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the lesson-1-Governmental organizations 

 Definition of government activity: 

Governmental activity is defined from the point of view of government accounting are 

all organizations that exercise legislative, judicial or executive powers of  

government in administrative, financial or economic fields. 

 

 

 Environment and Characteristics Governmental activities 

 do not attempt to earn a profit—and most are exempt from income taxes. 

 owned collectively by their constituents; because ownership is not evidenced by 

equity shares that can be sold or traded. 

 contributing financial resources to the organizations do not necessarily receive a 

direct or proportionate share of their services. For example, homeowners pay 

property taxes to finance public schools even if they do not have children in school. 

 Their major policy decisions, and perhaps some operating decisions, typically are 

made by majority vote of an elected or appointed governing body . 

 Decisions usually  made —in meetings open to the public—and most have “open 

records” laws that make their accounting and other records open to the public. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

The major types of government and nonprofit organizations may be classified as: 

 Governmental. 

 Educational. 

 Health and welfare. 

 Religious. 

 Charitable. 

3. Sources of Financial Resources 

 Governments have the unique power to force involuntary financial resource 

contributions through taxation—of property, sales, and income—  charges for 

services provided. 

 Religious charitable organizations usually rely heavily on donations, although they 

may have other revenue sources 

 Some colleges and universities rely heavily on donations and income from trust 

funds; others depend primarily  and state grants, and/or tuition 

 Hospitals and other health care organizations generally charge their clientele, , 

federal and state grants, and bequests. 

 

 

 

 

 

 

 والقضائية التشريعية السلطة تمارس التي المنظمات وجميع الحكومية المحاسبة نظر وجهة من الحكومي النشاط ويعرف

 .واالقتصادية والمالية اإلدارية المجاالت في للحكومة والتنفيذية

 االنشطة الحكومية البيئة والخصائص

 .الدخل على الضرائب من معفاة واألكثر الربح كسب تحاول ال .1

 .تداولها أو بيعها يمكن التي األسهم خالل من إثباتها يتم ال الملكية ألن ؛ ناخبيها قبل من جماعي بشكل مملوكة .2

 المثال، سبيل على. خدماتها من متناسبة أو مباشرة حصة بالضرورة تتلقى ال للمنظمات المالية بالموارد المساهمة .3

 .المدرسة في أطفال لديك يكن لم لو حتى العامة المدارس لتمويل العقارية الضرائب دفع المنازل وأصحاب

 أو منتخبة حاكمة هيئة أصوات بأغلبية ، التشغيل قرارات بعض وربما ، الرئيسية السياسة قرارات اتخاذ يتم ما وعادة .4

 معينة

 تجعل التي" المفتوحة السجالت" قوانين لديها ومعظمها - للجمهور المفتوحة االجتماعات في - القرارات اتخاذ يتم ما عادة .5

 للجمهور مفتوحة السجالت من وغيرها المحاسبية السجالت

 

 

 

 الحكومية 
 .التعليمية 
 .الصحة والرعاية الرعاية  االجتماعية 
 .الدينية 
 الخيرية 

 المالية الموارد مصادر
 على - الضرائب فرض خالل من المالية الموارد في طوعية غير مساهمات لفرض فريدة بسلطة الحكومات تتمتع .1

 .المقدمة الخدمات رسوم - والدخل والمبيعات الممتلكات
 أخرى دخل مصادر لديها يكون قد أنه من الرغم على ، التبرعات على كبير بشكل عادة الدينية الخيرية المنظمات تعتمد .2
 بشكل اآلخرون يعتمد ؛ االستئمانية الصناديق من والدخل التبرعات على كبير بشكل والجامعات الكليات بعض تعتمد .3

 الدراسية الرسوم أو/  و الحكومية المنح على أساسي
 الفيدرالية والوصايا والمنح ، عمالئها من رسوًما عام بشكل األخرى الصحية الرعاية ومؤسسات المستشفيات تتقاضى .4

 .وحكومية
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4. The  types of government  organizations 

 

Governmental economic organizations. 
 

Governmental administrative organizations. 
 

It is the one that is totally or partially 

owned by the government and exercises 

the economic activity involved in the 

production of goods and the provision of 

services, such as the extractive industries, 

the food industries ........ etc. 

It is the one that carries out (sovereign) 

service activity, such as defense, security, 

health, education, etc.,  

 

الحكومية االقتصادية المنظمات الحكومية اإلدارية المنظمات .  

 االقتصادي النشاط ويمارس جزئيًا كليًا الحكومة تملكه الذي هو

 الصناعات أو مثل ، الخدمات وتقديم السلع بإنتاج المتعلق

إلخ........  الغذائية والصناعات االستخراجية  

 والصحة واألمن الدفاع مثل ،( سيادي) خدمي نشاط ينفذ الذي هو

ذلك إلى وما ، والتعليم  

 

 

4. Definition of government accounting 

It is a set of rules and foundations issued by the government to regulate and record the 

movement of funds in and out of government organizations with central funding, 

control that money and prepare financial reports. 

 

 

 

5. objectives of government accounting 

 The recording of financial transactions in the accounting books homogeneous 

lead to the issuance of consolidated results. 

 Control of government funds in the collection and payment in accordance with 

the laws. 

 Providing data and information that help in monitoring the implementation of 

the budget and taking timely decisions. 

 Disclosure of the financial position at the end of the year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحكومية المحاسبة تعريف

 الحكومية للمنظمات والخارجة الداخلة االموال حركة وتسجيل لتنظيم حكومة عن الصادرة واالسس القواعد من مجموعة هي

 المالية التقارير واعداد االموال تلك على والرقابة المركزي التمويل ذات

 أهداف المحاسبة الحكومية 

 موحدة نتائج اصدار الى تؤدي متجانسة محاسبية دفاتر في المالية العمليات تسجيل . 

 القوانين وفق والدفع التحصيل في الحكومية االموال على الرقابة . 

 المناسب بالوقت القرارات واتخاذ الموازنة تنفيذ متابعة على تساعد التي والمعلومات البيانات توفير  

 السنة نهاية في المالي المركز عن االفصاح 
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6.The organizational structure of governmental accounting system and internal 

control . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. primary sources of  accounting and financial reporting for businesses 

governments and not profit organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8. objectives of financial reporting  

Not- profit  
organizations 

Federal government  State and local  governments  No 

Making resource 
allocation decisions 

Budgetary integrity  Comparing actual financial results 
with the legally adopted budget  1.  

بالميزانية المعتمدة مقارنة النتائج المالية الفعلية  سالمة الميزانية اتخاذ قرارات تخصيص الموارد

 قانونًا

Assessing services and Operating Assessing financial condition and 2.  

accounting system in iraq 

Central             

 ) المركزي(

Decentralization 

 )الالمركزي (

It is the association of governmental 

organizations with the public coffers in the 

governorates center, if there is no separate 

account unit 

Governmental organizations are not 

linked to the public treasury, and every 

governmental organization has an 

independent accounting unit 
 جهة ولكل ، العامة بالخزينة الحكومية الجهات ترتبط ال

 مستقلة محاسبية وحدة حكومية

 المحافظات مركز في العامة بالخزينة الحكومية الهيئات ارتباط هو

 منفصلة حسابات وحدة وجود عدم حالة في

Financial accounting 

foundation 

Governmental accounting 

board ( GASB) 
Financial accounting 

standards board ( FASB) 

Business ( por-profit) 

organizations  

Non-governmental not – 

for-profit organizations   

State and local 

governmental organizations  

Governmental and 

departments 
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ability to provide 
services 

performance results of operations 

تقييم الخدمات والقدرة على تقديم 

 الخدمات

 تقييم الوضع المالي ونتائج العمليات األداء التشغيلي

Performance 
evaluation 

Stewardship Assessing in determining 
compliance with financial related 
laws , rules and regulations 3.  

التقييم في تحديد االلتزام بالقوانين واألنظمة  اشراف تقييم االداء

 واللوائح المالية ذات الصلة

Assessing economic 
resources obligations 
net resources and 
changes in them 

Adequacy of system 
and controls 

Assessing in evaluating efficiency 
and effectiveness 

4.  

 االقتصادية الموارد تقييم
 الموارد صافي االلتزامات

 فيها والتغيرات

 والفعالية الكفاءة تقييم والضوابط النظام كفاية

9. basic financial statements 

 Balance sheet  . 

 Statements of net cost . 

 Statements of changes in net position . 

 Statements of budgetary resources. 

 Statements of financing . 

 Statements of custodial activity. 

 

10. basis of government accounting 

 accrual basis of accounting. 

This basis is considered that the revenue is realized on the date of its collection and 

that the expense is recognized on the date of disbursement. 

 

 

 Cash basis – Accounting. 

Revenue is realized on the date of performing the service or providing the good to 

others, whether or not it occurred during the accounting period, and the expenses 

are recognized on the date of obtaining the service or commodity, whether paid or 

not during the accounting period. 

 

 العمومية الميزانية  . 

 التكلفة صافي البيانات. 

 المركز صافي في التغيرات بيانات. 

 وازنةالم موارد بيانات. 

 التمويل بيانات. 

 الحراسة نشاط بيانات 

 صرف تاريخ في به يعترف المصروف وأن تحصيله تاريخ في  يتحقق االيراد أن االساس هذا يعتبر

 ، المحاسبية الفترة خالل تحصل لم أو حصلت سواء للغير السلعة تقديم أو الخدمة أداء تاريخ في االيراد يتحقق

 الفترة خالل تدفع لم أو دفعت سواء السلعة أو الخدمة على الحصول تاريخ في بالمصروفات يعترف كما

 . المحاسبية



 سابعا/ اهداف الموازنة العامة   

أهداف تخطيطية-1  

                                                                                     التي يجب ان تتحقق واصبح الربط بين التقديرات التقديرات وبينتركزعلى االحداث المستقبلية 

   تحقيق االهداف مسالة اساسية ضمن الفترة الزمنية المعتمدة .

اهداف رقابية -2  

   يمكن ان يحدد الهدف الرقابي للموازنة العامة بكونها االداة للرقابة المركزية على المال العام  

الفعلي وتعديل االنحرافات يعتبر المهمة االساسية   يق التقديرات عند تنفيذ الموازنة واقتراب التخطيط من التنفيذ وان تحق
 لالهداف الرقابية 

اهداف سلوكية -3  

بحيث  تركز على الدور الذي تلعبة الموازنة في قياس االداء وطرق هذا القياس والتقارير الخاصة ببيانات اداء العمل لالفراد 

 تساعد على توجية وتطوير وتنظيم االدارة الحكومية .

 

 ثامنا/قواعد ومبادئ اعداد الموازنة العامة للدولة  

-:الموازنة   شمولمبدأ -1  

وهي ادراج جميع عناصر النشاط المالي من نفقات وايرادات عامة دون اغفال اي جانب من مكوناتها فضال عن عدم القيام 

كونات بحجة ايجاد صافي االيرادات او صافي النفقات .باي مقاصة بين هذة الم  

 

-:سنوية الموازنة  مبدأ-2  

السلطة التشريعية  وهو ان تغطي التقديرات للنفقات وااليرادات سنة واحدة بحيث تستقل كل سنة بنفقاتها وايراداتها لتمكن    

 من فرض رقابة مستمرة على اعمال السلطة التنفيذية .

 

   -:مبدأ وحدة الموازنة-3

ت في جانب مع كافة االيرادات في الجانب االخر  يقتضي أن تعد الموازنة العامة بوثيقة واحدة يتضمن كافة تخصيصات النفقا

وتساعد هذة القاعدة على التعرف على حقيقة المركز المالي للدولة وتحدد حجم العجز او الفائض في موازنة من الموازنة 

.الدولة  

 

   -:مبدأ توازن الموازنة-4

 النظرية التقليدية لمبدأ توازن الميزانية ينبغي أن تكون : 

 مجموع تقديرات االيرادات العامة = مجموع تقديرات النفقات العامة 

اما النظرة الحديثة ينصرف الى التوازن االقتصادي الشامل ) التوازن بين الدخل القومي المتوقع وبين االنفاق القومي المتوقع 

 ) 



 تاسعا/تقسيمات الموازنة العامة   للدولة في العراق 

الداري التقسيم ا-1  

التقسيم االقتصادي -2  

التقسيم النوعي-3  

التقسيم الوظيفي -4  

 



 

 جامعة النهرين كلية اقتصاديات اعمال                            

 ماجستير رقابة محاسبية ومالية 

 

 

 

 

 

  حميد االسم: فرح رافد

 )اإليرادات(الموازنة العامة 

 هاشم  كاطعا .م .د صدام 

 

 

 

 

0202- 0202 

 



  إليرادات العامةا

من األحوال على حجم اإليرادات المتوقعة  اإلنفاق العام يتوقف في كثير عنصرًا هامًا من عناصر موازنة الدولة حيث أن حجم 
 للدولة وبالتالي فان الخدمات التي توفرها الدولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم إيراداتها )الكساد ـ االنتعاش االقتصادي(. 

 المعالجات القيدية لحساب اإليرادات العامة 

 

او البنك ( من ح / الحزينة العامة ) الصندوق   

العدد  –ماده  –الى ح / نوع   

ضريبة عقار أساسية و  002222 مروان استلم امين الصندوق هيئة الضرائب من السيد 7/1/0202بتاريخ  -مثال :
ضريبة عقار إضافية  102222  

 من ح / الصندوق 

 الى مذكورين 

ح / ضريبة العقار األساسية  002222  

ح/ ضريبة العقار اإلضافية  102222  
بصورة زائدة  لإليراداتلمعالجة القيدية ا  

  11/01لغاية  1/1اكتشف خطا الزيادة في نفس السنة المالية من  األولى:الحالة 

فصل  –مادة  –من ح / نوع   

 الى ح/ االمانات المتنوعة / باسم الجهة 

 إعادة مبلغ الزيادة الى جهة : 

 من ح / االمانات المتنوعة 

 الى ح / البنك 

 
 

(  11دينار من احر المكفلين كا ايراد لحساب العدد ) 70022استلمت دائرة الضريبة مبلغ  0/1/0202بتاريخ  -1 -مثال :
(  002/ 7( ضريبة الدخل بموجب مستند القيد ) 1ضريبة على الدخول والثروات المادة )  

مبلغ زائد وتم اجراء تعديل القيد  10222اكتشف اثناء التدقيق ان هناك مبلغ قدرة  00/12/0202 بتاريخ -0  

سدد محاسب الوحدة الفرق المبلغ المستلم الى مكلف عند مرجعتة دائرة الضريبة  7/10/0202بتاريخ  -1  

  -الحل :



0/1/0202 قيد استالم اإليرادات في : -1  

من ح / البنك   700220  

الى ح / ضريبة الدخل  070022  

00/12/0202 قيد اكتشاف الزيادة في اإليرادات في : -0  

من ح / ضريبة الدخل  10222  

الى ح/ االمانات المتنوعة  10222  

7/10/0202قيد إعادة الزيادة في : -1  

من ح / االمانات المتنوعة  10222  

الى ح / البنك  10222  

اكتشاف الزيدة في اإليرادات في السنة الالحقة من استالم اإليرادات وضمن الفترة الختامية  -الحالة الثانية :  

العدد –المادة  –من ح / النوع   

 الى ح / االمانات المتنوعة 

 

 

  -إعادة مبلغ الزيادة ضمن الفترة الحسابات الختامية :

 من ح / االمانات المتنوعة 

 الى ح / البنك 

فترة الحسابات الختامية (  دة بعد غلق الحسابات ) بعد انتهاءاكتشاف الزيا -الحالة الثالثة :  

 من ح / رديات مختلفة 

 الى ح / البنك

 

-المعالجة القيدية للنقص في اإليرادات :  

 

في نفس السنة المالية  -الحالة األولى :  

 من ح/ البنك 

العدد –مادة  –الى ح / نوع   



/ من السنة المالية 11/10عند استالم مبلغ بعد  -الحالة الثانية :  

 من ح / البنك 

العدد  –مادة  –الى ح / نوع   

  -المصدر :

/ األصول النظرية و العملية للمحاسبة الحكومية مع التطبيقات لجمهورية العراق حسن عبد الكريم سلوم  -1  

0-   

Governmental and nonprofit accounting  

 



 

 

 

 مفهوم المصروفات العامة 

يعتبر حساب المصروفات العامة من الحسابات المدينة كقاعدة اساسية اما الخروج عن ذلك في  

ا غير اسباب . الحاالت التي يكون فيها الحساب بالجانب الدائن ف له  

ويسجل على هذا  الحساب كل ما يتم صرفه على حسابات الموازنة من قبل وحدات الدولة  

المختلفة لغرض تأدية النفقات المستحقة عليها لتنفيذ االهداف والبرامج الواردة ضمن الموازنة 

 العامة للدولة بما يتالئم والدليل المحاسبي الحكومي: 

توفر االعتماد الالزم  ) المقدرة االنفاقية (  في موازنة الوحدة القائمة بالصرف  – 1

ع المصروفات الواجب تأديتها , الفصل( المختصة بنو-المادة-على )النوع  

الصرف بمستندات اصولية . ان توثق عمليات  – 2  

ان توثق عمليات الصرف النهائي للمدفوعات عن المستلزمات السلعية او اثمان   – 3

 الموجودات . 

ان يكون الصرف متحقق . – 4  

ان يكون الصرف استنادا الى تعليمات تنفيذ الموازنة التي تتجدد بموجبها   – 5

 الصالحيات المالية .

ان يصدق مستند الصرف من قبل االمر بالصرف ) رئيس الوحدة ( .  – 6  

 

 المعالجات القيدية لحسابات المصروفات العامة 
  

بما ان المصروفات تعتبر مدينة بصورة مطلقة بما يتم صرفه على حسابات الفصول  

والمواد واالنواع فان الحساب المختص لموع المصروفات يظهر في الجانب المدين  

وحساب الخزينة العامة )البنك او الصندوق ( هو الدائن باعتباره صندوق الدولة التي  

وتسحب منه ماتحتاج اليه لتسديد المصروفات  تودع الوحدات في مواردها المستحصلة 

المستحقة عليها ونتيجة لطبيعة عمل الوحدات فان ارصدتها النقدية يتم االحتفاظ بها في  

 حساب جاري لدى البنك الذي يعتبر جزء من رصيد الخزينة العامة . 



-ويكون قيد المصروفات الذي ينشأ بموجب مستند الصرف كما يلي :  

   

الفصل )المصروفات العامة ( –المادة   – م ح / النوع    xxx 

الصندوق ( –الى ح / الخزينة العامة  )البنك   Xxx   

مثال : بتاريخ 1/4 / 20000 تم صرف مبلغ 480000 دينار من قبل الوحدة  
الحكومية ) وزارة التجارة ( عن قيمة شراء اثاث المكتبة علما بان اثاث المكتبة تسجل  

(االثاث  01( االثاث النوع ) 01فقات رأسمالية المادة )( ن5على حساب الفصل )3

 الخشبي . 

-فان القيد المحاسبي لعملية الصرف اعاله سيكون في سجالت الوحدة كما يلي :   

االثاث   – 350101من ح /  480000     

الى ح / البنك  480000            

عن شراء اثاث                 

 

اعاله ستكون : وبالتأكيد ان واقع الصرف   

الفصل . –المادة  –شراء على مصروفات الموازنة النوع   – 1  

عملية الدفع تتم بموجب صك ينظم من قبل الوحدة )وزارة التجارة ( المر الجهة   -2

 المستفيدة مسحوب على حساب الوحدة لدى البنك . 

يجب ان ينظم مستند صرف بعملية الشراء يوقع من رئيس الوحدة  والموظف  -3

 الحسابي . 

ان تكون شروط الصرف متوفرة بالكامل في عملية الشراء , يرحل القيد الى   4

-المجموعة الدفترية كما يلي :  

 أ ( سجل اليومية العامة 

 ب ( يرحل الى سجل استاذ المصروفات 

ج ( الوحدات الحكومية ال تقوم بفتح سجل خاص بالبنك وتعتمد بالمطابقة مع كشف 

ة العامة مباشرة . البنك وسجل اليومي  

 المعالجة القيدية للمصروفات الزائدة  
يحدث في بعض االحيان من خالل الواقع العملي لتنفيذ الموازنة العامة وتأدية  

المصروفات المستحقة على الوحدات الحكومية , حاالت معينة يتم فيها الصرف ) 

بصورة زائدة   الفصل ( –المادة  –الدفع ( على حساب المصروفات العامة )النوع 

اي قيد مبالغ غير مستحقة بالكامل او جزء منها على ح / المصروفات مما يتطلب  



اتخاذ اجراء محاسبي صحيح يتطابق مع التنظيم المحاسبي الحكومي والقوانين  

 والتعليمات لمعالجة ذلك . 

وتختلف المعالجات القيدية لحاالت الخطأ الحاصلة ف ح/ المصروفات وتعتمد على  

دفع المبلغ وقيده في الحساب وتاريخ اكتشاف الخطأ ) الذي يتطلب المعالجة    تاريخ

   -القيدية ( كما يلي : 



 الحالة االولى :-

اكتشاف الخطأ ) الزيادة في المصروفات (خالل نفس السنة المالية التي يتم فيها   

 الصرف الفعلي  :

  31/12السنة المالية                                        1/1                     

 

 

 

صرف فعلي                          اكتشاف الخطأ                                  

 

وان اي زيادة تدفع للغير خطأ غير مقصود ويتم اكتشافها خالل نفس السنة المالية )  

راء تعديل قيدها في وقت المعرفة بالخطأ ويكون القيد كما  ( يمكن اج  31/12قبل 

- يلي :   

 مبلغ الزيادة  

/ السلف المتنوعة باسم المدفوع له زيادة  من ح  Xxx          

 مبلغ الزيادة  

الفصل ) التي سجل عليها الصرف ( – المادة –الى ح / النوع   Xxx     

 تثبيت مبلغ الزيادة في المصروفات وتعديل قيدها 

                                                            

ويتم القيد اعاله بموجب مستند قيد في تاريخ اكتشاف الخطأ ويرحل الجانب المدين  

منه في حقل المدين من ح / السلف في اليومية العامة والجانب الدائن منه يرحل الى 

 حقل الدائن من ح / المصروفات . 

السلفة باسم صاحب العالقة في سجل استاذ السلف بالجانب المدين  كما يثبت مبلغ 

( في سجل استاذ المصروفات العامة . -وينزل في الحقل المختص بأشارة )  

 وعند تسديد المبلغ الى الوحدة الجكوميى  يسجل القيد كاالتي : 

الصندوق (   –من ح/ الخزينة العامة ) البنك              xxx    

     Xxx      تنوعة بأسم )المدفوع له الزيادة (لف المالى ح / الس 

    

 

 المعالجة القيدية للنقص في المصروفات 



 
في حالة حصول نقص في المصروفات التي تمت على اعتمادات الموازنة العامة 

 يتم معالجتها وفق ما يلي : 

 

الحالة االولى : اكتشاف النقص في المصروفات خالل السنة المالية التي تم الصرف 

 فيها . 

الفصل ( المختصه بمبلغ النقص  – المادة  –من ح / ) النوع     Xxx     

           xxxالى ح / البنك 

         
 الحالة الثانية :   اكتشاف النقص في المصروفات بعد 31/ 12من سنة الصرف . 

 

الفصل( ضمن حسابات سنة اكتشاف الخطأ-المادة-من ح /) النوع   xxx 

         Xxx        الى ح / البنك 

 

مالحظة :  بالنسبة الكتشاف النقص ضمن مرحلة الحسابات الختامية فال يمكن  

صرف المبلغ على اعتمادات سنة الصرف الفعلي بسبب ان هذه المرحلة اليجوز ان  

تحتوي على معامالت دفع فعلية وتعالج وفق الحالة الثانية اي  دفع من مبلغ النقص  

 من حسابات السنة الجديدة. 

  

 

  



 

 

 مثال تطبيقي للمصروفات العامة 

ورد اشعار الحدى الدوائر في وزارة التربية والتعليم يفيد بتغذية   1/8/2007بتاريخ  – 1

دينار .  150000حسابها لدى البنك المركزي بقيمة السقف الشهري البالغ   

دينار  176فامت الدائرة بدفع فاتورة كهرباء تخص الدائرة مبلغها  3/8/2007بتاريخ  – 2

 بشيك . 

  325ت الدائرة بشراء قرطاسية من مكتبةة النهضة العربية بمقدار قام 5/8/2007بتاريخ  – 3

 دينار دفع لهم بموجب شيك . 

دينار دفع المبلغ   280قامت الدائرة بتصليح اجهزة كهربائية بمبلغ  17/8/2007بتاريخ  – 4

 بشيك . 

من محالت االثاث الحديث   2450اثاث بمبلغ قامت الدائرة بشراء  21/8/2007بتاريخ  – 5

فع لهم المبلغ بشيك . د  

. المطلوب : اجراء قيود اليومية للعمليات السابقة في دفاتر الدائرة   

 الحل:

   1/8/2007بتاريخ 

ح / نقد لدى البنك  150000  

لدى الصندوقح / نقود  150000           

 

   3/8/2007بتاريخ 

 مصروفات / فاتورة كهرباء تخص الدائرةح /    176

 نقد لدى المصارف ح/  176          

 



 

 

   5/8/2007بتاريخ 

 قرطاسية / مصروفاتح /  325

 نقد في المصرفح/   325       

 

   17/8/2007بتاريخ 

 مصروفات / تصليح اجهزة كهربائية ح /  280

 نقد في المصرفح /  280       

 

  2007/ 21/8بتاريخ 

   مصروفات عامة / شراء اثاثح /    2450

 نقد في المصرفح /  2450      

 

 مثال :

دينار الى عصام صاحب   870جرى في وزارة العدل صرف مبلغ  7/9/2007بتاريخ  – 1

 مكتبة اليقضة العربية للقرطاسية بموجب شيك . 

 780وعند التدقيق بعد الصرف تبين ان المبلغ واجب الصرف هو  28/9/2007بتاريخ  – 2

 .دينار وقد اخير عصام برد المبلغ المصروف اليه زيادة 870دينار بدال من 

قام عصام برد المبلغ المصروف اليه زيادة نقدا في صندوق الدائرة   15/10/2007بتاريخ  -3

. 

 المطلوب:

 .209اجراء قيود يومية للعمليات السابقة اذا علمت بأن القرطاسية تبوب على المادة  –أ 



وقد دفع عصام المبلغ بتاريخ   1/2/2008على فرض ان الخطأ اكتشف بتاريخ   –ب 

 ما هو القيد المحاسبي في هذه الحالة .  9/2/2008

 

 الحل :

  2007/  7/9بتاريخ  –أ 

 قرطاسية  ح / 270 

 نقد لدى المصرف  /ح 870        

 

 ف زيادة مصرودينار المبلغ ال 90=  780 – 870

   28/9/2008بتاريخ 

 سلف متنوعة ح /  90

 المصروفات /  90      

   2007/  10/  5بتاريخ 

   ح / نقد لدى الصندوق 90  

 سلف ح/  90           

  

   1/2/2008بتاريخ   –ب 

 سلف متنوعةح/  90

 مصروفات ح/  90      

 

   2/2008\ 9بتاريخ 

 ح نقد لدى الصندوق 90

 سلف ح /  90    



 أوال : الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي  الحكومي : 

لتشكيالت اإلدارية التي تأخذ شكالُ هرميأ والمتمثلة بالدوائر الرئيسية مثل ا تتالف الدولة من مجموعة من 

الوزارة وترتبط بكل وزارة مجموعة من الوحدات الفرعية التي تختص بتنفيذ جزء من واجبات الوزارة , 

تختص كل واحدة منها بتنفيذ الجزء المخصص لها كما موضح وتنقسم الوزارة هي األخرى وحدات اصغر 

لشكل التالي : في ا  

                                                                                                                                  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ان تعددت فانها تمثل فروعا لمؤسسة واحدة رئيسة التي هي تلك الدولة وليس الي من وان هذه التشكيالت و

 هذه الوحدات ) التشكيالت ( ذمة مالية مستقلة بل انها جميعا تشكل الذمة المالية للدولة .

 

روفة ان اإليرادات التي تستلم وتسجل ايراداً للدولة وحسب التبويب المحدد لها في الموازنة والمبالغ المص

وليس هنالك عالقة بين ما يتم تجسل مصروفا على الموازنة العامة للدولة وحسب أوجه الصرف . 

استحصاله من مبالغ وما تحتاج اليه الدوائر من مصاريف , فان كل اإليرادات تصب في خزينة الدولة وكل 

 المصاريف تخرج منها . 

 ثانياً : الخزينة العامة للدولة : 

تودع فيه الوحدات المختلفة كافة الموارد التي تحصل عليها " تمثل الخزينة العامة صندوق الدولة التي 

والمكلفة بموجب القوانين وتسحب منه كاقة النفقات المستحقة على تلك الوحدات وبحدود االعتمادات 

 المخصصة لالنواع المقررة في الموازنة ( . 

 

 

الوزارة 

مديرية عامة 

دائرة فرعية 

فرعية اخرى 



ة : ثالثا : واجبات الخزينة العام  

قبض اإليرادات  -1  

دفع المصروفات المستحقة على الوحدات الدولة نتيجة ممارسة نشاطها وبحدود االعتمادات المخصصة  -2  

تأمين الحفاظ على الموجود النقدي  -3  

تدقيق صحة التصرفات المالية بما في ذلك أسلوب التوثيق المستندي  -4  

أعاله وما يتعلق بهما من تسويات وحسابات وسيطة قيدها في  1,2في التسجيل الكامل لتصرفات المالية  -5

 مجموعة دفترية . 

اصدار واعداد لكشوفات الشهرية للحسابات والمتمثلة بموازين المراجعة الشهرية التي تعطي ما حصل  -6

 في المجموعة الدفترية من تنفيذ للموازنة العامة شهرياً . 

 

 

  -: ويشترط في عملية االستثمار 

يتم االستثمار اكبر مبلغ ممكن اليؤثر على القيام بعملية المصروفات  ان -أ  

ان يتم االستثمار ال طول فترة ممكنة .  -ب  

-ويشترط في العجز النقدي :  

الحصول على اصغر مبلغ يغطي المصروفات -أ  

ان تكون مدة القرض اقل فترة ممكنة .  -ب  

 

لدولة في عملية استخدام الموجود النقدي : كم ان الشكل التالي يوضح دور صندوق ا  

 

المصروفات المستحقة                                                                     اإليرادات المتحققة على 

               الدولة                                                                                  للدولة        

 

  

 

 

 االستثمارات  القروض  الخزينة العامة للدولة



 

-ويكون قيد استالم القروض :  

 

 )المبلغ ( من حـــ / الخزنية العامة 

الى حـــ / القروض الممنوحة       )مبلغ (               

 

  -اما قيد االستثمار فيكون كما يلي :

 )المبلغ ( من حـــ / الخزينة العامة 

)مبلغ ( االستثمار من حــ / الخزنية العامة              

 

) وزارة المالية / دائرة المحاسبة نظرة عامة ( ثالثاً: تشكيالت الخزنية العامة   

الدائرة المحاسبية قسم األمور النقدية -1  

وحدات النظام المحاسبي الالمركزي  -2  

الخزينة المركزية في بغداد -3  

خزائن المحافظات -4  

الممثليات العراقية في الخارج -5  

مديريات في االقضية -6  

صناديق المال في النواحي  -7  

مجموع هذه التشكيالت تمثل الخزينة العامة كما أن الموجود النقدي للخزينة العامة للدولة يمثل مجموع  .

