كعمى اف خجمة فعمية الغخاض العالكة كالتخفيع كالتقاعج عمى اف ال يتختب 

 كيدتثشى مغ ذلظ التعاقج مععغ مجة التعاقج السحتدبة )كبزسشيا حرة الجائخة( تدتػفى التػقيفات التقاعجية 
شخكات التسػيل الحاتي الخابحة كالتي ليذ بحمتيا اؼ قخكض لجػ السرارؼ عغ صخؼ ركاتب مشتدبييا 

/رابعًا/أ( مغ قانػف السػازنة 00ػزراء ركاتبيع استشادًا الحكاـ السادة )لمدشػات الدابقة كعمى اف يحجد مجمذ ال
 . 9109( لدشة /0االتحادية رقع )

ب : يدتثشى مغ الفقخة )أ( اعاله مجمذ القزاء االعمى كمغ ضسغ تخريراتيع السالية السقخة ضسغ 
رابعًا( مغ قانػف السػازنة -00ة )( مغ الساد9 –استشادًا الحكاـ الفقخة )أ  9109السػازنة االتحادية لعاـ /

 9109( لدشة /0االتحادية رقع ) 
تتػلى الػزارات )عجا كزارة الخارجية( كالجيات غيخ السختبصة بػزارة تحػيل االجخاء اليػمييغ كافة  -ثانيًا:

السدتسخيغ بالخجمة الى عقػد كيتع تكييف اكضاع الستعاقجيغ بالذكل الحؼ يشصبق عمييع ما يشصبق عمى 
ػضفي السالؾ الجائع بسػجب القػانيغ كالقخارات الشافحة فيسا يخز مداكاتيع في الحقػؽ كالػاجبات بسا فييا م

كتحتدب خجمة العامميغ السدتسخيغ بالعسل مغ السذسػليغ بيحا القخار  0987لدشة / 613القخار رقع 
عمى اف تتػلى  30/09/9108اية الغخاض العالكة كالتقاعج كيعفػف مغ دفع السداىسات التقاعجية الدابقة لغ

كزارة السالية سجاد تمظ السداىسات بشاءًا عمى مصالبة دائخة التقاعج كالزساف االجتساعي في كزارة العسل 
% مغ اجخىع الذيخؼ اعتبارًا 5كالذؤكف االجتساعية كصشجكؽ تقاعج مػضفي الجكلة عمى اف تدتقصع ندبة 

% الستبقية مغ السداىسات تجفعيا 09كزارة السالية تدجيج ندبة  لمسداىسات التقاعجية كتتػلى 0/0/9109مغ 
نياية كل سشة كتحتدب الخجمة التقاعجية لمسذسػليغ بالػصف السحكػر الى دائخة تقاعج العساؿ كالزساف 

لدشة  39االجتساعي كترفى حقػقيع كافة كفقًا الحكاـ قانػف التقاعج كالزساف االجتساعي لمعساؿ رقع 
تاريخ نفاذ قانػف العسل كيتستع السذسػليغ بيحا القخار باالمتيازات كالحقػؽ  9/9/9106مغ  ابتجاءاً  0970

التي يحرل عمييا مػضفي السالؾ الجائع مثل القخكض كاالراضي الدكشية كااليفادات كالجكرات التصػيخية 
ية في تاريخ السباشخة كالسكافأت كغيخىا كتكػف االكلػية ليع في التعييغ عمى السالؾ الجائع بحدب االقجم

كالحاجة كاالختراص كفقًا لمقانػف كتحتدب الخجمة الدابقة الغخاض العالكة كالتخفيع كالتقاعج كيكػف الحج 
( ساعة 41( يػـ كبسعجؿ )99( ديشار )ستة عذخ الف ديشار( بػاقع )06111االدنى الجخىع لميػـ الػاحج )

في الذيخ مجفػعة االجخ كيتع تػشيغ ركاتبيع عمى السرارؼ عسل اسبػعيًا كيكػف ليع يػميغ اجازة اعتيادية 
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( لدشة 09العخاقية عمى اف تتحسل تمظ السرارؼ رسػـ التػشيغ كافة استشادًا لقخار مجمذ الػزراء السخقع )
 07/0/9109في  0833/اعساـ/01/0لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/مخفق كتاب االمانة العامة  9109/

 السالية كالعسل كالذؤكف االجتساعية اعجاد ضػابط تدييل تشفيح ىحا القخار . عمى اف تتػلى كزارتي
تججيج عقػد الستعاقج معيع مغ الستقاعجيغ كترخؼ ليع مشحو شيخية مقابل خجماتيع التتجاكز السميػف  –ثالثاً 

جيج عقػد الخبخاء ديشار اضافة الى الخاتب التقاعجؼ الحؼ يتقاضػنو مغ ىيئة التقاعج الػششية اما بالشدبة لتج
( 44كاصحاب الكفاءات مغ غيخ السػضفيغ فيتع مشحيع االجػر السحجدة بسػجب قخار مجمذ الػزراء رقع )

دائخة شؤكف مجمذ الػزراء السخقع اب االمانة العامة لسجمذ الػزراء/مخفق كت 9109لدشة /
غيخ السػضفيغ مغ بذاف تحجيج االجخ بالشدبة لمخبخاء  6/9/9109في  5138/اعساـ /1/01/0ز1ش

 الستعاقج معيع خالؿ الدشػات الدابقة كالحاجة مدتسخة لخجماتيع .
كتعجيالتو كافة بذاف مػضػع ضػابط التعاقج  9100لدشة 99يمغى العسل بقخار مجمذ الػزراء رقع  -رابعًا:

دا لقخار مجمذ مع الدادة الػزراء كاعزاء الجسعية الػششية كمجمذ الشػاب الدابقيغ الستقاعجيغ كذلظ استشا
مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش ز  9105لدشة  393الػزراء السخقع 

 .     9/9/9105في  98117/اعساـ/01/0/
%( مغ الخاتب التقاعجؼ لمسػضفيغ السحاليغ لمتقاعج كلع 51أ : عمى ىيأة التقاعج الػششية حجد ) -خامداً 

ك الجية غيخ السختبصة بػزارة بسا فييا مخكبات كعقارات الجكلة  استشادا الحكاـ يكسمػا بخاءة ذمتيع مغ الػزارة ا
ككتاب كزارة السالية / دائخة السػازنة  9109( لدشة 0مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) / اكاًل( 31)السادة 
 .6/9/9109في  3865السخقع 

مل لمسعامالت التقاعجية كمجػ مصابقتيا لمقػانيغ ب : عمى ديػاف الخقابة السالية االتحادؼ اجخاء تجقيق شا
عمى  9113ندكاًل لعاـ / 9108الشافحة كصحة الػثائق السقجمة كصحة احتداب الحقػؽ التقاعجية مغ عاـ /

( مغ قانػف 51السادة )ألحكاـ استشادًا  30/01/9109اف يقجـ تقخيخه الى مجمذ الشػاب في مػعج اقراه 
  6/9/9109في  3807ككتاب كزارة السالية / دائخة السػازنة السخقع  9109( لدشة /0السػازنة االتحادية رقع )

. 
الستزسغ اجخاءات التعاقج مع الستقاعجيغ  9119لدشة  981يمغى العسل بقخار مجمذ الػزراء رقع -سادسًا:

مة لسجمػػػػػػذ الػػػػػػػزراء السخقػػػػع مخفػػػق كػػػتاب االمانػػػػػػػػػػػػة العا 9106لدشة  57استشادا لقخار مجمذ الػزراء رقع 
 . 94/9/9106في  01/0/5/5805ش ز / 

لمػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك السحافع اك مغ يخػلو ايا مشيع كبشاءًا  –أ  –سابعاً 
 سسي لسجةعمى شمب السػضف مشح مغ اكسل مجة اربعة سشػات فعمية بالػضيفة مغ السػضفيغ اجازة بخاتب ا
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خسدة سشػات كتكػف بجكف راتب لسا زاد عغ خسدة سشػات كتحتدب الغخاض التقاعج عمى اف تجفع  
التػقيفات التقاعجية كاممة كاالستقصاعات كافو خالؿ مجة تستعة باالجازة  كيحق لمسػضف خالؿ تستعو 

 0990( لدشة /04قع )باالجازة العسل في القصاع الخاص  استثشاءا مغ قانػف انزباط مػضفي الجكلة ر 
كفي ضػء  9109( لدشة /0اكال( مغ قانػف السػازنة االتحاديو رقع)-30السعجؿ استشادًا الحكاـ السادة) 

 الزػابط التي سترجرىا  الجائخة القانػنية في االمانة العامة لسجمذ الػزراء .
فطات بشاءا عمى شمبو انياء عقجه لمستعاقج باجخ مع الػزارات اك الجيات غيخ السختبصة بػزارة اك السحا –ب  

اصػليا بسػافقة رئيذ جية التعاقج اك مغ يخػلو لقاء مكافأة نقجية تعادؿ اجخ ثالثة اشيخ عغ كل سشة تعاقج 
عمى اف التديج عغ اربعة كعذخيغ شيخا كيدتثشى مغ ذلظ الخبيخ كالسدتذار ك العدكخؼ كرجل الذخشة 

(  لدشة  0ثانيا ( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )-30اـ السادة )كالستقاعجيغ الستعاقجيغ  استشاد ًاالحك
بسػجب  9108كعمى اف يتع العسل كفقًا لمزػابط التي اصجرتيا االمانة العامة لسجمذ الػزراء لدشة / 9109

فيسا يخز انياء عقػد الستعاقجيغ في دكائخ الجكلة  98/5/9108في  9/5/97/09987السخقع ؽ/اعساميا 
   .حرخاً 

             
 القدػ الخابع

 9109تعميسػػػات كصالحيػػػات تشفيػػػح نفقػػػػػػات السذاريػػػػػع االستثساريػػػػػػة لعػػػاـ / 
يػخاعى عشج اشالؽ الرخؼ عمى التخريرػػات السعتسجة ضسغ نفقػات السذاريػع االستثسارية ندبة االنجاز -0

بيغ الجكائخ السخترة في كزارة التخصيط/ دائخة تخصيط القصاعات السالي كالسادؼ لمسذخكع كاف يتع التشديق 
كدائخة البخامج االستثسارية الحكػمية كالػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة اك االقاليع اك السحافطات غيخ 

لسالية / السشتطسة في اقميع عمى اف تقػـ كزارة التخصيط/ دائخة البخامج االستثسارية الحكػمية باعالـ كزارة ا
دائخة السحاسبة عشج تسػيل السبالغ لمجيات السشفحة كاعصاء االكلػية لمسذاريع السقخة بحدب البخامج الحكػمية 

 كمذاريع استخاتيجية التخفيف مغ الفقخ لغخض تشفيحىا ضسغ التػقيتات السحجد ليا .
كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة  عمى الػحجات الحدابػػيػة في الػزارات كالجيػػػػات غيخ السختبصة بػزارة-9

بأقميع ككحجات القصاع العاـ ) الذخكات كالييئات العامة ( السكمفة بتشفيح السذاريػػػع كاالعسػػػاؿ تدكيج دائخة 
( اياـ مغ الذيخ التالي لمذيخ الحؼ كقع فيػػػو الرخؼ 01السحاسبػػػة في كزارة الساليػػػة في مػعج ال يتجاكز )

حتى الذػيػػخ الػػحؼ يخرو الجػػػجاكؿ مبػبو  0/0/9109تتزسغ مرخكفاتيا الستػػجسعػة مغ  بججاكؿ شيخية
حدب تدمدالت تبػيبيا  في السػازنة ) الحدابات الخئيدية كالفخعية ( كتذسل ىحه الجػػػجاكؿ مرخكفات 

ت  كتتػقف دائخة السذاريع كيتحسل رئيذ الػحجىالحدابيو مدؤكلية التقريخ عغ اؼ تأخيخ في ارساؿ البيانا
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السحاسبة في كزارة السالية عغ تسػيل تخريرات الجيات التي تتأخخ عغ إرساؿ الججاكؿ لذيخيغ متتالييغ 
 كاعالـ الػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة بحلظ .

عمى الػحجات الحدابية في الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة -ػ أ3
بأقميع ككحجات القصاع العاـ) الذخكات كالييئات العامة ( السكمفة بتشفيح السذاريع كاالعساؿ تدكيج دائخة 

لمذيخ الحؼ كقع فيو الرخؼ بججاكؿ شيخية ( اياـ مغ الذيخ التالي 01السحاسبة في كزارة السالية خالؿ )
حتى الذيخ الحؼ  0/0/9109كسشػية بالسبالغ السقيجة عمى حداب سمف السذاريع كبسدتػػ السذاريع مغ 

يخرو الججكؿ كيتحسل رئيذ الػحجة الحدابية مدؤكلية التقريخ عغ اؼ تاخيخ في ارساؿ الججاكؿ الذيخية 
 كالدشػية .

( اياـ 01اقميع كخدستاف كافة حداباتيا الذيخية )مػازيغ السخاجعة في مػعج ) ب ػ تقجـ الػزارات كدكائخ
مششياية كل شيخ الى كزارة السالية في اقميع كخدستاف كمغ ثع تخسل الى كزارة السالية االتحادية/ دائخة 

 السحاسبة.
تثسارية الحكػمية بتقخيخ عمى دائخة السحاسبة في كزارة السالية تدكيج كزارة التخصيط /دائخة البخامج االس-4

مػحج لمسرخكفات الفعمية عمى مدتػػ كل مذخكع لمػزارات كلمسحافطات كاالقاليع ابتجاء مغ  شيخؼ 
( يػما مغ تاريخ انتياء الذيخ السختز مبػبػػػو 91حتى نياية الذيخ السعشي كذلظ خالؿ ) 0/0/9109

ججاكؿ السذاريع  كعمى كزارة التخصيط / دائخة  حدػب تدمدالت تبػيبيا ) الحدابات الخئيدية كالفخعية (  في
البخامج االستثسارية الحكػمية  بياف مالحطاتيا كمقتخحاتيا حػؿ التقخيخ السػحج السحكػر الى لجشة الذؤكف 

 االقترادية
 عمى دائخة السحاسبة في كزارة السالية تدكيج كزارة التخصيط /دائخة البخامج االستثسارية الحكػمية خالؿ مجة-5

كعمى كزارة  30/09/9108بججاكؿ الحدابات الختامية لمدشة السالية السشتيية في  05/4/9109اقراىا 
 التخصيط بياف رأييا كمقتخحاتيا  .

عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة بأقميع تدكيج الجكائخ  -6
    السعشية في كزارة التخصيط باالتي.  

ندخ مغ تقاريخ كدراسات الججكػ الفشية كاالقترادية لمسذاريع كافة  التي تعج بسػجب التعميسات السخقسة بػ -أ
السعجلة كالرادرة عغ مجمذ التخصيط )السمغى( ك أسذ دراسات الججكػ لسذاريع التشسية  0984( لدشو 0)

اك لمسذاريع التي يقتخح ادراجيا  97/01/9118( في 433الرادره عغ كزارة التخصيط بكتابيا السخقع )
 . 9109بعج السرادقة عمى السػازنة االتحادية لجسيػرية العخاؽ لعاـ /  مايحل محميا
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دراسات الججكػ الفشية كاالقترادية أك التقخيخ الفشي لمسذاريع الججيجة السقتخحة لمدشة التي تمييا  –ب 
نية عغ عجـ تقجيع ذلظ كعمى الجائخة السخترة في كزارة لمسرادقة عمييا كتتحسل تمظ الجيات السدؤكلية القانػ 

التخصيط مخاعاة ذلظ كعجـ  ادراج أؼ مذخكع استثسارؼ ال يتزسغ دراسة الججكػ الفشية كاالقترادية اك 
في  579التقخيخ الفشي مع مخاعاة الفقخة سابعًا ك ثامشًا الػاردة بكتاب لجشة الذؤكف االقترادية رقع س.ؿ/

09/09 /9100   1 
يكػف آخخ مػعج ألستالـ دراسات الججكػ الفشية كاالقترادية اك التقخيخ الفشي لمسذاريع التي تخغب  -ج

 . 31/6/9109ىػ  9191الجيات السشفحه ادراجيا ضسغ تقجيخات نفقاتيا االستثسارية لعاـ /
سة باقميع تدكيج كزارة عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة  كاالقاليع ك السحافطات غيخ السشتط -د 

 التخصيط دائخة العقػد الحكػمية بخصتيا التعاقجية الدشػية كحدب متصمبات تمظ الجيات .  
ندخ مغ السخاسالت الخاصة بالسخاحل التحزيخية كالتشفيحية بسا فييا اختيار اسمػب التشفيح كاالعالف  -ىػ 

بذأنيا كالسجد االضافية ك اكامخ التغييخ ككحلظ تدكيجىا كاالحالة كالسباشخة بتشفيح السذاريع كالعقػد التي تبـخ 
 بشدخ مغ السخاسالت الخاصة بأشالؽ الرخؼ .

تتػلى الػزارات كالجكائخ غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطات غيخ السشتطسة بأقميع كشخكات القصاع  -7 
بتقاريخ  9109الذيخ االكؿ مغ سشة / العاـ تدكيج الجكائخ الفشية ذات العالقة في كزارة التخصيط خالؿ

تتزسغ الخصة االنتاجية الدشػية لمسذاريع القائسة بسا فييا خصة االنتاج كالصاقة الترسيسية كالصاقة الستاحة 
كالصاقة السدتيجفة مغ االنتاج ليتدشى لتمظ الجكائخ عكذ ىحه البيانات لالستفادة  مشيا كتغحية عكدية لخصط 

 دتقبمية . الجيات االنتاجية الس
عمى الجيات السشفحة لمسذاريع في الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ  -8

كفقا  0/0/9109السشتطسة بأقميع  رفع تقاريخ الستابعة كالسرخكؼ الى كزارة التخصيط  لمسجة السبتجئػو بتاريخ 
( اياـ مغ نياية الذيخ الحؼ تع فيو 01كػرة كخالؿ )لالستسارات كالتعميسات السعجة مغ قبل الػزارة السح

الرخؼ كيكػف رئيذ الجائخة اك مغ يشػب عشو في حالة غيابو مدؤكؿ عغ عجـ ارساؿ ىحه التقاريخ اصػليًا 
 في السػعج السحجد  .     

ت كالخصػات التخكيد عمى زيادة االنتاج كاالنتاجية كرفع كفاءة االداء عمى اف تقتخف بالسديج مغ االجخاءا-9
الحازمة ك الجادة كتصبيق السؤشخات السالية كاالقترادية الكاممة كاجخاء دراسة في مجاؿ التقييع السالي 
كاالقترادؼ لمػحجات االنتاجية كالخجمية كافة كتخفع الى الجكائخ السعشية في كزارة التخصيط لتقييسيا  كرفع 

 التػصيات بذأنيا الى السخاجع العميا.
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ارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقاليع كالسحافطة غيخ السشتطسة بأقميع التحخؾ السبكخ عمى الػز -01
كبكامل  9109لتػفيػػخمدتمدمات تذغيل السذاريع كالسيسا االنتاجية مشيا التي انجدت اكستشجد خػػالؿ عاـ / 

بأعجاد خصط تذغيمية متكاممة بيحا شاقاتيا كتمتـد جسيع الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة السعشية 
 الرجد .

اعصاء االكلػية لأليجؼ العاممة  الػششية في تشفيح السذاريع داخل العخاؽ بذكل كبيخ مع تقييج استخجاـ  -00
( الرادرة 00االيجؼ العاممة العخبية كاالجشبية الى اقرى درجة مسكشة مع مخاعاة ما كرد في الزػابط رقع)

 . 01/09/9104في  4/7/95784/ دائخة العقػد الحكػمية ذؼ العجد  بكتاب كزارة التخصيط
اعصاء االكلػية ألصحاب الخبخة كالتخرز التي تحتاجيا الجيات السشفحة لمسذاريع  كاالعساؿ السجرجة -09

 في السشياج االستثساريبسا فييا )الجراسات كالتراميع كاالستذارات( .                           
داـ بعجـ استخػػػجاـ االمػاؿ السخررة لمسذخكع االستثسارؼ السجرج في السػازنة اال لألعساؿ السثبتػة االلت -03

 في مكػناتيػيتحسل السدؤكلية رئػػيػذ الجائػػػػػخة االعمى كاالمخ بالرخؼ عشج تجاكز ذلظ .
ة غيخ السشتطسة بإقميع بتقييع تمتػػـد الػػػػػزارات كالجيات غيخ السختبصػة بػزارة اك االقاليع اك السحافط -04

كمحاسبة ادارات السذاريع السدؤكلة عغ التشفيح مع االلتداـ بالتقاريخ الفشية الرادرة عغ الجكائخ الفشية ذات 
العالقة في كزارة التخصيط عشج كجػد تجني في ندب التشفيػػػح عمى الخغع مػػػغ تػفػػػخالتخريرػػػات كاالمكانػػات 

 غ ثسة تػجيو مخكدؼ باالبصاء في التشفيح اك معػقات مبخرة .السصمػبة اذا لع يك
 -االلتداـ بتشفيح التعميسات كالزػابط االتية : -05

بذاف اسمػب تسػيل السذاريع الججيجة التي تشفحىا  0999( لدشة 4تعميسات كزارة التخصيط السخقسة  )-أ
 السعجؿ . 0997( لدشة 99) الذخكات العامة السذسػلة باحكاـ قانػف الذخكات العامة  رقػػع

التعميسات الحدابية لتشطيع اسذ احتداب السبالغ السرخكفة لتشفيح مذاريع السػازنة االستثسارية  السخقسة   –ب 
 .                                       9110(لدشػة 8)
في  4099لعجد السشذػره  بالػقائع العخاقيو ا 9100( لدشة 3تعميسات التشفيح السباشخ رقع ) -ج

 فيسايخز السذاريع التي  تشفح بيحا االسمػب. 00/7/9100
السشذػره في جخيجة الػقائع العخاقية  9108( لدشة /0تعميسات تشفيح االعساؿ باسمػب التشفيح أمانو رقع )–د 

كضػابط  03/9/9108في  4/5/3788ككتاب كزارة التخصيط السخقع / 99/0/9108في  4479بالعجد 
( لدشة 00( مميػف ديشار رقع )95عساؿ باسمػب التشفيح امانة لالعساؿ التي ال تديج مبالغيا عغ )تشفيح اال

كضػابط تشفيح   09/00/9108في  4/5/96550السعسسة بسػجب كتاب كزارة التخصيط بالعجد  9108/
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خارج العخاؽ رقع االعساؿ باسمػب التشفيح امانة لالعساؿ السشفحة مغ قبل الدفارات كالسمحقيات كالسسثميات 
     .  3/0/9109في  4/4/017السعسسة بكتاب كزارة التخصيط / الجائخة القانػنية السخقع  9108( لدشة /03)

 .    0996لدشة  7تعميسات تسػيل لجاف التشفيح السباشخ كلجاف تشفيح االعساؿ بصخيقة االمانة الشافحة رقع  -ىػ 
( لدشػة 0اكليغ كاالدراج في القائسة الدػداء  رقػػػع )تعميسات ترشيف شخكات السقاكالت كالسق -ك

بسػجب  03/8/9105كالشافحة بتاريخ  9105/ 03/7في  4379السشذػػػػرة بالػقائع العخاقية بالعجد 9105
كالزػابط السعسسة 90/9/9105في  4380البياف الترحيحي السشذػر في جخيجة الػقائع العخاقية ذؼ العجد 

 . 96/01/9106في 4/5/99599تخصيط السخقع بسػجب كتاب كزارة ال
السعجلو )اسذ دراسات الججكػ الفشية كاالقترادية كالتقييع الالحق  0984( لدشة 0تعميسات رقع ) -ز

لسذاريع التشسية الرادرة مغ مجمذ التخصيط)السمغى( كاسذ دراسات الججكػ لسذاريع التشسية الرادرة 
 .   97/01/9118( في 433)بسػجب كتاب كزارة التخصيط السخقع 

 4395السشذػرة في جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد  9104( لدشػة  9ح ػ تعميػػػػسات تشفيح العقػد الحكػميػػػة رقع )
 91/7/9104في 4/7/05799كالزػابط الػاردة بكتب كزارة التخصيط السخقسة  06/6/9104في 

/ج( مغ السػجد التشفيحؼ 4كالفقخة ) 31/01/9106في  4/7/99836ك 01/09/9104في  4/7/95784ك
لػرشة العسل الخاصة بزػابط تشفيحعقػد التدميح كعقػد تجييد السعجات كالسػاد االمشية كالعدكخية السخفقة 