فالوحدات الحكومية تختلف من حيث ممارسة العمل المحاسبي ، منها من االرصدة النقدية لهذه الوحدات 

يمارس عمل محاسبي متكامل ومنها من تمارس جزء من هذا العمل وذلك لتمتعها لجزء من الصالحيات 

: وممارستها لجزء من المسؤوليات ، لذلك فقد قسمت هذه التشكيالت إلى مجموعتين رئيسيتين هما  

. (4) ( إلى تسلسل رقم 1وسميت بالخزائن الرئيسية وتشمل من تسلسل رقم ) المجموعة األولى  -1  

( .7) ( الى تسلسل رقم 5المجموعة الثانية وسيمت بالخزائن الفرعية وتشمل من تسلسل رقم ) -2  

 

 حيث ان الشكل ادناه يبن الهيكل التنظمي لدائرة المحاسبة في وزارة المالية : 



 

 

 

 

تشمل كل من دائرة المحاسبة قسم المركزية في بغداد والوحدات المطبقة للنظام  الخزائن الرئيسية :

المحاسبي الالمركزي وخزائن المحافظات ، فكل وحدة من هذه الوحدات تمارس كل الواجب التي تقوم بها 

ة . ينالخز  

 

 رابعاً : اسلوب تمويل الخزائن والوحدات الحكومية : 

بتنفيذ الموازنة العامة للدولة ألنها تقع خطة الموازنة مصروفاتها هنا  ان جميع الوحدات الحكومية مكلفة

يأتي دور دائرة المحاسبة باعتبارها الدائرة المركزية المسؤولة عن حسابات الدولة حيث تقوم بنقل مبلغ 

معين من رصيد الخزينة المركزية الى رصيد الوحدة الفرعية عن طريق المصرف علما بان هذه 

التؤثر على الرصيد النقدي للخزينة العامة باعتبار الوحدات الحكومية في فروع للخزينة العامة اإلجراءات 



ال بالزيادة وال بالنقصان الن الرصيد النقدي مثل مجموع ارصدة فروع الخزينة جميعا ، ويمكن على 

مية وليس اختيار مستوى الدولة . وتعتبر قانون صادر من قبل الدولة فالتنفيذ واجب على الوحدات الحكو

التنفيذ . والموازنة العامة تتضمن المصروفات وااليرادات موزعة كما في تقسيمات الموازنة وحسب طبيعة 

العمل والنشاط الممارس من قبل الوحدة الحكومية . والمقصود بتنفيذ الموازنة هو القيام باالنفاق والصرف 

لها في الموازنة العامة فااليرادات التي تحصل عن ما تحتاجه الوحدة لممارسة نشاطها حسب ما مخصص 

عليها الوحدة تقوم بايداعها في حساب الخزينة لدى المصرف ) أي في صندوق الوحدة ( ثم يودع المبلغ 

المتمثل بااليراد في الحساب الجاري لدى المصرف ، وتسجل هذه العملية دون أن ينزل منها ما تصرفه 

ب من هذه المبالغ لغرض الصرف حسب ما محصص بالموازنة ، اال انه الوحدة وبعد ذلك لها الحق السح

ليس لكل الخزائن موارد تكفي لسد نفقات الوحدة علما بأنه التوجد عالقة بين موارد الوحدة ، ومصروفاتها 

فكيف تمول هذه الوحدة لممارسة نشاطها في تنفيذ الموازنة عندما تكون مواردها غير كافية لسد شبيه ذلك 

)أ( للصف السادس العلمي الى الشعبة  عشرة طالب من أحد الصفوف من شعبة ۱۰مدرسة عندما ينتقل بال

)هــ( للصف السادس العلمي فأن عدد الطلبة بالنسبة الى ادارة المدرسة م يتغيير ال بالزيادة وال بالنقصان 

 فالمدرسة تعتبر الخزينة والشعب تعتبر فروع الخزينة . 

المعالجات المحاسبية لعملية التمويل والعجز والفائض   خامسا   

 تكون المعالجات القيدية لعملية التمويل عن طريق حالتين هما :

حيث تمول من  بياً ( المركزي ) الوحدات المتكاملة حساوحدات النظام ال نتمويل الخزائالحالة األولى :  

المبالغ المخصص في الموازنة ، فاذا قامت على  قبل دائرة المحاسبة قسم األمور النقدية شهرية وضمن

فأن مبلغ التمويل يسجل لدى دائرة المحاسبة قسم   نهرين النقدية بتمويل جامعة ال سبيل المثال قسم األمور

 األمور النقدية على النحو اآلتي

نهرين من ح / جاري جامعة ال) المبلغ (   

)المبلغ ( الى ح / البنك         

 

:  بالشكل التالي النهرين  المبلغ المحول لدى جامعة ويسجل   

 )المبلغ ( من ح / البنك 

)المبلغ ( الى ح/ جاري دائرة المحاسبة قسم األمور النقدية .         

ة كاالتي في سجالت جامعة فتكون المعالجة القيدي اقتصاديات االعمال كلية  نهرين وعندما تمول جامعة ال

:  نهرين ال  

اقتصاديات االعمال ( من ح / جاري كلية )المبلغ   

)المبلغ (       الى ح / البنك                 

:  فتكون على النحو اآلتي اقتصاديات االعمال  اما المعالجة القيدية في سجالت كلية  



 )المبلغ ( من ح/ البنك 

) المبلغ ( الى ح/ جاري جامعة النهرين       

 

 

 

 

 

قامت دائرة المحاسبة قسم االمور النقدية بتمويل خزينة محافظة الديوانية بمبلغ  ۲۰۱۳/  ۳/  ۱في مثال :  

   ، والمطلوب اثبات القيود المحاسبية في سجالت كل من ناريد 3,500,000مقداره 

دائرة المحاسبة قسم األمور النقدية  -1  

دائرة خزنية محافظة الديوانية  -2  

  

  تسجل قيد الصرف التالي ۲۰۱۳/  ۳ / ۱(  ۱الحل المطلوب رقم ) الحل / 

 

من ح / جاري خزنية محافظة الديوانية  ,500,0003       

الى ح / البنك   3,500,000           

 

التالي مستند القيد تسجل ۲۰۱۳/  ۳/  ۱( 2المطلوب رقم )  

 

من ح / البنك 3,500,000    

الى ح / جاري دائرة المحاسبة قسم األمور النقدية   3,500,000           

 

الحالة الثانية : بالنسبة لتمويل الوحدات الفرعية التي التعتبر وحدات محاسبية تكاملة أي النظام المستخدم هو 

 النظام المركزي فانها تستخدم طريقة السلف فتصبح المعالجة المحاسبية عند التمويل : 

  

 )المبلغ ( من ح / السلف ) حسب نوعها ( 



)المبلغ ( الى ح / البنك       

 هذا القيد أعاله في سجالت الوحدة المانحة للسلفة . 

 

 

 

 

 

 

 المعالجات المحاسبية في حالة وجود فائض نقدي اوعجز : 

 
القيود المحاسبية ي حالة وجود عجز نقدي لدى 

 الخزائن الرئيسية 
 

 
القيود المحاسبية ي حالة وجود فائض نقدي لدى 

 الخزائن الرئيسية 
 

 الخزنية الرئيسية 
 
لغ ( من ح / البنك )المب   
 

)المبلغ ( الى حــ / جاري دائرة المحاسبة      

 
استالم مبلغ لتغذية العجز النقدي من وزارة المالية 

دائرة المحاسبة /  
 
 
 

 الخزنية الرئيسية 
 

 )المبلغ ( من ح / جاري دائرة المحاسبة 
 

)المبلغ( الى ح / لبنك             

 
ارسال الفائض النقدي الى وزارة المالية / دائرة 

 المحاسبة 
 
 

 
 دائرة المحاسبة 

 
 )المبلغ ( من حــ / جاري الخزنية المرسلة

)المبلغ ( الى حــ / البنك      
 

 ارسال مبلغ لتغذية العجز النقدي لدى الخزنية 

 دائرة المحاسبة 
 

البنك )المبلغ ( من حــ /   
جاري الخزنية المرسلة)المبلغ ( الى حــ /      

 
 استالم المبلغ الفائض النقدي لدى الخزنية 

 

 

 



فيما يلي ارصدة الموجود النقدي لدى بعض لخزائن الرئيسية في كل من الصندوق والحساب مثال :  

 الجاري لدى البنك . 

 رصيد الموجود النقدي في
البنك    

رصيد الموجود النقدي في 
 الصندوق

 الخزنية

(1خزنية ) 200,000 4,000,000  

(2,0000 ) (2خزنية ) 4,000   

(3خزنية ) 120,000 7,000,000  

(4خزنية ) 250,000 1,000,000  

(5خزنية ) 6,000 110,000  

(6خزنية ) 600,000 29,000,000  

(7خزنية ) 5,000 275,000  

 

 المطلوب  :-

ه رصيد الموجود النقدي لكل خزينة من الخزائن اعال انيب -1  

  رصيد الموجود النقدي للخزينة العامة انيب -2

المركزي بالنسبة للخزائن األخرى ثبت قيود  ل التي تمثل وحدة التموي ( 1رقم ) ت الخزينةاذا علم -3

:  الموجود النقدي بين الخزائن كافة وفق مايلي ك محاسبية لتحري  

5,000,000والحد االعلى =  1,000,000=   2,3,4 أن يكون الحد األدني للخزائن -أ  

10,000,000والحد االعلى لهذه الخزائن =  3,000,000=  5,6,7ان يكون الحد االدنى للخزائن  -ب  

( بعد تحريك النقد واجراء التعديالت ال يقل 1يكون رصيد وحد التمويل المركزي خزنية ) -ج

دينار . 100,000,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 المصادر : 

 

الدكتور حسن سلوم المحاسبة الحكومية  -1  

الدكتور سعود جايد المحاسبة الحكومية تطبيقاتها المركزية والالمركزية  -2  

موقع وازة المالية .   -3  
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 (3حسابات الموازنة العامة /المصروفات العامة رقم)

 ايثهت :

 ( 1يثال )

( دَُار انً ادذ انًجهشٍَ  43000000دفعد يذَزَح انرسجُم انعمارٌ يثهغ ) 1/9/2014فٍ 

فٍ انمطاع انخاص نشزاء يطثىعاخ واثُاء ذذلُك انًظزوفاخ يٍ فثم يذلمٍ دَىاٌ انزلاتح 

نذنك طهة يذلك دَىاٌ 0  ( دَُار 34000000انًانُح اكرشفىا اٌ انًثهغ انظذُخ انىاجة دفعح )

 انُح يٍ يذاسة انًذَزَح اجزاء انرسىَح انمُذَح االسيح . انزلاتح انً

 انًطهىب : اجزاء انمُىد انُىيُح فٍ ظم االفرزاضاخ انرانُح : 

 . 12/2014/ 29وذى اسرالو انفزق فٍ  21/12/2014اكرشاف انخطأ خالل  - أ

 . 1/2015/ 22وذى اسرالو انفزق فٍ  1/2015/  15رشاف انخطأ فٍ اك - ب

 .  2015/ 2/6وذى اسرالو انفزق فٍ  30/4/2015اكرشاف انخطأ فٍ  - خ

 انذم / 

 انظزف تظىرج سائذج /

 انفزق  9000000=  34000000 – 43000000

 

  قيذ شراء يطبوعاث 1/9/4112

  2 -1 -3-1 -2يٍ ح / يطثىعاخ  43000000

  1-1-2-1-3انً ح / تُك انُفماخ انجارَح  43000000      

  4112/ 14/ 41 - أ

 لُذ انرسىَح 

 يٍ ح / انسهف انًرُىعح  9000000

  2 -1 -3-1 -2انً ح / يطثىعاخ  9000000   

 عٍ اجراء  قيذ تسويت بًبهغ انسيادة بانًصروفاث        
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 قيذ انقبض   4112/  14/  49

 يٍ ح / انظُذوق  9000000

 انً ح /  انسهف انًرُىعح   9000000      

 قيذ انتسويت  1/4111/ 11  - ب

 

 يٍ ح / سهف يرُىعح  9000000

  2 -1 -3-1 -2انً ح / يطثىعاخ  9000000     

  ( 4112عٍ اجراء تسويت بانًبهغ انسيادة في انًصروفاث )يسجم عهى دساباث سنت  

 

 قيذ انقبض    44/1/4111

 

 يٍ ح / انظُذوق  9000000

 انً ح / سهف يرُىعح  9000000     

  (  4111عٍ استالو يبهغ انفرق يٍ انًذينوٌ )يسجم في سجالث 

 

44/1/4111  

 1-1 -2 -1 -3يٍ ح / تُك انُفماخ االعرُادَح  9000000 

 انً ح / انظُذوق  9000000     

 عٍ ايذاع انًبهغ في انبنك

 

 قيذ انتسويت   2/4111/ 30  - ث

 يٍ ح / سهف يرُىعح  9000000

 ( اَزاداخ يرُىعح03( انُىع )07( انًادج )49) انعذد/ انً ح  9000000       

 

 عٍ اجراء قيذ تسويت بًهغ انسيادة بانًصروفاث

 ( 4111) يجسم عهى دساباث سنت 
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 قيذ انقبض  4/6/4111

 يٍ ح / انظُذوق  9000000

 انً ح /  سهف يرُىعح  9000000   

 (  4111عٍ استالو يبهغ انفرق يٍ انًذينوٌ ) يجسم في سجالث  

 

4/6/4111  

 1-1-2-1-3يٍ ح / تُك َفماخ االعرُادَح  9000000

 انً ح/ انظُذوق  9000000   

 عٍ ايذاع يبهغ في انبنك

 

 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 ( 4يثال )

(  انً ادذ 3900000 ) تذفع يثهغ لذرج 15/12/2014لاو يذاسة ادذي انذوائز انذكىيُح فٍ 

انًجهشٍَ نشزاء نىاسو يخرثزَح واثُاء ذذلُك انًظزوفاخ يٍ لثم يذلمٍ انذَىاٌ انزلاتح انًانُح 

ًذلك يٍ انًذاسة تاجزاء انرسىَح انمُذَح ( وطهة ان9300000اكرشفى اٌ انًثهغ انىاجة دفعح )

 االسيح 

 انًطهىب / اجزاء انمُىد االسيح وفك االفرزاضاخ انرانُح 

  12/2014/ 28وذى دفع انفزق فٍ  25/12/2014اكرشاف انخطأ فٍ  - أ

  2/2/2015وذى دفع انفزق فٍ  23/1/2015اكرشاف انخطأ فٍ  - ب

 9/5/2015وذى دفع انفزق فٍ  5/4/2015اكرشاف انخطأ فٍ  - ث

 انذم / 

 انظزف تظىرج َالظح 
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 دَُار انفزق   5400000=  3900000  -9300000

 قيذ شراء نوازو يختبريت   11/14/4112

  1-9-3-1-2يٍ ح / انهىاسو انًخرثزَح  3900000

 1-1-2-1-3انً ح / تُك انُفماخ انجارَح  3900000     

  قيذ انتسويت 41/14/4112 - أ

 1-9-3-1-2انًخرثزَح يٍ ح / انهىاسو  5400000

 انً ح / سهف يرُىعح  5400000    

 عٍ اجراء قيذ تسويت بًبهغ اننقص بانًصروفاث 

42  /14/4112 

 يٍ ح / سهف يرُىعح  5400000

  1-1-2-1-3انً ح / تُك انُفماخ انجارَح  5400000    

 عٍ تسذيذ انفرق في انًصروفاث

 ويصبخ :في قيذ وادذ اعاله  يًكٍ اٌ يذيج انقيذيٍ  *

 يٍ ح /انهوازو انًختبريت  121,111

 انى ح /انبنك  121,111       

 

  42/1/4111 - ب

 1-9-3-1-2يٍ ح / انهىاسو انًخرثزَح  5400000

 انً ح / سهف يرُىعح  5400000                   

 ( 4112دساباث  قيذ تسويت بًبهغ اننقص )يسجم في  عٍ اجراء
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4/4/4111  

 يٍ ح / سهف يرُىعح  5400000

  1-1-2-1-3انً ح/ تُك انُفماخ انجارَح  5400000        

 ( 4111عٍ تسذيذ انفرق في انًصروفاث) يسجم في سجالث 

 

 

 

 قيذ انتسويت  1/2/4111 - ث

  1-9-3-1-2يٍ ح / انهىاسو انًخرثزَح  5400000

 انً ح / سهف يرُىعح  54000000   

 ( 4111اننقص بانًصروفاث )يسجم في سجالث سنت عٍ اجراء قيذ تسويت بًهغ 

 

9/1/4111  

 

 يٍ ح / سهف يرُىعح  5400000

  1-1-2-1-3انً ح / تُك انُفماخ انجارَح   5400000         

 (    4111عٍ تسذيذ انفرق في انًصروفاث )يسجم في سجالث 

     

 ( 2يثال )

دسٍُ انذٌ ذى اَفادج انً تغذاد  ذى طزف سهفح انً انسُذ كزَى كاظى 7/3/2012فٍ ذارَخ 

ً اٌ  25000000( وكاٌ انًثهغ لذرج  2012/ 6/3وفٍ  7/62/643ودسة االيز)  عهًا

وذى  35000000لذو لىائى يظارَف انسفز دُث تهغد  8/3/2012انًىظف عُذ لذويح ترارَخ 

 اجزاء انالسو .

 انًطهىب /اجزاء انمُىد انًذاسثُح االسيح 
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 انذم /

 انفزق طزف تظىرج َالظه  10000000=  35000000 -25000000

  ينظى يستنذ صرف 7/2/4114

 تذيح انسُذ كزَى كاظى  هيٍ ح/ سهف 25000000

 انً ح /انثُك  25000000      

 قيذ يستنذ انصرف  2/2/4114

  12يٍ ح / يظارَف اَفاد  35000000

 انً يذكىرٍَ          

 انً ح /سهفه تذيح انسُذ كزَى كاظى  25000000         

 انً ح /انثُك  10000000           
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 انًصادر :

، ذخظض يذاسثح /يذاسثح  انعايح نهرذرَة انفٍُ وانًهٍُانًؤسسح  -1

  1429،طثعح  201دكىيُح دسة 

2- http://uowa.edu.iq/filestorage/file_154662897

8.pdf  

http://uowa.edu.iq/filestorage/file_1546628978.pdf
http://uowa.edu.iq/filestorage/file_1546628978.pdf
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 حسابات الموازنة العامة / االيرادات العامة 

 التسويات القيدية وتصحيح االخطاء. 

 االيرادات المقبوضة بصورة زائدة:  .1
 مثال:  

باستالم   2014  / 10 /12  :بتاريخ   الحكومية  الدوائر  قام أمين صندوق أحدى   ,
  ( أحد  000 250مبلغ  من  المالية  الطوابع  رسوم  عن  دينار  وقدم  (  المواطنين, 

   150000)المواطن شكوى بأن المبلغ الواجب الدفع هو )
 دينار وبعد التأكد تم اجراء الالزم وسدد المبلغ. 

 المطلوب : أجراء قيود اليومية الالزمة وفق االفتراضات التالية. 

 . 12/2014 /21, وسدد المبلغ في 2014 /29/12اكتشاف الخطأ في _1

وتسديد المبلغ    25/12/2015أكتشاف الخطأ خالل فترة الحسابات الختامية في  -2
 .2015 /1/2في 

 .15/4/2015اكتشاف الخطأ بعد فترة الحسابات الختامية في  -3

 الحل:  

 دينار الفرق 000-250000 150 =000 100

 قيد القبض: 10/12/2014

 3-1-1من ح/ نقد في الصندوق   0000 250

 1-4-1الى ح/ رسوم الطوابع المالية  000 250

 (2014عن استالم مبلغ الرسوم) في سجالت سنة 
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 قيد التسوية:  29/12/2014

 1-4-1من ح / رسوم الطوابع المالية   000 100

 الزيادة في االيرادات(الى ح / االمانات المتنوعة)  000 100

 تسوية بمبلغ الزيادةعن أجراء قيد 

 قيد الصرف:   2014 /31/12

 .) الزيادة في االيرادات(االمانات المتنوعة من ح/  000 100

 3-1-2-1-1الى ح/ بنك النفقات الجارية  000 100

 . عن تسديد مبلغ الزيادة في االيرادات

 قيد التسوية: 1/2015 /25)ب( 

 1-4-1من ح/ رسوم الطوابع المالية   000 100

 ) الزيادة في االيرادات(  االمانات المتنوعةالى ح/   000 100

 ( 2014عن اجراء قيد تسوية بمبلغ الزيادة ) في سجالت سنة 

 قيد الصرف:  1/2/2015

 ) الزيادة في االيرادات(  االمانات المتنوعةمن ح/   000 100

   3-1-2-1-1الى ح / بنك النفقات الجارية   000 100

 ( 2015عن تسديد مبلغ الزيادة في االيرادات ) في سجالت سنة 
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 قيد التسوية :   4/2015 /15)ج( 

 2-1-6-4-6مختلفة رديات من ح /   000 100

 ) الزيادة في االيرادات(  االمانات المتنوعةالى ح /    000 100

 ( 2015عن اجراء قيد تسوية بمبلغ الزيادة ) سجالت سنة 

  قيد الصرف:  4/2015 /19

 ) الزيادة في االيرادات(  االمانات المتنوعةمن ح/   000 100

 3-1-2-1-1بنك النفقات الجارية الى ح/  000 100

 (.2015عن تسديد مبلغ الزيادة في االيرادات ) سجالت سنة 

 : االيرادات المقبوضة في النقص_ 2

 مثال:

دينار  (  000 450استلمت مديرية ماء ذي قار مبلغ )     13/11/2013بتاريخ     
عن اجور فحص مختبري من احدى الشركات الصناعية وبعد التدقيق تبين أن المبلغ  

( دينار وبعد مطالبة الشركة تم اجراء الالزم 000 540المستحق على الشركة هو )  
 وسدد المبلغ.

 المطلوب: أجراء قيود اليومية الالزمة وفق االفتراضات التالية:

 . 2013 /5/12ستلم المبلغ في وا 2013 /11 /30اكتشاف الخطأ في  -أ
واستلم   17/1/2014اكتشاف الخطأ خالل فترة الحسابات الختامية في  -ب

 .1/2014 /29المبلغ في 
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واستلم المبلغ   2014 /5 /12اكتشاف الخطأ بعد فترة الحسابات الختامية في  -ت
 .2014 /2/6في 

 دينار الفرق 540000  - 450000= 90000  الحل: 

 قيد القبض: 2013 /13/11 -أ
 3-1-1من ح/ نقد في الصندوق  450000

 1-8-2-8الى ح/ اجور الخدمات الصحية والمختبرية   000 450

 (.  2013عن استالم مبلغ اجور الفحص) سجالت سنة 

 :قيد التسوية 2013 /11 /30

 ) النقص في االيرادات(  سلف متنوعةمن ح /   90000

 1-8-2-8الى ح / اجور الخدمات الصحية والمختبرية   90000

 عن اجراء قيد تسوية بمبلغ النقص .   

 قيد االستالم: 5/12/2013

 3-1-1من ح/ نقد في الصندوق   90000

 3-3-3-8الى ح/ اجور الخدمات الصحية والمختبرية   90000

 عن استالم مبلغ النقص في االيرادات 

  قيد التسوية:  1/2014/ 17)ب(

 ) النقص في االيرادات(  السلف المتنوعةمن ح /   90000

 1-8-2-8الى ح/ اجور الخدمات الصحية والمختبرية   90000
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 ( 2013عن اجراء قيد تسوية بمبلغ تسوية النقص ) سجالت سنة 

  قيد االستالم:  29/1/2014

 3-1-1من ح / نقد في الصندوق   90000

 ) النقص في االيرادات( السلف المتنوعةالى ح   90000

 ( 2014عن استالم مبلغ النقص في االيرادات ) سجالت سنة  

 قيد التسوية :   5/2014 /12)ج( 

 ) النقص في االيرادات(  سلف متنوعةمن ح /   90000

 1-8-2-8 الى ح / اجور الخدمات الصحية والمختبرية   90000

 ( 2014عن اجراء قيد تسوية بمبلغ النقص ) سجالت سنة  

  قيد االستالم: 2014 /6 /2

 3-1-1من ح / نقد في الصندوق   90000

 ) النقص في االيرادات(  سلف متنوعةالى ح /   90000

 ( 2014عن استالم مبلغ النقص في االيرادات) سجالت سنة 



 حساب السلف :

 معينة تومية وفق شروط وحاالالحك تالسلف في الوحدا تحسابا ستخدمت

 تاإلنفاق في حال عدم اكتمال مقوما تسهيل عملياتلغرض تمشية أعمالها وب

 بويب المبلغتمعينة يتعذر على المحاسب  تالصرف ولغرض محدد، إذ في حاال

 الصرف، بمعنى انها تبسبب عدم اكتمال مقوما تالنفقا تالمدفوع على أحد حسابا

 عامة، على تن دفع مبالغ معينة وقبولها كنفقاوسيطة بتوسط بي تستعمل كحسابات

 الصرف أو استرداد مبلغ تلسلفة الممنوحة حال اكتمال مقوماسوية مبلغ اتأن يتم 

 المدفوعةحقيق الغرض الذي منحت من أجله السلفة، بتحويل المبالغ تالسلفة بعد 

 . حسب أنواع الصرف المقررة في الموازنة العامة تإلى نفقا

 تعمليا لتسهيل مقدما دفعت مبالغ السلف مثلت الحكومية، المحاسبة إطار في -

 أن على محدد، ولغرض الصرفت امقوم اكتمال عدم حال في لتسريعها أو اإلنفاق

 الذي الغرض حقيقت بعد استردادها أو الصرف تمقوما اكتمال عند سويتهات يتم

 ه (بموجب السلفة منحت الذي والتشريع السلفة نوع وحسب( السلفة أجله من منحت

 أسباب منح السلف :

 ألغراض المطلوبة األصولية تالوصوال على الحصول عذرت حالة -1

 ثم ومن العالقة أصحاب استحقاق صرف يستوجب الذي المستندي التوثيق

 األمر يتطلب إذ قرطاسية، شراء حالة في كما األصولية، تالمستندا على الحصول

 القرطاسية على الحصول مكانألبا يصبح حتى بذلك الخاص المبلغ صرف

  للمواد زنيالمخ اإلدخال اتمستند وإكمال بذلك الخاصة والوصول المطلوبة

 .  راةالمشت



 أحد على صحيحة بصورة دفعه الواجب الحقيقي المبلغ حديدت امكانية عدم - 2

 تنفقا مبلغ حديدت يمكن ال إذ الدعاوي، سلف حالة في كما العامة، اتالنفق تحسابا

 هذه تحملت التي والجهة دقيق بشكل الحكومية الوحدة بقيمها التي القضائية الدعاوى

  .نهائي بشكل الدعوى حسم قبل تالنفقا

 بإنشاء الحكومية الوحدة تلزم قانونية أو عاقديةت شروط هنالك كونت قد  -3

 نفيذتب أو الشراء لضمان عامةت كنفقا وقبولها مبالغ دفع بين كوسيط السلفة ت حسابا

 كما كفالة أو ضمان مقابل العمل نفيذت على االخر الطرف مساعدة أو معين عمل

 .للمقاولين الممنوحة السلف حالة في

 كما طويلة زمنية مدة الحكومية االعمال احد نفيذت ظروفال تطلبت عندما 4.

 الموازنة قانون في يرد ان بشرط الخارج من تومعدا اجهزة استيراد حالة في

 سنة في مبالغ دفع على الموافقة صالحية المالية وزير يخول قانوني نص العامة

 . السلفة لتسوية ستغلت الحقة مالية سنة تخصيصات حساب على كسلفة معينة مالية

 

 السلف حسابات توسيط إلى اللجوء شروط

 التي الشروط من مجموعة هناك فإن كسلفة، مبلغ أي دفع إلى اللجوء عند

 :منها ها،تمراعا ينبغي

 في المحاسبة دائرة قبل من أُقر قد عليه الصرف المراد السلف حساب يكون أن 1.

 حديدت ناحية من افصيليت الحساب هذا تإجراءا مظنت تعليمات بموجب المالية وزارة



 استرداد أو السلفة بسوية تمتطلبا استيفاء وكيفية عليها الصرف المراد السلفة نوع

 .مبلغها

 .السلفة مبلغ دفع صالحية قانونا مخولة الحكومية الوحدة كونت أن 2.

 بالوحدة الخاصة العامة الموازنة في المعتمد التخصيص وفرت من التأكد 3.

 سلفة دفع قبل المثال سبيل على مبلغها، لتغطية يكفي وبما السلفة دفع قبل الحكومية

 في المعتمد التخصيص وفرت من التأكد فيجب الحكومية الوحدة مباني لصيانة

 إكمال بعد السلفة ألن المباني صيانة حساب على بالوحدة الخاصة العامة الموازنة

 .المباني صيانة حساب على سويتهات سيتم العمل

 دفعت الذي الغرض في استعمالها لموعد مامات مقارب موعد في السلفة دفعت أن.  4

 .السلفة أجله من

 الغرض انتهاء حال الممنوحة السلفة سويةت إجراء المحاسب يتولى أن 5.

 التأثير لتجنب ذلك أمكن إن المالية السنة نهاية وقبل السلفة أجله من دفعت الذي

 السلفة مبلغ من المتبقي استرداد مراعاة مع الالحقة المالية السنة موازنة على

 .قبض مستند بموجب

 أنواع حسب مصنفة المحاسبية تالسجال في المدفوعة السلفة ثبيتت يتم ان 6.

 جداول ضمن ذلك نتائج عرض يمكن بحيث تالحسابا دليل في المحددة السلف

 . بأول أول سويتهاتو متابعتها يمكن حتى الشهري المراجعة نيزابم مرفقة

 

 

 



 

 السلف حسابات تصنيف

 الذي والمحاسبي المالي الدليل حددها تمجموعا عدة إلى السلف تحسابا صنفت

 يضم إجماليا حسابا مثلت مجموعة وكل ، 2013 سنة في المالية وزارة تهاصدر

 : ة الفرعي تالحسابا من عدد

 :ح/ السلف المؤقتة   -1

تسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى موظفين الدولة  :ح/ سلف تنفيذ اعمال وخدمات  -

 اعمال معينة ) شراء مواد او خدمات وغيرها (لتنفيذ 
 قيد صرف السلفة 

 من ح / سلف تنفيذ االعمال ) وحسب اللجنة المكلفة (                     

 الى ح / البنك                      

 وقيد التسوية 

 من ح / مادة فصل نوع                           

 الى ح / سلف تنفيذ االعمال                            

 

تسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى لجان مكلفة بعمل معين  :ح/ سلف اللجان   -

 كالمشتريات وغيرها .