كالتي حرمت مػافقة القائج العاـ 90/5/9105في  4/0/087شي كتاب مدتذارية االمغ الػششي السخقع 
/ 97/5في  0095ئيذ الػزراء السخقع ـ ر ك /ؽ ع /س/ لمقػات السدمحة بسػجب كتاب مكتب ر 

 .05/5/9106في 5/0/0191كممحقو كتاب مدتذارية االمغ الػششي ذؼ العجد 9105
في  9169ك 08/3/9103في9/5/6330ضػابط اكامخ التغييخ الػاردة بكتابي كزارة التخصيط السخقسيغ  -ط

99/0/9103. 
يغ في تشفيح التداماتيع التعاقجية في قائسة الذخكات الستمكئة رقع ضػابط الية ادراج الستعاقجيغ الستمكئ –ؼ
( كضػابط الية تعميق كادراج ك رفع السشاقريغ اك الستعاقجيغ السخميغ بالتداماتيع التعاقجية مع الجيات 08)

 . 91التعاقجية الحكػمية في القائسة الدػداء رقع /
الػاردة بكتاب لجشة الذؤكف االقترادية ذؼ العجد س ؿ ضػابط زيادة الكمفة الكمية كادراج السذاريع  -ؾ
 .                                                     9104كتعجيالتو لدشة / 09/09/9100في  579/

ك  94/9/9106في  4/7/4085الػثائق القياسية السعسسو بسػجب كتب كزارة التخصيط ذكات االعجاد   -ؿ 
كااللية الخاصة بتصبيق الػثائق القياسية  0/9/9106في  4/7/08838ك  9/4/9107في  4/7/7515
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ككتابي كزارة التخصيط  96/4/9107في  4/7/8959السعسسو بسػجب كتاب كزارة التخصيط ذؼ العجد /
 . 93/9/9107في  4/7/4106ك  99/8/9107( في  4/7/08956السخقسيغ ) 

السعسسة بسػجب كتاب كزارة  0987لدشة  767قع /ضػابط تشفيح قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل ر -ـ
 .  7/6/9108في  4/5/03170التخصيط / الجائخة القانػنية بالعجد 

تفاتح كزارة  التخصيػػػػػط حرخا بالشدبة لمقزايػا الخاصػة بالسذاريع االستثسارية لتقـػ الػزارة مجار البحث  -06
باتخػاذ االجخاءات االصػلية بذأنيا كفقػػػا  لمقانػف كالتعميسات اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع 

كالرالحيات الشافحه عمى اف تكػف السفاتحة بتػقيع الػزيخالسختز اك الػكيل اك رئيذ الجية غيخ السختبصة 
 بػزارة اك نائبو اك السحافع اك نائبو حرخا  .

بتػفيخ الديارات ككقػػػدىا كسػاقيا كصيانتيا كانذاء عجـ تزسيػػغ عقػد السذػػاريع كاالعػساؿ فقخات تتعمق -07
الػحجات الدكشية )باستثشاء الػحجات الدكشية التذغيمية ( كتخميسيا كعشج الحاجة الحقيقيػػة  لسثػل ىحه 

 السدتمدمات يتع تػفيخىا مغ قبل الجيات السشفحة مبػػاشخة  مغ مبمغ االشخاؼ كالسخاقبة كبالحج االدنى.
مسحافطة تكميف اؼ كزارة مغ الػزارات االتحادية كحدب االختراص لتشفيح السذاريع في تمظ اكاًل : ل -08

السحافطة عمى حداب تخريرات )اعسار كتشسية السذاريع في السحافطات ( السخررة ليا استشادًا الحكاـ 
صيط بػضع الزػابط كتقػـ كزارة التخ 9109( لدشة /0/ثانيًا( مغ ثانػف السػازنة االتحادية رقع )09السادة )

 الخاصة بحلظ .
ثانيًا/ عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة التشديق السدبق بيشيا كبيغ كزارة التخصيط كالسحافطات عشج 
اختيار السذاريع كترجر كل كزارة اك جية غيخ مختبصة بػزارة خصة تػزيع السذاريع كتعمع السحافطات بيا 

قخرة لكل محافطة لزساف عجالة التػزيع بأستثشاء السذاريع الدتخاتيجيو التي تدتفيج الدكانية الس كيمتـد بالشدب
السذاريع السجرجة ضسغ خصة الػزارة تشسية االقاليع كتخػؿ مع مشيا اكثخ مغ محافطو  كعجـ التجاخل 

التخبية, االعسار صالحية الػزيخ الى السحافع السعشي باالعالف كاالحالو كالتشفيح لمسذاريع الػزارية ) الرحة ,
كاالسكاف كالبمجيات كاالشغاؿ العامة, الدراعة , العسل كالذؤكف االجتساعية,الذباب كالخياضو(  بعج مشاقمة 

كالستعمقة بتحجيث  9109السبالغ مغ حداب الػزارة الى حداب السحافطو بأستثشاء السذاريع السقتخحة لعاـ 
الجراسات الييكمية لمسحافطات كدراسة تشسية السشاشق الستزخرة التراميع االساسية كالتفريمية لسخاكد السجف ك 

كالحفاظ عمى السشاشق التأريخية كالسشاشق ذات الصبيعة التخاثية كالسحسيات الصبيعية كعمى اف ترجر كزارتي 
يح التخصيط كالسالية االتحاديتيغ ججكاًلبالسذاريع السعشية لكل محافطة كاصجار التعميسات الالزمة لتدييل تشف

 . 9109( لدشة 0اكال (  مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) -09ذلظ استشادا الحكاـ السادة )
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عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كامانة بغجاد كاالقميع ك السحافطة غيخ السشتزسة بأقميع  -09
غ أؼ تجاكز يحجث حخصا عمى التقيج التاـ بتعميسات كصالحيات تشفيح السذاريع كمحاسبة  السدؤكليػغ ع

 سالمة التصبيق كاىسية سيخىا في السدار السخسػـ ليا .
تدخؼ ىحه التعميػػػػسات كالرالحيػػات عمى الػػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػػزارة كامانة بغجاد بسا فييا   -91

ػػػع كيدتسخ العسل بيا الى حيغ االقاليع اك السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع التي تقػـ بتشفيح االعساؿ كالسذاري
 .ما يحل محمياصجكر 

عمى الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطات كامانة بغجاد تحجيج السذاريع السصمػبة  -أ  -90
كعخضيا عمى كزيخ التخصيط قبل تحجيج القخكض االجشبية اك السحمية السشرػص عمييا بقانػف السػازنة 

 كبالتشديق مع دائخة الجيغ العاـ في كزارة السالية . 9109شة /العامة االتحادية لد
تكػف كافة القخكض كالدشجات الخارجية كالذساريع السسػلة معفاة مغ الزخائب كالخسػـ الكسخكية  –ب  – 90

( مغ )ثانيًا( العجد  مغ قانػف 9كفقًا لمشرػف الػاردة في اتفاقيات القخكض  استشادًا الحكاـ الفقخة )ب/
 . 9109( لدشة 0ػازنة االتحادية رقع )الس
تمتـد الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطات بعجـ الجخػؿ باؼ التداـ بذأف القخكض   -99

االجشبية اك السحمية اك ضسانات اجشبية اك محمية دكف استحراؿ مػافقة كزارة السالية االتحادية استشادًا 
 . 9109( لدشة 0( العجد  مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )( مغ )ثانياً 7الحكاـ الفقخة )

 
 صالحيات الؽزيـخ المختـص / أو رئيذ الجية غيخ المختبطة بؽزارة / أو المحافظ او اميؼ بغجاد

يخػؿ الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة )أك اميغ بغجاد فيسا يخز مذاريع بخنامج تشسية 
 -حجكد أمانة بغجاد( ككحلظ السحافع بالشدبة لسذاريع السحافطات الرالحيات االتية :االقاليع في 

صخؼ السبالغ الستبقية مغ كمفة العقج اك السكػف لتشفيحىا في حجكد الرالحيات السالية السخػليغ بيا  -0
سات بخرػص كضسغ الكمفة الكمية كالتخريرات الدشػية السعتسجة لمسذخكع  ) مع مخاعاة ما يخد مغ تعمي

إشالؽ الرخؼ عمى السذاريػع ضسغ التخريرات السرادؽ عمييا في ضػء ما كرد بالفقخة )  أ ( مغ 
 القدع الثاني 9109( الشفقات مغ تعميسات تشفيح السػازنة االتحادية لدشة /  9السادة ) 

 9104( لدشة 9رقع ) اعتساد احج اساليب التعاقج السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية -أ -9
بحجكد 9109كاسمػب التشفيح امانة كاسمػب التشفيح السباشخ لمسذاريع اك االعساؿ السجرجة في مػازنة عاـ 

الكمفة التخسيشية السقخرة الغخاض التعاقج ضسغ الكمفة الكمية كلمجيات السشفحه احالة اؼ مغ السذاريع اك 
الرادرة مغ الجيات السخترة كمػافقة  كالتػجيياتيسات كاالنطسة االعساؿ مع مخاعاة االلتداـ بالقػانيغ كالتعم
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مع مخاعاة االلتداـ بتصبيق الػثائق القياسية كحدب كتاب كزارة التخصيط / دائخة العقػد كزارة التخصيط 
 .94/9/9106( في 4/7/4085الحكػمية العامة ذؼ العجد )

ب السذخكع الجاىد السفتاح باليج( أك اسمػب اعتساد اسمػب تشفيح السذاريع كاالعساؿ بصخيقة)اسمػ  -ب
الترسيع كالتشفيح  مغ خالؿ  استخجاـ اسمػب الجعػة السباشخة اك اسمػب السشاقرة بسخحمتيغ السشرػص 

السشذػرة في جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد  9104( لدشة / 9عمييا في تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )
في  4/7/05799زػابط الػاردة بكتب كزارة التخصيط السخقسة كال  06/6/9104في  4395

كالسقرػد   31/01/9106ك  01/09/9104كالسؤرخو في  4/7/99836ك 4/7/95784ك91/7/9104
بو ىػ السذخكع  الحؼ يمتـد السقاكؿ بسػجب العقج السبـخ معو كلقاء السبمغ السثبت فيو بتشفيح مخاحمو كافة بسا 

االساسية كالتفريمية حتى تدميسو كتذغيمو كصيانتو مع مخاعاة عجـ كجػد مخحمة  في ذلظ اعجاد التراميع
لمتذغيل في اسمػب الترسيع كالتشفيح كالحؼ ال يتع المجػء اليو اال في الحاالت التي تقتزي السرمحو ذلظ 

شفيح السقاكلة بالصخؽ كاالساليػػػػػػػػػػػب ألىسية السذخكع بعج تقػػػػػػػجيع الجيػػػػػػة الستعاقػػػػػػػػػػػػجة مايؤيج عجـ امكانية ت
ك 01676االخخػ كالعسل كفقًا لسا جاء بكتب كزارة التخصيػػػػػػػط/ دائػػػػػػػػخة العقػػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػمية السخقسػػػػػػػة 

/01/ك91/7ك97/8/9103ك8/5كالسػػػػػػػػػؤرخةفي4/7/99836ك4/7/95784ك4/7/05799ك4/7/9196
كيتػػػػػػساعتساد الزػابط االتيو في حالة تشفيح السذخكع باسمػب السذخكع الجاىد 31/01/9106ك09/9104

  -ككسا يمي: اك ما يحل محميا)مفتاح باليج( 
اكال : الداـ الذخكات السقاكلة بتقجيع مخصصات كججكؿ كسيات مدعخة لفقخات السذخكع كالسػاصفات الفشية 

قخات السحجدة في العقج عمى اف يتع السػافقة عمى الفقخات كاسعارىا مغ كالقياسية كالسخاجع الترسيسية لمف
صاحب العسل ليكػف اساسا لتدجيج الجفعات الستفق عمييا كيقػـ صاحب العسل بتجقيق السخصصات كججاكؿ 
الكسيات كاالسعار مغ قبل السختريغ كفي حالة عجـ تػفخىع في الػزارة اك الجية غيخ السختبصة بػزارة اك 

 قاليع اك السحافطات غيخ السشتطسة بأقميع فيتع التعاقج مع مكتب استذارؼ متخرز لمتجقيق كالسرادقة. اال
ثانيا:عجـ تحسل مدؤكلية صاحب العسل عغ دفع اؼ مبالغ لمستعاقج عغ الديادة في كسيات الفقخات الػاردة في 

 ججكؿ الكسيات.
التي لع تشفح أك التي تقل كسياتيا عشج االنجاز عسا كرد ثالثا: تثبيت حق رب العسل باستقصاع كمفة الفقخات 

 بججكؿ الكسيات السدعخ .
رابعا: عجـ تحسل مدؤكلية رب العسل بجفع كمف الفقخات التي ال تطيخ في ججكؿ الكسيات سيػا أك تعسجا 

الفقخات  كعجـ تشفيحىا يؤثخ في حجع أك شاقات أك تذغيل السذخكع كبالذكل الستعاقج عميو سػاء أكانت تمظ
 في التراميع أـ ال  .
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خامدا: لراحب العسل اضافة فقخات ججيجة ناتجة عغ اضافة متصمبات ججيجة لع تكغ مصمػبة بسػجب 
شخكط السقاكلة عشج االعالف عغ السشاقرة كيتع تػفيخ مبالغيا مغ ضسغ مبمغ االحتياط لمسقاكلة كضسغ 

رات في ججاكؿ الكسيات اف كججت عمى اف تشطع بسمحق الكمفة الكمية لمسذخكع اك العسل اك مغ مبالغ الػفػ 
 عقج.

سادسا: يجب تزسيغ العقػد الخاصة بتشفيح السذاريع بصخيقة )مفتاح باليج( اك الترسيع كالتشفيح باالضافو الى 
الذخكط االخخػ )شخكط السقاكلة العساؿ اليشجسة السجنيو اكشخكط السقاكلة العساؿ اليشجسو الكيخبائية 

 كية كالكيسياكية(كأية كثائق تحل محميا.كالسيكاني
استحراؿ السػافقػػات االصػلية ألغخاض االحالة اخحيغ بشطخ االعتبار الرالحيات السالية  لمػزيخ  –ج

السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة اك اميغ بغجاد اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة بأقميع 
ع مخاعاة كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء /دائخة شؤكف المجاف ذؼ العجد كالرادرة عغ الجيات العميا م

 . 09/5/9105في  31/05/05943ش.ؿ/أ/
السعجلو 9100( لدشة 3في حالة اعتساد اسمػب التشفيح السباشخ استشادًا الى تعميسات التشفيح السباشخ رقع ) -دػ

السشذػرة في الجخيجة الخسسية  9108( لدشة /0يسات رقع )كتعميسات تشفيح االعساؿ باسمػب امانة استشادًا لتعم
اك اسمػب تشفيح التعاقجات بصخيقة مفتاح باليج اك اسمػب الترسيع كالتشفيح  99/0/9108في  4479بالعجد 

 1عشج تشفيج مذاريع السػازنة فيجب استحراؿ مػافقة كزارة التخصيط مدبقًا 
( احكاـ عامة القدع الثاني بذأف صالحية الذخاء كتشفيح 3ة )اكاًل / اف يتع العسل كفق احكاـ الساد -ىػ

 االعساؿ الػارد ذكخىا في ىحه التعميسات .   
( ديشار ) 011 111 111ثانيًا/يكػف مفاتحة الػزارات االنتاجية لذخاء االحتياجات بسا اليديج عمى ) –ىػ 

قج السشرػص عمييا في تعميسات تشفيح عقػد مائة مميػف ديشار (ابتجاءًا كما زاده عغ ذلظ يتبع اساليب التعا
 .كالزػابط السمحقو بيا  9104لدشة / 9الحكػمية رقع /

كانسا  9104لدشة  9ثالثًا  / ال تخزع لجاف السذتخيات الحكاـ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع / -ىػ 
                             تشفيح السػازنة االتحادية . ( مغ القدع الثاني مغ تعميسات 3يصبق بذأنيا االحكاـ الػاردة في السادة )

تغييخ الجػية السشفحة ضسغ الػزارة الػاحجة لمسذاريع اك االعساؿ التي تتػلى الػزارة السخترة مدؤكلية  - 3
 تشفيحىا كاعػػالـ كزارتي السالية ك التخصيػط. 

قييغ كالعخب كاالجانب عمى اف يكػف التعاقج البت في قزايا التعاقج مع الفشييغ كاالختراصييغ العخا - 4
خاصة بالسالكات السذخفو عمى العسل تخفق مع استسارة معيع عمى السذاريع االستثسارية  كحدب استسارة 

مع اعصاء االكلػية لمسالكات  0987لدشة / 613كفقًا ألحكاـ القخار  السذخكع كمدتشجة عمى دراسة الججكػ 
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لسغ يقتزي تعيشيع لتشفيح   0987( لدشة / 00رمشاسبة تحجد كفقًا لمتعميسات عجد)العخاقية لقاء مكافأة اك اجػ 
السذاريع اك االعساؿ ضسغ السذاريع السعتسجة ليا في الخصة كتججيج عقػد الستعاقج معيع سابقًا لمسذاريع 

 في حالة الحاجة لخجماتيع . 9109السصمػب استكساليا عاـ / 
 
البت في القزايا الستعمقة ببخامج التجريب ألغخاض السذخكع اك لتصػيخ القجرات حدب دراسات الججكػ  -5

مع مخاعاة عجـ اشخاؾ الكػادر غيخ السخترة في بخامج لمسذخكع لتييئة السالكات الالزمة لتذغيل السذاريع 
 .التجريب الزخكرية لتذغيل كادارة السذاريع 

 
التي يقجميا السقاكليغ كالسجيديغ كاالستذارييغ عمى القخارات التي ترجرىا  الشطخ في االعتخاضات -6

الجكائخ ذات العػػػػػػػػػػػالقة مع االخح بشطخ االعتبار الرالحيات الخاصة بفس الشػداعات الػاردة في تعميسات 
/ 06/6في  4395عجد السشذػرة في جخيجة الػقائع العخاقية بال 9104( لدشػة  9تشفيح العقػد الحكػمية رقع ) 

ككتػػػػػاب كزارة 91/7/9104في 4/7/05799كالزػابػػػػػػط الػػػػػػػػػػػػػاردة بكػػػػػػػتاب كزارة التخصيط السخقػػػع  9104
في  4/7/99836ككتػػاب كزارة التخصيط السخقػػع  01/09/9104فػػػي  4/7/95784التخصيط السخقػػػع 

كتاب كزارة التخصيط / دائخة العقػد الحكػمية  ية السعسسة بسػجبالقياس بالػثائق كما كرد 31/01/9106
 .94/9/9106( في 4/7/4085العامة ذؼ العجد )

 
مع  9104( لدشة 9تشفيح العقػد الحكػمية العامة رقع )كفقًا لتعميسات تسجيج مجد العقػد بكافة انػاعيا  -7

 : مخاعاة ما يمي
 9104/( لدشة9يح العقػد الحكػمية رقع )لسبخمة بسػجب تعميسات تشفتصبيق الػثائق القياسية عمى العقػد ا -أ 

  كاؼ عقػد ججيجة تست كفقًا ليحه الػثائق
تصبيق شخكط السقاكلة العساؿ اليشجسية السجنية اك الكيخبائية كالسيكانيكية كالكيسياكية عمى العقػد التي -ب

 . 9118/( لدشة 0ابخمت بسػجب تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )
بيع السػاد الفائزة أك السدتيمكة أك التػالفة العائجة لسذاريع السػازنة  بسػجب قانػف بيع كايجار امػػاؿ  -8

 / كيدجل بجؿ البيع ايخادا لحداب الخديشة العامة . 9103( لدشة 90الجكلة رقع )
 
ت قيستيا عشج الذخاء  التديج شصب السػجػدات الستزخرة كالتالفة أك السفقػدة العائجة لمسذاريع اذا كان-9

( مميػف ديشار, )مائة مميػف ديشار( لمسذخكع الػاحج كما زاد عغ ذلظ مغ صالحية كزيخ السالية  011عمى)
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( مميػف ديشار ) ثالثسائة مميػف ديشار ( كما زاد عغ ذلظ استحراؿ مػافقة مجمذ الػزراء  311كلغاية  )
 30/01/9107في  94954لغاء اعساـ دائخة السحاسبة السخقع كذلظ بعج رفع تػصية مغ الجية السشفحة كا

كتعميساتو  9191عمى اف يدتسخ العسل باحكاـ ىحه الفقخة لحيغ صجكر قانػف السػازنة االتحادية لعاـ /
السالية بعج انتياء الدشة الحالية كفقًا لقانػف ؼ الرادرة مغ كزارة ما سيخد بسشذػر صالحيات الرخ  بأستثشاء
 .  9114لدشة / 95السالية رقع /االدارة 

نقل عائجية السكائغ كالسعجات كالسػاد الفائزو لشفذ السذخكع مغ مػقع الى اخخ  اك نقميا  مغ مذخكع -01
الى اخخلشفذ جية التعاقج عمى اف تكػف ضسغ السذاريع السجرجة في السػازنة  كاليؤثخ عمى كفاءة تشفيح 

ت كالسػاد الفائزو مع مخاعاة احتداب قيستيا كتشديميا مغ حداب السذخكع السشقػلة مشو السكائغ كالسعجا
 السذخكع السشقػؿ مشو كحدابيا عمى السذخكع السشقػؿ اليو كاعالـ كزارة التخصيط بحلظ.

( لدشػة  9/ رابعًا( مغ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع )9استيفاء الغخامات التاخيخية كفقُا لمسادة )-00
أك أؼ تعميسات تحل محميا كالزػابط  9104فػػي 4395فػػي جخيجة الػقائع العخاقية بالعجد السشذػرة  9104

ك 01/09/9104في  4/7/95784ك 91/7/9104فػػػي 4/7/05799الػاردة بكتب كزارة التخصيط السخقسة 
لعسل عمى اف يقػػػػػـ صاحػػػػػب العسل باتخاذ االجخاءات الالزمة لدحب ا 31/01/9106فػي  4/7/99836

انػػػػة كالتشفيح عمى حداب الستعاقج السخل بالتػػػداماتو كفقػػػػػػًا ألحكػػػػػاـ التعميسػػػػػات الشافحة مػػػػع مخاعػػػػػػػاة كتػاب االم
كمخفقو قخار مجمذ  03/0/9106( في 0940/اعساـ/01/0ؿ/1ز1العامة لسجمذ الػزراء السخقع ) ش

كمخفقو قخار مجمذ  09/4/9107( في  09136/اعساـ/01/0/ؿ1ز1ك ) ش 9106( لدشة/7الػزراء رقع )
 . 9107( لدشة /439كقخار مجمذ الػزراء رقع ) 9107( لدشة/ 019الػزراء رقع )

عقػد التدميح كعقػد تجييد  السعجات أ ػػ جػاز مشح السقاكؿ الدمفو الشقجية االكلية التي تجفع عشج تػقيع  -09
 خاعاة ما يأتي:بعج م كاالجيدة االمشية كالعدكخية

%( )عذخكف مغ السائة ( لعقػد التدميح كعقػد تجييد 91اكال: اف اليديػػػػػػػػػػػج مبمغ الدمفو الشقجية االكليو عمى )
السعجات كاالجيدة االمشية كالعدكخية استشادًا لزػابط تشفيح عقػد التدميح كعقػد تجييد السعجات كاالجيدة 

 4/09/9104( في  6/0/0949) الػششي ذؼ العجد كتاب مجمذ االمغ االمشية كالعدكخية الرادرة بسػجب 
 9100لدشة /( 9) %( ) عذخكف مغ السائة ( لذخكات القصاع العاـ استشادًا لقخار مجمذ الػزراء السخقع91ك)

 .  9/0/9100( في 9/ اعساـ/01/0مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع )ش.ز/
شخكط السشاقرة اك الجعػة مشح الدمفة االكلية كتحجيج ندبيا كبسا ال يتجاكز الشدبة اف تتزسغ   -ثانيًا :

 السحجدة بالفقخة ) اكاًل ( اعاله .
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كفالة مرخفية غيخ مذخكشة صادرة مغ مرخؼ معتسج في العخاؽ اك خارجو السجيدكف ثالثَا :اف يقػػػػجـ 
مع مخاعاة الزػابط الرادرة عغ كزارة كتصمق بعج استيفاء الدمفة تعادؿ مبمػػػغ الدمفػػػػػة الشقجيػػػػػة االكلػػػػية  

التخصيط كبالتشديق مع البشظ السخكدؼ العخاقي كحدب كتاب كزارة التخصيط / دائخة العقػد الحكػمية العامة 
 . 31/01/9106في  4/7/99836السخقع /
كفالة مرخفية غيخ السذخكشة  بػؿلمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة ذات الصابع االمشي قرابعًا: 

الرادرة مغ مرخؼ معتسج في العخاؽ اك خارجو بسا يعادؿ الستبقي مغ مبمغ الدمفة الشقجية االكلية السسشػحة 
 لمسقاكؿ بعج اشالؽ الكفالة السرخفية السقجمة لمسقاكؿ لجية التعاقج ابتجاءًا .