 

 

 :ح/ سلف االفراد العاملين  -2

ة داخل مه: تسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى الموظف عن تكلفة بمح/ سلف السفر  -

 والعودة الى الدائرة وشروطها  ويتم اطفائها عن انتهاء المهمةالقطر 

A-     بعد اكمال المهمة .تدفع السلفة عند صدور االمر بالسفر وال يجوز منحها 

B-  يحدد مقدار السلفة على اساس الليالي التي يقضيها الموظف في المهمة )عدد الليالي * اجر الليلة

 .نفقات وسائط النقل في المهمة  ضافةالواحدة ( باال

C-  تتم تسوية السلفة بعد عودة الموظف مباشرة ويتم حسم المبلغ على اساس قائمة السفر والتي

 . دفعة او استرداده (تتضمن المبالغ المستحقة ) في حالة الفرق سواء بالزيادة او النقصان يتم 

 السفر وااليفاد وكما يلي : من قانون 36حاالت معالجة تأخر تقديم السلف وفقا للمادة 



 خر عن هذه المدة ينزل منها وفق مايوم من انتهاء السفر وفي حال تأ 30يتم تقديم السلفة خالل  –أوال 

 يلي :

 يوم من تاريخ انتهاء السفر . 30% اذا قدمت القائمة بعد 10 -1

 يوم من تاريخ انتهاء السفر . 90% اذا قدمت القائمة بعد 20 -2

 يوم من انتهاء السفر . 180ال تصرف القائمة كلها اذا تقدمت بعد  –ثانيا 

 قيد الصرف 

 من ح / سلف السفر                       

 الى ح / البنك                         

 قيد التسوية يكون حسب عدد من الحاالت 

 مبلغ قائمة السفر = مبلغ السلفة  -1

 يكون القيد                

 من ح / نفقات السفر وحسب النوع                     

 الى ح / سلف السفر                       

 مبلغ القائمة اكبر من مبلغ السلفة -2

 يكون القيد 

 نفقات السفر وحسب النوعمن ح /                            

 الى مذكورين                               

 ح / البنك                                            

 ح / سلف السفر باسم الموظف المعني                                            

 مبلغ القائمة اقل من السلفة  -3

 يكون القيد 

 من ح / نفقات السفر وحسب النوع                                              

 الى مذكورين                                                   

 ح / الصندوق                                                           

 ح / سلف السفر باسم الموظف المعني                                                            

 

 

 لموظف عن تكلفة بمهة خارجا الحساب المبالغ التي تدفع الى اتسجل في هذ: ح/ سلف االيفاد  -

 القطر ويتم اطفائها عن انتهاء المهمة والعودة الى الدائرة وشروطها

A- بعد العودة الى القطر. يجوز دفعهاوال  يفادر االمر باألتدفع السلفة بعد صدو 



B- . تصرف السلفة من قبل الوحدة الحكومية 

C-  من 250( اذا كان االيفاد على نفقة الخزينة يتحدد المبلغ 1)يحدد مبلغ السلفة اذا كان %

يوم محسوبا على مخصصات الليالي واجور  60تزيد المدة عن  المخصصات الليلية على ان ال

من مدة  %250ة *االيفاد ) مقدار المخصصات الليليالسكن لتالفي نفقات الطعام و المبيت في بلد 

 يوم  60تزيد عن  االيفاد على ان ال

D-  مقدار المخصصات الليلة = ليلة ) مبلغ السلفة  60يوم فتدفع السلفة عن  60اذا زاد االيفاد عن

*250 * %60 ) 

E-  من المخصصات الليلية 30اذا لم يكن االيفاد على نفقات الدولة فان مبلغ السلفة يتحدد بنسبة %

% * مدة االيفاد 30لمخصصات الليلية * ليلة ) مبلغ السلفة = مقدار ا 120تزيد عن  ولفترة ال

 يوم  120تزيد عن  على ان ال

F-  ايام . 10في حال لم تحدد فترة االيفاد فتصرف السلفة عن 

G- ها فتطبق نسب الخصم خر عن تقديمودة الموظف من االيفاد وفي حال تأيتم تسوية السلفة بعد ع

 المذكورة .

 مثل معينة تحاال في الشخصية بصفته الموظف إلى بدفع التي المبالغ وهي: ح/ سلف التحويل  -

 تهخدما إنهاء أو( الموظفب طل على بناء   وليس العامة المصلحة تمقتضيا على بناء  ( النقل أو التعيين

الى محل سكن جديد حيث يتم نقل العائلة مع  الموظف انتقال ستوجبت تالحاال وهذه االستقالة عدا

 اشهر . 9االثاث خالل 
 

 

 حققت حال في دفعت التي )بتالروا أو( بتالرا صافي الحساب هذا يتضمنح/ سلف الراتب :  -

 : االبية تالمبررا أحد

 وقب مقدما بهتروا صافي دفع عن طلبه على بناء   سلفة دفع يتم طويلة لمدة الموظف سفر حال في -1

 .الحكومية الوحدة موظفي بتروا صرف لتاريخ المحدد الموعد حلول

 بسبب أو ا   سهو أما الحكومية الوحدة موظفي بتروا مع معين موظف بترا يدرج ال عندما  -2

 كانت سواء الحكومية الوحدة موظفي بتروا قوائم إنجاز بعد الحكومية الوحدة في هتمباشر

 االجازة قطع بعد أو أخرى حكومية وحدة من نقله بعد الحكومية الوحدة داخل العمل في المباشرة

 . له منحت ان سبق التي الطويلة



 

 القيد في حالة الصرف :  

 ف (الموظ بذمة( بتالرا سلف /ح   من                      

 ×× البنك /ح    من                       

 التسوية : والقيد

 من مذكورين                

         ح / رواتب العاملين                              

 ح / المخصصات العائلية                               

 ح / المخصصات االخرى                                

 الى  مذكورين                   

 ح/ ايراد التقاعد                                 

 ح/ سلف الراتب                                   

 

 ة الراتب  كما يلي :يتم احتساب مبلغ سلف

 مبلغ سلفة الراتب = صافي الراتب * عدد االشهر )عدد االشهر المطلوبة (

 االستقطاعات  –صافي الراتب =  ) الراتب الشهري + المخصصات ( 

 

 

 :ح / السلف المستديمة  -3

 المحاسب إلى بدفع التي السلفة مبلغ الحساب هذا يتضمن:  ح/سلف مستديمة للصرف النقدي -

 دفع في استخدامها لغرض صرفهمت حتت نقدية سيولة لتوفير الصندوق امين أو المحاسب معاون أو

 . الحكومية الوحدة حتاجهات التي القليلة المبالغ وذام المستعجلة تالنفقا

  تسجل السلفة دينا على الموظف لحين اعادتها و تكون اعادة المبالغ اما نقدا او بمستندات او نقدا مع

 مستندات .

 

A -   قيد سحب السلفة المستديمة 

 من ح / السلف المستديمة ) باسم الموظف المختص (                         

 الى ح / البنك                          



 

 

B -  قيد تعويض المستندات المصروفة من مبلغ السلفة المستديمة 

 من ح / الفصل المادة النوع ) نوع المصروف (                   

 الى ح / البنك                     

 

C-  المسؤولية عن السلفة المستديمة قيد تسوية السلفة في نهاية السنة المالية او بعد انتهاء 

 في حالة المستندات = مبلغ السلفة  -1

 من ح / الفصل المادة النوع                    

 الى ح / السلف المستديمة                                

 في حال اعادة السلفة نقدا -2

 من ح /البنك                                      

 الى ح / السلف المستديمة                                       

 لغ السلة نقدا و بمستندات في حالة اعادة مب -3

 من مذكورين                      

 ح/ المادة الفصل النوع                                 

 ح/ البنك                                  

                                       

 الى ح / السلف المستديمة                                    

 

 

 

 ح/ سلف مستديمة للدفع النقدي  -

 ح/ سلف مستديمة لشراء الوقود  -

 ح/ سلف مستديمة للصيانة  -

 ح/ سلف مستديمة اخرى  -

 



 

 :ح/ سلف االعتمادات   -4

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي يسجها البنك دينا على : ح/ سلف االعتمادات المستندية  -

 الى المصاريف المترتبة عليها ضافة  األالوحدة الحكومية ب

 القيد 

 من ح / سلفة االعتماد المستندي                     

 الى ح / البنك                     

 

 وعند استالم البضاعة يكون القيد 

 من ح / النوع المادة الفصل                       

 ديالى ح / سلف االعتماد المستن                         

 

 

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي يتم تحويلها الى خارج  :  ح/ سلف االعتمادات البسيطة -

 .البلد من قبل البنك على حساب الوحدة لتمويل افرعها في الخارج 

 وعند تحويل المبلغ من قبل البنك الى الخارج واستالم اشعار التحويل يكون القيد 

 من ح / سلف االعتماد البسيط  باسم الوحدة في الخارج                   

 الى ح / البنك                    

وعند استالم الوحدة في الخارج المبالغ و ارسال المستندات الخاصة بعملية الصرف الى الوحدة الرئيسية  

 داخل البلد وبعد التدقيق يسجل القيد 

 من ح / البنك                                     

 الى ح / سلف االعتماد البسيط باسم الوحدة في الخارج                                      

 

 

 ح/ سلف الحواالت الخارجية  -



 

 

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى المقاولين لقاء  :ين ح/ سلف المقاول-4 

 قيامة بعمل ما ويتم استردادها من المقاول عند تسديد الحقوق له نهاية العمل وحسب كال مما ياتي :

  

 المبلغ الذي يدفع الى المقاول بعد مباشرة في العمل  :ح/ سلف الدفعات االولية  -

تمثل مايدفع الى المقاول كنسب من قيمة المكائن و : ح/ سلف على المكائن والمعدات  -

 :المعدات عن استعمالها 

 

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفع الى المحامين الذين : ح/ سلف الدعاوي  -5

يتوكلون للدفاع عن الوحدة وكذلك يسجل في هذا الحساب المبالغ التي تدفعها الوحدة مقدما عن 

 ية .الرسوم والمصاريف القضائ
 % (+ المبلغ التقديري للمصاريف القضائية                    40مبلغ موقوفات الدعاوي = ) اتعاب المحاماة * 

 40 من مبلغ االتعاب المستحقة المتفق عليه % 

 

 

 : مثال

 : 2015المالية السنة خالل واالقتصاد اإلدارة كلية في تمت التي المالية العمليات بعض اآلتي

 270000بمبلغ   سلفة االلكترونية الحاسبة مركز مدير امجد السيد ُمنح 3 / 5 في  -1

 .الحاسبات صيانة لغرض وبصك صرف مستند بموجب دينار

 دينار  270000بمبلغ   وكانت الحاسبات  صيانة وصوالت أمجد السيد قدم 4 / 1 في -2

 .قيد مستند بموجب الالزمة القيدية التسوية إجراء وتم

 :المطلوب

 اإلدارة كلية سجالت في ظهرت كما أعاله في الواردة للعمليات المحاسبية القيود تثبيت -1

 .واالقتصاد



 بمبلغ وكانت الحاسبات صيانة وصوالت أمجد السيد قدم 4 / 1 في انه بافتراض-2

 المتبقي المبلغ أعاد كما قيد، مستند بموجب الالزمة القيدية التسوية إجراء وتم دينار 255000

 البنك لدى الجاري الحساب في المبلغ أُودع و قبض مستند بموجب بذمته المترتبة السلفة من

 الحالة؟ لهذه المناسب المحاسبي اإلجراء ما هو اليوم، نفس في

 الحل :

1-3/5 

 توخدما أعمال فيذتن سلف/ح  270000

 البنك/ح  270000

 وبصك صرف مستند بموجب الحاسبة زمرك لمدير سلفة صرف عن

2-4/1 

 تواآلال ةزواألجه المكائن صيانة/ ح  270000  

 توخدما أعمال بنفيذ سلف/ ح 270000

 قيد مستند بموجب الحاسبة زمرك لمدير الممنوحة السلفة سويةت عن                  

 

 تواآلال ةزواألجه المكائن صيانة/ح 255000

 توخدما أعمال بنفيذ سلف/ح 255000

 قيد مستند بموجب الحاسبة زمرك لمدير الممنوحة السلفة سويةت عن

 دينار 15000= 255000 – 270000 = السلفة من المتبقي

 الصندوق/ح15000

 توخدما أعمال بنفيذ سلف/ح 15000                     

 مستند قبض بموجب الحاسبة زمرك لمدير الممنوحة السلفة من المتبقي استرجاع عن

 



 مثال :

 : 2015 المالية السنة خالل التربية وزارة في متت التي المالية تالعمليا بعض يتاآل

 تالمشتريا لجنة مرأل وبصك صرف مستند بموجب دينار 3000000 بمبلغ سلفة صرف مت 6 / 7 في 1.

 .قرطاسية شراء لغرض

 وبصك صرف مستند بموجب دينار 2500000 بمبلغ الصيانة لجنة مرأل سلفة صرف مت 6 / 15 في 2.

 .الوحدة مباني صيانة لغرض

 وبم دينار 3000000 بمبلغ وكانت القرطاسية شراء توصوال تالمشتريا لجنة قدمت 6 / 28 في 3.

 .قيد مستند بموجب الالزمة القيدية التسوية إجراء

 متو دينار 2460000 بمبلغ وكانت الوحدة مباني صيانة توصوال الصيانة لجنة قدمت 7 / 8 في 4.

 .قيد مستند بموجب الالزمة القيدية التسوية إجراء

 الحساب في المبلغ وأودع قبض، مستند بموجب بذمتها بتالمتر المبلغ الصيانة لجنة تاعاد 7 / 9 في 5.

 .البنك لدى الجاري

 :المطلوب

 . التربية وزارة ت سجل في أعاله في الواردة اتعمليلل المحاسبية القيود بسجيل 1.

 

 الحل :

 )تالمشتريا لجنة( لجان سلف/ح 3000000                                      1-7/6

 البنك/ح 3000000

 وبصك صرف مستند بموجب قرطاسية لشراء تالمشتريا للجنة سلفة صرف عن

 )الصيانة لجنة( لجان سلف/ح 2500000                                 2-15/6   

 البنك/ح 2500000

 صرف مستند بموجب الوحدة مباني لصيانة الصيانة للجنة سلفة صرف عن

 وبصك 



 ةالقرطاسي/ح  3000000                     3-28/6

 )تالمشتريا لجنة( لجان سلف/ح 3000000

 قيد مستند بموجب تالمشتريا للجنة الممنوحة السلفة سويةت عن

 المباني صيانة/ ح 24600000                          4-8/7

 )الصيانة لجنة( لجان سلف/ح 2460000

 قيد مستند بموجب محمد للموظف الممنوحة السلفة سويةت عن

 دينار 40000=  246000 – 250000 = السلفة من المتبقي                             5-7/9

 الصندوق/ح 40000

 )الصيانة لجنة( لجان سلف/ح 40000

 قبض مستند بموجب الصيانة لجنة سلفة من المتبقي استرجاع عن

 البنك/ح 40000                                      6-7/9

 الصندوق/ح 40000

 قيد مستند بموجب الجاري الحساب في ةملالمست للمبالغ إيداع قيد عن

 

 مثال 

 : 2015ة المالي السنة خالل النقل وزارة في متت التي المالية تالعمليا بعض اآلتي

 صرف مستند بموجب دينار 3000000 بمبلغ اإلدارة مدير المر مستديمة سلفة دفع مت 1 / 18 في 1.

 .وقود شراء لغرض وبصك

 .دينار 2450000 قدره إجمالي بمبلغ وكانت الوقود شراء توصوال اإلدارة مدير قدم 2 / 25 في 2.

 السلفة من مبالغها والمدفوع اإلدارة مدير قبل من المقدمة الوقود شراء توصوال دقيقت مت 2 / 26 في 3.
 صرف مستند بموجب مبلغها صرف إعادة مت فقد لذا الصرف، لشروط مستوفية انها بينتو المستديمة

 .اإلدارة مدير ألمر وبصك

 .دينار 2680000 قدره هإجمال بمبلغ وكانت الوقود شراء توصوال اإلدارة مدير قدم 3 / 30 في 4.



 مبلغها والمدفوع اإلدارة مدير قبل من المقدمة الوقود شراء توصوال مبالغ صرف إعادة مت 3 / 31 في 5.
 مستوفية انها وببين دقيقهات مت تالوصوال بأن ا علم وبصك، صرف مستند بموجب المستديمة السلفة من

 .الصرف تلمقوما

 إجراء متو دينار 2940000 غبمبل وكانت الوقود شراء توصوال اإلدارة مدير قدم 12 / 24 في 6.

 .الصرف تلمقوما مستوفية كونها من للتأكد بدقيقها بعد قيد مستند بموجب الالزمة القيدية التسوية

 المبلغ وأودع قبض، مستند بموجب المستديمة السلفة من المتبقي المبلغ اإلدارة مدير اعاد 12 / 27 في 7.

 .اليوم نفس في البنك لدى الجاري الحساب في

 :المطلوب

 . 2015ت وزارة المالية لسنة سجال في أعاله في الواردة اتليللعم الالزمة المحاسبية القيود سجيلت

 الحل :

1-18/1 

 وقود لشراء مستديمة سلف/حمن  3000000

 البنك /ح 3000000

 وبصك صرف مستند بموجب اإلدارة مدير المر مستديمة سلفة صرف عن

 ال يسجل قيد   2/25/2

 

 

3-26/2 

 الوقود /حمن   2450000 

 البنك /حالى   2450000                                                  

 وبصك صرف مستند بموجب المستديمة السلفة من المدفوعة المبالغ عويضت عن

  ال يسجل قيد     4-26

 

 دالوقو /ح 680000                                   5-31/3

 البنك /ح 2680000

 وبصك صرف مستند بموجب المستديمة السلفة من المدفوعة المبالغ صرف إعادة عن



 الوقود /حمن  9400002                     6-24/12

 وقود لشراء مستديمة سلف /حالى  2940000

 قيد مستند بموجب اإلدارة مدير بذمة بةتالمتر المستديمة السلفة من زءج سويةت نع

 

7-27/12                            

 60000=  2640000 - 3000000ة = المستديم السلفة من المتبقي

 الصندوق/ح 60000                                      

 وقود لشراء مستديمة سلف /ح 60000

 قبض مستند بموجب اإلدارة مدير بذمة بةتالمتر المستديمة السلفة من المتبقي استرجاع عن

 البنك /ح 60000

 الصندوق /ح 60000

 البنك لدى الجاري الحساب في الصندوق أمين لدى المتجمعة للمبالغ اإليداع قيد عن

 

 

 

  المدينون حساب

المبالغ التي تخص الدائرة الحكومية عند الغير وهو على عدة يمثل هذا الحساب 
 انواع 

 حسابات شخصية مدينة : – 1

  ح / مدينو سلف الزواج

يسجل في هذا الحساب المبالغ التي يتم صرفها الى موظفين :  ح/ مدينو سلف المكافأة التقاعدية 

من الراتب الشهري  4/1الدولة عن مكافأة تقاعدية وتعاد في حال اعاد الموظف الى الخدمة وتسدد بمعدل 

 % 7شهر وبخالفة يخضع المبلغ الى فائدة سنوية بمقدار  12ويجب ان تسدد خالل 

 يدفع الى الموظف الذي تنتهي خدمة قبل الفترة القانونية وتحسب  اما مبلغ مكافأة الخدمة التقاعدية الذي -



     راتب الموظف * عدد اشهر الخدمةالطريقة مبلغ المكافأة = 

                                    12 
 ويكون القيد 

 من ح /مكافأة تقاعدية                  
 الى ح / البنك                  

 
 ويكون قيد التسوية بأعاده السلفة 

 من / مدينو سلف المكافأة التقاعدية باسم الموظف                     
 الى /ايرادات متنوعة                      

 % على المبلغ المتبقي ولكل شهر7شهر تفرض غرامة قدرها  12وبعد مبرور 

 %7رصيد السلفة المتبقي * 

 )عدد اشهر السنة ( 12  

 

 ح/ مدينو اختالس اموال الدولة  

 ح/ مدينو لحساب الخزينة  

 مدينو سلف النقل و التأثيث لموظفي الخدمة الخارجية : – 2

يستخدم هذا الحساب لمعالجة الصكوك المرفوضة من قبل : ح/ مدينو مبالغ الصكوك المرفوضة  

 البنك الذي تتعامل معه الوحدة لسبب معين وفي هذه الحالة يعاد الصك الى الوحدة وتسجل بيه قيد 

 من ح / مدينو مبالغ الصكوك المرفوضة باسم الجهة المصدرة                               

 الى ح / البنك                                 

 وعند قيام الوحدة بأعادة الصك الى الجهة المصدرة يكون القيد 

 من ح / البنك                                          

 ةمدينو مبالغ الصكوك المرفوضة باسم الجهة المصدرالى ح /                                           

 

 ح/ مدينون مختلفون   

 



  مدينو نفقات دراسية : – 3

 ح/ مدينو لحساب صناديق تسليف الطلبة 

 ح/ مدينو نفقات دراسية للفاشلين في الدراسة 

 ح/ مديونية الوحدات عن نفقات دراسية لمنتسبيها

 مدينو عن االخطاء المحاسبية : – 4

في حالة جرد الصندوق وتبين وجود نقص في الرصيد الفعلي عن  : النقص في الصندوق ح/

 الرصيد الدفتري فالفرق يسجل بذمة امين الصندوق لحين اجراء التدقيق وتحديد الخطاء ومعالجته 

 القيد يكون 

 من ح / النقص في الصندوق باسم امين الصندوق                        

 صندوقالى ح / ال                         

ويتم اجراء التدقيق لمعرفة الخطاء الحاصل واجراء التصحيح المطلوب وبخالفة يتحمل امين الصندوق 
 الفرق 

 القيد يكون 

 من ح / البنك او الصندوق                                     

  الصندوقالنقص في الصندوق باسم امين الى ح /                                        

 

 النقص في المخازن ح/

 الصرف بصورة زائدة ح/

 النقص في االيرادات  ح/

 

 

 

 

 



 

 

 محاضرة االمانات والدائنون 

 اعداد الطالبة 

 سجى محمد سلمان

 اشراف الدكتور 

 صدام كاطع هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 االمانات والدائنون 

 ما المقصود باألمانات 

يلبث هذا الحساب الوسيط أن يتم    اللمدة معينة ثم  األمانات حساب وسيط ذا طبيعة دائنة يطلق عليه بـ 

العامة بعد أن يتبين بشكل  الخزينةالعامة في حال كونه يتعلق بحقوق  اإليرادات حساباتفي أحد  ه تسويت

  تلصالح الجها  األماناتحديد المبلغ الواجب قيده كإيراد، أو أن يسدد مبلغ ت خاللقطعي هذه الحقوق من 

هي نشؤها  تماناأل. لذا فإن السمة الغالبة لاألماناتومن ثم غلق حساب  ألجلها األمانات م استيفاء تالتي 

 للغرض الذي استوفت االمانات ألجله والتشريع المنظم لنوع االمانات قصر وفقا تطول أو  تلمدة مؤقتة 

 األمانات طبيعة حسابات 

سلم الوحدة الحكومية مبالغ من الغير  تنشأ نتيجة تطبيعة دائنة   توسيطة ذا   حسابات األمانات مثل ت   

في الوقت الحاضر أو  ترتبتلضمان حقوق   عاقديةت أو شروط   عليماتتاستنادا إلى نصوص قانونية أو 

سديد  تجاه الشخص الذي يطلب منه تأخرى ت لصالح الوحدة الحكومية أو لصالح جها قبالب مستتستتر

 ت األمانامبلغ 

 تصنيف حسابات االمانات 

  تث مجموعاالالشخصية الدائنة، فهو حساب إجمالي يضم ثت أحد الحسابا األمانات مثل تالذي في الوقت 

ه وزارة المالية تالفرعية حددها الدليل المالي والمحاسبي الذي أصدر تإلى عدد من الحسابا  زأجترئيسة 

فيما بينها من ناحية الهدف ومن ناحية المعالجة المحاسبية لكل  تختلف هذه الحسابا ت اذ 2013في عام 

 .حساب

 االمانات  

 

 



 
 اإليرادات امانات ضمان تحصيل 

 
 امانات الضرائب-
 امانات دوائر الكمارك-
 امانات المستشفيات -
 امانات اخرى  -

 

 االمانات الشخصية 
 

 امانات المحاكم -
 امانات التنفيذ -
 القاصرين امانات رعاية -
 امانات التسجيل العقاري -
 امانات األوقاف -
 امانات البلديات -
 امانات الدوائر االخرى -

 

 امانات التوزيع 

 
امانات منتسبي المؤسسات  -

 الصحية
امانات تطوير المؤسسات  -

 الصحية
 امانات أجور اللجان -
 امانات الحوافز-

 امانات دعم الموظفين 

  اإليرادات : أمانات ضمان تحصيل األولى المجموعة 

ينة العامة المتمثلة زحقوق الخ لضمان فاء مبلغ مقدما المتعلقة باستي األمانات  تضم هذه المجموعة حسابات

 . اإليرادالخاصة بنوع  التعليماتاو  تنفيذا لنص ورد في القانونالعامة  يراداتباإل

 ت الفرعية الداخلة ضمن أمانا تتضمن المعالجة المحاسبية للحسابا تو 

 ة: التيا ت الخطوا اإليراداتحصيل تضمان 

 قديري بموجب مستند قبض من الشخص الذيتمبلغ   استالم:الولى الخطوة ا

 الحقا عندها سيكون القيد المحاسبي بالشكل االتي   اإليراد يستحق عليه  ً

 ×× حـ/الصندوق                              

 حصيل تضمان   تحسب نوع أمانا  األمانات××حـ/                                    

 بموجب مستند قبض )   (  من السيد  كأماناتقديري تمبلغ   استالمعن             

 

 الخطوة الثانية: إيداع المبلغ المستلم في الحساب الجاري للوحدة لدى البنك،

 : التيويثبت به القيد ا

 ×× حـ/البنك                                     

 ××حـ/ الصندوق                                         

 للمبالغ المتجمعة في الصندوق  اإليداععن قيد                      

 

 الثة االتية الث االحتماالتاحد  يظهروعندها س األماناتصفية تالخطوة الثالثة: 

 المستلمة مانات األلمبلغ مساوي  المتحقق اإليراد : مبلغ ألول ا االحتمالٍ  



 التي ا ويثبت فيه القيد بالشكل األماناتمستند قيد لتسوية ظم وفي هذه الحالة ين

 ات اإليرادحصيل تضمان  تحسب نوع أمانا  األمانات ×× حـ/             

 ( بذكر اسم الحساب وارقام الدليل) العامة  اإليرادات ××حـ/                      

 بموجب مستند صرف   عن تسوية االمانات الخاصة ب)  (                 

 

 المستلمة.  األماناتالمتحقق اصغر من مبلغ  اإليرادالثاني: مبلغ  االحتمال

 وإعادة المبلغ  األماناتسوية تم مستند صرف يثبت فيه قيد  ظعندها ين

 : التي بموجب صك ويكون القيد بالشكل االمتبقي 

                              

 ( اإليراداتحصيل ت ضمان  أمانات حسب نوع )  األمانات×× حـ/                      

 الى مذكورين                                      

 (  المحاسبي سم الحساب وارقام الدليلبذكر ا) العامة  اإليرادات××حـ/                                     

 ××حـ/البنك                                            

 وبصك  وإعادة المبلغ المتبقي بموجب مستند صرف )  ( الخاصة بـ  األمانات سوية تعن      

 

 األمانات المتحقق أكبر من مبلغ  اإليرادالثالث: أن يكون مبلغ  االحتمال

المستلم   التقديريوفي حدود المبلغ   األماناتسوية مستند قيد لت  وال تنظيمهذه الحالة يتم االمستلمة وفي 

 : التي، ويكون القيد بالشكل ااألولىضمن الخطوة 

 (اإليراداتحصيل تضمان  امانات حسب نوع ) األمانات×× حـ/                 

 (  بذكر اسم الحساب وارقام الدليل) العامة  اإليرادات××حـ/                         

 بموجب مستند قيد )  (  الخاصة بـ  األمانات سوية تعن                        

 بموجب مستند  استالمهومن ثم مطالبة الشخص بتسديد المبلغ المتبقي وعند 

 قبض يسجل القيد: 

 ××حـ/الصندوق                             

 (  المحاسبي بذكر اسم الحساب وارقام الدليل) العامة  اإليرادات××حـ/                                 

 قبض  بموجب مستند) ( من السيد  اإليراد المبلغ المتبقي من  استالمعن                  

 سجل يوبعد ذلك إيداع المبلغ المستلم في الحساب الجاري للوحدة لدى البنك و

 : التي القيد ا



 ×× حـ/البنك                                         

 ××حـ/الصندوق                                                 

 البنك  للمبالغ النقدية في الحساب الجاري لدى اإليداععن قيد                      

 

 

 

 

 

 

 مثال 

 مت في الهيئة العامة للضرائب/ فرعتالمالية التي   اتبعض العملي التيا

 : 2015السنة المالية  خاللالبياع 

 يد المقاولتزووافقت الهيئة العامة للضرائب/ فرع البياع على  13/1.في  1

 دينار  1350000قديري قدره ت بكتاب براءة ذمة من الضريبة بعد دفع مبلغ  سفرا

 للسنة السابقة والتي لم يتم التحاسب  بموجب مستند قبض على حساب ضريبة الدخل

 الختامية للسنة السابقة، وأودع المبلغ في الحساب   تعليها بعد لعدم اكتمال الحسابا

 الجاري لدى البنك في نفس اليوم. 

 .بافتراض انه:  2

ً  الختامية للسنة السابقة وبعد تهحسابا سقدم المقاول فرا 10/3أ. في   محاسبته ضريبيا

 ضريبة الدخل المستحقة على أرباحه للسنة السابقة كانت ببين ان 

 بموجب مستند قيد.  الالزمة ة دينار وبم إجراء التسوية القيدي 1350000بمبلغ 

وبعد محاسبته ضريبيا   ه الختامية للسنة السابقة،تحسابا سقدم المقاول فرا 10/3بافتراض انه في  ب.

صفية  تم ت دينار، و 1150000ارباحه للسنة السابقة ًكانت بمبلغ دخل المستحقة على تبين ان ضريبة ال

 المبلغ المتبقي بموجب مستند صرف وبصك.  الموقوفة الخاصة به واعادة االمانات

بين  تالسابقة، وبعد محاسبته ضريبيا   ه الختامية للسنةتحسابا سقدم المقاول فرا 10/3ج. بافتراض انه في 

  االماناتصفية تم تدينار، و 1510000رباحه للسنة ًالسابقة كانت بمبلغ خل المستحقة على اان ضريبة الد

 م المبلغ المتبقي بموجب مستند قبض، وأودع المبلغ في الحساب الجاري لدىواستال الموقوفة الخاصة به

 البنك في نفس اليوم. 

 المطلوب:



 الهيئة العامة للضرائب / فرع التفي سج الالزمة ثبيت القيود المحاسبية ت

 وإيجاد الرصيد  (حسب نوعها)  االماناتستاذ لحساب الالبياع والترحيل إلى سجل ا

 السابقة وبشكل مستقل.  الحاالتلكل حالة من 

 

 :  االتيضمن تعلما بأن الدليل المالي والمحاسبي  

 النوع المادة العدد االستمارة  نوع  اسم الحساب 
 

 فاصيل ت    
 النوع     

  05   01   02 1      االفراد والمهن/ االعمالالضريبة على أصحاب 

 

 

 الحل: 

  لصندوقحـ /  1350000    1/13  - 1

 فراس ( الضرائب ) الصندوق امانات  حـ/ 1350000                         

 بموجب مستند قبض  سقديري من المقاول فراتمبلغ  استالمعن               

  / البنك  حـ 1350000            13/1                        

 الصندوق/حـ 1350000                                                      

 البنك  عن إيداع المبالغ المتجمعة في الصندوق في الحساب الجاري لدى                 

                         

  

 االفتراض / أ  –  2 

 
 أمانات الضرائب المستلمة   =    ايراد الضريبة المتحققة                        

                                    1350000            =1350000   

 

 

 حــ / امانات الضرائب ) فراس (   1350000                3/10 

 ( 05)( 1()  2( ) 1حـ/ الضريبة على أصحاب االعمال والمهن/االفراد)   1350000                               

 عن تسوية امانات المقاول فراس بموجب مستند قيد                           

 حــ / امانات الضرائب                                       

  



      حـ/ الضريبة على أصحاب االعمال والمهن/االفراد  1350000 

         (1 )     (2  )   (1 )   (05 ) 

 

 الصندوق/حـ 1350000   

                                                           1350000  1350000 

 الرصيد صفر

 

 ب : االفتراض.2 

            
 ايراد الضريبة المتحققة    < أمانات الضرائب المستلمة                          

                                    1350000       >   1350000   

 

 

        200000   =      1150000 –      1350000=  تهأعاد المبلغ الذي سيتم 

 حــ / امانات الضرائب ) فراس (   1350000                3/10 

 الى مذكورين                                       

 ( 05)( 1()  2( ) 1حـ/ الضريبة على أصحاب االعمال والمهن/االفراد)   1350000                               

 حـ / بنك  200000                                      

 عن تسوية امانات المقاول فراس وإعادة المتبقي بموجب مستند صرف وبصك             

 حــ / امانات الضرائب                                       

 
 مذكورين  حـ/    1350000 

 

 
 الصندوق/حـ 1350000   

                                                           1350000  1350000 

 الرصيد صفر

 ج : االفتراض. 2

  

   
 ايراد الضريبة المتحققة   > أمانات الضرائب المستلمة                              

                                        1350000      <    1510000   

 

           

       160000  =      1350000 – 1510000=  استالمهالمبلغ المتبقي الواجب 



  

 فراس () الضرائب اماناتحـ/  1350000   3/10    

  االفرادوالمهن/ االعمالالضريبة على أصحاب /حـالى                    

 واعادة المتبقي بموجب مستند   سالمقاول فرا امانات سوية ت  عن                

 

 قيد استالم المبلغ المتبقي 

 حــ / الصندوق   160000                3/10 

 االفراد والمهن/  االعمالالضريبة على أصحاب /حـ                                     160000

 قبض  بموجب مستند سالمبلغ المتبقي من المقاول فرا استالم عن             

 حــ / البنك   160000                3/10

 حـ/الصندوق  160000                           

 البنك  للمبالغ المتجمعة لدى أمين الصندوق في الحساب الجاري لدى االيداععن قيد  

 حــ / امانات الضرائب                                       

 
      حـ/ الضريبة على أصحاب االعمال والمهن/االفراد  1350000 

         (1 )     (2  )   (1 )   (05 ) 

 

 
 الصندوق/حـ 1350000   

                                                           1350000  1350000 

 الرصيد صفر

 

 

 

 

 الشخصية  األماناتالمجموعة الثانية: 

ينحصر استخدامها في    تيالطبيعة الخاصة وال تالفرعية ذا  تابالمجموعة عددا  من الحسا ضم هذه ت

خاصة بها  تشريعاتوالذي يستند إلى  تالوحدا لك تحكومية معينة يفرض اعتمادها طبيعة نشاط  توحدا

ولى  ال ختلف هذه المجموعة عن المجموعة اتمحكمة مختصة، و أو بموجب قرار قضائي صادر من 

 ضمان  ت من ناحية كون المبلغ المستلم في حالة أمانات يراداحصيل االت ضمان  ت المتعلقة بأمانا

حديد  ت أجله يتم التحاسب و  منت مانا قديري وبعد انتهاء الغرض الذي استلمت االتمبلغ  ت يراداحصيل االت

ت  مانا اال ت باأو أقل منه في حين ان حسا  أو اكثر تمانايراد الذي قد يكون ضمن مبلغ االمبلغ اال



أخرى من خارج الوحدة   تسديدها إلى جهاتوانما يتم   العامة، تيراداباإل قة لها عال الالشخصية 

 الشخصية هي: ت مانا الفرعية الداخلة ضمن مجموعة اال ت الحكومية، ومن الحسابا

 .حساب أمانات التنفيذ  1

ثبيت توزارة العدل لغرض  لدائرة التنفيذ فيالحكومية الفرعية التابعة ت يستخدم هذا الحساب في الوحدا

إلى أصحابها الشرعيين مثل النفقة الشرعية أو   محددة ودفعها  تحصيل مبالغ معينة من جهاتعملية 

 . ةلقرار صادر من المحكمة المختصنفيذا ت حصيل دين لصالح شخص معين ت

 : يةتاآل الخطواتالتنفيذ  أمانات تضمن المعالجة القيدية لحساب تو

 لقرار قضائي صادر من  استنادا األماناتمبلغ  استالم : عند األولى ناداً الخطوة است

 ي: تمستند قبض بالمبلغ المستلم ويثبت به القيد اال  ظم محكمة مختصة، ين

  

Xx                                حـ / الصندوق 

Xx                                  حـ / امانات التنفيذ 

 عن استالم مبلغ االمانات الخاصة ب )     ( بموجب مستند قبض             

 

 التنفيذية واستنادا  يتم استيفاء رسم حسب نوع المعاملة  األماناتحصيل مبلغ تإلى جانب  

 ي:  ت اال يسجل القيد حصيل مبلغ الرسم نقدات  المعدل، وعند 1981لسنة  (114)لقانون الرسوم العدلية رقم 

   Xx                                حـ / الصندوق 

Xx                                       ( 03() 02() 04() 1حـ / رسوم دوائر التنفيذ )   

 استيفاء مبلغ الرسم نقدا بموجب مستند قبض   عن                       

 في الحساب الجاري لدى البنك  المستلمة نقداً  المبالغ الخطوة الثانية: إيداع

 ي: ت ويسجل بها القيد اال

 ××حـ/البنك                                

 ××حـ/الصندوق                                       

 للمبالغ المستلمة نقداً  اإليداععن قيد                        

 الخطوة الثالثة: عند مراجعة الشخص صاحب العالقة يتم إعادة مبلغ 

 ي: ت بموجب مستند صرف وبصك ويسجل به القيد اال  األمانات

 التنفيذ  أمانات××حـ/                                   

 ××حـ/البنك                                              



 وبصك  بموجب مستند صرف  (  ) الخاصة بـ األماناتسديد مبلغ تعن                        

  

 األمانات مبلغ ب قة ومطالبتهالالخطوة الرابعة: في حالة عدم مراجعة الشخص صاحب الع

 العامة. للخزينةحويله إلى إيراد نهائي تسويته وت  يتم ماناتاأل مبلغ المدة المحددة قانونا فإن ً خالل

 

 

 

 

 

 

 ( : 3) مثال

 : 2015شباط/  شهر خاللنفيذ البياع ت مت في مديرية  تالمالية التي   العملياتبعض  يتاآل

على عن استقطاع القضاء اال دينار من مجلس 216800 استلم أمين الصندوق صك بمبلغ   10/2في  . 1

مستند قبض بالمبلغ وأودع المبلغ في الحساب الجاري  تنظيمم تالشرعية الخاصة بالسيدة إسراء، والنفقة 

 التالي.  لدى البنك في صباح اليوم

 صرف وبصك.  الخاصة بالسيدة اسراء بموجب مستند األماناتسديد مبلغ تم ت 24/2في  . 2

 المطلوب:

 نفيذ البياع. تمديرية   ته في سجالدة في أعالالوار بالعملياتثبيت القيود المحاسبية الخاصة ت . 1

 الرصيد.  مع إيجاد (حسب نوعها)فقط  األماناتلحساب  األستاذالترحيل إلى سجل  . 2

 الحل: 

  

 : (1)المطلوب 

 ـ /الصندوق ح  216800              2/10 

 حـ /امانات التنفيذ    216800                                  

  

 حـ /البنك   216800              2/11 

 حـ /  الصندوق    216800                                  

   قيد اإليداع للمبالغ المستلمة نقداعن                                   



 حـ /امانات التنفيذ    216800              2/24

 حـ /البنك   216800                                  

   صرف وبصك مبلغ النفقة الشرعية الخاصة بالسيد إسراء بموجب مستند  تسديدعن                   

 

 حـ / امانات أخرى                                :(2)المطلوب 

       
 حـ /بنك   216800             

 

  
 حـ /الصندوق  216800              

              216800                                                  216800   

 الرصيد صفر

 

 

 

 المجموعة الثالثة: أمانات التوزيع 

شخاص أو  وزيعها إلى االت ستلمها الوحدة الحكومية لضمان إعادة تيسجل في هذا الحساب المبالغ التي  

المحاسبية   اإلجراءاتتضمن ت نوع منها، و النافذة لكل التعليمات التي ُخصصت لها وحسب  تالجها

 ي: تالتوزيع اال  بأمانات المرتبطة

 : يتاآل وزيعها يسجل القيد ت لغرض إعادة  كأمانات مبالغ  استالم .عند  1

 ××حـ/الصندوق                              

 التوزيع أمانات× حـ/×                                    

 إيداع المبلغ المستلم في الحساب الجاري للوحدة لدى البنك ويتم إجراء . 2

 : التي القيد ا

 ××حـ/البنك                                 

 ×× حـ/ الصندوق                                       

 البنك  عن قيد إيداع للمبالغ المستلمة من قبل أمين الصندوق في الحساب الجاري لدى 

 : االتييسجل القيد  قة،شخاص ذوي العالإلى الشخص أو اال األماناتسديد مبلغ ت.في حالة  3

 التوزيع  أمانات××حـ/                                        

 ×× حـ/البنك                                                      

 خاللالخاصة به  األمانات م الستقة ال.في حالة عدم مراجعة صاحب العال 4



حويل المبلغ إلى إيراد نهائي  تو  أماناتهسوية تيتم   (أي بعد انتهاء مدة التقادم) المدة القانونية المحددة لذلك 

 االتي :  للقيد للخزينة العامة وفقا

 التوزيع  أمانات××حـ/                                

 الخزينة المعادة إلى  افأتوالمك الرواتب×× حـ/                                        

صفية  تأي بعد )  القانونية بعد مضي المدة األمانات قة ومطالبته بمبلغ .عند مراجعة صاحب العال 5

بد من استحصال موافقة وزير المالية  هذه الحالة ال  في  (,المبلغ إلى إيراد نهائيحويل تالموقوفة و األمانات

بعد استحصال موافقة  الاللوحدة الحكومية التصرف به  قيح  اليقيد كإيراد  ن أي مبلغ العلى إعادة المبلغ 

 المالية أو صدور قرار من المحكمة على إعادة المبلغ وزير

 

 (  23حـ/ الدائنون رقم ) 

ويشمل هذا الحساب كافة الحسابات الدائنة غير االمانات ويحلل الى عدد من الحسابات االجمالية والفرعية  

 وكما يلي  

 

 

دائنون    -231حـ/

واألجور  النفقات 
 المعادة 

دائنون   -232حـ/

 الدراسية النفقات 
وزارة  -1232حـ/

 التعليم العالي
وزارة  -2232حـ/

 الخارجية
الدوائر -3232حـ/

 األخرى

معالجة   -332حـ/

األخطاء الحسابية  
 الدائنة 

معالجة  -1332حـ/

الزيادة في الصندوق  
 والبنك 
معالجة  -2332حـ/

الزيادة في المواد  
 المخزنية 

معالجة  -3332حـ/

الزيادة في  
 المقبوضات 

معالجة  -4332حـ/

 الزيادة في االيرادات 

-432حـ/

لحساب  الستقطاعات ا
 الغير 

    المصارف-1432حـ/

دوائر  -2432حـ/

 التنفيذ 
دوائر  -4332حـ/

    القطاع االشتراكي 

دوائر   -5432حـ/

القطاع الحكومي  
    المركزي

الحسابات -532حـ/

 الدائنة للمقاولين 
  تالتأمينا-1532حـ/

 األولية

  التأمينات-2532حـ/

 النظامية
تأمينات   -3532حـ/

 النقدية االستقطاعات 

حسابات  -632حـ/

 دائنة متنوعة 
صكوك   -1632حـ/

 غير مسحوبة 

تأمينات   -2632حـ/

 مستلمه من الغير
تأمينات   -3632حـ/

 التمويل
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 اسلوب تنفيذ المقاوالت العامة واالجراءات المحاسبية المتعلقة بها 

 

تقدم الحكومة الخدمات العامة للجمهور عن طريق اقامة المشاريع الخدمية كالشوارع والمستشفيات والمدارس  

ئن  وعمال ومكاوغيرها من مشاريع البنية التحتية، كل ذلك يحتاج الى مستلزمات كبيرة من مهندسين وفنيين  

وغيرها قد ال تستطيع بعض الوحدات القيام بها مما يحدو بها الى اناطة تنفيذ هذه االعمال الى شركات ومعدات  

 المقاوالت او االفراد الذين يستطيعون تقديم هذه الخدمات لمساعدة الدولة في تنفيذ التزاماتها أمام الجمهور. 
   
الشروط والمواصفات التي تحددها الوحدة المنفذة  مقاول وفق  مشروع الى  تعرف المقاولة بانها احالة التنفيذ للو

 لقاء دفع مبلغ التعاقد الى المقاول .  
 

 االتي :  2014لسنة (   2العقود الحكومية رقم )  وقد وضحت تعليمات تنفيذ 
 

 :المتطلبات قبل إعداد وثائق المناقصة  ❖

 عداد وثائق المناقصات للمشاريع االستثمارية . تلتزم جهة التعاقد باستكمال المتطلبات التالية قبل إ   : اوال

إعداد دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية أو التقارير الفنية ودراسات الكلفة والمنفعة والتصاميم وجداول   -أ

 . الكميات للمشاريع االستثمارية  

مصادقة    مشروع في الموازنة االستثمارية االتحادية دون استحصالاليجوز للوزارة المعنية إدراج أي   -ب

 . أ (  وزارة التخطيط على ما منصوص عليه في الفقرة )

 تحديد الجهة المنفذة والمستفيدة من المشروع عند مفاتحة وزارة التخطيط .   -ج

 .فنية مختصة  وجود كلفة تخمينية علنية محدثة للمقاولة أو المقاوالت المشروع معدة من جهة   -د

 اإلضافات اثناء التنفيذ .  غيرها دقيقة لتجنب إجراء التغييرات او تكون الشروط والمواصفات والخرائط و  -  ـه
 

 :  اساليب التعاقد ❖

لرئيس جهة التعاقد او  فانه يحق    2014لسنة  (    2تنفيذ العقود الحكومية رقم )  ( من تعليمات  3حسب المادة )

اء الواحد والتعاقد المباشر وكما  األساليب التالية لتنفيذ العقود العامة باستثناء أسلوبي العطمن يخوله اعتماد أحد  

 يأتي : 

أوال : المناقصة العامة : وينفذ هذا األسلوب بإعالن الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ   -

تسم اإلجراءات بالعمومية والتنافسية  العقود بمختلف أنواعها ممن تتوفر فيهم شروط المشاركة ، وإن ت

االتحادية عند    وح ومراعاة السقوف المالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة والعدالة والعلنية والوض

 اعتماد هذا األسلوب 

ثانيا : المناقصة المحدودة : وينفذ هذا األسلوب عندما تكون السلع أو الخدمات االستشارية أو المقاوالت    -

ا تقديمموضوع  الغرض  االختصاص  حيث  من  محدودة  جهات  لدى  متوفرة  وفق    لمناقصة  عطاءاتها 

ال جهة  من  المعدة  والشروط  والتصاميم  في  المواصفات  الراغبين  جميع  إلى  عنها  باالعالن  ويتم  تعاقد 

 . االشتراك بتقديم عطاءاتهم ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة لقاء ثمن  

 



قصة الى جميع  المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني : ويتم تنفيذ هذا األسلوب باإلعالن عن المنا  -ثالثا -

 . اء ثمن  الراغبين في االشتراك بتقديم عطاء أتهم الفنية والتجارية وبظرفين منفصلين لق

(    ۳ا إلى ما اليقل عن )  . الدعوة المباشرة : يتم تنفيذ هذا األسلوب بتوجيه الدعوة المباشرة مجانرابعا   -

هم وقدرتهم وكفاءتهم الفنية والمالية  ثالثة من المقاولين أو المجهزين او االستشاريين المعتمدين لرصانت

 .  لجهات الرسمية لتنفيذ مشاريع أو تعاقدات ا

: ويتم بتوجيه الدعوة مجانا الى جهة مختصة واحدة مجهز او مقاول او استشاري    . العطاء الواحد  خامسا   -

 . لتنفيذ العقد وبموافقة اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على اإلحالة  

المباشر : ويتم بتوجيه الدعوة مجانا للتعاقد مباشرة الى جهة واحدة لتنفيذ هذا األسلوب  عاقد . التسادسا   -

ة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبتوصية من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة  بموافقة اللجن

الطا ذات  الخدمات  أو  السلع  لتجهيز  المحلية  او  االستيرادية  للعقود  اإلحالة  غير  على  التخصصي  بع 

 . المحتكرة

 . الشراء المباشر من الشركات المصنعة الرصينة :   سابعا -

والتي  -أ العامة  الشركات    للشركات  من  المباشر  الشراء  الريحي  التجاري  االستيرادي  النشاط  تمارس 

 . المصنعة الرصينة  

معها   -ب    التعاقد  يتم  التي  الجهات  مع  األسعار  على  التفاوض  العامة  لتنفيذ    للشركات  األسلوب  بهذا 

 قد .  الكلفة التخمينية المخصصة للتعامشاريعها او تعاقداتها اذا كان مبلغ العطاء اعلى من 

 
 :   لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها ❖

 

 تشكل في جهة التعاقد مايأتي :   .  أوال   -

   .لجنة أو أكثر لفتح العطاءات من ذوي الخبرة واالختصاص -أ

 . لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية   -ب

. للجنة التحليل وتقييم العطاءات االستعانة بخبرة موظفين مختصين من ذوي الخبرة أو جهة مختصة    ثانيا   -

 بطبيعة المناقصة .  

 حليل وتقييم العطاءات. ال يجوز الجمع بين رئاسة وعضوية لجان فتح العطاءات ولجان ت ثالثا   -
 

 : تسوية المنازعات  ❖
 

العطاءات على    - المقدمة من مقدمي  باالعتراضات  للنظر  أوال ، تشكل في كل جهة تعاقد لجنة مركزية 

 قرارات اإلحالة.  

ثانيا . تتولى اللجنة دراسة االعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكالئهم   -

سبعة أيام عمل من  (    7االعتراض خالل )    تقديمويكون  م يطلبوا سحب التأمينات األولية  الرسميين ممن ل

 تاريخ التبلغ بكتاب اإلحالة . 

أربعة  (    14على اللجنة تقديم التوصية بموضوع االعتراض و اسبابه خالل مدة ال تزيد على )    . ثالثا   -

 عشر يوما عمل من تاريخ إيداع االعتراض لديها .  

 . على جهة التعاقد علم توقيع العقود لحين حسم االعتراضات من رئيس جهة التعاقد  .  ا  رابع -

 

 



 : آلثار القانونية الناجمة عن اإلخالل بالعقد ا ❖
 

 اکال عند تحقق الحاالت اآلتية : نيعد المناقص الفائز  - أوال . أ -

(  15العقد خالل )امتناعه عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب اإلحالة وبعد انذاره رسميا بتوقيع   -1

 خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره ومن دون عذر مشروع قانونا .  

 عند تقديمه لبيانات غير حقيقية و بطرق غير مشروعة و مخالفة لشروط المناقصة .   -2

 . عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ  -3

 في حالة تكول المناقص تتخذ اإلجراءات اآلتية :  -ب

 الخاصة بالمناقص الناكل . مصادرة التأمينات األولية  -1

تنفيذ    -2 الناجم عن  البدلين  الناكل فرق  المناقص  الثاني ويتحمل  المرشح  المناقصة على  إحالة 

 العقد .  

ى المناقص الثالث ويتحمل  لجهة التعاقد إحالة المناقصة علفكول المرشح األول والثاني  نفي حالة   -3

المبالغ الخاصة بالترشيح الهما ومصادرة   كل من الناكلين األول والثاني فرق البدلين وحسب فرق 

 الثاني .  التأمينات األولية للمرشحين األول و
 

لتنفيذ األعمال  أذا أخل المقاول في المراحل النهائية لتنفيذ العقد فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع    - أثانيا .   -

 المتبقية على حساب المقاول ويكون المقاول ممثال فيها.

قاول المخل بضرورة اكمال اإلعمال وحسب منهاج تقدم العمل المتفق  ذار رسمي للميتم توجيه ان-ب

 ( خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه باإلنذار .  15عليه وخالل ) 

له ببنود العقد وتنفيذ األعمال المخل بها على  إصدار قرار بسحب العمل من المقاول عند إخال  - ج

 حسابه.  

ظ بها عند عدم تنفيذ األعمال الموكلة  الخاصة بحسن التنفيذ اواالحتفامصادرة التأمينات النهائية    -د

 . للمقاول

عشرين من المنة من كلفة  % (    ۲۰ثالثا . يتحمل المقاول المخل التحميالت اإلدارية بنسبة التزيد على )   -

 . ال المخل بها في عقود المقاوالت األعم

اره  ستشاري بالتزاماته التعاقدية فعلى جهة التعاقد إنذرابعا . في حالة أخل المجهز للسلع والخدمات او اال -

 . رسميا 

 

 :حظر التعاقد  ❖
 

 يأتي : لجهة التعاقد طلب إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما 
ن  لمجهزين العراقييغير العراقيين واالعراقيين وطلب إدراج أو تعليق أو رفع المتعاقدين من المقاولين   -

 . وغير العراقيين واالستشاريين العراقيين وغير العراقيين من القائمة السوداء  

 . طلب إدراج المقاولين والمجهزين واالستشاريين العراقيين واألجانب في قائمة الشركات المتلكئة   -

 

 



 االستقطاعات :  التأمينات والغرامات التأخيرية و ❖
 

 

 

 كيفية احتساب الذرعات: ❖

 
 

 % من قيمة المواد المطروحة 75اجمالي الذرعة االولى = اجمالي العمل المنجز +  ●

 % من قيمة المواد المطروحة 75اجمالي الذرعة الثانية = اجمالي العمل المنجز +  ●

 وهكذا للذرعات المتبقية ...   الذرعة االولىاجمالي    – صافي قيمة الذرعة الثانية = اجمالي الذرعة الثانية   ●

 

 

 

 



 نستخدم الجدول االتي : خالصة الذرعات المقدمة ب تساالح ❖

 

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  (  1 مثال )

يوم من تاريخ االعالن   20في جريدة الصباح ولمدة    29أعلنت وزارة التربية مناقصة رقم    2012/3/3في    -

 دينار. مليون   600وان الكلفة التخمينية للمناقصة 

 ن الشركات المتقدمة هي :  اجتمعت لجنة فتح العطاءات وثبت بمحضرها أ 4/2في   - 

 مليون دينار وقدمت تأمينات اولية بصك مصدق    900شركة محمد للمقاوالت سعر عطاءها   -أ 

 مليون دينار وقدمت تأمينات اولية بصك مصدق  780شركة النور للمقاوالت سعر عطاءها  - ب 

 مصدق  وقدمت تأمينات اولية بصك مليون دينار   580شركة المشرق للمقاوالت سعر  - ج 

 مليون دينار وقدمت تأمينات اولية بصك مصدق  620شركة االكابر المعاصرة للمقاوالت سعر عطاءها  -د 



تأمينات اجتمعت لجنة تحليل العطاءات وتم اختيار شركة المشرق بالمرتبة األولى وقدمت الشركة ال  4/2في    - 

الثاني بالمرتبة  االكابر  بصك مصدق وشركة  الطابع  الثالثة النظامية ورسم  بالمرتبة  النور  نسبة    ة وشركة  وان 

 % .  1التأمينات االولية هي 

سترجاع التامينات االولية وتمت الموافقة على الطلب وردت  ا القدمت الشركات التي لم ترشح طلب  15/ 4في    -

 . للوزارة بنك النفقات االستثمارية من  المبالغ بموجب صكوك مسحوبة 

 :  المطلوب

 الطابع وتسجيل القيود الالزمة . ولية والنظامية ورسم احتساب التأمينات األ  -أ

 مينات االولية أالخاصة برد الت د تسجيل القيو  -ب
 

 الحل :

 تسجيل التامينات األولية   2/ 4 -

   

 نقد في البنك /  حـمن   28800000

 الى مذكورين 

 محمد شركة  –  التامينات االولية ـ /ح 9000000 

 النور ة شرك  – التامينات االولية  حـ/ 7800000

 المشرق شركة  –  التامينات االولية حـ/  5800000   

 االكابر شركة  –  التأمينات األولية  ـ/ ح 6200000 

  ألكابر , ا شرق الم , محمد, عن استالم مبلغ التأمينات األولية من شركة النور 
 

 

 ي :  من مبلغ العقد وكمايل   0.002% ورسم الطابع   5تسجيل قيد التامينات النظامية   4/2في -
 

 % (  7*   مبلغ المقاولة)  +  مبلغ المقاولة=   مقاولة مع االحتياطي مبلغ ال

                                          =580000000  ( +580000000   *7   ) % 

 دينار   620600000=                                          
 

 %  5*    التأمينات النظامية = مبلغ المقاولة مع االحتياطي  

 دينار التأمينات النظامية    % =   5*  620600000  =                           

 

 قد في البنك ـمن حـ/ ن    31030000

 الى حـ/ التأمينات النظامية  31030000

 عن استالم التأمينات النظامية من شركة المشرق للمقاوالت 



 

 رسم الطابع   دينار 1241200=  0.002*   620600000 م الطابع = رس
 

 نقد في البنك   حـ/من   1241200

 رسم الطابع مانات ا حـ/ الى  1241200

 عن استالم رسم الطابع من شركة المشرق للمقاوالت 

 

 رد التأمينات األولية للشركات غير الفائزة    يد تسجيل ق 4/15في  - ب 

 

 من مذكورين 

 محمد شركة   –  التامينات االولية  ـ / ح 9000000

 النور شركة  – التامينات االولية  حـ/ 7800000

 االكابر شركة  –  التأمينات األولية  ـ/ ح 6200000 

 حـ/ نقد في البنك إلى  23000000
 

 ألكابر , ا شرق الم , محمد , شركة النور  عن رد مبلغ التأمينات االولية المستلمة من 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : (  2مثال ) 

شركة    4/28/ 2018في    -1 الى  الديوانية  بلدية  دائرة  في  االحالة  لجنة  قبل  من  مناقصة  احالة    المسرة تمت 

ودفعت الشركة  يوم    100دينار وبمدة    900000000ات بكلفة  للمقاوالت المحدودة على بناء كراج لوقوف السيار

مع  التعاقد  تم  بصك  الطابع  ورسم  النظامية  في    التأمينات  في    وباشرت   9/ 2018/5الشركة  العمل  الشركة 

2018/5/13 

% من    10  ار دبمق  سلفةومنحها    الطلبسلفة تشغيلية وتمت الموافقة على    طلب  5/14قدمت الشركة في    -2

 اقساط  ث ثالعلى شكل على أن تستقطع  515325بموجب الشيك المرقم  6/15في   ة حالمبلغ اال

 دينار  200000000قدمت الشركة الذرعة األولى بالعمل المنجز وكانت كلفة الذرعة  6/23في  -3

 دينار   450000000قدمت الشركة الذرعة الثانية بالعمل المنجز وكانت كلفة الذرعة  7/22في  -4

 دينار   900000000الشركة الذرعة النهائية بالعمل المنجز وكانت كلفتها  قدمت  8/4في  -5

 صدرت شهادة االستالم األولي  8/25في   - 6

 ة سنة كاملة  مدة الصيان   -7

 

 
 



   المطلوب :

 .  تعليمات النافذة احتساب التامينات والرسوم واالستقطاعات وفقا للقوانين وال -1

 . سجيل القيود الالزمة اعداد خالصة ذرعات العمل المنجزة وت  -2
 

 

 

 

   :  الحل 

 

   المسرة احتساب التأمينات األولية لشركة  -1

 دينار   27000000 % =  3*   900000000 
 

 نقد في البنك    حـ/من   27000000

 التأمينات االولية حـ/الى  27000000

 رة س المعن استالم مبلغ التأمينات االولية من شركة 

 

 لطابع :  احتساب التامينات النظامية ورسم ا -2

 : التامينات النظامية  -أ

 % (  7مبلغ المقاولة مع االحتياطي = مبلغ المقاولة + ) مبلغ المقاولة * 

                                         =900000000  ( +900000000   *7   ) % 

 دينار   963000000=                                          

 

 %  5لغ المقاولة مع االحتياطي  *   التأمينات النظامية = مب

 دينار التأمينات النظامية   %48150000 =    5*  963000000=                             

 

 نقد في البنك  من حـ/    48150000

 التأمينات النظامية  حـ/  ى ال 48150000
 

 المسرة عن استالم التأمينات النظامية من شركة 

 