) كحدب ما نز عميو في العقج ( عمى شكل  ية السجيدةالجخامدًا: أ/ يتع استخداد الدمفة الشقجية االكلية مغ 
عمى اف تثبت شخيقة  كعقػد تجييد السعجات كاالجيدة االمشية قيسة عقػد التدميحدفعات مغ السبالغ مغ 

 استخدادىا في كثائق السشاقرة ابتجاءًا. 
كال يجػز دفع اؼ سمفة ب / يتع مشح الدمفة االكلية عشج تػقيع العقج كحدب الشدب السذار الييا في اعاله 
 /أ/خامدًا( اعاله .09نقجية عشج صجكر امخ غيار اك ممحق عقج عشج تشفيح العسل مع مخاعاة ما كرد بالفقخة )

. سحب االعساؿ الستعاقج عمييا مغ الستعاقج في حالة اخاللو بالتداماتو التعاقجيػة بسػجب شخكط العقج 03
 . 98/00/9108 ( في4/7/97979) كاعساميا ذؼ العجدكتعميسات تشفيح العقػد الحكػمية الشافحة 

( مغ القدع الخابع 00.شصب الجيػػػػف التي يتعحر تحريميا بعج استشفاذ الػصخؽ القانػنية كفقًا الحكاـ الفقخة )04
مخفق  9104لدشة / 79كقخار مجمذ الػزراء رقع 9114( لدشة 95مغ قانػف االدارة السالية كالجيغ العاـ رقع )

كقخار مجمذ الػزراء  91/9/9104في 6113/اعساـ/01/0المانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز/كتاب ا
 33948/اعساـ /01/0مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز.ؿ /9106لدشة / 354السخقع 

ع مشتييا كغيخ عمى كل مذخكع مجرج كيتع حدابيا عمى كمفة السذخكع اما اذا كاف السذخك  7/09/9106في 
 مجرج فيتع حدابيا عمى مادة تدجيج حدابات السذاريع السشجدة  كالسححكفة.

%( عذخة مغ السائة مغ مبمغ السقاكلة )االشغاؿ العامة 01أ /تحجيج مبمغ االحتياط بشدبة ال تديج عغ )-05
ييا خالؿ تع التعاقج عمكالتجييد كالخجمات االستذارية( كاالعساؿ ضسغ الكمفة الكمية لتمظ السذاريع التي ي

كالسثبتو في ججاكؿ السشياج االستثسارؼ مع مخاعاة كتاب االمانو العامو لسجمذ الػزراء / الجائخه  9109/ عاـ
باستثشاء ماكرد بزػابط عقػد التدميح كتجييد  00/09/9100في  9/9/6/49855القانػنيو السخقع ؽ/

% استشادا لكتاب مجمذ االمغ الػششي /مدتذارية 95ج عغ السعجات كاالجيدة االمشية كالعدكخية بشدبة التدي
ككتاب مجمذ االمغ الػششي / مدتذارية االمغ الػششي  4/09/9104في 5/0/0949االمغ الػششي رقع
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السعصػؼ عمى كتاب كزارة التخصيط / دائخة العقػد الحكػمية السخقع  09/7/9105في  4/0/0959السخقع 
 .4/6/9105في  4/7/03189

دة مبمغ السقاكلة )االشغاؿ العامة اك التجييد الخجمات االستذارية( اك مبمغ الكذف اك زيادة كمفة زيا–ب 
العسل ضسغ الكمفة الكمية كالتخريرات الدشػية لمسذخكع عمى اف ال يتجاكز مبمغ االحتياط السخصج لمسقاكلة 

 مع اعالـ كزارة التخصيط .
 -حيات الػاردة في الفقخات )أ , ب , ج ,د ( كفقا لسايأتي :تخاعى الذخكط االتية عشػج مسارسة  الرال -ج
السشذػرة فػي 9104( لدشة 9( مغ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع ) 9اكال : االلتداـ بسا جاء بالسادة ) 

كالزػابط الػاردة بكتب كزارة التخصيط السخقسة  06/6/9104فػػػي 4395جخيجة الػقائع العخاقيػػة بالعجد 
في  4/7/99836ك  01/09/9104في  4/7/95784ك91/7/9104فػػػػػػػػػػػػي 4/7/05799

 535كضػابط اكامخ التغييخ الرادرة عغ لجشة الذؤكف االقترادية بكتابيا ذؼ العجد س.ؿ / 31/01/9106
 . 7/01/9109في  09603/ 9/5كالسعسع بسػجب كتاب كزارة التخصيط السخقع  31/8/9109في 

القة مباشخة بيغ الفقخة السدتحجثة أك التعجيل أك الديادة بالسذخكع أك العسل كبسا يشدجع مع ثانيًا : كجػد ع
 شبيعة السذخكع اك العسل كأىجافو . 

ثالثًا :  أف تغصي الكمفة الكمية فقخات كمكػنات السذخكع أك العسل كافة السمتـد كغيخ السمتـد بيا سػاء كانت 
 تمظ السكػنات مشفحة كغيخ مشفحة. 

تحجيج مبمغ االشخاؼ كالسخاقبة )عقػد السقاكالت ك االشغاؿ العامة( ضسغ كمفة السذخكع بشدبة  -اكالً  -06
% )خسدة مغ السأئة (مغ كمفة السقاكلة كاعساؿ التشفيح السباشخ كاعساؿ التشفيح امانة التي ال تديج مبالغيا 5

ربعة مػغ السئػو( مػػػغ كمػػػػف السذػػخكع % )ا4( ديشار )مميار ديشار( كبشدبػػػػة 0 111 111 111عمى ) 
( ديشار 01 111111111(ديشار )مميػػار ديشار( لغايػػػة )0111111111كاالعسػػاؿ الػتيتديػػػػػج مبػػالغػػػيا عمى )

مغ كمفة السذخكع كاالعساؿ التي تديج مبالغيا عمى  % ثالثة مغ السائة (3)عذخة مميارات ديشار( كبشدبة 
( ديشار ) خسدة كعذخكف مميار 95111111111( ديشار)عذخة مميار ديشار ( كلغاية ) 01111111111)

% )اثشاف مغ السئو( مغ كمف السذخكع  كاالعساؿ التي تديج مبالغو عمى 9ديشار ( كبشدبة 
( ديشار ) خسدػف 51111111111( ديشار )خسدة كعذخكف مميار ديشار(  لغاية )95111111111)

%( ) كاحج مغ السئة ( مغ كمف السذخكع كاالعساؿ لسا زاد عغ ذلظ عمى اف 0ة )مميار ديشار ( كبشدب
تحتدب بصخيقة تخاكسية بالديادة كالشقراف كاف  ال يتجاكز ذلظ الكمفة الكمية السثبتة في ججاكؿ السذاريع 

% خسدة )كعذخكف مغ السئو( كأجػرخجمات  استذارية تحػؿ الى كزارة 95كتدتقصع مشو ندبة قجرىا 
 %( )خسدة مغ السائة( لستابعة جسيع السذاريع5كندبة )لتخصيط لتغصية نفقات الديارات السيجانية لمسذاريع ا
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السجرجة في السذاريع االستثسارية ضسغ السػازنة العامة االتحادية لمدشة السالية الحالية لتغصية نفقات الستابعة 
كالتقييع الالحق لمسذاريع التي تقػـ الػزارة السحكػرة  السكتبية كالقانػنية كالتعاقجية كالتجريبية كاالحرائية

بستابعتيا كالجيات الدانجة ليا داخل الػزارة كخارجيا كالستسثمة في كل مغ دائخة السػازنة كالسحاسبة كالقانػنية 
 % ( السذار الييا في اعاله عمى اف يتع استخجاميا5في كزارة السالية كعمى اف يتع تغصيتيا مغ ندبة الػ )

األسذ كالقػاعج كالسعاييخ ك  لتغصية نفقات الستابعة كتصػيخ عسميا كدعع كػادرىا الفشية كاالدارية كفق
الزػابط التي يزعيا كزيخ التخصيط بسػجب  صالحيتو السشرػص عمييا بيحه التعميسات , كيجخؼ صخؼ 

الجيات غيخ السختبصة بػزارة اك السبمغ الستبقي مغ مبمغ االشخاؼ كالسخاقبة مغ قبل جيات التعاقج الػزارات ك 
 االقميع كالسحافطة غيخ السختبصة بأقميع عمى االكجو االتية:ػ

كمف الصعاـ لمسشتدبيغ الجائسيغ لمسشدبيغ لمعسل في السذخكع  كالسعيشيغ برفة عقػد أك مؤقتيغ كفقًا لمقخار  -أ
كاية   95/9/9103في  80س.ؿ/ كفقًا لسا كرد بكتاب لجشة الذؤكف االقترادية رقع 0987لدشة / 613رقع 

 كمػػف ليا عالقة مباشخة بتشفيح السذخكع ضسغ الكمفة الكمية ك التخريرات الدشػية كفق الزػابط التالية:ػػ  
اف يكػف مػقع السذخكع خارج مخكد السجيشة بأستثشاء كزارة الكيخباء سػاء كانت مذاريعيا في مخاكد  –اكال 

في  01/0/5/4709ز/1اب مجمذ الػزراء /االمانة العامة السخقع شالسجف اك خارجيا استشادا الى كت
98/9/9118 

اصجار اكامخ كزارية لتحجيج العامميغ كساعات العسل خارج اكقات الجكاـ الخسسي كمػاقع السذاريع  -ثانيا 
 كالتعميسات 9119لدشة / 379( مغ قخار مجمذ الػزراء رقع 0كفتخة العسل مع مخاعاة ما جاء بالفقخة )

 بذأنيا . 97/0/9101( في 9437الرادرة بسػجب اعساـ الجائخة القانػنية/ كزارة السالية السخقع )
ترخؼ كجبات الصعاـ عمى اساس عجد اياـ العسل الفعمي في مػقع العسل بسا اليتجاكز مبمغ  -ثالثا أ

 ( ديشار ) عذخة االؼ ديشار ( عغ ثالث كجبات لمسذسػليغ بالفقخة اكال اعاله01111)
( ديشار )خسدة االؼ ديشار( لػجبة كاحجة عمى اساس عجد اياـ العسل الفعمي 5111ترخؼ مبمغ ) -ب 

لجكائخ السيشجسيغ السقيسيغ لمسذاريع داخل مخكد السجيشة بأستثشاء كزارة الكيخباء في حالة استسخار العسل لغاية 
 الداعة الدادسة عرخًا.

 خؼ لالغخاض اعاله تذكيل المجاف الالزمة لتشفيح الر –رابعًا 
 -تكػف ميسة كزارة التخصيط في : –خامداً 

/االشخاؼ كالسخاقبة كرفع تقاريخ الديارات السيجانية الى الجيات السخترة في الػزارات كالجيات السعشية 0
الخحمايمدمبذانيا كتتػلى تمظ الجية متابعة تشفيح ىحة التقاريخ كعمى كزارة التخصيط متابعة ادراج الذخكات ك / 
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القائسة الدػداء في حالة كجػد اخالؿ في تشفيح اك السقاكليغ اك السجيديغ في قائسة الذخكات الستمكئة اك 
 التداماتيا التعاقجية مع اعالـ الجيات الخقابية بالسخالفات السؤشخة لمحاالت اعاله .

/متابعة تشفيح الخصط التعاقجية في الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسحافطات كامانة بغجاد كتحجيج 9
 جيات عمى تشفيح السذاريع في الدشػات الالحقة . االنحخافات كتقييع قجرة تمظ ال

 يتع الشقل برػرة جساعية كفق الكمف الحقيقية كاالجػر الدائجة لػسائط الشقل  –ب
أجػر العامميغ مغ االجخاء الػقتييغ كالفشييغ كالخبخاء العخاقييغ كالعخب كاالجانب الحيغ  تتصمب عسمية  -ج

يجػز تشديبيع الى مذاريع اخخػ اثشاء مجة التشفيح كتشتيي عقػدىع االشخاؼ كالسخاقبة  لشفذ السذخكع كال
(  مغ القدع الثالث السالكات مغ ىحه التعميسات  بزسشيا اجػر 6بانتياء السذخكع مع مخاعاة الفقخة )

( 8الداعات االضافية كاالمتيازات السسشػحة بسػجب القػانيغ كالتعميسات مع مخاعاة ما كرد بالزػابط رقع )
اعجاد التراميع كالسخصصات كالكمف التخسيشية كالتعامل مع السكاتب االستذارية السخفقو بتعميسات تشفيح  الية

 . صالحية الػزيخ السختزمغ ( 4كالفقخة )9104( لدشة 9العقػد الحكػمية رقع )
حاجة الفعمية المػاـز كالتجييدات اليشجسية الالزمة لالشخاؼ كالتجقيق  اثشاء مخاحل تشفيح العسل كفقا لم -د

 لمسذخكع .
مراريف االيفادات داخل كخارج العخاؽ  لمسياـ التي يتصمبيا السذخكع كلمعامميغ عميو حرخًا عمى اف  -ىػ 

% مغ مبمغ االشخاؼ كالسخاقبة الكمية مع مخاعاة الزػابط الػاردة 95ال يتجاكز الرخؼ عمى ىحه الفقخة ندبة 
( مغ القدع الثاني مغ ىحه التعميسات بذأف ضػابط نفقات االيفاد 00باحكاـ الفقخة )  سابعًا ( مغ السادة )

 الخارجي .
تييئة كتأثيث دكائخ مجراء السذاريع كالسيشجسيغ السقيسيغ كشخاء القخشاسية كالسدتمدمات السكتبية بسا  -ك 

 يشدجع مع حجع كحاجة السذخكع .
شػخاء الحاسبػات  -السذاريع كالسيشجسيغ السقيسيشحاجػر الساء كالكيخباء كالياتف كالػقػد لجكائخ مجراء  -ز 

 ككل ما لو عالقة بسدتمدمات االشخاؼ كالسخاقبة كاجيدة االستشداخ كغيخىا .
شخاء الديارات الحقمية )بيظ اب دبل قسارة (الالزمة العساؿ االشخاؼ كالسخاقبة لتشفيح السذخكع حرخا مع  -ط 

 ليا  تكاليف تذغيميا كصيانتيا كالػقػد الالـز
 اجػر االعالنات السخترة بالسقاكالت كاالعساؿ .  -ؼ
 مراريف كضع حجخ االساس كافتتاح السذخكع بعج انجازه  -ؾ 
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الشفقات التي ترخؼ لمجاف الستابعة السذكمة في مخاكد الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة كاالقميع   -ؿ
خ االعسػػػاؿ التشفيحية كمجػ مصابقتيا لمذخكط كالسػاصفات كالسحافطة غيخ السشتطسة بأقميع لتجقيق كمتابعة سي

 الخاصة كالعامو.
 مراريف تػثيق السذاريع كاالعساؿ كالتعخيف بيا اعالميا كمراريف اجازات البشاء -ف

% 3%  كعقػد الخجمات االستذارية بشدبة 0تحجيج مبمغ االشخاؼ كالسخاقبة بعقػد التجييد بشدبة  -ثانياً -06
عقج يتع صخفيا كفق ضػابط صادرة مغ قبل كزارة التخصيط بسػجب كتابييا ذؼ العجديغ مغ كمفة ال

  09/01/9105في  4/5/94100ك  9/7/9105في  4/5/06039
تمتـد الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة بأعادة السبالغ غيخ السرخكفة مغ مبالغ االشخاؼ  -ثالثاً -06

 كلة بعج انتياء سشة انجاز السذخكع .كالسخاقبة الى الخديشة العامة لمج
 تحػيػػل السبالػػغ السخررة مغ العسمػة االجشبيػة الى العسمػة السحميػػة مع اعالـ كزارة التخصيط  .  -07
تخػيل ما يخاه مشاسبا مغ الرالحيات السسشػحو لو الى ككالء الػزارة كالسجيخيغ العاميغ كالجيات  -08

اه كحدب مقتزى الحاؿ كألميغ بغجاد كلمسحافع تخػيل صالحيتو لسغ يخاه مشاسب التشفيحية االخخػ كاًل بسدتػ 
كال يجػز لسغ يخػؿ بيا تخػيميا الى اخخيغ اال بسػافقة الػزيخ السختز اك رئيذ الجية غيخ السختبصة بػزارة 

( مغ   09, 06اك أميغ بغجاد أك السحافع مع أعالـ  كزارة التخصيط  بحلظ باستثشاء ما كرد  بالفقختيغ )
 . 9109تعميسات كصالحيات تشفيح السذاريع االستثسارية لعاـ /

عمى السحافع تقجيع خصة اعسار السحافطو كاالقزيو كالشػاحي التابعو ليا السرادؽ عمييا مغ قبل  -09
مجمذ السحافطو )اعتسادًا عمى الخصط السػضػعة مغ قبل مجالذ االقزيو كالشػاحي الى كزارة التخصيط 

ادية  ( لغخض دراستيا كالسرادقو عمييا عمى اف تخاعى السشاشق االكثخ تزخرًا داخل السحافطو استشادا االتح
 .  9109( لدشة  0/ أ( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )4/اكال/ 9الحكاـ السادة )

قزيو تػزع تخريرات السحافطو مغ مبالغ اعسار كتشسية السذاريع في السحافطات كافة عمى اال  -91
كالشػاحي السختبصو بيا حدب الشدب الدكانيو ليا بعج استبعاد السذاريع الدتخاتيجية التي تدتفيج مشيا اكثخ مغ 

%( مغ تخريرات 05السذاريع الدتخاتيجية الججيجة عغ)تخريرات ناحية اك قزاء عمى اف التديج 
   .9109( لدشة / 0ػازنة االتحادية رقع )/أ( مغ قانػف الس 4/اكاًل ػػ  9استشادًا الحكاـ السادة )السحافطة  

يتػلى السحافع حرخًا تشفيح خصة االعسار السقخه كيتػلى مجمذ السحافطو مدؤكلية مخاقبة التشفيح فقط  - 90
 .9109( لدشة 0/ب( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع)4/اكال/9استشادا الحكاـ السادة )

%( مغ 51ق الترخؼ كاالستخجاـ بسا اليديج عغ )لمسحافع بعج مرادقة مجمذ السحافطة ح –99
تخريرات البتخكدكالر السشتج في كل محافطة كالسجرجة تخريراتيا ضسغ السذاريع االستثسارية لمدشة 
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العالج لمسخضى   نفقاتالحالية لغخض استيخاد الصاقة الكيخبائية ك تقجيع الخجمات لمسحافطة كتشطيفيا اك 
الجارية كحدب احتياجات  الشفقات ػابط السعسػؿ بيا مغ قبل كزارة الرحة اككخارج العخاؽ كحدب الز داخل

السحافطة كتكػف اكلػية االنفاؽ لمسشاشق االكثخ تزخرا مغ انتاج كترفية الشفط كلسذاريع حساية البيئة مغ 
تحاديتيغ خالؿ اجخاء السشاقمة السصمػبة عمى اف تقػـ السحافطة بتدكيج كل مغ كزارتي السالية كالتخصيط اال

بتفاصيل السشاقمة السقتخحة كالسبمغ السصمػب اضافتو الى الشفقات الجارية ليتدشى لمػزارتيغ السحكػرتيغ اصجار 
 امخ السشاقمة كاشعار السحافطو بحلظ مع االخح بشطخ االعتبار اعتساد مايمي :ػػ

ثانيًا( مغ قانػف رقع  -00دة )( مغ السا08تذكيل لجشة في كل محافطة معشية لغخض تشفيح احكاـ الفقخة ) –أ
بخئاسة 9118لدشة  90التعجيل الثاني لقانػف السحافطات غيخ السشتطسة في اقميع رقع / 9103لدشة / 09/

رئيذ مجمذ السحافطة كمسثميغ عغ كل مغ كزارة الشفط االتحادية /كزارة السالية االتحادية )مجيخ الخديشة في 
 يخادات السشرػص عمييا في احكاـ الفقخة اعاله كالسبيشو ادناه:السحافطة السعشية ( تتػلى تحجيج اال

 %( خسدة مغ السائة مغ ايخادات الشفط الخاـ السشتج في السحافطة. 5)
 %(  خسدة مغ السائة  مغ ايخادات الشفط الخاـ السكخر في مرافي السحافطة . 5)
 %(  خسدة مغ السائة مغ ايخادات الغاز الصبيعي السشتج  في السحافطة. 5) 

 كعمى اف تخيخ السحافطة في اختيار احجػ االيخادات السشتجة لجييا .
تتػلى الجائخة الفشية في كزارة الشفط االتحادية كالجية الفشية السخترة في كزارة الثخكات الصبيعية القميع  -ب

ات التفريمية مػزعة عمى اساس السحافطات تبيغ فييا االنتاج الفعمي مغ الشفط الخاـ كخدستاف تقجيع الكذػف
كالسكخر كالغاز الصبيعي كااليخادات الفعمية الستحققة عشو لكل محافطة عمى حجة الى مقخ ديػاف الخقابة السالية 

( مغ 91مػعج اقراه ) االتحادؼ في اليـػ االكؿ مغ كل شيخ لغخض تجقيقيا كتاييجىا كالسرادقة عمييا في
 الذيخ التالي لذيخ االنتاج الشفصي 

الفعمي كارساليا الى كزارة الشفط االتحادية ككزارة الثخكات الصبيعية القميع كخدستاف المتاف تقػماف باشعار كزارة 
 السالية دائخة السػازنة بيا.

ية ككزارة التخصيط بججاكؿ كسيات تقػـ كزارة السالية /دائخة السػازنة باشعار كل مغ السحافطة السعش -ج 
( مغ ىحه التعميسات لغخض اعجاد السػازنة السمحقة 9ك0االيخادات الفعمية السشرػص عمييا في السادتيغ)

السدتقمة كالستزسشة الخصط كالبخامج االستثسارية كتشسية كتصػيخ البشى التحتية بعج مرادقة مجمذ السحافطة 
الى كزارة السالية /دائخة السػازنة لغخض  ثع ارساليالغخض اقخارىا كمغ  عمييا كارساليا الى كزارة التخصيط

 باعتبارىا حقػؽ مكتدبة لمسحافطة. 9191اعتسادىا عشج اعجاد تقجيخات مػازنة عاـ /
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بعج معخفة كسيات االيخادات الفعمية  9109تتػلى كزارة السالية /دائخة السػازنة اتخاذ مايمـد في نياية عاـ / -د
اعاله بادراج فخؽ  0السشتجة لكل محافطة كااليخادات الفعمية الستحققة عشيا لالغخاض السذار الييا بالسادة /

التخريرات الشاتجة عغ االيخادات الستحققة لمغخض مجار البحث ضسغ تقجيخات مػازنة السحافطة لعاـ 
ىي  9109لتي ادرجت ضسغ الخصة االستثسارية لكل محافطة لعاـ /لكػف التقجيخات السخصصو ا 9191/

 . 9109تقجيخات تخسيشية في ضػء السػارد السالية الستاحة عشج اعجاد تقجيخات مػازنة عاـ /
 
تجخؼ التدػيات الشيائية في ضػء نتائج تجقيق ديػاف الخقابة السالية االتحادؼ لالشيخ تذخيغ الثاني  -ىػ

 لدشة السالية الحالية.ككانػف االكؿ مغ ا
اليجػػػػز اجخاء اؼ مشاقمة ضسغ تخريرات ) اعسار كتشسية السذاريع في السحافطات ( بيػغ -93

 . 9109( لدشة 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )7السحافطات استشادا الحكاـ السادة )
%( مغ 31كندبة )%( مغ تخريرات تشسية االقاليع لمسذاريع السدتسخة  71تخرز ندبة ) -94

%( مغ تخريرات تشسية االقاليع 51السذاريع الججيجة يدتثشى مغ ذلظ السحافطات السحخرة كتكػف ندبتيا )
( مغ قانػف السػازنة 59%( الى السذاريع الججيجة   استشادا الحكاـ السادة )51لمسذاريع السدتسخة كندبة )

 . 9109( لدشة 0االتحادية رقع )
 

 خطيط :ـصالحيات وزيــخ الت
 -لػزيػػخ التخصيط البت في القزايا االتية : 

%( خسدة 05%( عذخة مغ السائة كلغاية )01زيادة مبمغ االحتياط لمسقاكلة كاالعساؿ لسا زاد عغ ) -أ  -0
 عذخ مغ السئو مغ مبمغ السقاكلة كضسغ الكمفػة الكمية لمسذخكع أك العسل .