 سم الطابع :  ر -ب

 دينار رسم الطابع  1926000=  0.002*   963000000 رسم الطابع = 

 من حـ/ نقد في البنك   1926000

 رسم الطابع امانات حـ/الى    1926000
 

 المسرة عن استالم رسم الطابع من شركة 

 



 :  االستقطاعات النقدية - 3    

 دينار   45000000%  =    5*   900000000الحد األعلى لالستقطاع النقدي     

 دينار  20000000% =   10 *  200000000األولى :  الذرعة    

 45000000% =   10*   450000000الذرعة الثانية :     

 دينار   25000000 =   20000000 -  450000000      
 

 

 الثالثة الثانية  االولى ل  التفاصي

 900000000 450000000 200000000 العمل المنجز 

 450000000 200000000  يطرح : مايصرف للمقاول 

 450000000 250000000 200000000 قيمة الذرعة 

 30000000 30000000 30000000 شغيلية عات السلفة التطاقاست  :   تطرح 

  25000000 20000000 االستقطاعات النقدية  :  تطرح 

 420000000 195000000 150000000 استحقاق المقاول 

 

 دينار  90000000% =    10×   900000000صرف سلفة تشغيلية   6/15في  -1

 

 سلف المقاولين / سلف الدفعات األولية  حـ/من   90000000

 نقد في البنك  حـ/ الى  90000000
 

 % من مبلغ العقد 10المقاوالت المحدودة بنسبة  لمسرةصرف سلفة تشغيلية لشركة ا

 
 

 

 / تسديد مبلغ الذرعة األولى للمقاول   23/   6في  -2
   

 مباني غير السكنية ال // مباني وانشاءات    حـمن  200000000

 الى مذكورين                  

 تأمينات استقطاعات نقدية  حـ/  20000000 

 سلف دفاعات اولية  - سلف المقاولين  حـ/  30000000 

 نقد في البنك  حـ/  150000000                                            

 العمل المنجز % من   10اعات بنسبة تسديد مبلغ الذرعة األولى بعد استقطاع مبلغ السلفة واستقط



 تسديد مبلغ الذرعة الثانية الى المقاول    7/22في  -3
 

 / مباني وانشاءات / المباني غير السكنية   حـمن  250000000
 

 الى مذكورين                   

 / استقطاعات نقدية    حـ 25000000 

    سلف الدفعات األولية   -سلف مقاولين  حـ/  30000000 

   نقد في البنك  حـ/   1950000000                                                  

 % من العمل المنجز   10تسديد مبلغ الذرعة الثانية بعد استقطاع مبلغ السلفة واستقطاعات نقدية بنسبة  
 

 

 

 تسديد مبلغ الذرعة الثالثة الى المقاول   8/4في  -4
 

 ي غير السكنية مباني وانشاءات / المبان  ـ/ من ح 450000000
 

    سلف الدفعات األولية   -سلف مقاولين  حـ/ 30000000

   نقد في البنك حـ/ الى  420000000  
 

 

 بعد استقطاع مبلغ السلفة  الثالثةتسديد مبلغ الذرعة 

 

 

 % من االستقطاعات النقدية    50/ اطالق   25/   8في  -5

 ية دتأمينات االستقطاعات النق  حـ/من   22500000

   نقد في البنك حـ/  الى  22500000

 % من االستقطاعات النقدية   50عن اطالق 
 

 % من االستقطاعات النقدية   50اطالق  11/13/ 2018في   - 6     

 / تأمينات االستقطاعات النقدية  حـمن   22500000

   نقد في البنك   ـ/الى ح 22500000 

 من االستقطاعات النقدية  %   50عن اطالق المتبقي  

 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : (  3مثال ) 

لبناء مبنى ملحق ببناية المحافظة بمبلغ   النهرين عمل على شركة  2/21/ 2019احالت محافظة المثنى بتاريخ 

يوم ، قدمت الشركة التأمينات األولية على شكل   125الشركة وبمدة انجاز وهو سعر عطاء  345,750,000

الطابع والتامينات النهائية بصك مصدق ومنحت سلفة تشغيلية وفقا للتعليمات ، تأخر  كفالة مصرفية ورسم 

وقد    يوم نظرا للظروف األمنية  23بتمديد مدة العقد    ا  يوما عن موعد التسليم وقدم المقاول طلب 30المقاول 

   حصل المقاول على فترة التمديد اصوليا  



 : ذرعات العمل المقدمة من قبل المقاول  واالتي 
 

 المواد المطروحة  %  100العمل المنجز  الذرعة

 48000000 120000000 األولى

 45000000 270000000 الثانية 

 36000000 285000000 الثالثة

ــ  345750000 الرابعة  ــــــــ

 

 لفة التشغيلية من الذرعة الثانية والثالثة تسقطع الس -

من االستقطاعات   50صدرت شهادة االستالم األولي وانتفت الحاجة للتامينات االولية وتم اطالق %  8/18في  

 النقدية  

 المطلوب : 

احتساب التأمينات األولية والنظامية ورسم الطابع واحتساب االستقطاعات النقدية والضريبة وفقا للقانون   -1

 . تسجيل قيودها و

 . وتثبيت قيودها احتساب ذرعة العمل الثانية  -2

 

 ل :ـلحا
 

 دينار  3457500% =  1 *  345750000 =  التأمينات األولية •

 دينار  345750000369952500 + ( 345750000 * 7 %) =    =  التامينات النظامية •

 مينات النظامية  أدينار الت     18497625 % =  5   *   369952500 

 دينار    = 739905 ( 0.002 *  369952500)   لطابعرسم ا •

 االستقطاعات النقدية  •

 دينار    17287500  =   ( 5%*  34575000  ) اعلى نسبة لالستقطاعات  

 دينار  12000000% =   10×  120000000الذرعة األولى : 

   270000000 :  الذرعة الثانية 

 دينار لليوم الواحد  27660=  ( % 0.1*   125)  /  345750000الغرامات التأخيرية =  •

 دينار تستقطع من الذرعة الرابعة   193620-  27660يوم × 7=33-30مدة التأخير  •

 ر دينا  34575000  = (  %10*    345750000% من مبلغ المقاولة )   10أعلى نسبة للغرامات  •

 دينار    34575000  = 10 %  *    345750000السلفة التشغيلية :  •

 دينار تستقطع من الذرعة الثانية والثالثة  17287500=  2/   34575000 

 

 



 استالم التأمينات االولية   2/21في  -1

 خطابات الضمان المستلمة من الغير  حـ/من   3457500

 مقابل خطابات الضمان من الغير    حـ/الى  3457500 

 للمقاوالت بموجب خطاب ضمان النهرين ة عن استالم التأمينات االولية من شرك

 

 رسم الطابع   استالم  2/21في  -2

 نقد في البنك  حـ/من   739905

   ايراد رسم الطابع حـ/ الى  760650 

 عن استالم رسم الطابع
 

 التامينات النظامية  -3

 نقد في البنك  حـ/ من     18497625

 التامينات النظامية   حـ/ الى  18497625

 للمقاوالت  النهرين عن استالم التأمينات النظامية من شركة 

 

 



 

 التشغلية  صرف السلفة قيد  -4

 سلف المقاولين / سلف الدفعات األولية  حـ/من   34575000

 نقد في البنك   حـ/الى  34575000 

 للمقاوالت  النهرين صرف سلفة تشغيلية لشركة 

دينار قيمة   36000000( =  75× %   48000000مادفع للمقاول من السلف السابقة = ) 

 المواد المطروحة  

 = مبلغ الذرعة األولى + المواد المطروحة   مادفع للمقاول من السلف السابقة

دينار   156000000=   36000000+ 120000000 =                                        

   33750000% ( =    75×  45000000ة للذرعة الثانية = ) المواد المطروح 

 

 قيد استحقاق المقاول من الذرعة الثانية :   -5

 شاءات / المباني غير السكنية / مباني وان  حـمن  150000000

 الى مذكورين   

 تأمينات استقطاعات نقدية    حـ/ 5287500

 سلف مقاولين / سلف الدفعات األولية   حـ/  17287500 

 امانات الضرائب   حـ/  4950000 

   نقد في البنك  حـ/ 122475000 

 ودفع استحقاقها المتبقي بصك   النهرينعن تسوية مبلغ الذرعة الثانية لشركة 

 
 

 اعادة التأمينات االولية :  8/18في  -6

 مقابل خطابات الضمان من الغير   حـ/من   3457500

 خطابات الضمان المستلمة من الغير   حـ/الى  3457500 

 للمقاوالت بموجب خطاب ضمان النهرينعن اعادة التأمينات األولية من شركة 
 

 اطالق االستحقاقات النقدية = الذرعة الثانية         

 تأمينات االستقطاعات النقدية   حـ/من   5287500

 نقد في البنك  ـ/ الى ح 5287500            

 عن اطالق االستقطاعات النقدية 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصادر 
 

 .    2014العقود العامة وتعليماتها ,  – صباح االنباري  ▪

 .   2013,   المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها المركزية والالمركزية في العراق  -جايد   سعود ▪



 0202-0202محاسبة الحكومية / ماجستير محاسبة االعمال 

 م/ محاسبة المقاوالت

الصادرة من وزارة التخطيط  2102( لسنة 2استناداً الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 تكون النسب حسب الجدول ادناه.منهجي والكتاب ال األخرىوالقوانين العراقية 

 التفاصيل نسبة االستقطاع 

 روع التخمينية للمش ةمن الكلف األوليةلتأمينات ا  3% -0%

 مع مبلغ اإلحالةمن مبلغ النظامية  التأمينات 5%
 ) مبلغ العقد(االحتياطي 

 الغرامات التاخيرية من مبلغ العقد  25% -01%

 لغ(+ أي تغير في المبأو  – األصلي) مبلغ العقد مبلغ العقد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 + أي تغير في المدة (أو  –) مدة العقد االصلية مدة العقد الكلية 

 غرامة اليوم الواحد

مع مبلغ  اإلحالةرسم الطابع من مبلغ  10112
 ) مبلغ العقد(االحتياطي 

 

 االستقطاعات من الذرعة المنجزة من قبل المقاول

 من %5من كل دفعة الى أن يصل مجموعها  01%
  د() مبلغ العقمع مبلغ االحتياطي  اإلحالةمبلغ 

 من قيمة المواد المطروحة  55%

 سلف المقاولين حسب البنود العقد تحدد نسبتها

ر بعد تقدي حسب البنود العقد تحدد نسبتها
 اثمانها 

 اوحتترسلف المقاولين على المكائن والمعدات 
مع مبلغ االحتياطي  اإلحالةمبلغ  31% -0%

 ) مبلغ العقد(

 احتياطي المقاوالت من نبلغ المقاولة   5%
 

 

 

 

 المادة أستاذ                                                                               

 أ.م.د. صدام كاطع هاشم



 جامعة النهرين  

 األعمال اقتصادياتكلية 

 ماجستير محاسبة أعمال

 

 

 

 

 

 

 

 األسس المحاسبية المعتمدة في المحاسبة الحكومية

 

 

 

 

 اد الطالبةدأع

 الزهراء ليث خليل 

 

 أستاذ المادة

 كاطع هاشم  مد. صداأ.م.

 

 

 



 :األسس المحاسبية وأهميتها في المحاسبة الحكومية

 اوالً: تعريف األسس المحاسبية  

التي تحدد متى يجب االعتراف   المحاسبية  المبادئ  بأنها " مجموعة  المحاسبية  تعرف األسس 

 .الختامية( نهاية الفترة  المالية )الحساباتبآثار المعامالت أو األحداث ألغراض إعداد القوائم  

ب  االعتراف  توقيت  مسألة  أساسي  بشكل  تعكس  المحاسبية  والمـصروفات فاألسس  اإليرادات 

والتحـويالت إذ تتعلق بتحديد متى يتم تسجيل المعاملة المالية؟ هل عند حدوث المعاملة، أم عند  

 استالم أو دفع المقابل النقدي الخاص بها؟  

  :أنواع األسس المحاسبيةثانيا: 

في إثبات عملياتها المالية المرتبطة بالموازنة العامة    هذا األساستستخدم   :النقدي  األساس .١

والمصروفات  اإليرادية  المصروفات  بين  تفرق  ال  الحكومية  المحاسبة  أن  وبحكـم  للدولـة، 

الرأسـمالية، كمـا ال تعتـرف بالمقـدمات والمستحقات فيمكن تعريف األساس النقدي المطبق في  

األسـاس المحاسبي الذي يتم بموجبة إثبات العمليات    هو عمليات المحاسبة الحكومية علـى أنـه "  

عند قبض أو دفع النقدية بصرف النظر عن كون هذه المقبوضـات أو المدفوعات تخص المدة 

 .التي تمت فيها أو مدداً مالية أخرى

  :مزايا األساس النقدي -أ

قاً في إطار الموازنة  اإليرادات والنفقات قد تم تقديرها مسب تسجيل المحاسبة فيما يخص  سهولة  - ١

بالمقدمات والمستحقات   تنشأ من خالل عدم اعتراف هذا ألساس  السيولة  للدولة، فهـذه  العامة 

 عنـد تطبيقـه فـي المحاسـبة الحكومية فاألمر ال يحتاج إلى إجراء تسوية جرديه 

ها ومراقبة  يتسم هذا األساس بالوضوح والبساطة عند إعداد الموازنة ثم عند اعتمادها وتنفيذ- ٢

 .تنفيذها

العامة للدولة بشكل دقيق وواضح، لكون التقارير    للخزينةيمكن من إظهار الموقف النقدي    -٣ 

  خالل النقدية، ومن    التدفقاتإظهار نتائج حركة    ىتركز علالنقدي    األساس  قتطبيالمالية في ظل  

الداخلة    التدفقاتالفرق بين   النقدي   والتدفقاتالنقدية  النقدية الخارجة يتم التوصل إلى الرصيد 

  .العامة للخزينة

 .ال يسمح بتدخل اآلراء الشخصية في القياس- ٤ 

    .يمكن من سرعة إغالق الحسابات وإعالن النتائج- ٥ 

 



   :عيوب األساس النقدي - ب

العمل المحاسـبي  يقتصر األساس النقدي على متابعة حركة الخزينة من قبض ودفع وال شك أن  . ١

 بـشكل عام يتضمن جوانب أخرى عديدة، ولهذا ال يعتبر هذا األساس أساساً محاسبياً متكامال 

المالية  . ٢ السنوات  ومصروفات  إيرادات  بين  وشاملة  حقيقية  مقارنات  إجراء  من  يمكننا  ال 

تحدث أمور  المتعاقبة وال بـين إيرادات ومصروفات المرافق المتشابهة في سنة معينة، حيث قد  

تحول دون ظهورها بكامل مبالغها، فليس كل ما حصل يمثل إيرادات العام وليس كل ما دفع فقط  

 .يمثل مصروفاته الحقيقة

ال يمكننا بصورته التقليدية من التعرف على التكاليف اإلجمالية للمشروعات التي يستغرق  . ٣ 

األخر عن  منفصلة  سنة  كل  حسابات  حيث  سنوات  عـدة  كشوفات تنفيـذها  إعداد  يتم  ولهذا  ى 

إلى التكلفة الكلية في السنة  إحصائية بيانية تضاف فيها تكاليف التنفيذ سنة بعد أخرى وصوالً 

النظام   مكونات  اإلحصائية ضمن  الرقابية  بالحسابات  يـسمى  ما  إدخال  يمكن  ولكن  األخيرة، 

 المحاسبي الحكومي الممسوك وفقاً لألساس النقـدي

 ق أساس االستحقا  -2

االعتراف باإليرادات عند اسـتحقاقها بصرف النظر عن تحصيلها الفعلي وكذا الحال بالنسبة  هو  

إذا دفعت   النظر عما  فيهـا االلتزام بصرف  ينـشأ  التـي  الفتـرة  بها خالل  للمصروفات يعترف 

بالفترة  وهذا يعني االرتباط  .قيمتها خاللها أو أنها دفعت في فترة سابقة أو ستدفع في فترة الحقة

 .الزمنية دون االقتصار على حدثي التحصيل والدفع الفعليين فقط

 

 :مزايا أساس االستحقاق -أ

بين    يمكن .١ المقارنة  بين    تذا  الوحداتمن إجراء  المقارنة  المتشابه وكذلك إجراء  النشاط 

 ت نتائج أداء نفس الوحدة لعدة سنوا

خص السنة المالية، تالتي    واإليرادات  النفقاتمقدار    سلقيا  مالئم  سأسا  االستحقاق   سيعد أسا  2 .

 :مفيدة لغرض توبالتالي بوفر معلوما

 .المقدمة من الوحدة الحكومية الخدماتكلفة تحديد ت  •

 .الوحدة الحكومية وإعداد موازنتها للسنة القادمة بالشكل الصحيح تقدير نفقات  •

العمليا   تإثبا.  3  المتعلقة    تجميع    المركزالنقدية وبالتالي إظهار    بالتدفقاتالمالية وليس فقط 

 العامة بصورة صادقة وعادلة  للخزينةالمالي 



الرأسمالية، وبالتالي   والنفقات  األيرادية  النفقاتبين    التمييزمن    االستحقاق  سطبيق أسات   يمكن 4 

 الوحدة موجوداتقييم كافة ت سجيل و ت 

 :عيوب أساس االستحقاق - ب

 .تكلفة استخدام أساس االستحقاق كبيرة قياساً بتكلفة األساس النقدي -ا

تطبيق أساس االستحقاق في عمليات المحاسبة الحكومية سيؤدي ذلك إلى تأخير إعالن  عند    -ب 

النتائج حتى تـتم جميع التسويات والقيام بعمليات الجرد وربما تمر عدة سنوات قبل أن يكون  

 .ممكناً إقفال حسابات سنة سابقة

فجـرد مخازن    ، يتطلب وقت وجهد كبيرين على عكس األساس النقديتطبيق هذا األساس    -ج 

 .الدفاع على سبيل المثال وتقييم معداته يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين

جرد    -د  أو  المدينين  عنصر  تقييم  حالة  في  كما  القياس  في  الشخصية  اآلراء  بتدخل  يسمح 

 .المخازن

 اسبي المعدل(حاو)األساس الم األساس المشترك -3

  األساسينقوم المحاسب بتطبيق أحد  ، حيث ي االستحقاق   سالنقدي وأسا  األساسمن    مزيج هو  و 

 النفقات في التطبيق على بعض أنواع    االستثناءاتبشكل عام مع بعض  ) االستحقاقالنقدي أو  )

المحاسبي  لمتطلباتأو    الموجوداتأو    اإليراداتوفقاً    المطلوباتأو     األساس ويشير   .العمل 

إلى   المعّدل  المعدل  )األساسالمحاسبي  عندما    ( النقدي  في  ت وذلك  الغالبة  الصفة   إثباتكون 

في    العملياتسجيل  ت و  باعتماد    السجالتالمالية    استثناءات النقدي مع    األساس المحاسبية هي 

 . خاصة بها  قيديه تسوياتإجراء  خاللوذلك من    االستحقاق سمحددة يطبق فيها أسا

عندما يكون التطبيق السائد   (المعّدل  االستحقاق  سأسا)المحاسبي المعّدل بـ  األساسكما يسمى  

الت  إلى جانب حا  االستحقاق  سأسا  بإتباعالمحاسبية    التالمالية في السج   العمليات  إثباتفي  

المالية   العملياتسجيل بعض  ت النقدي بشكل يسمح بتأجيل أو استبعاد    األساس معينة يطبق فيها  

هذه العناصر في التقارير    ال تظهروبالتالي    المطلوباتأو    الموجوداتالمتعلقة ببعض عناصر  

وفقا   المعدة  القياويتركز  المعّدل.    االستحقاق  ألساسالمالية  أسا  سمحور  وفق  س  المحاسبي 

السنة، أي ان   خاللعليها    تالتي طرأ  والتغيراتالمعّدل في الموارد المالية الكلية    االستحقاق

المالية  ت التي    المعلومات التقارير    والموجودات   والمطلوبات  والنفقات  اإليراداتشمل  ي قدمها 

 .المطلوباتالمالية المتاحة لسداد 

 

 



 

 االلتزامأساس -4

السنة المالية    خاللبها    االلتزامالتي يتم    بالنفقاتحميل السنة المالية  تعلى    االلتزام  سيقوم أسا 

،  تبموجب عقد يبرم بين الوحدة الحكومية وأطراف خارجية مقابل الحصول على سلع أو خدما

، أو دفعت  الالسنة المالية أم    خاللحققت  ت قد    بها  الملتزم  النفقاتر عما إذا كانت هذه  ظوبغض الن 

  .دفعت أم لم 

 - مزايا أساس األلتزام: •

يتحدد    االلتزام  سوفق أسا  سلمحاسبية في أن محور القياا  األسسعن باقي    االلتزام  سأسا  يتميز

إلى    االلتفاتبها دون    المرتبطةالدائنة    واألرصدةبها والناشئة بموجب عقد    الملتزم  النفقاتفي  

المستحقة    المصروفاتالمستلمة مقدما أو    االيراداتمثل  )   األخرىالدائنة    واألرصدة  الحسابات

المدفوعة المستلمة    اإليراداتمثل  )المدينة    واألرصدة  الحساباتأو    (غير  غير  المكتسبة 

  التدفقات التي ستتضمنها التقارير المالية ستشمل    المعلوماتالمدفوعة مقدما فإن    توالمصروفا

 رصدةاألعن  فضال  النقدية الخارجة من الوحدة ورصيد النقدية آخر    والتدفقاتالنقدية الداخلة  

 جاه الغير ت الوحدة  ت امازالدائنة المتعلقة بالت 

الحكومية مع شركة    الوحداتإحدى    تعاقدت  ٢0١٥شرين الثاني /ت شهر    خاللفعلى سبيل المثال  

 دينار ٥0,000,000 صيانة لمباني الوحدة بمبلغ إلجراء اإلنشائية للمقاوالت األنوار

مبلغ    ٢0١٥/  ١٢/  9بتاريخ   صرف  بصك  دين   ١٢,000,000بم  شركة  ألار    األنوارمر 

 .من مبلغ عقد صيانة مباني الوحدة األولىعن الدفعة  للمقاوالت

 ٣8,000,000في هذه الحالة، فإن المبلغ المتبقي من مبلغ العقد والبالغ  

بموجب أساس    ٢0١٥/ ١٢/  ٣١دينار والذي لم يصرف لغاية  (000,000,١٢-٥0,000,000)

بمجرد    ٢0١٥وواجب الدفع من التخصيصات المعتمدة لسنه  على الوحدة  يعد التزام  االلتزام  

جراء في نهاية السنة المالية  األ وغالبا  تنفيذ الشركة اللتزامها من خالل أنجاز األعمال الصيانة  

المبلغ الملتزم به في حساب وسيط وتنزيله من التخصيصات    ألثباتتسوية  إجراء قيد    خاللمن  

لسنة   لسنة  وإ   ٢0١٥المعتمدة  المالية  التقارير  الت   ٢0١٥ظهاره في  انه  الوحدة زعلى  ام على 

ويتم    ٣8,000,000بمبلغ   الوسيط  ت دينار،  الحساب  المبلغ من هذا   ٢0١6سنة    خاللسديد 

فيها    تمخص السنة التي  ت ت به نفقا  الملتزم، حيث يعد هذا المبلغ  التزاماتهابمجرد بنفيذ الشركة  

 فيها الدفع الفعلي للمبلغ تمالتعاقد وليس للسنة التي  

 



 

 - عيوب أساس األلتزام :  •

بقصد   الوحداتيشجع  - ١  المالية  السنة  نهاية  اقتراب  مع  التعاقد  إلى  اللجوء  على  الحكومية 

 رشيدهت  من الً الحكومي بد اإلنفاقالمتبقية، مما يؤدي إلى زيادة  التخصيصات استغالل

 دوير  ت تعلق بها، وإنما يكون ذلك بقصد ت الحميل السنة المالية بمبالغ قد تيؤدي إلى  -٢

 .الالحقةإلى السنة المالية  تالتخصيصا
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  دائرة العقود احلكومية العامة

 2017متوز   -الطبعة املنقحة  





 
 

 المقدمة:
 

  ،  ( كان مربكا2005( ولغاية عام )2003ال يخفى على الجميع ان نظام التعاقدات العامة في العراق منذ عام )
وللنهوض بنظام التعاقدات والنتفاء وجود اي قانون او تعليمات تنظم العملية التعاقدية بنحو صحيح ومتكامل 

والذي تم بموجبه تأسيس دائرة العقود الحكومية العامة  2004( لسنة 87باستثناء أمر سلطة االئتالف المنحلة رقم )
ووضع هيكلة ووصف وظيفي لعملها , وعلى هذا األساس قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسات في وزارة التخطيط 

الدولة المختلفة بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أمر سلطة االئتالف الوارد ذكره وهي تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
ة المعوقات التي رافقت التعليمات آنفا العامة والضوابط الملحقة بها التي مرت بمراحل من التعديل , لضرورة معالج

وتهيئة البيئة االستثمارية الرصينة الجاذبة للمستثمرين من مختلف الجنسيات وبعد وصولها الى مراحلها األخيرة من 
التعديل والتنقيح , ولما تقدم نضع بين أيديكم هذا المجلد الصادر عن وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة 

 : ي يجمعالذ
 2014( لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) -1
 ( ضابطا  20الضوابط بعدد ) -2
( , الضوابط بصيغتها األساسية وضمنها 16-1للضوابط الذي طرأ على الضوابط من ) األولالتعديل  -3

الحكومية  وذلك لتسهيل الرجوع إليها من قبل جهات التعاقد التي أجريت عليها في وثيقة واحدةالتعديالت 
 وكذلك القطاع الخاص خدمة للمصلحة العامة.

 
 ومن هللا التوفيق...
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لسمنة  (87رقمم ) )المنحلمة( ممن أممر سملطة االئمتالف المؤقتمة (14) من القسمم (1) استنادا  إلى إحكام الفقرة 
2004 

 أصدرنا التعليمات اآلتية :

 
 تعليمات

 2014لسنة  (2رقم ) تنفيذ العقود احلكومية
 الفصل االول

 احكام السراين للتعليمات
 

 م  تسري إحكام هذه التعليمات على:م اوال   1م المادة 

العقود التي تبرمها الجهمات التعاقدية الرسمية ممثلة برئاسة الجمهوريمة ومجلمس الموزراء  -أ
العاممممة لمجلمممس الممموزراء والممموزارات  واألمانمممة األعلمممىومجلمممس النمممواس ومجلمممس القضممماء 

والمحافظممممات ايممممر المنتظمممممة فممممي إقلمممميم مممممع  واإلقلمممميملجهممممات ايممممر المرتبطممممة بمممموزارة وا
الجهات العراقية وايمر العراقيمة لتنفيمذ المقماوالت العاممة والم ماريع و العقمود االست مارية 
و عقمممود الخمممدمات ايمممر االست مممارية وعقمممود تجهيمممز السممملع والخمممدمات المحسممموبة علمممى 

 والت غيلية .الموازنات االستثمارية والجارية 

ال ممركات العاممممة عنممد تنفيمممذها لم مماريعها المدرجمممة فممي المنهممماي االسممتثماري أو الجممماري   -س
 الممول من الموازنة العامة.

 ي أحكام همذه التعليمات على :تسر  ثانيا  م ال         
الم ماريع والعقمود لمدوائر الدولممة والقطماع العمام الممولمة مممن المدول األجنبيمة أو المنظمممات  -أ

دوليممممة أو اإلقليميممممة أو المنظمممممات ايممممر الحكوميممممة والمنفممممذة اسممممتنادا  إلممممى اتفاقيممممات أو ال
بروتوكوالت خاصة تبرم مع جهة التعاقد العراقية وتطبق احكمام همذه التعليممات فمي حالمة 

 عدم وجود نص يمنع من تطبيقها في االتفاقية.
التعاقديمممة الرسممممية ،  للعقمممود المحالمممة اليهممما ممممن الجهمممات هاال مممركات العاممممة عنمممد تنفيمممذ -س

 اإلدارةبصفتها مقاول او مجهز او است اري وتعتمد في ذلك الضوابط المقرة من مجلمس 
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والمصمممادق عليهممما ممممن رئممميس الجهمممة المرتبطمممة بمممه فمممي اختيمممار اسممملوس التعاقمممد المناسمممس 
جمممراء ال تتعمممارض ممممع الت مممريعات والقممموانين التمممي تمممنظم ان التفممماوض السمممعري وعلمممى  وا 

 ن اطها .
األمنيمممة فيمممما يتعلمممق بعقمممود التسمممليح وعقمممود تجهيمممز  واألجهمممزةارتمممي المممدفاع والداخليمممة وز   -ي

األمنيمة والعسمكرية علمى ان تخضمع لضموابط تضمعها اللجنمة القطاعيمة  واألجهمزةالمعدات 
 .المختصة في مجلس الوزراء

خلي المقر وفقا  للقانون لل ركات لنظام الداالمنصوص عليها في اثالثام تعتمد الصالحيات والمهام                     
العاممممة عنمممد تنفيمممذ تعاقمممداتها التمممي التسمممري عليهممما تعليممممات تنفيمممذ العقمممود العاممممة ومثمممال ذلمممك عقمممود 

 بنظر االعتبار الت ريعات القانونية ذات الصلة بذلك.  األخذالتسويق وعقود االستثمار مع 

 

 الفصل الثاين
 واثئق املناقصة إعداداملتطلبات قبل 

 
م  تلتمممزم جهمممة التعاقمممد باسمممتكمال المتطلبمممات التاليمممة قبمممل إعمممداد وثمممائق المناقصمممات للم ممماريع مممم اوال ممم2م ممممادة ال

 . االستثمارية

دراسممة الجممدوف الفنيممة واالقتصممادية او التقممارير الفنيممة ودراسممات الكلفممة والمنفعممة  إعممداد -أ
رة التخطمممميط والتصمممماميم وجممممداول الكميممممات للم مممماريع االسممممتثمارية وفقمممما لتعليمممممات وزا

متضمممنة الكلفممة التخمينيممة للم ممروع يرافممق مممع اسممتمارة الم ممروع عنممد مناق ممة إدراجممه 
في الموازنة االستثمارية ويستثنى ممن ذلمك م ماريع تفكيمك ومعالجمة المن موت النوويمة 

 المدمرة والمخلفات الكيمياوية.

التحاديمممة دون  يجممموز للممموزارة المعنيمممة إدراي اي م مممروع  فمممي الموازنمممة االسمممتثمارية اال -س
وزارة التخطيط على ما منصوص عليمه فمي الفقمرة ) أ ( ممن همذا  استحصال مصادقة

 الم روع المسؤولية بخالف ذلك. إدرايالبند وتتحمل الوزارة والجهة طالبة 

 تحديد الجهة المنفذة والمستفيدة من الم روع عند مفاتحة وزارة التخطيط . -ي

اولمة أو لمقماوالت الم مروع معمدة ممن جهمة فنيمة للمق ةمحدثمعلنية وجود كلفة تخمينية  -د
مختصممة  مبنيممة علممى أسمماس الدراسممة ال مماملة ألسممعار السمموق السممائدة عنممد أعممدادها 
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ألاراض اإلحالة معززة بجدول الكميات المسّعر العتماده كمقياس لتحليل العطاءات 
يممة أسممعار فقراتممه ويسممتثنى مممن ذلممك الضمموابط الخاصممة بممالكلف التخمين ومممدف تمموازن 

درة ممع مراعماة الضموابط والتعماميم الصماللتعاقدات المرتبطة بأسعار البورصة العالمية 
 من وزارة التخطيط بهذا ال أن.

 إجممراءتكممون ال ممرول والمواصممفات وجممداول الكميممات والخممرائط وايرهمما دقيقممة لتجنممس  -ه
 التنفيذ. إثناء اإلضافاتالتغييرات او 

وع وتخصممميص األرض المطلوبمممة لمممه أو موافقمممة الجهمممات المعنيمممة علمممى موقمممع الم مممر  -و
على المنهاي االستثماري للم اريع مع قيام جهة التعاقد  اإلدرايالعمل على ذلك قبل 

باستحصممال موافقممات الجهممات المعنيممة لتنفيممذ الم ممروع بممما فممي ذلممك موافقممة الجهممات 
 المعنية كالبيئة والسياحة واآلثار ومديرية الدفاع المدني وايرها.

ل القانونيمة والماديمة أن وجمدت فمي موقمع العممل وأن يكمون الموقمع جماهزا  إزالة الم اك -ز
 للمبا رة بتنفيذ العمل.

 اتخاذ أية إجراءات أخرف تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوس تنفيذه . -ح

وثمممائق المناقصمممات للتعاقمممدات  إعمممدادم  تلتمممزم جهمممة التعاقمممد باسمممتكمال المتطلبمممات التاليمممة قبمممل ثانياممم    
  : لة من الموازنتين الجارية والت غيليةالممو 

 لتجهيز جهة التعاقد بالسلعة أو الخدمة. او لمقاولةلوجود دراسة للحاجة الفعلية  -أ
بالتنسميق بمين الجهمة  وفق تقريمر فنمي لمقاوالت أو السلع أو الخدماتلتحديد المتطلبات  -س

 المنفذة والجهة المستفيدة وان تتضمن المواصفات الفنية الدقيقة.
وفر التخصميص المممالي لتجهيمز السمملع أو الخمدمات أو المقماوالت بتأييممد المدائرة الماليممة تم -ي

 في جهة التعاقد.
معممدة مممن جهممة فنيممة مختصممة محدثممة ومبنيممة علممى الدراسممة علنيممة وجممود كلفممة تخمينيممة  -د

ال املة ألسمعار السموق السمائدة عنمد إعمدادها للممواد أو الخمدمات المطلموس تجهيزهما أو 
مقيممماس لتحليمممل العطممماءات ومعرفمممة مممممدف تممموازن أسمممعار  العتمادهممماطلوبمممة اإلعممممال الم

حالممةفقراتهمما  ، مممع مراعمماة الضمموابط والتعمماميم الصممادرة مممن وزارة التخطمميط  المناقصممة وا 
 ال أن.بهذا 

استحصال الموافقات األصولية من جهمة التعاقمد علمى تنفيمذ مقماوالت التمرميم او تجهيمز  -ه
 الصالحيات المالية النافذة. السلع أو الخدمات مع مراعاة
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 الفصل الثالث
 ــــــدـــاساليب التعاق
 

عقمممود اعتمممماد احمممد اإلداري للت مممكيل الممممن رئممميس  وبممماقتراحلمممرئيس جهمممة التعاقممممد او ممممن يخولمممه   م 3مالممممادة 
األساليس التالية  لتنفيذ العقود العامة باستثناء أسملوبي العطماء الواحمد والتعاقمد المبا مر وذلمك 

 موكما يأتي:عند تحقق  روطه وطنيا  او دوليا  اما 
نفذ هذا األسلوس بمإعالن المدعوة العاممة إلمى جميمع المراابين يم  المناقصة العامة : و أوال                    

ن أنواعهمما ذ العقممود بمختلممف يممفممي الم مماركة بتنف ممممن تتمموفر فمميهم  ممرول الم مماركة ، وا 
ة والعدالممممة والعلنيممممة والوضممموح ومراعمممماة السممممقوف تتسمممم اإلجممممراءات بالعموميممممة والتنافسمممي

 .األسلوسالمالية المقرة في تعليمات تنفيذ الموازنة االتحادية عند اعتماد هذا 
أو  االست ارية م المناقصة المحدودة : وينفذ هذا األسلوس عندما تكون السلع أو الخدماتثانيا

حيممممخ االختصمممماص المقمممماوالت موضمممموع المناقصممممة متمممموفرة لممممدف جهممممات محممممدودة مممممن 
لغرض تقديم عطاءاتهما وفمق المواصمفات والتصماميم وال مرول المعمدة ممن جهمة التعاقمد 

فر اويممتم بممإالعالن عنهمما إلممى جميممع الممراابين فممي اال ممتراك بتقممديم عطمماءاتهم ممممن تتممو 
 : اآلتيينفيهم  رول الم اركة لقاء ثمن وتكون وفق اإلجراءين 

لخاصممة بالتأهيممل القممانوني والفنممي والمممالي م الوثممائق السممتألجممراء األول : يتضمممن  -أ
للم متركين فمي المناقصمة وذلمك لتقييمهما ممن لجنمة مختصمة  فمي جهمة التعاقمد وفقمما 
ل مممرول التأهيمممل الفنمممي والممممالي والقمممانوني المطلوبمممة للتوصمممل إلمممى اختيمممار ممممؤهلين 

 ( ثالثة مؤهلين .3الثاني على ان ال يقل عددهم عن ) اإلجراءلال تراك في 
اء الثمماني : قيممام جهممة التعاقممد بممدعوة جميممع المممؤهلين مجانمما  لتقممديم عطمماءاتهم األجممر  -س

 هذه التعليمات. إلحكامالفنية والتجاريممة لغرض الدراسة والتقييم والترسية وفقا  
عممممن  بمممماإلعالن األسمممملوسم ويممممتم تنفيممممذ هممممذا العامممممة بطريقممممة التأهيممممل الفني:مممم المناقصممممة م لثاممممثا

ين في اال متراك بتقمديم عطماءاتهم الفنيمة والتجاريمة وبظمرفين المناقصة الى جميع الرااب
 لين لقاء ثمن مع مراعاة مايأتي:منفص

فمممممتح العطممممماءات الفنيمممممة ودراسمممممتها ممممممن لجمممممان التحليمممممل فمممممي جهمممممات التعاقمممممد لبيمممممان  -أ
 المناقصين المؤهلين والمستجيبين لل رول المطلوبة .

العطاء  الختيارقل عن ثالثة فتح العطاءات التجارية للمناقصين المؤهلين وبما الي -س
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منها من لجان التحليل مع مراعماة الصمالحيات الماليمة المعتممدة ألامراض األفضل 
 بهذا ال أن. اإلحالة

يمتم اعممادة ظممروف العطمماءات التجاريممة للمناقصمين ايممر المممؤهلين فنيمما  الممى مقممدميها  -ي
المعتمدة بهذا فق السياقات التحليل والتعاقد وو  بإجراءاتمن ثم السير و دون فتحها 

  .ال أن 
المناقصة بمرحلتين : يتم تنفيذ هذا األسلوس بالمرحلتين التاليتين ويجوز ان يسبق تنفيذ  رابعام              

فممي العقممود التممي يصممعس  األسمملوسويسممتخدم هممذا  ، التأهيممل المسممبق أبتممداء   األسمملوسهممذا 
وفمممي العقمممود ذات المسمممتوف علمممى جهمممة التعاقمممد أعمممداد مواصمممفاتها الفنيمممة  أو تصممماميمها 

 عة العلمية المتطورة وكما يأتي :التكنولوجي المعقد والعقود التخصصية ذات الطبي
دعمموة عامممة لجميممع الممراابين ومقابممل ثمممن لتقممديم  بممإعالنالمرحلممة األولممى : تممتم  -أ 

عطماءاتهم الفنيممة علممى أسماس التصمماميم األوليممة والمتطلبمات الوظيفيممة أو وصممف 
فيممذ العمممل ليممتم دراسممتها مممن لجنممة فنيممة مختصممة لغممرض اختيممار عممام لمراحممل تن

 واإلعمممممالالعطممماءات المناسممممبة وفقمممما لمعممممايير التأهيممممل الفنممممي والمممممالي والقممممانوني 
المماثلة ولجهة التعاقد تعديل التصمميم األولمي أو المواصمفات الفنيمة والمتطلبمات 

ض الفنمممي ولجهمممة األخمممرف وفقممما للعطممماءات الفنيمممة المقدممممة والمعدلمممة بعمممد التفممماو 
 التعاقد تعديل الكلفة التخمينية عند الضرورة .

المرحلممممة الثانيممممة : توجيممممه الممممدعوة المبا ممممرة لمقممممدمي العطمممماءات الممممذين تممممم قبممممول  -س
عطممماءاتهم الفنيمممة وفمممق معمممايير التأهيمممل فمممي المرحلمممة األولمممى لتقمممديم عطممماءاتهم 

ي العمليممممة التجاريممممة علممممى أسمممماس وثممممائق المناقصممممة المعدلممممة ومممممن ثممممم السممممير فمممم
 التعاقدية وفقا لإلجراءات المحددة في هذه التعليمات .

خامسا م الدعوة المبا رة : يتم تنفيذ هذا األسلوس بتوجيمه المدعوة المبا مرة مجانما  إلمى مما اليقمل               
معتممممدين لرصمممانتهم  الست ممماريين المجهمممزين او االمقممماولين أو الثالثمممة ممممن ( 3)عمممن 

م الفنيمة والماليممة لتنفيمذ م مماريع او تعاقمدات الجهممات الرسممية وعنممد وقمدرتهم  وكفمماءته
 توفر واحد أو أكثر من المبررات االتية:

 اذا تطلس العقد السرية في إجراءات التعاقد والتنفيذ . -أ
 أن تكون هناك أسباس أمنية تستوجس ذلك . -س
 بيعية.الطحاالت الطوارئ والكوارخ  -ي
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 ات الطبية التخصصية المنقذة للحياة.تجهيز األدوية واألجهزة والمستلزم -د
عمممزوف مقمممدمي العطممماءات عمممن اال مممتراك فمممي المناقصمممات العاممممة المعلمممن عنهممما  -ه

عطممماءات ايمممر مسمممتوفية لل مممرول والموصمممفات  تسممململلممممرة الثانيمممة أو فمممي حالمممة 
 وللمرة الثانية.

 العاممممممة العقمممممود التخصصمممممية التمممممي تصمممممدر ضممممموابطها دائمممممرة العقمممممود الحكوميمممممة -و
 اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الوزراء . وبالتنسيق مع

والتمي تحمدد ممن اللجنمة  أجنبيمةالم اريع الستراتيجية والكبيرة التي تتطلمس خبمرات  -ز
القطاعية المختصة في مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والمنفذة ممن 

خممس ( 5 ركات عالمية رصينة ذات خبرة في هذا التخصص مدة التقمل عمن )
 ثالثة م اريع في هذا المجال.( 3)مماثلة التقل عن  وا عمالات سنو 

م  العطمماء الواحممد )العممرض الوحيممد( :  ويممتم بتوجيممه الممدعوة مجانمما  الممى جهممة مختصمممة سادسا مم              
واحممدة مجهممز او مقمماول او است مماري لتنفيممذ العقممد وبموافقممة اللجنممة المركزيممة للمراجعممة 

 : اآلتيينتوفر احدف الحالتين  عند اإلحالةوالمصادقة على 
عنممدما تكممون السمملع أو الخممدمات االست ممارية أو المقمماوالت ذات طبيعممة احتكاريممة  -أ

أو متموفرة لمدف جهمة معينمة محتكمرة تمتلمك بمراءة االختمراع أو األجمازة أو الحقمممموق 
 الحصرية لها.

 ذا كانممممت السمممملع أو المقمممماوالت المطلوبممممة ألاممممراض الصمممميانة أو لتجهيممممز أدواتا -س
 احتياطية لعقود سابقة.

التعاقد المبا ر:  ويتم بتوجيه المدعوة مجانما  للتعاقمد مبا مرة  المى جهمة واحمدة لتنفيمذ همذا   سابعا م   
بموافقممة اللجنممة القطاعيممة المختصممة فممي مجلممس المموزراء وبتوصممية مممن اللجنممة  األسمملوس

المحلية لتجهيز السلع المركزية للمراجعة والمصادقة على اإلحالة للعقود االستيرادية او 
 مر ال رول االتية:أو الخدمات ذات الطابع التخصصي اير المحتكرة على أن تتوف

أن تكمممون العقمممود متعلقمممة بمممأمن وسممميادة الدولمممة التمممي تقتضممميها ظمممروف الضمممرورة  -أ
 القصوف.

أن تتسم تلك العقمود بمواصمفات فنيمة ذات تقنيمة عاليمة أو متطمورة ،ويجموز قبمول  -س
ياسممية اكثممر تطممورا  والمعروضممة مممن الجهممة المطلمموس التعاقممد مواصممفات فنيممة أو ق

 معها بعد تأييدها من جهة فنية مختصة في جهة التعاقد .
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ان تكون الجهة المطلموس التعاقمد معهما جهمة رصمينة ومعتممدة ومصمنعة معروفمة  -ي
 للمواد أو الخدمات المطلوس تجهيزها.

فنية مختصمة مصمادق وجود تقرير فني باالحتياجات والمواصفات معد من جهة  -د
 عليه من اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على اإلحالة .

وجممممود جهممممة فاحصممممة رصممممينة تممممم استحصممممال الموافقممممة عليهمممما للتأكممممد مممممن دقممممة  -ه
 المواصفات المطلوبة ومدف مطابقتها لل رول المطلوس التعاقد عليها.

مممما ممممن ( أربعمممة ع مممر يو 14تصمممدر اللجنمممة القطاعيمممة المختصمممة قرارهممما خمممالل ) -و
 تاريخ تسجيل الطلس لديها وبعكسه تعتبر الموافقة حاصلة ضمنا .

 ال راء المبا ر من ال ركات المصنعة الرصينة:  ثامنا م              
لل ركات العامة والتي تمارس الن مال االسمتيرادي التجماري الربحمي ال مراء المبا مر  -أ

دقة مجلمممس ادارة ممممن ال مممركات المصمممنعة الرصمممينة وتخضمممع تعاقمممداتها المممى مصممما
 ال ركة.

مممع الجهممات التممي يممتم التعاقممد معهمما بهممذا  األسممعارلل ممركات العامممة التفمماوض علممى  -س
لتنفيممممذ م مممماريعها او تعاقممممداتها اذا كممممان مبلممممل العطمممماء اعلممممى مممممن الكلفممممة  األسمممملوس

 التخمينية المخصصة للتعاقد .
لتجهيمممممز دوائمممممر الدولمممممة بالسممممملع  األسممممملوسلجمممممان الم مممممتريات: ويمممممتم اسمممممتخدام همممممذا م تاسعاممممم              

وحسمس الضموابط المواردة فمي تعليممات تنفيمذ الموازنمة االتحاديمة  واإلعممالوالخدمات 
 للسنة المعنية.

 
 الفصل الرابع

 مثن واثئق املناقصة
 

بسمعر  يحدد ثمن المجموعة الواحدة من وثمائق المناقصمة )التحريريمة او االلكترونيمة(  -أم  اوالم  4المادة م 
سممس مممع كلممف إعممدادها وأهميتهمما ويممؤمن الجديممة فممي اال ممتراك بالمناقصممة ويقممدم يتنا

 وصل ال راء مع العطاء.
تممزود ال ممركات األجنبيممة الرصممينة بوثممائق المناقصممة مجانمما  لغممرض الم مماركة فممي  -س

 المناقصات .
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علممى مقممدم العطمماء الممذي سممبق لممه اال ممتراك فممي المناقصممة المعمماد إعالنهمما أن يقممدم  -ي
وفممي حالممة  إعالنهمما ممراء السممابق لهمما مممع وثممائق العطمماء للمناقصممة المعمماد وصممل ال

تعممديل أسممعار  ممراء هممذه الوثممائق فيتحمممل مقممدم العطمماء الفممرق بممين السممعرين فممي 
 حالة زيادة السعر ويرافق مع عطائه الوصلين األول والثاني .

 أن التعليمات لمقدمي  تلتزم جهات التعاقد بالضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط في  ثانيا م
 العقود.لجميع العطاءات في وثائق المناقصة 

م  تلتممممزم جهمممات التعاقممممد بالضمممموابط التمممي تصممممدرها وزارة التخطمممميط فمممي  ممممأن أجممممراءات ثالثا ممم          
عممن المناقصممات وتمديممد المناقصممات  اإلعممالنعممن المناقصممات العامممة واعممادة  اإلعممالن
 ها في هذه التعليمات.التعاقد كافة المنصوص علي ألساليس

 
 الفصل اخلامس

 اللجنة املركزية للمراجعة واملصادقة على اإلحالة
 

ت ممكل فممي الجهممات التعاقديممة الرسمممية لجنممة مركزيممة تسمممى ) اللجنممة المركزيممة للمراجعممة   أوالممم  ممم5المممادة م 
برئاسمممة رئممميس جهمممة التعاقمممد وعضممموية وكمممالء الممموزارة أو  ( والمصمممادقة علمممى اإلحالمممة

رئمممميس جهممممة التعاقممممد ورؤسمممماء الت ممممكيالت القانونيممممة والماليممممة والعقممممود والرقابممممة  نممممواس
والتممممدقيق الممممداخلي وممممموظفين مممممن ذوي الخبممممرة واالختصمممماص فممممي المجمممماالت الفنيممممة 
 يحددهم رئيس جهة التعاقد ومقرر للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة.

 :ماآلتيةهام تتولى اللجنة المم   مثانيا              
بتوصممميات لجمممان   األخمممذمراجعمممة إجمممراءات اإلحالمممة والتعمممديل اوالمصمممادقة او عمممدم  -أ

 .اإلحالةالتحليل مع مراعاة الصالحيات المالية المعتمدة ألاراض 
 العطاء الواحد )العرض الوحيد( . أسلوسالموافقة على تنفيذ  -س
يمذ العقمد ممن جهمة التوصية الى اللجنة القطاعية المختصة في مجلس الموزراء لتنف -ي

 لرسمية بأسلوس التعاقد المبا ر .التعاقد ا
( خمسممة وع ممرين مممن المئممة %25البممت فممي طلبممات تمديممد المممدة التممي تزيممد علممى ) -د

 من مدة العقد وفقا  للضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط.
البت في اعتراضات المتعاقمدين علمى قمرارات التمديمد الصمادرة ممن الجهمة المخولمة  -ه
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 التعاقد الرسمية وفقا  للضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط بهذا ال أن. في جهة
 سحس العمل وفقا  لما يأتي : إلغاءالبت في طلس   -و

أن يقدم المتعاقد المخل )عقود المقاوالت والتجهيمز والعقمود االست مارية( طلبما  .  1             
ن تماريخ تبليغمه بقمرار ( ثالثين يوما  مم30قرار سحس العمل خالل مدة ) بإلغاء

لعقممود فممي  جهممة التعاقممد مممع تقممديم الت ممكيل االداري لرئمميس  إلممىسممحس العمممل 
الفقمممرات المتبقيمممة خمممالل ممممدة محمممددة ومعمممززة بجمممدول تقمممدم عممممل  بانجمممازتعهمممد 

تفصيلي مصادق عليه من الجهة الفنية لدف جهة التعاقد ومراعاة نفاذ خطماس 
 الضمان الخاص بحسن التنفيذ.

 تسلميوما  من تاريخ ثالثين ( 30. تبت اللجنة بالطلس خالل مدة ال تزيد على )2             
 الطلس وعند عدم البت في الطلس خالل المدة المذكورة يعد الطلس مرفوضا .

 .  استمرار استقطاع الغرامات التأخيرية بموجس العقد والتعليمات النافذة.3             
مممممع المقمممماول الرئيسممممي الممممذي تتمممموفر فيممممه ال ممممرول  ممممريك  إدخممممالالموافقممممة علممممى  -ز

العقممد بموجبهمما وبطلممس مممن المقمماول الرئيسممي أذا كممان  إحالممةوالمواصممفات التممي تممم 
 من  أن ذلك تحقيق سرعة انجاز الم روع مع االلتزام ب رول العقد.

  المهام االخرف المنصوص عليها في هذه التعليمات. -ح
ال مركات العالميمة الرصمينة المجهمزة للسملع والخمدمات ممن تقمديم التأمينمات م للجنة اسمتثناء ثالثا              

وتحممممدد معممممايير ال ممممركات العالميممممة  التعليمممممات،األوليممممة المنصمممموص عليهمممما فممممي هممممذه 
 .الرصينة بضوابط تصدر عن وزارة التخطيط 

وع ممرين يوممما  تبممدأ مممن ( واحممد 21للجنممة الموافقممة علممى تقممديم التأمينممات النهائيممة خممالل ) رابعاممم              
 تاريخ توقيع العقد.

 
 الفصل السادس

 جلان فتح العطاءات وجلان حتليل وتقييم العطاءات ومهامها
 

 مايأتي : ت كل في جهة التعاقد   م م  أوال 6 المادة م
لجنة أو أكثر لفتح العطماءات ممن ذوي الخبمرة واالختصماص تكمون برئاسمة موظمف  -أ

لثالثممة وعضمموية ممثممل عممن كممل مممن الممدوائر القانونيممة ال تقممل درجتممه الوظيفيممة عممن ا
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والماليممممة وت ممممكيالت العقممممود فيهمممما وموظممممف فنممممي مخممممتص ومقممممرر ال تقممممل درجتممممه 
 الوظيفية عن السادسة.

لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانس الفنية والمالية والقانونية وتكون -س
مممن ذوي الخبممرة واالختصمماص برئاسممة موظممف ال تقممل درجتممه الوظيفيممة عممن الثانيممة 

وعضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني وممالي ومقمرر للجنمة ال تقمل 
 درجته الوظيفية عن السادسة .

ثانيا مم  للجنة التحليل وتقييم العطاءات االستعانة بخبرة موظفين مختصمين ممن ذوي الخبمرة أو 
 جهة مختصة بطبيعة المناقصة .

يات لجممممان التحليممممل وتقيمممميم العطمممماءات إلممممى مصممممادقة اللجنممممة المركزيممممة تخضممممع توصمممم م ا ممممثالث
 حسس الصالحيات المالية المخولة.  اإلحالةللمراجعة والمصادقة على قرار 

ال يجمممموز الجمممممع بممممين رئاسممممة وعضمممموية لجممممان فممممتح العطمممماءات ولجممممان تحليممممل وتقيمممميم م رابعا مممم
 العطاءات

)اوال ( مممن هممذه المممادة المهممام التممي تحممددها  البنممد فمميتتممولى اللجممان المنصمموص عليهمما خامسا ممم 
  وزارة التخطيط بموجس ضوابط تصدر لهذا الغرض.

 
 الفصل السابع
 تسوية املنازعات

 
ت كل في كل جهة تعاقد لجنمة مركزية للنظمر باالعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات   مم  أوال7 المادة م

جتممممه الوظيفيممممة عممممن الدرجممممة األولممممى علممممى قممممرارات اإلحالممممة برئاسممممة موظممممف ال تقممممل در 
وعضممموية عمممدد ممممن ذوي الخبمممرة فمممي االختصاصمممات الماليمممة والقانونيمممة والفنيمممة ومقمممرر 

 للجنة ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الرابعة.
م  تتمولى اللجنمة دراسمة االعتراضمات التحريريمة المقدممة ممن مقمدمي العطماءات المعترضمين أو ثانيا            

 لرسميين ممن لم يطلبوا سحس التأمينات األولية وفقا  لما يأتي :وكالئهم ا
 ( سبعة أيام عمل من تاريخ التبلل بكتاس اإلحالة .7االعتراض خالل ) تقديم -أ
حسس القانون لدفع قيمة  من محاسستقديم المعترض تعهد رسمي مصدق اصوليا  -س

كيدية او  ألسباس األضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد
 اير مبررة .
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( 14ثالثا م على اللجنة تقديم التوصية بموضوع االعتراض و اسبابه خالل مدة ال تزيمد علمى )              
 أربعة ع ر يوما  عمل من تاريخ إيداع االعتراض لديها .

سمبعة أيمام عممل ممن  (7على رئيس جهة التعاقمد او ممن يخولمه البمت بالتوصمية خمالل ) مرابعا                
تاريخ إيداع التوصية في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضا  لالعتراض عند مرور 

 هذه المدة .
م على جهة التعاقد عدم توقيع العقود لحمين حسمم االعتراضمات ممن رئميس جهمة التعاقمد خامسا  

  وفق ما منصوص عليه في هذه المادة .
ازعممات بعممد توقيممع العقممد بممالتوافق )وديمما( ويكممون مممن خممالل ت ممكيل لجنممة يممتم تسمموية المن  مممم  أوالمم8م المممادة 

القممانون  إحكممامم ممتركة بممين طرفممي النممزاع المتمثلممين بجهممة التعاقمممد والمتعاقممد معهمما وفممق 
والتعليمات المعنية وبنود العقد ويعد محضر بمذلك االتفماق بمين الطمرفين يصمادق عليمه 

 من رئيس جهة التعاقد .
نص عليهما عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى احد األساليس التي يجس ان ي  ا مثاني          

 مفي العقد وهي كاألتي :
 التحكيم و يكون وفقا لما يأتي:  -أ
( التحكيم الوطني : يكون وفقا لإلجراءات المحددة في  رول المناقصة او بقانون 1)

 . 1969( لسنة 83المرافعات المدنية رقم )
التحكيم الدولي: لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لتسوية المنازعات في حاالت  (2)

الكبرف او المهمة وعندما يكون احد طرفي العقد  اإلستراتيجيةالضرورة وللم اريع 
 اجنبيا  على ان يراعى ما يأتي :

 )اوال(  أن يتم اختيار أحدف الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة         
 . )ثانيا( تحديد مكان  ولغة التحكيم         

 )ثالثا(  اعتماد القانون العراقي كقانون واجس التطبيق.         
     )رابعا( ان تتوفر في العاملين لدف جهة التعاقد المؤهالت المطلوبة                           

 .األسلوسلتسوية المنازعات بهذا 
 المختصة في الموضوع لحسمه.إحالة النزاع إلى المحكمة   -س

 
م  يلتزم طرفا العقمد باختيمار األسملوس األمثمل لتسموية المنازعمات الناجممة عمن تنفيمذه بينهمما وفقما  ثالثا          
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ألحممد األسمماليس المنصمموص عليهمما فممي هممذه المممادة وفممق  ممرول التعاقممد المتفممق عليهمما 
 والتي يجس ذكرها ابتداء في وثائق المناقصة.

 منالفصل الثا
 التأمينات والغرامات التأخريية ومدة العقد والتمديد

 
( واحمد ممن المئمة وال  %1بمبلل مقطوع بنسبة ال تقل عن ) األوليةتحدد التأمينات  -أ  مم  أوال9 المادة م

 إلامممراض( ثالثمممة ممممن المئمممة ممممن الكلفمممة التخمينيمممة  المخصصمممة %3تزيمممد علمممى )
والمقمماوالت العامممة بمختلممف أنواعهمما فممي عقممود التجهيممز للسمملع والخممدمات  اإلحالممة

المناقصممة وان تقممل هممذه النسممبة كلممما زاد مبلممل  أهميممةان يراعممى فممي هممذا التحديممد و 
 الكلفة التخمينية.

ال تقبممممل التأمينمممات األوليمممة لمقمممدمي العطممماءات إال إذا كانمممت علمممى  مممكل خطممماس  -س
 ضمان أو صمممك مصدق أو سفتجة.

مقمدم العطماء أو )أي ممن المسماهمين فمي ال مركة تقدم التأمينات األوليمة ممن قبمل   -ي
او ال مممركات الم ممماركة بموجمممس عقمممد م ممماركة( لمصممملحة جهمممة التعاقمممد ويتضممممن 

 السم ورقم المناقصة. اإل ارة
تعفممى ال ممركات العامممة مممن تقممديم التأمينممات األوليممة وخطمماس ضمممان حسممن التنفيممذ  -د

 المنصوص عليها في هذه التعليمات.
 بأسمممملوسالم مممماركون فممممي مناقصممممات المقممممرر احالتهمممما  يعفممممى مقممممدمو العطمممماءات  -ه

 أسمملوسالمناقصممة بمممرحلتين او  أسمملوس)المرحلممة الثانيممة(  أوالمناقصممة المحممدودة 
التعاقمممد  أسممملوسالعطممماء الواحمممد )العمممرض الوحيمممد( او  أسممملوس أوالمممدعوة المبا مممرة 

ال مممراء المبا مممر ممممن ال مممركات المصمممنعة الرصمممينة ممممن تقمممديم  أسممملوس أوالمبا مممر 
 .األوليةلتأمينات ا
تقدم التأمينات النهائية على  كل خطاس ضممان حسمن تنفيمذ للعقمد بنسمبة   -أ  ثانيام 

 ( خمسة من المئة من مبلل العقد بعد التبلل بكتاس اإلحالة وقبل توقيع العقد.5%)
( واحد وع رين يوما  21تقديم التأمينات النهائية خالل ) األجنبيةيجوز لل ركات  -س

خ توقيع العقد بعد موافقة اللجنة المركزية للمراجعة ومصادقة اإلحالة في جهمة من تاري
 التعاقد. 
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ال بعمممممد صمممممدور  مممممهادة القبمممممول النهمممممائي وتصمممممفية اال تطلمممممق التأمينمممممات النهائيمممممة   -ي
الحسابات ويجوز أطالق أجمزاء ممن مبلمل خطماس ضممان حسمن التنفيمذ بعمد التسملم 

 بول لها بما يؤيد كونها مؤهلة لالستخدام.النهائي لتلك األجزاء وصدور  هادة الق
( ممن 3( من البند )سابعا ( من الممادة)ليها في الفقرة )يع نصوصتقدم الجهات الم -د

( خمسة ممن %5هذه التعليمات التأمينات النهائية )ضمان حسن التنفيذ( والبالغة )
خمممر يمممتم استحصمممال موافقمممة اللجنمممة القطاعيمممة آفمممي حمممال تقمممديم أي ضممممان و المئمممة 

 لمختصة في مجلس الوزراء .ا
تراعممى الضمموابط والتعليمممات الصممادرة عممن البنممك المركممزي العراقممي ووزارة التخطمميط   -أم  ثالثا مم

 الخاصة بخطابات الضمان .
ان تكون صيغة خطاس الضمان واضمحة ممن حيمخ مبلغمه )رقمما  وكتابمة( وتحديمد  -س

ن إصمداره , وايمر الجهة التي يصمدر لصمالحها وتماريخ نفماذه و مروطه والغمرض مم
 ذلك بما يتفق مع القوانين والتعليمات واألعراف المصرفية المرعية.