%( )عذخة مغ السائة ( كلغاية 01ساؿ بسا زاد عغ )زيادة مبمغ االحتياط لمسقاكلة كاالع –ب  -0
%)خسدة كعذخكف مغ السئة( مغ مبمغ السقاكلة كضسغ الكمفة الكمية اك العسل فيسا يتعمق بالسذاريع 95

مخفق كتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع  9108( لدشة /349السذسػلة بقخار مجمذ الػزراء رقع )
 . 06/9/9108( في 39983/اعساـ/01/0)ش.ز.ؿ/

%( )ثالثػف 31%( )خسدة كعذخكف مغ السائة ( كلغاية )95زيادة مبمغ االحتياط لسا زاد عغ )  -ج -0
مغ السائة ( مغ مبمغ العقج كضسغ الكمفة الكمية بالشدبة لعقػد التدميح كعقػد تجييد السعجات كاالجيدة 

 االمشية ك العدكخية ضسغ الكمفة الكمية لمسذخكع اك العسل .
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حتياط لمسذاريع كاالعساؿ كاف كانت الديادة تؤدؼ الى زيادة الكمفة الكمية مع مخاعاة ما كرد زيادة مبمغ اال-9
 أ ( ادناه . – 5بالفقخه ) 

% )اثشاف  مغ السئو( عمى الشدب الػاردة لرالحيات 9زيادة مبمغ السخاقبة كاالشخاؼ بشدبة التديج عمى -3
 كمية لمسذخكع اك العسل  الػزيخ السختز لمسقاكالت كاالعساؿ كضسغ الكمفة ال

تخفيس الكمف الكمية كالتخريرات الدشػية لمسذاريع كاالعساؿ السجرجة في ججاكؿ السشياج االستثسارؼ -4
 ات الدشػيو الى مذاريع اخخػ .   بشاء عمى شمب الجيو السشفحه مغ خالؿ اجخاء السشاقمو لمتخرير

فة السذخكع اك العسل السجرج في ججاكؿ السشياج % مغ كم 95زيادة الكمفة الكمية بسا ال يتجاكز  -أ-5
بشاءًا عمى شمب الجية السشفحة كمعدزة بسبخرات كدراسة ججكػ فشية  خالؿ عسخ السذخكعاالستثسارؼ 

في 085كاقترادية اك تقخيخ فشي كافي مع مخاعاة ماكرد بقخارؼ لجشة الذؤكف االقترادية السخقسيغ س.ؿ/
كيدتثشى مغ الشدبة اعاله مذاريع تدجيج الحدابات لمسذاريع  06/7/9103في  997ك س.ؿ/ 05/5/9103

السشجده كالسححكفة كاالستسالكات كالسذاريع السدحػب العسل فييا  لغخض التشفيح عمى حداب السقاكؿ السخل 
 بالتداماتو.

بشاءًا عمى زيادة التخريرات الدشػية لمسذاريع كاالعساؿ السجرجو في ججاكؿ السشياج االستثسارؼ  –ب -5 
 شمب الجية السشفحه مغ خالؿ اجخاء السشاقالت االصػليو .

السرادقة عمى تقاريخ كدراسات الججكػ الفشية كاالقترادية كاالثخ البيئي  لمسذاريع كاالعساؿ االستثسارية  -6
 ك / أك  تقخيخ فشي كافي لمسذاريع الخجمية كتعجيالتيا .

لجيات غيخ السختبصة بػزارة كالسشطسات السيشية كالقصاع الخاص تذكيل المجاف مغ مشتدبي الػزارات كا -7
 لمقياـ بسياـ أك دراسات تتعمق بالسػازنة أكدعػة السختريغ لمتجاكؿ معيع عشجما تقتزي شبيعة القزايا ذلظ

اعادة ادراج السذاريع كتخريز السبالغ الالزمة ضسغ الكمف الكمية السباب تعػد الى اجخاء تدػيات -8
 شػات سابقة عمى اف اليؤدؼ ذلظ الى صخؼ فعمي .قيجية لد

ادراج كإعادة ادراج السذاريع كاالعساؿ كتاميغ السبالغ الالزمة لمتشفيح عغ شخيق اجخاء السشاقمة كضسغ   -أ-9
التخريرات الدشػية لمػزارة السعشية اك الجية غيخ السختبصة بػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة 

ؼ مرادر تسػيل اخخػ )السشح كالتبخعات (عمى اف ال يؤثخ ذلظ عمى تشفيح السذاريع كاالعساؿ بأقميع اك ا
( اعاله ككتاب االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع  5,  4السشاقمة مشيا مع مخاعاة ما كرد بالفقختيغ ) 

/ 69ب( كالسادة ) –/ اكاًل / أ  69مع مخاعاة احكاـ السادة ) 09/5/9105في  31/05/05943ش.ؿ/أ/ 
/اكاًل (  مغ قانػف 47ثانيًا ( بعج استحراؿ مػافقة مجمذ الػزراء عشج تػفخ التخريز السالي كالسادة )

 . 9109( لدشة 0السػازنة االتحادية رقع )
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يتع تقجيع الصمبات السحكػرة في الفقخة )أ( اعاله ابتجاءًا مغ تاريخ  نذخ قانػف السػازنة العامة  –ب -9
باستثشاء السذاريع التي تسػؿ مغ تخريرات  31/9/9109بالجخيجة الخسسية كلغاية  9109ة لعاـ /االتحادي

 التسػيل السذتخؾ .                        
ححؼ السذاريع مغ ججكؿ السشياج االستثسارؼ اك احج مكػناتيا بشاءًا عمى مقتزيات السرمحة العامة  -01

 كبالتشديق مع صاحب العسل .
الجية السشفحة بيغ الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػػػزارة اك االقميع اك السحافطة غيخ السشتطسة  تغييخ-00

 بأقميع بسػافقة الجيتػػيغ السعشيتيغ .
تغييخ اسع السذخكع اك العسل بشاءا عمى شمب الجية السشفحة كبسا ال يؤدؼ الى تغييخ في شبيعة  -09

 السذخكع كاىجافو ككمفتو كتخريراتو .
 اصجار ك تعجيل التعميسات كالزػابط االتية  :  – 03
 9105( لدشة 0تعميسات ترشيف شخكات السقاكالت كالسقاكليغ كاالدراج في القائسة الدػداء رقع ) –أ 

بسػجب البياف  03/8/9105الشافحة بتاريخ  03/7/9105في  4379السشذػرة بالػقائع العخاقية بالعجد 
كالزػابط الػارده بكتاب  90/9/9105في  4380الػقائع العخاقية ذؼ العجد  الترحيحي السشذػر في جخيجة

 اك ما يحل محميا. 96/01/9106في  4/5/99599كزارة التخصيط السخقع 
ب ػ التعميسات الحدابية لتشطيع اسذ احتداب السبالغ السرخكفة لتشفيح مذاريع السػازنة االستثسارية السخقسة 

  9110( لدشة 8)
 السعجلو . 9100(لدشة 3ج ػ تعميسات التشفيحالسباشخ رقع ) 
 4/5/3788ككتاب كزارة التخصيط السخقع / 9108( لدشة / 0تعميسات تشفيح االعساؿ بصخيقة االمانة رقع ) -د

( 95كضػابط تشفيح االعساؿ باسمػب التشفيح امانة لالعساؿ التي التديج مبالغيا عغ )  03/9/9108في 
في  4/5/96550السعسسة بكتاب كزارة التخصيط السخقع  9108( لدشة /00رقع )مميػف ديشار 

كضػابط تشفيح االعساؿ باسمػب التشفيح امانة لالعساؿ السشفحة مغ قبل الدفارات كالسمحقيات  09/00/9108
لسخقع السعسسة بكتاب كزارة التخصيط / الجائخة القانػنية ا 9108( لدشة /03كالسسثميات خارج العخاؽ رقع )

  3/0/9109في  4/4/017
 . الػثائق القياسية الستخررة -ىػ 
 كالزػابط كالتعميسات الرادرة بذانيا . 9104( لدشة 9تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع ) -ك
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السعجلة اسذ دراسات الججكػ الفشية كاالقترادية كالتقييع الالحق  0984( لدشة 0تعميسات رقع ) -ز  
الرادرة عغ مجمذ التخصيط السمغى اسذ دراسات الججكػ لسذاريع التشسية كالرادرة لسذاريع التشسية 

 . 97/01/9118في  433بسػجب كتاب كزارة التخصيط السخقع 
 9104( لدشة /9تخػيل لجشة الصاقة صالحية مشح االستثشاءًا مغ تعميسات تشفيح العقػد الحكػمية رقع ) -ح

مخفق كتاب  9108( لدشة /34استشادًا لقخار مجمذ الػزراء رقع ) لسذاريع القصاعات الستخررة بيا حرخاً 
 . 6/09/9108في  01/0/9/00/49579االمانة العامة لسجمذ الػزراء السخقع ش.ز.ؿ/

 
اسذ كقػاعج كمعاييخكضػابط صخؼ مبالغ االشخاؼ كالسخاقبة الػارده الى كزارة التخصيط عغ اجػر  -ط

 كالتجريبيةالخجمات االستذاريو التي تقجميا لمػزارات لالغخاض السكتبية كالفشية كالتعاقجية كالقانػنية 
كخارجيا الستسثمة بجائختي السػازنة  كالجيات الدانجه ليا داخل الػزارة كالتقييع الالحق لمسذاريعكاالحرائية 

اكاًل( مغ صالحية الػزيخ السختز اك -06في كزارة السالية كالسذار الييا في السادة ) كالقانػنية كالسحاسبة
 رئيذ الجية السختبصة بػزارة اك السحافع اك اميغ بغجاد. 

 . 7/01/9109في  7/9/5/09603ضػابط اكامخ التغييخ الػاردة بكتاب كزارة التخصيط السخقع  -ؾ
تحػيل السبالغ السعتسجة لتشفيػح السذاريع مغ العسمة السحمية الى العسمة االجشبية بشاء عمى شمب الجيو  -04

 السشفحه .
مشاقمة السػاد الفائزة كالسكائغ كالسعجات السسمػكة لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بيغ السذاريع  -أ -05

ستثسارؼ لمجيات السشفحة عمى اف تشدؿ قيستيا مغ الكمفة الكمية لمسذاريع السجرجة في ججاكؿ السشياج اال
 السشقػلة مشيا كعمى اف اليؤثخ ذلظ عمى شبيعة السذخكع السشقػلة مشو.