على جهة التعاقد التأكمد ممن صمحة صمدور خطماس الضممان ممع القيمام بتجديمد او   -ي
 تغيير المبلل عند حدوخ متغيرات على  رول العقد.

( ع رة من المئة %10عن )م  تحدد الغرامات التأخيرية من جهة التعاقد بنسبة ال تقل أرابعام 
( خمسة وع مرين ممن المئمة ممن مبلمل العقمد وعلمى جهمة التعاقمد %25وال تزيد على )

تثبيت تلك النسبة في ال رول التعاقدية في وثمائق المناقصمة والتعليمممات إلمى مقمدمي 
 العطاءات.

 وتطبق المعادلة اآلتية عند احتساس هممذه الغرامة :
 
 

  أي تغير في المبلل(±  بلل العقد )مبلل العقد األصليم                       
 ( %25 -10× )  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارامة اليوم الواحد =
 أي تغير في المدة( -مدة العقد الكلية )مدة العقد األصلية +                       
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خيريممممة حسممممس نسممممس االنجمممماز لاللتزامممممات التعاقديممممة أيممممتم تخفمممميض الغرامممممات الت -س 

في منهاي تنفيذ العقد والتمي صمدرت فيهما  مهادة تسملم اولمي للعممل المنجمز أو المحددة 
السملعة المجهممزة أو الخدمممة المطلوبممة مطابقممة ومهيممأة  لالسممتخدام حسممس  ممرول التعاقممد 

 وتطبيق المعادلة كاالتي :
 

   قيمة االلتزامات اير المنفذة                     
 ارامة اليوم الواحد =( %25 – 10) ×   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم               

 مدة العقد الكلية                            
 

اسممتقطاع الغرامممات التأخيريممة عنممد انتهمماء مممدة العقممد األصمملية مضممافا  (  يممتم 1)  -ي
إليهممما الممممدد اإلضمممافية الممنوحمممة للمتعاقمممد أو عنمممد اسمممتحقاقها فمممي العقمممود 

ليمة االسمتقطاع فمي  مرول آة وحسس منهاي تقدم العممل ويمتم تحديمد أ المجز 
 المناقصة والعقد.

ق مراحممل والتممي يممتم تحديممد فممي العقممود التممي تنفممذ وفممق برنممام  زمنممي أو وفمم  (2)
كلفمة ومممدة كممل مرحلممة فيهمما فيمتم اسممتقطاع الغرامممة التأخيريممة الخاصممة بكممل 

 مرحلة عند انتهاء مدتها.
لرئيس جهة التعاقد تأجيمل اسمتقطاع الغراممات التاخيريمة بنماء  علمى طلمس    (3)

مممن المتعاقممد ولمممرتين فقممط علممى ان تسممتقطع كاملممة قبممل اسممتحقاق السمملفة 
 . النهائية

م يمدد العقد بقرار من رئيس جهة التعاقد عند توفر ال رول المنصموص عليهما فمي خامسا                
  الضوابط التي تصدرها وزارة التخطيط .
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 الفصل التاسع
 ابلعقد اإلخاللاآلاثر القانونية النامجة عن 

 
 الت اآلتية :ميعد المناقص الفائز ناكال عند تحقق الحا  -أم أوالم 10المادة م

( 15وبعد انذاره رسميا بتوقيع العقد خالل ) اإلحالةامتناعه عن توقيع العقد بعد التبلل بكتاس  (1)
 من تأريخ انذاره ومن دون عذر م روع قانونا  . ا  خمسة ع ر يوم

 عند تقديمه لبيانات اير حقيقية و بطرق اير م روعة و مخالفة ل رول المناقصة. (2)
 سن التنفيذعدم تقديم خطاس ضمان ح (3)

 في حالة نكول المناقص تتخذ اإلجراءات اآلتية :  -س              
 مصادرة التأمينات األولية الخاصة بالمناقص الناكل . (1)
إحالمة المناقصة على المر ح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فمرق البمدلين النماجم عمن تنفيمذ  (2)

 العقد.
المناقصممة علممى المنمماقص الثالممخ  إحالممةلتعاقممد فممي حالممة نكممول المر ممح األول والثمماني فلجهممة ا (3)

والثمماني فممرق البممدلين وحسممس فممرق المبممالل الخاصممة بالتر مميح  األولويتحمممل كممل مممن النمماكلين 
 والثاني . األولللمر حين  األوليةلهما ومصادرة التأمينات 

عمممن  اإلعمممالنلمممه ويمممتم أعمممادة  األوليمممةفمممي حالمممة نكمممول المر مممح الثالمممخ يمممتم مصمممادرة التأمينمممات  (4)
حسممس سممعره المقممدم مممع بالمناقصممة ويتحمممل المناقصممون النمماكلون الممثالخ  فممرق البممدلين وكممل 

 للمناقصين الثالخ الناكلين . األوليةمصادرة التأمينات 
تطبممق علممى المناقصيممممن النمماكلين اإلجممراءات المنصمموص عليهمما فممي الفقممرة )س( مممن هممذا البنممد  (5)

 الخاصة بالمناقصة. عند حدوخ النكول أثناء فترة نفاذ العطاءات
لتنفيمممذ  اذا اخمممل المقممماول فمممي المراحمممل النهائيمممة لتنفيمممذ العقمممد فلجهمممة التعاقمممد ت مممكيل لجنمممة اسمممراع -أ مثانيا ممم              

 اإلداريممممةاالعمممممال المتبقيممممة علممممى حسمممماس المقمممماول ويكممممون المقمممماول ممممممثال  فيهمممما وتفممممرض التحممممميالت 
 البند. (  من هذاثالثا  المنصوص عليها في الفقرة )

وحسممس منهمماي تقممدم العمممل  اإلعممماليممتم توجيممه انممذار رسمممي للمقمماول المخممل بضممرورة اكمممال  -س
 .باإلنذارا  من تاريخ تبلغه (  خمسة ع ر يوم15المتفق عليه وخالل )

إصممدار قممرار بسممحس العمممل مممن المقمماول عنممد إخاللممه ببنممود العقممد وتنفيممذ األعمممال المخممل بهمما  -ي
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( 3قاول أخر وبأتباع احد أسماليس التعاقمد المنصموص عليهما فمي الممادة )على حسابه عن طريق م
 من هذه التعليمات.

 اإلعممممالعنمممد عمممدم تنفيمممذ بهممما االحتفممما  او مصمممادرة التأمينمممات النهائيمممة الخاصمممة بحسمممن التنفيمممذ   -د
رة وكانت نسبة انجازها متدنية نسبة  الى منهاي تقدم العمل المتفق عليمه ممع ضمرو  لمقاولل الموكلة

 مراعاة الضوابط الصادرة عن وزارة التخطيط.
ن من المئة من كلفة ي( ع ر %20م يتحمل المقاول المخل التحميالت اإلدارية بنسبة التزيد على )ثالثا      

األعمال المخل بها في عقود المقاوالت و على جهة التعاقد تحديد هذه النسبة ابتداء فمي  رول 
 .المناقصة و تثبيتها في العقد

 إنمذارهم في حالة أخالل المجهز للسملع والخمدمات او االست ماري بالتزاماتمه التعاقديمة فعلمى جهمة التعاقمد رابعا               
رسممميا  وعنممد عممدم اسممتجابته فيممتم تنفيممذ االلتزامممات المخممل بهمما علممى حسممابه وذلممك وفقمما  ألحممد األسمماليس 

الخاصمممة بهممما  ويتحممممل  نمممد تممموفر ال مممرول( ممممن همممذه التعليممممات ع3المنصممموص عليهممما فمممي الممممادة )
المتعاقد المخل دفع تعويض عمن األضمرار التمي لحقمت بجهمة التعاقمد بسمبس همممذا اإلخمالل بعمد انتهماء 

 تنفيذ العقد .
 الفصل العاشر

 ـــــدـــحظر التعاق
 

مة السوداء مع مراعاة التعاقد طلس إدراي المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائ م لجهة11م المادة 
 يأتي:ما 
المقممماولين العمممراقيين أو  مممركات المقاولمممة العراقيمممة فمممي القائممممة السممموداء أو  أوالمممم طلمممس إدراي 

رفعهممم منهمما وفممق ممما ورد فممي تعليمممات تسممجيل وتصممنيف  ممركات المقمماوالت والمقمماولين 
 .2009( لسنة 3رقم ) الصادرة عن وزارة التخطيط / الدائرة القانونية

إدراي أو تعليممممق أو رفممممع المتعاقديمممممن مممممن المقمممماولين ايممممر العممممراقيين والمجهممممزين  ياممممم طلممممسثان
العممراقيين وايممر العممراقيين واالست مماريين العممراقيين وايممر العممراقيين مممن القائمممة السمموداء 

دائممرة العقممود  التخطمميط /وفممق ممما ورد فممي الضمموابط الصممادرة بهممذا الموضمموع مممن وزارة 
 العامة.

فمي قائممة ال ممركات  واألجانمسالمقماولين والمجهمزين واالست مماريين العمراقيين  إدرايطلمس  ثالثا مم
المتلكئة وفق ما ورد في الضوابط الصادرة بهذا ال مأن ممن وزارة التخطميط / دائمرة العقمود 

 العامة.
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 الفصل احلادي عشر
 أحكام عامة

 
 1987مقماوالت إلعممال الهندسمة المدنيمة لسمنة م  على جهة التعاقد االلتزام بتطبيق  رول الاوال   م12 المادة م

او  1987و رول المقاوالت إلعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياويمة لسمنة 
 واعتبارها جزءا ال يتجزأ من العقد . ما يحل محلها

م تخضمممع العقمممود العاممممة الم ممممولة بهمممذه التعليممممات المممى القمممانون العراقمممي وواليمممة القضممماء ثانيا ممم
 عراقي .ال

أوالممم  علممى جهممة التعاقممد تنسمميق خططهمما التعاقديممة )المعممدة مممن الجهممات المسممتفيدة والجهممات  ممم13  المممادة م
 العقود فيها( مع دائرة العقمود  التنفيذية المختلفة في جهة التعاقد وبالتنسيق مع ادارة

 ممراف العاممة فمي وزارة التخطميط ورفمدها بالبيانمات المطلوبمة إلامراض المتابعمة واإل
 الفني لعملها على اداء الت كيالت التعاقدية عند المبا رة بأن طتها التعاقدية.

علمممى جهمممة التعاقمممد االلتممممزام بالت مممريعات المعنيمممة بالتعاقمممدات الحكوميمممة ومنهممما قمممانون ثانيامممم      
الموازنة العامة االتحاديمة وتعليممات تنفيمذها المتعلقمة بموضموع التعاقمدات والصمالحيات 

 للجهات المعنية عند تنفيذ الم اريع المدرجة في الموازنة . المخولة
 .  2008( لسنة 1اوالم  تلغى تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم ) م  14م المادة 

م تلغممى تعليمممات تنفيممذ العقممود الصممادرة عممن مجلممس المموزراء / لجنممة ال ممؤون االقتصممادية ثانيا مم     
( فممممممممي 924و ) 21/8/2006( فممممممممي 433المعممممممممممة بموجممممممممس كتبهمممممممما المرقمممممممممة بممممممممم )

( فمممممممممممممممممممممممممممي 1463و )س.ل/ 3/12/2006( فمممممممممممممممممممممممممممي 161و)س.ل/ 18/10/2006
11/10/2007 . 

 
                                          م  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ ن رها في الجريدة الرسمية . 15م  المادة 
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 ناقصة اادرة من وزارة التططيط(  تعليمات ملقدمي العطاءات يف واثئق امل1الضوابط رقم )
 

 2004لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم )

 
عليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة )للمقاوالت على جهة التعاقد  تضمين الت -أوال :

                       -: العامة وتجهيز السلع والخدمات االستشارية وغير االستشارية( وفقا لما يأتي
 
ة المبادئ األساسية لمسودة العقد الذي سيبرم متضمنا مدة العقد بااليام وكيفية دفع المستحقات المالي -أ 

كنسبة   مئوية او المبلل المقطوع أو اير ذلك وحسس طبيعة المناقصة وما مثبت في  روطها وكذلك النص 
فة الت غيلية ( من عدمه مع تحديد نسبتها وطريقة استردادها وفقا لتعليمات السلعلى منح السلفة االولية )

 تنفيذ الموازنة السنوية.
ز،است اري( المثبت في العطاء عنوانا  للمراسالت و التبليغات يتم اعتماد عنوان المناقص )مقاول،مجه -ب 

و على المناقص ا عار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ 
 حصوله .

الطلس من مقدمي العطاءات إرفاق قائمة باإلعمال المماثلة ممع عطاءاتهم والمتعلقة بطبيعة المناقصة  -ج 
 ززة بتأييد من جهات التعاقد المعنية وتعتبر معيارا  للتأهيل.مع
تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات الم تركين في المناقصة وقبل موعد ال يقل  -د 

 ( سبعة أيام من تاريخ الق المناقصة .7عن )
 .تكون جهممة التعاقد اير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات   -هـ    

معايير التأهيل المعتمدة ألاراض التحليل واإلحالة المعدة من قبل جهة التعاقد مع االخذ بنظر االعتبار  -و 
 المعايير الموضوعة من قبل وزارة التخطيط. 

في حالة ا تراك أكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية  -ز 
 لى ان يقدم عقد الم اركة مصادق عليه اصوليا  مع العطاء.في ذلك لتنفيذه ع

لجهة التعاقمد إلغاء المناقصة قبل صدور كتاس اإلحالة بناءا على أسباس مبررة دون تعويض مقدمي  -ح 
العطاءات ويعاد ثمن  راء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم اعادة ثمن  راء وثائق المناقصات الى 

 -ي الحالتين االتيتين :المناقصين ف
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حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوس التنفيذ الى الدعوة المبا رة او العطاء االحتكاري عند توفر  رول  -1
 اللجوء الى تطبيق هذين االسلوبين على اعتبار ان اعتماد هذين االسلوبين اليتطلس بيع وثائق المناقصة .

 االعالن عنها مجددا  وبتسلسل جديد للعام الالحق.عند الغاء المناقصات للسنة السابقة و  -2
 آلية أحتساس الغرامات التأخيرية في ضوء  رول التعاقد. -ط  
بالمداد أو ب كل  يات في العطاء و مبلغه اإلجماليأسعار فقرات جدول الكم الزام المناقصين بتدوين - ي

                                                                                مطبوع رقما وكتابة.
 اليجوز لمقدم العطاء  طس أو حك أي بند من بنود وثائق المناقصة أو إجراء أي تعديل عليها.                   - ك
اليجوز لمنتسبي دوائرالمدولة والقطاع العممام اال تراك فممي المناقصات بصورة مبا رة أو اير مبا رة مع  - ل

 أحكام الت ريعات النافذة .    مراعاة
 لجهة التعاقد تحديد مدة التجهيز أو التنفيذ حسس طبيعة العقد -م 
تحدد جهة التعاقد التأمينات القانونية )األولية و النهائية ( وحسس أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  -ن 

 النافذة.
لتأسيس , عقد التأسيس ، النظام الداخلي لل ركة, تقديم واحدة أو اكثر من البيانات االتية ) هادة ا -س 

كتاس التخويل بالمراجعة  و التوقيع، هوية تصنيف المقاولين ، هوية ارفة التجارة ، اجازة ممارسة المهنة.... 
الخ( وحسس طبيعة العمل المعلن عنه مصدقة وفق القانون مع البيانات المالية للسنتين األخيرتين كحد أدنى 

 .ة بيانات أخرف وفقا ل رول المناقصة و الت ريعات النافذةو تقديم أي
 كتاس عدم الممانعة من اال تراك في المناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائس.  -ع 

ممصادرة التأمينات األولية لمن تحال إليه المناقصة عند نكوله عن  توقيع العقد بعد التبلل بكتاس  -ف 
طاء لعطائه خالل فترة نفاديته وبعد الق المناقصة أو  رفض التصحيح على اإلحالة أو عند سحس مقدم الع

أخطائه الحسابية في العطاء و انعكاسها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية المنصوص عليها 
 في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة. 

ه مع السعر المدون رقما  كما يعول على سعر الوحدة يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالف  -ص 
 في حالة عدم صحة مبلل الفقرة .

إذا وردت فقممرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو  -ق 
 الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها م مولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

 حمل المناقص الذي تحال له المناقصة كافة الضرائس والرسوم المفروضة بموجس القوانين النافذة .يت -ر 
 ال يجوز لمدير مفوض في أكثر من  ركة تقديم أكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -ش 
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يعة العمل أية تعليمات أخرف إلى مقدمي العطاءات أو أيممة بيانات أو مستندات أخرف تتطلبها طب -ض 
 المطلوس تنفيذه.

على جهة التعاقد تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لوثائق المناقصة لعقود  -ثانيا : 
 -المقاوالت العامة المتطلبات التالية إضافة إلى مــا ورد بالبند )أوال( أعاله :

 
تعدها الجهة المتعاقدة الى صاحس العمل  النص على عائدية  ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي -أ 

باستثناء الحاالت الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد على إن تمتنع هذه الجهات بن ر أية معلومات تتعلق 
 بإجراءات التعاقد إال بعد حصول موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله.

االختصاصيين المتفراين واير المتفراين الطلس من مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الكادر الفني و  -ب 
 العاملين لديهم والمعدات واآلليات التخصصية عند تنفيذ م اريع المقاوالت بمختلف أنواعها.

الطلس من مقدمي العطاءات تقديم منهاي تقدم العمل األولي على أن يتم تقديم منهاي العمل التفصيلي  -ج 
 بعد توقيع العقد لغرض المصادقة عليه. 

درجة وصنف المقاول او ركات المقاولة المطلوبة للعراقيين و هادة التأسيس وأجازة ممارسة المهنة صادرة  - د
 رسميا  من الجهات المختصة بالنسبة لل ركات األجنبية والمقاولين األجانس المجازين رسميا.

 
ثائق المناقصة )تجهيز سلع على جهة التعاقد تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات المرافقة لو  -ثالثا :

 -او خدمات غير استشارية ( المتطلبات التالية إضافة الى ما ورد بالبند )أوال( اعاله :
الطلس من مقدمي العطاءات تحديد منهاي أو مواعيد تسليم المواد أو الخدمات المطلوبة بموجس  رول  -أ 

 المناقصة  .
ز االستيرادي في ضوء مكان الوصول يتم طلس تحديد السعر بالنسبة لعقد التجهي -ب 

(CIP,CFR,CIF,,FOB . و ايرها ) 
 رول التعاقد) ارامات تأخير  حن , ارامات وفقا  لتحدد جهة التعاقد طريقة حساس الغرامات التاخيرية  -ج 

 تأخير تسليم وايرها( . 
تجهيزها على أن تتم اإل ارة يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة تجهيز السلع والمواد أو الخدمات المطلوس  -د 

 لذلك في  رول المناقصة. 
تحديد جهة فاحصة خارجية عالميممة معتمدة دوليمما  أن تطلس األمر ذلك وحسس طبيعة المادة   ) تحديد   -هـ 

 نوع الفحوصات التي يتم أجراؤها و الجهة التي تقوم بدفع األجور (.
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ة القبول النهائي للسلعة او الخدمة بعد وصولها الى  العراق تحدد جهة التعاقد الجهة التي لها صالحي  -و 
 وحسس طبيعة العقد .

إذا كانت السلعة المطلوس تجهيزها تحتاي الى استيراد أدوات احتياطية فلجهة التعاقد أن تطلس من  -ز 
 المجهز تقديم تعهد بتجهيزها خالل مدة محددة و باألسعار التنافسية التي يتفق عليها. 

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية أو تعديل مواصفاتها  -1-ح 
الفنية المتعاقد عليها بما اليزيد عن نسبة مبلل االحتيال المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية 

لة بالزيادة وفقا للفقرات المسعرة من المالي وان يتم اعتماد اسعار الفقرات الم مو على ان يتوفر التخصيص 
( من كمية الفقرة وما زاد عن ذلك يخضع الى اسعار السوق السائدة مع %20المتعاقد عند عدم تجاوزها )

مراعاة انعكاس هذه المتغيرات على االلتزامات التعاقدية وكذلك الضمانات المالية بملحق عقد  وبنفس ال رول 
 اريع المدرجة في الموازنة االستثمارية.عليها بالنسبة للم  المتعاقد

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية أو تعديل مواصفاتها  -2-ح 
( من مبلل العقد على ان يتوفر التخصيص المالي وان يتم %20الفنية المتعاقد عليها بما اليزيد عن نسبة )

( من كمية %20مولة بالزيادة وفقا للفقرات المسعرة من المتعاقد عند  عدم تجاوزها )اعتماد اسعار الفقرات الم 
الفقرة وما زاد عن ذلك يخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتغيرات على االلتزامات 

الت غيلية والموازنات التعاقدية وكذلك الضمانات المالية بملحق عقد  بالنسبة للم اريع المدرجة في الموازنة 
 الخاصة التي صدرت بها موافقات من الجهات المختصة )بعد استحصال موافقة وزارة المالية (. 

( %15يجوز لجهة التعاقد إنقاص السلع أو المواد أو الخدمات اير االست ارية وبما ال يزيد عن ) - ط 
 )خمسة ع ر بالمئة( من مبلل العقد. 

حديد من ا أو منا ئ السلع والمواد المراد تجهيزها مع إمكانية اإل ارة الى الدول قيام جهة التعاقد بت -ي 
 المعروفة بتصنيعها. 

تقديم  هادة المن أ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع أو المنت  أو البلد  -ك 
قة من الجهات العراقية المختصة في بلد الذي يتم فيه التجميع االخير او بلد ال حن )بلد التصدير( مصد

المن أ او بلد ال حن )بلد التصدير( مع اال ارة الى من أ المواد االستيرادية والتي يجس ان تكون دقيقة من 
حيخ المواصفات الفنية الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصديرها الى العراق  رل  وجود تعهد  مصدق 

والمجهزة للمواد االستيرادية يتضمن تحملها كافة المسؤوليات المالية والقانونية اصوليا من ال ركة ال احنة 
المتعلقة بمدف صحة المعلومات المذكورة في  هادات المن أ  االصلية المرسلة من الجهات  المصنعة او 

 المنتجة الى المجهز في دولة ال حن االخيرة.
 ه الضوابط او يتعارض معها.يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذ -رابعًا :

 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها . -خامسًا :
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 ( اجراءات االعالن عن املناقصات واالحالة  اادرة من وزارة التططيط2الضوابط رقم )
 

 2004لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة 1ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) وتعليمات

  -أوال :
يتمم ن ر اإلعالن الخاص بالمناقصات الوطنية في ثالخ صحف يومية وطنية واسعة االنت ار في   -أ 

أو جهة معينة و بما األقل )و يقصد بها تلك الصحف التي ال تختص بإقليم معين او قطاع اقتصادي معين 
يضمن علم الكافة( و لمرة واحدة وعلى ان يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور الن ر و اإلعالن ألخر 

 إعالن عن المناقصة .
مع مراعاة الفقرة اوال  اعاله يتم ن ر اإلعالن في الموقع االلكتروني لجهة التعاقد ولوحة اإلعالنات فيها  -ب 

 امة.الع للمناقصاتبالنسبة 
يتم ن ر اإلعالن الخاص بالمناقصات الدولية اضافة لما ورد في الفقرتين )أ،س ( في الملحقيات  -ج 

 (. DG,MARKETالتجارية في السفارات العراقية في الخاري وين ر في موقع االمم المتحدة لتنمية االعمال )
 

لمقاوالت العامة و التجهيز و الخدمات على جهة التعاقد تضمين إعالن مناقصات العقود العامة ) ا ثانيا :ـ
 اير االست ارية ، الخدمات االست ارية( ما يلي: 

 وموضوع المناقصة ورقمهمما ونوعها . اسم    -أ 
 . وصف دقيق وموجز وواضح للم روع أو العقد المطلوس تنفيذه مع بيان الخدمات والسلعة المطلوبة -ب 
 تكون وفقا  لما يلي : مدة إعالن المناقصة لكافة العقود   -ج 
ستون ( يوم عمل تحدد حسس أهمية العقد و تقدير رئيس جهة التعاقد  -( )ع رة 60 - 10من )  -1

 وتبدأ من تأريخ آخر ن ر لإلعالن في حالة اختالف تواريخ الن ر.
 مدة تقديم العطاءات للدعوة المبا رة والعطاء الوحيد تحدد حسس تقدير رئيس جهة التعاقد . - 2
 استثناء عقود البطاقة التموينية واالدوية والمستلزمات الطبية من أعاله. - 3
 بيان تأريخ  ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع  وثائق المناقصة.                  - د

 موعد الق المناقصة. -ه 
 ثمن وثائق المناقصة اير قابل للرد .  - و
 نات األولية المطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها.التأمي - ز
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 الموقع االلكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد االلكتروني للت كيل اإلداري المسؤول عن المناقصات.  - ح
 تحديمد موعد فتح العطاءات العلني  والمكان المخصص لذلك.   -ط 
 د ضرورة اضافتها وبما يتناسس مع ظروف المناقصة. اية معلومات او  رول اخرف ترف جهة التعاق - ي
 

 لجهة التعاقد تمديمد مدة اإلعالن عن المناقصة أذا تطلس األمر ذلك ولمرتين مع مراعاة  ما يلي:  -ثالثا
 موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله على ذلك . -أ 

إلعالن وترسل نسخة منه إلى جميع إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي ن ر فيها ا  -ب 
 الم تركين في المناقصة.

 ال يتجاوز التمديد مدة اإلعالن األول. - ج
 

 صالحيات تجاوز الكلفة التخمينية    -رابعا :
جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات للمناقصات المدرجة في الموازنة االستثمارية )بكافة لرئيس  -أ -1

من الكلفة التخمينية ألاراض التعاقد وان كانت  ( )عشرة من المائة(%10)يزيد مبلغها عن انواعها( و التي ال
 الزيادة تؤدي إلى زيادة الكلفة الكلية وأعالم وزارة التخطيط لغرض تعديل الكلف.

لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات التي يزيد مبلغها عن الكلفة التخمينية  بنسبة من  -ب  -1
ألاراض التعاقد  رل استحصال موافقة لجنة ال ؤون االقتصادية من خالل وزارة التخطيط  (20% – 10)

يوم عمل تعتبر ( 14)على االحالة وزيادة الكلفة الكلية اذا تطلس االمر زيادتها وفي حالة عدم البت خالل مدة 
 الموافقة حاصلة .

للمناقصات كافة المدرجة في الموازنة الت غيلية او لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاءات  -2
( )عشرة %10)الموازنة الخاصة  التي تزيد عن الكلفة التخمينية المرصدة ألاراض اإلحالة بنسبة ال تتجاوز 

وعند توفر السيولة من التخصيص المالي المرصد لهذا الغرض وفي  حالة تجاوز  النسبة  من المائة(
 حة وزارة المالية الستحصال الموافقات على زيادة التخصيص ورصد المبلل لهذا الغرض.فيصمممممممار الى مفات

 يتم إعادة اإلعالن عن المناقصات واعادة توجيه الدعوة في إحدف الحاالت التالية:  -خامسًا :
ا كانت تقدم أي عطاءات خالل مدة اإلعالن أو في حالة تقديم عطاء واحد خالل هذه المدة أو إذ لمإذا  -أ  

 العطاءات المقدمة اير مستجيبة  ل رول المناقصة .
إذا تجاوز مبلل أفضل عطاء  لمقدمي العطاءات النسس المحددة في البند )رابعا ( من هذه الضوابط  -ب  

 عند تحليل العطاءات ألاراض التعاقد .
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 يتم إتباع اإلجراءات التالية عند إعادة اإلعالن أو الدعوة:  -سادسا :

استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله مع تحديد مدة اإلعالن بما ينسجم مع أحكام الفقرة  -أ  
 )ي( من البند )ثانيا( من هذه الضوابط. 

 إبالغ المناقصين الم تركين في اإلعالن السابق.  -ب 
ها مع اإل ارة إلى عدد مرات يتممم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعالنها اذا كان في السنة نفس -ج 

 اإلعادة في اإلعالن الجديد.
التحري عن أسباس عدم الم اركة في اإلعالن األول للمناقصة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  ب أنها و إعادة  -د 

دراسة الكلفة التخمينية للمقاولة او العمل على تحديثها و عكس المتغيرات السعرية ان تطلس األمر ذلك 
 ل الموافقات االصولية ان تطلس االمر زيادة الكلف قبل ال روع باالعالن الثاني .واستحصا

في حالة االعالن للمرة الثانية او اعتماد االساليس التعاقدية االخرف )للمرة الثانية( عممممدا اسلوس العمممممطاء  -هـ 
وال رول المطلوبة في االعالن ممممع االحتكاري يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد المستجيس للمواصفات الفنية 

 مراعاة البند )رابعا( من هذه الضوابط والمتعلقة بالصالحيات الخاصة باالحالة.
في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في اإلعالن الثاني أو الدعوة المبا رة الثانية  فلرئيس جهة التعاقد   -و 

وة للمرة الثالثة) األخيرة ( أو اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوس تنفيذ العقد إما اإلعالن للمرة الثالثة )األخيرة( أو المممدع
( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة عند توفر 3وفقا ألساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة )

  روطها.
را( في اإلعالن في حالة ورود أفضل عطاء )مستجيس لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة واألوطأ سع -ز 

الثالخ أكثر من الكلفة التخمينية الاراض التعاقد والتخصيص المالي للم روع االستثماري بعد مراعاة البند 
)رابعا /أ و س( من هذه الضوابط وبخالف ذلك يتم  استحصال موافقة وزارة التخطيط ب أن تأجيل تنفيذ 

ب كل دقيق للوقوف على اسباس ومبررات زيادة الكلفة الم روع إلى السنة القادمة مع مراعاة دراسة الموضوع 
 التخمينية ألاراض التعاقد واتخاذ مايلزم ب أن زيادة كلفة الم روع الكلية اذا أقتضى االمر ذلك.