مشاقمة السػاد كالسعجات غيخ السدتخجمة السسمػكة لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة الى  –ب -05
سشياج االستثسارؼ لمجيات السشفحة عمى اف يتع اجخاء التدػيات القيجية مذاريع اخخػ مجرجة في ججاكؿ ال

 الحتداب قيستيا عمى كمفة السذاريع السشاقمو الييا . 
لػزيخ التخصيط اجخاء السشاقالت بيغ تخريرات السذاريع االستثسارية لمػزارات كالجيات غيخ السختبصة  -06

مػافقة الجيات ذات العالقة معدزًا بتأييج دائخة السحاسبة في كزارة بػزارة كالسحافطة كتذكيالتيا بعج استحراؿ 
  .السالية بتػفخ االمػاؿ السصمػبة كمتابعتيا كاشعار كزارة السالية / دائخة السػازنة

لػزيخ التخصيط االتحادؼ اجخاء مشاقمة تخريرات السذاريع االستثسارية نتيجة لتغييخ جية تشفيح  -07
 اؽ الى كحجة انفاؽ ضسغ الػزارة الػاحجة بشاءًا عمى شمب الػزيخ السختز.السذخكع مغ كحجة انف
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لػزيخ التخصيط االتحادؼ اجخاء مشاقمة تخريرات السذاريع االستثسارية نتيجة لتغييخ جية تشفيح   – 08
ارة السذخكع مغ كحجة انفاؽ تابعة لػزارة اك جية غيخ مختبصة بػزارة اك محافطة الى كحجة انفاؽ تابعة لػز 

اخخػ اك غيخ جية مختبصة بػزارة اخخػ اك محافطة كعمى اف يتع نقل تخريرات السذخكع السخاد تغييخ جية 
 تشفيحه الى تخريرات السذاريع االستثسارية االخخػ العائجة لػحجة االنفاؽ السصمػب تغييخ جية تشفيحىا

%( مغ تخريرات مذاريع 5شدبة )لػزيخ السالية كالتخصيط االتحادييغ صالحية اجخاء السشاقمة ب -أ-09
/ أ( مغ قانػف السػازنة  4/اكاًل / 9تشسية االقاليع الى ستخاتيجية التخفيف مغ الفقخ   استشادا الحكاـ السادة )

 . 9109( لدشة  0االتحادية رقع ) 
ليع الى لػزيخ التخصيط االتحادؼ بشاءًا عمى شمب السحافع تغييخ نػع تسػيل السذخكع مغ تشسية االقا -ب-09

 الى البتخكدالر  تغييخ تسػيموالبتخكدكالر كبالعكذ عمى اف يتع نقل التخريرات السالية لمسذخكع الحؼ جخػ 
لشفذ السحافطة اك الى تخريرات مذاريع اخخػ لمبتخكدالر في الى مذاريع اخخػ عائجه الى تشسية االقاليع 

 السحافطة .شفذ الى مذاريع تشسية االقاليع كلحالو تغييخ التسػيل 
البت في التعػيزات التي يصالب بيا السقاكلػف كفقا لمقانػف كنرػص العقج كفي حجكد الكمفة الكمية    -91

عمى أف يتع تقجيع الصمب مغ خالؿ الجية السشفحه لمسذخكع معدزاً بخأييا  كلسخة كاحجةلمسذخكع اك العسل 
 . ( مغ ىحه الرالحيات ػػػ أ 5مع مخاعاة ما كرد بالفقخه ) بخرػص شمب التعػيس 

لػزيخ التخصيط االتحادؼ تعجيل مػاقع السذاريع داخل حجكد السحافطة الػاحجة كالسجرجة في السشياج -90
 االستثسارؼ بشاءا عمى اقتخاح الجية السشفحة.

تعجيل مكػنات السذخكع كبشاًء عمى شمب الجية السشفحة مع بياف االسباب كالسبخرات التي تحتاج الى  -99
 ادة الكمفة الكمية .زي

اضافة مكػف ججيج لمسذخكع كبشاءًا عمى شمب الجية السشفحة مع بياف االسباب كالسبخرات التي تحتاج  -93
 /أ( مغ الرالحيات اعاله.5الى زيادة الكمفة الكمية كمخاعاة ماكرد بالفقخة )

العسل الػاحج  بجءًا مغ استحجاث مكػف اك مكػنات ججيجة اك ححؼ مكػف اك مكػنات لمسذخكع اك   -94
ادراج السذخكع اك العسل في السشياج االستثسارؼ كضسغ الكمفة   الكمية كالتخريرات الدشػيو لحلظ السذخكع 

  أك العسل مع أعالـ كزارة التخصيط.
تعجيل كمف مكػنات السذخكع اك العسل ضسغ حجكد الكمفة كالتخريرات الدشػية بعج مػافقة كزارة  -95

مخاعاة عجـ تجاكز ندب االشخاؼ كالسخاقبة السخررة لمسذخكع فيسا يتعمق بالشفقات الجارية التخصيط مع 
 1لمسذخكع 
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لػزيخ التخصيط االتحادؼ مشاقمة التخريرات بيغ السذاريع السجرجة ضسغ الججاكؿ الخاصة لكل لكل  -96
كحجات االنفاؽ التابعة لكل مشيع كحجة انفاؽ تابعة لكل كزارة اك جية غيخ مختبصة بػزارة اك السحافطة اك بيغ 

بشاءًا عمى شمب الجيات السشفحة معدزًا بتاييج دائخة السحاسبة في كزارة السالية بتػفيخ االمػاؿ السصمػبة الجخاء 
مغ الدشة الحالية كاشعار كزارة السالية / دائخة السػازنة لغخض تشفيح السشاقمة مجار  0/09السشاقمة كذلظ لغاية 

 .البحث
اتحة مجمذ الػزراء / لجشة الذؤكف االقترادية لمشطخ في جسيع القزايا التي تتعمق بتشفيح السذاريع مف -97

 . اعاله الرالحيات خارج تقع كالتي االتحادية السػازنة في السجرجةاالستثسارية 
االىػار لػزيخ التخصيط اشالؽ الرخؼ لالعساؿ كالسذاريع االستثسارية بسا فييا مذاريع بخنامج انعاش  -98

 السعتسجة ضسغ مػازنة الػزارات كالجيات غيخ السختبصة بػزارة اك السحافطة .
/ عمى كزيخ السالية كالتخصيط االتحادييغ اعادة تخريز مدتحقات السقاكليغ السجرجة ضسغ السػازنة 99

الى مػازنة  %( كالتي لع يجخؼ تسػيميا مغ الدشجات خالؿ الدشة السحكػرة41البالغة ) 9107السعجلة لدشة /
عمى اف يتع دفعيا كدشجات الى مدتحقييا باالضافة الى اعادة تخريز مدتحقات السقاكليغ  9109عاـ /

كالتي لع  9108%( السجرجة تخريراتيا ضسغ السذاريع االستثسارية لمسػازنة العامة االتحادية لدشة /31)
بل ديػاف الخقابة السالية استشادًا الحكاـ كبعج استكساؿ تجقيقيا مغ ق 9109يجخؼ تسػيميا الى مػازنة عاـ /

 . 9109( لدشة / 0/ثانيًا(  مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )98السادة )
/الداـ كزارة التخصيط كالػزارات كافة بعجـ ادراج اؼ مذاريع ججيجة لمػزارات التي تع نقل صالحيتيا الى 31

السعجؿ عجا السذاريع  9118( لدشة /90حافطات رقع )( مغ قانػف الس45السحافطات بسػجب احكاـ السادة )
/اكاًل( مغ قانػف 9( مغ السادة )6االستخاتيجية التي تحجد كفقًا لرالحية كزيخ التخصيط استشادًا الحكاـ الفقخة )

 9109( لدشة /0السػازنة االتحادية رقع )
دة مغ السدارعيغ عغ قخكض مذاريع /لػزيخؼ السالية كالتخصيط االتحادييغ اعادة تخريز السبالغ السدتخ 30 

عمى اف تخرز  9109السبادرة الدراعية السدتمسة مغ قبل الفالحيغ لالعػاـ الدابقة الى مػازنة عاـ /
( مغ قانػف االدارة 4( مغ القدع )0حرخًا السذاريع السبادرة الدراعية لمسرخؼ الدراعي استثشاء مغ الفقخة )

( لدشة 0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع ) 90الحكاـ السادة ) استشاداً  9114لدشة  95السالية رقع /
/9109 1 

/لػزيخؼ السالية كالتخصيط االتحادييغ اضافة مبالغ عغ عقػد التخاخيز التي تع تحػيميا الى شخكات الشفط 39
( 9108ك  9107االجشبية عيشًا كلع يجخؼ التدػيات السالية بذأنيا مغ قبل دائخة السحاسبة خالؿ عامي )
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استشادًا الحكاـ السادة  9114لدشة / 95( مغ قانػف االدارة السالية رقع /4( مغ القدع )0استثشاء مغ الفقخة )
 . 9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )93)

فذ عمى كزارة السالية اعادة تخريز السبالغ السخصجة لالنفاؽ االستثسارؼ لكافة كحجات االنفاؽ كلش -33
السذخكع دكف الترخؼ بيا لسذاريع اخخػ استثشاءًا مغ قانػف االدارة السالية الشافح  استشادا الحكاـ السادة 

بعج قياـ كزارة الشخصيط باصجار القخار بذأف  9109( لدشة 0/ رابعًا( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )47)
التي لع يجخؼ صخفيا لغخض  9108ثسارية لعاـ /كل مشيا متزسشة التخريرات الستبقية مغ السذاريع االست

كسيتع الشطخ بالصمب عشج اعجاد  9109معخفة السبالغ التي سيتع تجكيخىا في ضػء كجػد الػفخة السالية عاـ /
الدراج نز يخػؿ كزيخؼ السالية كالتخصيط باعادة  9191مذخكع قانػف السػازنة االتحادية لعاـ /

 لسػارد السالية الستاحة .التخريرات مجار البحث في ضػء ا
عمى كزيخؼ السالية كالتخصيط االتحادييغ اعادة تخريز مدتحقات السقاكليغ الى تخريرات مػازنة  -34

كيتع تدجيجىا عغ شخيق سشجات ترجر بيحا  9107كالتي لع يتع تسػيميا في الدشة السالية / 9109عاـ /
كالتي لع يجخؼ تسػيميا الى مػازنة  9108لدشة / %( السخصجة ضسغ السػازنة العامة االتحادية31الغخض )

 . 9109( لدشة 0/ اكاًل( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )99استشادا الحكاـ السادة ) 9109عاـ /
لػزيخ السالية االتحادؼ صالحية اضافة تخريرات لغخض اشفاء الدمف لمدشػات الدابقة لغاية  - 35

جة لقػانيغ نافحة كبعج اف يتع تجقيقيا مغ قبل ديػاف الخقابة السالية كالتي صخفت نتي 30/09/9108تاريخ 
االتحادؼ كمرادقة مجمذ الػزراء االتحادؼ عمييا عمى اف تكػف ىحه الدشة االخيخه لتدػيتيا استشادًا الحكاـ 

في  954ككتاب دائخة السحاسبة السخقع / 9109( لدشة /0( مغ قانػف السػازنة االتحادية رقع )03السادة )
 كحدب الزػابط التالي:ػػ  7/0/9108
 قياـ دائخة السحاسبة بتجقيق كتأييج مبالغ الدمف السرخكفة في سجالتيا كبالتشديق مع االدارات السعشية .-أ

اثبات السبالغ السعادة مغ ىحه الدمف مغ قبل تمظ الجيات كيتع تبػيبيا حدب اكجو الرخؼ كحدب -ب
تبػيب الباب كالقدع في حالة كػف الدمف محدػبًا عمى الشفقات الجارية سػاء تبػيب السػازنة الدشػية مع ذكخ 

مجار البحث كلبعس الػزارت كالجيات  التي ليا تخريرات مجرجة ضسغ السػازنة العامة لمجكلة لمدشػات
باالضافة الى اف يتع  9109غيخ السختبصة بػزارة كحدب التبػيب السعسػؿ بو ضسغ قانػف السػازنة لعاـ /

لتشديق مع كزارة التخصيط بذأف تجقيق مبالغ الدمف التي تخز السذاريع االستثسارية كالتي ليا تخريرات ا
مجرجة ضسغ السػازنة االتحادية لمدشػات مجار البحث لغخض تسكشيا مغ اصجار القخار السشاسب بذأف 

ة لكل سشة كتأييج ديػاف اضافتيا كاشعار دائخة السحاسبة لغخض التجقيق كالسصابقة مع الحدابات الختامي
 الخقابة السالية عمييا كاشعار دائخة السػازنة بذأف كضع التخريرات السالية ليا .
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قياـ الجكائخ السعشية بتقجيع مػازيغ السخاجعة معدزة بأدلة اثبات الى دائخة السحاسبة مػضحًا فييا مبالغ -ج
يخز الشفقات الجارية اك االستثسارية بعج  الدمف السخصجة في حداباتيا اك حدابات دائخة السحاسبة فيسا

 تجقيقيا مغ قبل ديػاف الخقابة السالية .
تقـػ دائخة السحاسبة بتدكيج السػازنة بججاكؿ تفريمية مجققة كمػضح فييا مبالغ الدمف كالجيات السرخكؼ -د

حادية لالعػاـ مجار ليا مؤيجة بحلظ صحة البيانات الػاردة فييا كالسجرجة تخريرات ليا ضسغ السػازنة االت
 البحث كلكل سشة عمى حجه .

تقػـ دائخة السػازنة بخفع التػصية الى مجمذ الػزراء االتحادؼ التخاذ قخار بأشفاء كاضافة التخريرات -ق
السالية ليا دكف اف يتختب عمييا صخؼ فعمي كال غخاض التدػية القيجية كعمى اف تكػف ىحه الدشة االخيخة 

 بتدػيتيا .
 

 
 