في حالة ورود أفضل عطاء )مستجيس لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة واالوطا سعرا( في اإلعالن  - ح
لتخمينية إلاراض التعاقد والتخصيصات المالية  للم روع في الموازنتين الجارية أو الثالخ أكثر من الكلفة ا

الت غيلية بعد مراعاة البند )رابعا( من هذه الضوابط فيتم  استحصال موافقة وزارة المالية ألجراء المناقلة أن كان 
 ذلك ممكنا قبل االحالة.
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 للمرة الثالثة واالخيرة في السنة التقويمية فيتم الغاء في حالة عدم التوصل الى االحالة بعد االعالن  - ك
المناقصة واعادة ثمنها للمناقصين واالعالن عنها مجددا في السنة التقويمية الالحقة بأعالن جديد يأخذ 

 تسلسالت جديدة.
 

في ( وتعديلها او يتعارض معهما بما 2يلغى اي تعميم تم تضمين احكامه ضمن  الضوابط  رقم ) -سابعا :
( في 4/7/7422ذلك التعميم الصادر بموجب كتاب وزارتنا / دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد )

24/4/2012. 
 

 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها . -ثامنًا :
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 (  مهام جلان فتح وحتليل العطاءات اادرة من وزارة التططيط3الضوابط رقم )
 

 2004لسنة  87نا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم استنادا  الى الصالحيات المخولة ل
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم )

 على مقرر لجنة فتح العطاءات التاكد من أتباع اإلجراءات التالية عند ممارسة مهامه: -اوالً 
ات في الصندوق المخصص لدف الجهة المعنية وبموجس وصل ينظم بنسختين تسلم أحداهما إيداع العطاء -أ

إلى مقدم العطاء أو من يخوله ويحتفظ بالنسخة الثانية لدف الجهة المعنية مع تدوين المعلومات اآلتية في 
  -سجل خاص :

 المناقصة ورقمها كما وردت في وثائقها. اسم -1
 ء (المخول رسميا  وعنوانه وتوقيعه .اسم حامل العطاء )ُمسَلم العطا -2
 تاريخ ووقت تسليم العطاء . -3
 المرافقات اإلضافية المرسلة مع العطاء )إن وجدت( . -4
يجوز إرسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع و ال تقبل العطاءات المرسلة في البريد االلكتروني  -5

ان يتم تعزيزه بنسخة اصلية بتوقيع حي في موعد يؤمن  باستثناء اسلوس العطاء الواحد ) العرض الوحيد( على
وصوله إلى الجهة المعنية قبل رفع توصيات لجنة التحليل ، وعلى مقمرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في 

 السجل حال تسلمها . 
 اليجوز إعطاء أية معلومات عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكالئهم او مخوليهم خالل مرحلة استقدام -6

 العطاءات وذلك للمحافظة على سرية اإلجراءات.
 عدم استالم أي عطاء بعد موعد الق المناقصة. -7
 على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكمد من :  -ب
حضور أعضاء اللجنة قبل عملية فتح العطاءات وفي حالة عدم حضور البعض منهم فيستكمل الغياس  -1

 تعاقد او من يخوله. من الموظفين بنفس االختصاص يحددهم رئيس جهة ال
توفر كافة المستلزمات المطلوبة لعملية الفتح قبل موعد الق المناقصة والتي تتحمل جهة التعاقد مسؤولية  -2

 توفيرها.
على لجنة فتح العطاءات للمناقصات الخاصة بالمقاوالت العامة بمختلف انواعها وعقود التجهيز  -3

لتجارية في نفس الوقت باستثناء المناقصة بمرحلتين و والخدمات اير االست ارية فتح العروض الفنية وا
 المناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني.
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 التأكد من وجود األختام الموضوعة على أالفة العطاءات أو الت ميع السري عليها لمقدمي العطاءات . -4
وقت المحدد لغلق تجتمع لجنة فتح العطاءات ) الم كلة قبل تاريخ الق المناقصة ( حال انتهاء ال -ج 

المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة 
وذلك للمبا رة بعملية الفتح العلني وبحضور الراابين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم المخولين في المكان 

( ثالثة ايام ويتم اتخاذ مايلزم ب أن الق السجل 3مدة التتجاوز ) المحدد لذلك مسبقا  ويتم انجاز المهمة في
 الخاص بالمناقصة وان يثبت في محضر اللجنة ما يلي:        

 العطاءات التي لممم ترافق معها التأمينات األولية المطلوبة في وثائق المناقصة.. 1
المقدمة في  األخرف ي من العطاءات العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلل مقطوع من أ .2

 المناقصة .
العطاءات المعدلة للعطاءات السابقة كال  أو جزءا  لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم  -. أ3

كال  أو جزءا  ذات العالقة بالمناقصة نفسها ب رل ان تكون مقدمة خالل مدة نفاذ اإلعالن عن المناقصة و يتم 
  ات المعدلة كليا  إلى أصحابها من مقدمي العطاءات .أعادة العطاء

العطاءات البديلة للعطاءات األصلية المطلوبة ب رول المناقصة من الناحيتين الفنية و المالية السابقة أذا  -ب
سمحت بها هذه ال رول مع مراعاة عدم جواز تقديم أية عطاءات بديلة أال أذا كانت مرافقة للعطاءات األصلية 

 لوبة .المط
في حال طلس المناقصين الم اركين في المناقصة ب كل رسمي سحس عطاءاتهم من التنافس وخالل مدة  -ج

االعالن عن المناقصة وقبل موعد الق االعالن عندئذ تقوم لجان الفتح بأعادة هذه العطاءات دون فتحها 
 ألصحابها وتثبيت هذه االجراءات في محضر اللجنة.

 المؤيدة لذلك .   الوثائقأو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع العطاء  مقدماسم  .4
 . عدد األوراق المكون منها كل عطاء .5
. وضع عالمة واضحة حول كل حك أو محو أو  طس أو إضافة أو تصحيح ورد في جدول الكميات 6

 المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
ل فقرة اير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة . وضع خط أفقي بجانس ك7

 إزائها.
. التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى كل صفحة من جدول الكميات المسعر 8

 والمالحق المرفقة معه.
 والمالحق الخاصة به. اإل ارة في المحضر إلى المالحظات أو التحفظات المدونة في العطاء  -د 
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  .تأ ير النماذي والمجسمات والمخططات المقدمة مع العطاءات وتثبيت أوصافها العامة وعالماتها الفارقة - هـ
يوضع ختم اللجنة على جميع أوراق ووثائق العطاء المطلوبة من مقدمي العطاءات ويتم توقيع رئيس  -و

 لمسعر لمقدمي العطاء وختمه بختم اللجنة.واعضاء اللجنة على جميع صفحات جدول الكميات ا
اإل ارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلس تقديمها بموجس التعليمات  -ز 

 إلى مقدمي العطاءات بما فيها وصل  راء وثائق المناقصة . 
  -بعد انتهاء عملية فتح العطاءات يقوم رئيس اللجنة بما يلي :  -ح
عالن أسعار عطاءات المناقصين والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة اإلعالنات كما وردت في إ  -1

 عطاءاتهم مع التأكيد إن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل .
 يتم إعداد وتنظيم محضر اللجنة وتوقيعه من رئيسها وأعضائها مع بيان أية مالحظات عن عمل اللجنة. -2
 وقع مقدموا العطاء أو مخوليهم الحاضرين عند إجراء عملية الفتح على الك ف المعلن.ي -3
تتممم إحالة محضر لجنة فتح العطاءات ومرافقاتها إلى لجنة تحليل وتقييم العطاءات مع أعالم رئيس جهة   -ط

 التعاقد بذلك .
 

 ت واستبعاد العطاءات التالية:على لجان التحليل الم كلة في جهات التعاقد تقويم العطاءا-:ثانيًا 
التي لم ترفق معها التأمينات االولية المطلوبة بموجس وثائق المناقصة ويجوز استكمال التأمينات االولية  -أ

في حالة وجود نقص في المبلل او مدة نفاذية التامينات لعطاءات المر حين الثالثة االوائل مع مراعاة ما ورد 
والتعميم الصادر بموجس كتاس  2014( لسنة  2عليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )/أوال/أ( من ت9في المادة )

 .20/8/2013( في 4/7/19480وزرتنا / دائرة العقود الحكومية العامة ذي العدد  )
 المبنية على  تخفيض نسبة مئوية او مبلل مقطوع من أي من العطاءات االخرف المقدمة في المناقصة.-ب
ة لل رول القانونية المتمثلة بم )هوية تصنيف المقاولين العراقيين او هوية ارفة تجارة اوأجازة اير المستوفي -ج

ممارسة المهنة او  هادة التأسيس لل ركات العراقية اير المصنفة و ال ركات االجنبية( وحسس ما مطلوس في 
لة اثبات امتالك مقدمي العطاءات وثائق المناقصة  بسبس عدم امتالك مقدمي العطاءات لها أبتداءا  اما في حا

 لها فباالمكان استكمالها الحقا.
المناقص المدري في القائمة السوداء او المعلقة أن طته أو المتلكأ أو المخل بالتزاماته التعاقدية السابقة  -د 

ة لدف نفس جهة التعاقد او في جهات تعاقد اخرف وبموجس وثائق اصولية او قاعدة المعلومات لدف وزار 
 التخطيط ودائرة تسجيل ال ركات في وزارة التجارة.

فاكثر من الكلفة التخمينية المخصصة لغرض  %20أستبعاد العطاء الذي يقل مبلغه او يزيد بنسبة  -هـ
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االحالة و في حالة ورود عطاء مستجيس واالنسس سعرا مع وجود نسبة انحراف بالتحليل السعري ببعض 
( زيادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي ي كل مجموعها نسبة %20تتجاوز ) الفقرات )اير متوازنة( بنسبة

 ( من مجموع الفقرات الكلية فبامكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد هذا العطاء.%10ال تتجاوز )
طاءات العطاءات اير المطابقة لل رول والمواصفات الفنية المطلوبة في المناقصة اال في حالة طلس الع -و

 البديلة في  رول المناقصة.
 العطاءات اير المستجيبة لمعايير التاهيل المطلوبة بموجس وثائق المناقصة. -ز

 على لجنة تحليل وتقويم العطاءات االلتزام بما يلي:  –:ثالثًا 
صادقة على يجس إن تتممم عملية تحليل العطاءات سريا  ويقمممدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالم -أ 

اإلحالة وحسس الصالحيات المالية على أن يتم االلتزام بمدة نفاذية العطاءات المقدمة أو مدة تمديدها وبمدة ال 
 يوم ( من انتهاء تأريخ نفاذية هذه العطاء.   30تقل عن )

موافقة  ال يجوز إرسال العطاءات إلى خاري العراق لتحليلها إال إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وبحصول  -ب
رئيس جهة التعاقد وحسس الصالحيات المعتمدة بهذا الخصوص على أن يحتفظ بالنسخة األصلية من 
العطاءات المقدمة لدف جهة التعاقد وفي حالة تعيين است اريين من خاري العراق فيجس إرسال ممثليهم الى 

 العراق للم اركة في أجراء التحليل المطلوس.
يتم اعتمادها عند  العطاءالصلي تخفيض بنسبة معينة أو بمبلل مقطوع لنفس في حالة تضمين العطاء ا -ج

 التحليل والتقييم و االحالة 
يتم استبعاد المبالل االحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء اير المطلوبة في وثائق  -د

 المناقصة عند التحليل والمقارنة. 
العطاءات ألاراض المفاضلة على أسس موحدة وبموجس ن رة البنك يتم احتساس أسعار جميع   -هـ

 المركزي العراقي يوم الفتح على ان ينص عليه في وثائق المناقصة.
على اللجنة القيام بتحليل العطاءات البديلة المرافقة للعطاءات االصلية اذا أجازت  رول المناقصة  -و 

في الكلفة او المدة او نقل معرفة او ادخال تكنولوجيا ذلك و كان الهدف من العطاءات البديلة تقليص 
  .جديدة لتنفيذ الم روع او تقديم مواصفات فنية أفضل مع مراعاة الكلف التخمينية الخاصة  ألاراض التعاقد

يلتزم أعضاء اللجنة في الحضور وفي حالة عدم حضور البعض منهم فيستكمل الغياس من الموظفين   -ز
 دهم رئيس جهة التعاقد او من يخوله في نفس االمر مسبقا .بنفس االختصاص يحد
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( الخاصة بم )معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة 12يتم مراعاة الضوابط رقم ) :- رابعاً 
 لعقود األ غال والتجهيز وعقود الخدمات االست ارية ( للوصول إلى العطاء األفضل.  

تقييم العروض الفنية والمالية لعطاءات المناقصين الخاصة بعقود تنفيذ المقاوالت أو يتم تحليل و  -: خامساً 
 تجهيز السلع والخدمات اير االست ارية وفقا  لآلجراءات المعلنة في التعليمات لمقدمي العطاءات.

أسعار  للجان التحليل استكمال البيانات المبينة في ادناه والتي ال يترتس عليها تغيير في –:سادسًا 
الوحدات المسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان  وللعطاءات الثالثة المر حة لالحالة وفي حالة 

 قيام مقدم العطاء بأستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات االولية : عدم
 البيانات الفنية اير الجوهرية أو تصحيح األخطاء الحسابية. -أ
 انونية اير الجوهريةال رول الق-س
ال رول القانونية الجوهرية عند ثبوت أمتالكها ابتداءا مع مراعاة الفقرة )ثانيا/ي( من هذه  -ي

 الضوابط.
 

على جهات التعاقد اطالق التأمينات األولية بناء على طلس من مقدمي العطاءات الذين اليحتمل  -: سابعاً 
ذية تلك العطاءات وبعد رفع التوصيات من لجنة تحليل ان ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء مدة نفا

العطاءات على ان يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم االحتفا  في كل األحوال بتأمينات 
المناقصين الثالخ األوائل المر حين لألحالة لحين تقديم التأمينات النهائية من مقدم العطاء الفائز وتوقيع 

 العقد.
 

مطالبة مقدمي العطاءات بتمديد مدة نفاذية عطاءاتهم اذا تطلس االمر ذلك باالضافة الى  –:ثامنًا 
 مطالبتهم بتمديد نفاذية خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات االولية او تجديدها في حالة انتهائها.

بيانات  على لجان التحليل اإليعاز الى ت كيالت العقود لغرض التأكد من صحة صدور ال -:   تاسعاً 
المطلوبة في وثائق المناقصة والمتمثلة بم)التأمينات االولية ، هوية التصنيف ، هوية ارفة التجارة ،  هادة 
تأسيس ال ركة ، كتاس عدم الممانعة من اال تراك بالمناقصة الصادر من الهيئة العامة للضرائس ، 

عنية للمر حين الثالثة االوائل قبل االعمال المماثلة....الخ( وحسس طبيعة المناقصة من الجهات الم
 اإلحالة.
إذا حصل خالف في الرأي بين أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجس تثبيت أوجه الخالف في  :- عاشرا

التقرير النهائي ويحسم الخالف بالتصويت عليه باألالبية داخل اللجنة وفي حالة تساوي األصوات يرجح 
   الجانس الذي يمثل فيه رئيس اللجنة.
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يجس أن يتضمن المحضر النهائي حقال  خاصا  يبين توصية لجنة التحليل والتقييم يذكر فيه  -: احد عشر

اسم مقدم العطاء المر ح لإلحالة وجنسيته بموجس الجدول المرافق معه ومبلل العطاء وعملته ومدة التنفيذ 
صية وكون العطاء متوازن و مبلغه ضمن أو التجهيز باأليام واألسس التي استندت أليها اللجنة في هذه التو 

 الحدود المقبولة للكلفة التخمينية و يختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.
 

بعد االنتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات  كافة تبين فيه جميع  -:عشرثاني 
ت ( مع إجراء المقارنة والتقييم من النواحي الفنية والقانونية التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ) إن وجد

 والمالية. 
على لجان التحليل مراعاة انجاز أعمالها في دراسة وتحليل العطاءات ورفع التوصية   -أ – ثالث عشر

صدار كتاس اإلحالة قبل انقضاء فترة نفاذ العطاءات المحددة في  باإلحالة بما يضمن حصول المصادقة وا 
 ثائق المناقصة أو أي تمديد حاصل عليها.و 
 
تقوم لجان تحليل وتقييم العطاءات برفع التوصيات الخاصة باالرساء الى اللجنة المركزية للمراجعة  -ب

للجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة  المخولة صالحية التفاوض و والمصادقة على اإلحالة  
الى الكلفة التخمينية )على أن تراعى الصالحية المالية للتعاقد( وفي  ممممممع صاحس افضل عطاء للتوصل

حالة تممجاوز موضوع الصالحية أعاله يتم مفاتحة الجهات صاحبة الصالحية للبت بالتوصية وللجنة 
 المركزية للمراجممممممعة والمصادقة على االحالة اتخاذ احد االجراءات االتية:

 لتحليل مع مراعاة الصالحية المالية لرئيس جهة التعاقد . . الموافقة على توصية لجنة ا1
. أعادتها الى اللجنة ذاتها أو إلى لجنة أخرف بديله عنها وفقا السباس مبررة تراها اللجنة المركزية 2

 للمراجعة والمصادقة على اإلحالة إلعادة دراستها وتقييم العطاءات ورفع توصية ب أنها.
 يل وفقا السباس مبررة والتوجيه ب أن الموضوع.. رفض توصيات لجنة التحل3

تقوم جهة التعاقد بإصدار كتاس اإلحالة خالل مدة سبعة أيام عمل من تأريخ مصادقة اللجنة  –:رابع عشر 
المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة يتضمن المدة المطلوبة لتوقيعه على العقد مع مراعاة مدة نفاذية 

) اسم المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد االلكتروني, اسم ورقم  العطاء و ان يتضمن
المناقصة او الدعوة, مبلل اإلحالة , مدة التنفيذ , تاريخ بدء سريان العقد, التأمينات النهائية واية أمور أخرف 

 تقتضيها طبيعة اإلحالة(. 
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تبلل المناقص الفائز به واستالمه رسميا   وعلى جهة  يعد قرار اإلحالة نافذا  من تاريخ  -: خامس عشر

 التعاقد أ عار بقية المناقصمين بذلك تحريريا .
(اربعة 14على المناقص الفائز المبلل رسميا  باالحالة توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ) -:سادس عشر

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  ( من10ع ر يوم عمل من تاريخ التبلل باإلحالة مع مراعاة احكام المادة )
 النافذة .

يعاد ت كيل لجان الفتح والتحليل ب كل دوري ولمدة التزيد عن سنة واحدة وعلى جهة  –:سابع عشر 
 .التعاقد تهيئة المالكات البديلة لممارسة مهام هذه اللجنة

 
 ا.يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معه -ثامن عشر :
 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها . -تاسع عشر :
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 (  ايغة العقد  اادرة من وزارة التططيط4الضوابط رقم )
 

 2004لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة 1)وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم 

اليجوز ألي مقاول اومجهز سلعة أو خدمة است ارية اواير است ارية البدء بتنفيذ العقد قبل ان يتم  -اواًل:
 توقيعه والمصادقة عليه ودفع الرسوم وفقا للقوانين النافذة.

 
في جهة التعاقد بالتنسيق مع الت كيالت يتم تنظيم صيغة العقد من قبل  الت كيل االداري للعقود   -ثانيا:

)القانونية والمالية والفنية( والجهات المستفيدة على ان تتضمن الفقرات الواردة في  رول المناقصة او الدعوة 
 مضافا  إليها اية  رول اضافية يتفق عليها طرفي العقد بما يضمن سالمة التنفيذ . 

 
 -تضمين صيغة العقد ما يلي -ثالثا:

وعناوين الطرفين المخولين بتوقيع العقد ووثائق التخويل المعتمدة حسس السياقات المعمول بها  أسماء -1
 على ان تكون نافذة عند التعاقد .

 موضوع العقد -2
 رقم العقد. -3
 نطاق عقود التجهيز والمقاوالت العامة والخدمات . -4
 مبلل العقد وعملته. -5
 مدة العقد باأليام التقويمية  -6
 قد.تاريخ سريان الع -7
 تاريخ المبا رة -8
 تاريخ اكمال االعمال والخدمات وتسليم المواد. -9

  رول الدفع . -10
 الغرامات التأخيرية -11
 احكام إنهاء العقد  -12
 هادة المن ا المصادق عليها من الملحقيات التجارية او السفارات العراقية في بلد المن ا للمواد والسلع  -13

 المستوردة لصالح جهة التعاقد
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 ية لعقود المقاوالت.التحميالت االدار  -14
 اسلوس حل النزاعات والجهة المعنية. -15
 القانون الواجس التطبيق. -16
النافذ او  1977( لسنة 56أستحصال الديون الحكومية بموجس قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ) -17

 أي قانون اخر يحل محله.
 زمان ومكان توقيع العقد. -18
 أي فقرة ترتأيها الجهة المستفيدة لصالح العقد. -19
 

يتم مصادقة العقود بعد توقيعها بأنواعها كافة من الت كيالت القانونية المخولة قانونا  في جهة التعاقد  -رابعا:
 أو أي قانون يحل محله. 1998( لسنة 33استنادا لقانون كتاس العدول رقم )

 
موافقة مسبقة من جهة للمتعاقد في عقود المقاوالت أحالة أجزاء من العقد الى مقاولين ثانويين ب  -خامسًا:

 التعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد على المتعاقد األصلي . 
 

 اليجوز التنازل عن العقد كال  أو جزءا  الى متعاقد أخر. -سادسا:
 

على جهة التعاقد أعالم وزارة التخطيط والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي لإلحصاء ودائرة  -سابعًا:
كات والهيئة العامة للضرائس ووزارة العمل وال ؤون االجتماعية بأسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته تسجيل ال ر 

ومبلل العقد ومدته حال اكمال اجراءات توقيع العقد وبأي متغيرات تطرأ على العقد )فسخ ، أنهاء ( لغرض 
 متابعة اجراءات العقد وأتخاذ مايلزم قدر تعلق االمر بعمل هذه الجهات.

 
اذا نص العقد على دفع سلفة اولية للمتعاقد فعليه تقديم كفالة مصرفية اير م روطة صادرة من  -نًا:ثام

مصرف معتمد في العراق بمقدار وعملة السلفة االولية مع مراعاة  االلية المعتمدة بموجس أحكام تعليمات 
 تنفيذ الموازنة العامة االتحادية السنوية.
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د إصدار ملحق للعقد في حالة تعديل بنوده أو أحكامه متضمن المتغيرات التي على جهة التعاق -تاسعًا:

 تحدخ على احكامه وفي كافة انواع العقود مع ضرورة مراعاة السياقات المعتمدة بهذا ال أن.
تكتس العقود باللغة العربية أو اللغة الكردية او كليهما ان كان ذلك ممكنا  وتكتس باللغة  -أ –:عاشرًا 
 بية اوالكردية وباللغة االنكليزية ان كان احد طرفي العقد اجنبيا.العر 
 تعتمد اللغة العربية عند االختالف بالتفسير اال اذا نص على خالف ذلك في العقد.  -ب
 

 يلغى أي تعميم تم تضمين احكامه في هذه الضوابط او يتعارض معها. -احدعشر:
 ا .تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدوره -ثاني عشر:
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 (  االعتمادات املستندية  اادرة من وزارة التططيط5الضوابط رقم )
 

لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 -االتية:

 
على جهة التعاقد العمل وفق األصول واألعراف الموحدة لالعتمادات المستندية الصادرة من ارفة  -اوالً 

 ( عند ابرام العقود الم مولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.ICCالتجارة الدولية )
 
ية أقيام العقود االستيرادية ) تقوم جهة التعاقد بفتح االعتماد المستندي اير القابل للنقض لتغط -ثانياً  

توريد سلع وتنفيذ أعمال و راء خدمات ( عند التعاقد مع ال ركات األجنبية أو العراقية من خالل احد 
المصارف الحكومية المعتمدة أو حسس الضوابط النافذة بعد استكمال إجراءات التعاقد )التبلل بكتاس 

 عقد(.اإلحالة واستالم خطاس حسن التنفيذ وتوقيع ال
 

 يمكن فتح اعتماد مستندي مثبت بناء  على طلس المتعاقد على ان يتحمل مصاريف تثبيته. - ثالثاً 
 

مصاريف فتح االعتماد داخل العراق تتحملها جهة التعاقد اما مصاريفه خاري العراق يتحملها  -رابعاً 
 المتعاقد.

 
 مان حسن التنفيذ بنفس المدة.عند تمديد االعتماد المستندي يتم تمديد نفاذ خطاس ض -خامساً 

 
 تحدد  رول الدفع والية تسديد المستحقات واطالقها طبقا لل رول المتفق عليها بموجس العقد. -سادساً 

 
اليجوز الغاء االعتماد المستندي اير القابل للنقض اال بعد استحصال موافقة األطراف المعنية  -سابعاً 

 سل ، المجهز (.)المصرف فاتمح االعمتماد ، المصرف المرا
 

في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة االعتماد المستندي اليجوز تسديد قيمتها الى  -ثامناً 
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المجهز أال بعد استالم كفالة مصرفية اير م روطة مقبولة بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة االعتماد 
إلى إنذار أو إصدار أمر قضائي بذلك مع بحيخ تستطيع جهة التعاقد سحس قيمة الكفالة دون الحاجة 

مراعاة أبالغ المصرف المصدر للكفالة المصرفية بعدم أطالقها دون أ عار تحريري من الجهة المستفيدة 
 )جهة التعاقد(.

 
قيام جهة التعاقد بمتابعة ال حن واستالم أ عار المجهز يبين التفاصيل الدقيقة ل حن  - تاسعاً  

كمال كافة اإلجراءات الخاصة بالتخليص الكمركي والنفاض البضاعة ومستندات ال ح ن األصلية وا 
والتحميل وتهيئة المعدات ومستلزمات التداول لغرض أكمال إجراءات االستالم األولي للمواد الواصلة 
بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير لتفادي تحمل جهة التعاقد ارامة تاخيرية مع مراعاة تثبيت حالة 

 ة لضمان حقوق كافة األطراف.البضاعة الواصل
 

صدار  هادة  - عاشراً  متابعة أكمال إجراءات الفحص الفني للمواد المستلمة من تاريخ استالمها وا 
يداعها في المخازن المخصصة مع تثبيت العيوس  الفحص والقبول خالل المدة المحددة في العقد وا 

م كلة لهذا الغرض بمحاضر أصولية ومطالبة والفقدان واألضرار في المواد المستلمة من قبل اللجان ال
 الجهات ذات العالقة بهدف استبدالها او التعويض عنها اصوليا .

 
قيام جهة التعاقد بمتابعة استالم اإل عارات المصرفية الخاصة باالعتمادات المستندية  - احد عشر

معرفة حركتها  المفتوحة من المصرف فاتح االعتماد ومطالبته بك ف تبعة االعتمادات لغرض
 والمصاريف المترتبة عليها وأجراء التسويات المالية لها في الحال.

 
يجوز قبول فتح اعتماد مستندي لمجهز واحد قابل للتحويل ألكثر من  ركة مصنعة على  - ثاني عشر

 أن يتم ذكر أسم تلك ال ركات في العقد.
 

 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها - ثالث عشر
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(  توقف و متديد أعمال املقاوالت وعقود التجهيز وعقود اخلدمات االستشارية وعقود 6رقم )  الضوابط
 اادرة عن وزارة التططيط –اخلدمات غري االستشارية 

 
( 87استنادا  إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة  المنحله رقم )

أصدرنا  2012( لسنة 1دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم ) وتعليمات ت كيالت ومهام 2004لسنة 
 -الضوابط اآلتية :

 ضوابط  التوقف -أواًل :
هو اإلجراءات المتخذة من قبل جهة التعاقد أللزام المتعاقدين معها وبأمر  ما هية التوقف : -1

لس الجهة المعنية في الجهة تحريري بأيقاف تنممممفيذ االلتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناءا  على ط
 التعاقدية او المتعاقد معها لوجود أسباس تستدعي ذلك مع مراعاة االلية المعتمدة في هذه الضوابط  .  

 اسباب التوقف -2
 ذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضروريا  لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -أ
 األحوال المناخية التي تؤثر على سالمة التنفيذ. -س
 العطل الرسمية االستثنائية او حاالت حظر التجوال. -جم
 إجراءات التوقف-3
في حالة اعتماد  رول المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها األول والثاني او  رول المقاولة العمال  -أ

العقد بالنسبة لعقود المقاوالت الهممممممممندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية أو الوثائق القياسية المعنية بهذا 
العامة واعتماد تعليمممات تنفيذ العقود الحكومية العامة بالنسبة لعقود التجهيز او عقود الخدمات االست ارية او 

  عقود الخدمات اير االست ارية فعلى جهة التعاقد مراعاة ما يأتي:
في جهة التعاقد لوجود ضرورة لذلك اصدار أمر تحريري )امر توقف( بناءا على طلس الجهة المستفيدة  -1

أو بناءا  على طلس المتعاقد)مقاول ,مجهز)خدمة او سلعة( ,است اري( بوقف االعمال او جزء منها لمدة 
تحددها جهة التعاقد وعلى المتعاقد اتخاذ كل ما يلزم للمحافظة على العمل المنفذ وأن يبذل ما في وسعه في 

 تحقيق ذلك.
مجهز)خدمة او سلعة (,است اري( تقديم طلس تحريري بأيقاف العمل في )عقود  على المتعاقد )مقاول , -2

المقاوالت او عقود التجهيز او عقود الخدمات االست ارية او عقود الخدمات اير االست ارية( وخالل مدة 
 ( ايام عمل تبدأ من تاريخ ن وء سبس التوقف.7)

( يوم تبدأ من تاريخ استالم الطلس 14على جهة التعاقد البت بموضوع التوقف خالل مدة )-س 
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 وأعتبار الموضوع من االمور المستعجلة.
على المتعاقد المبا رة بالعمل بعد زوال سبس التوقف وصدور أمر تحريري من جهة التعاقد  -جم 

 بذلك وبدون تأخير.
 
 
 مدة التوقف -4
اقد وخالل مدة ال تتجاوز ( يوم  في عقود المقاوالت فلجهة التع90اذا تجاوزت مدة التوقف ) - أ
 ( يوم من تاريخ تسجيل الطلس لدف الجهة المختصة اتخاذ احد الخيارين التاليين:60)
إنهاء العقد بسبس عدم زوال سبس التوقف ويتم تسديد مستحقات المتعاقد للفقرات المنجزة قبل صدور   -1

 امر التوقف.
 -الخيارات االتية: دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد  -2

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -أواُل 
االستغناء عن الفقرات اير المنجزة التي تأثرت بأسباس التوقف في حالة عدم تأثيرها على االجزاء  -ثانيا  

االخرف وفممي حالة طلس صاحس العمل تنفيذها فيتم األخذ بنظر االعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت 
( يوم حيخ يتم تحديدها وفقا  لألسعار السائدة بعد إجراء تحليل 90رات لذلك وعند تجاوز ممدة التوقف )مبر 

سعري وتثبيتها وتصديقها ب كل رسمي قممممبل مبا رة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلس تعهد من المقاول 
 . حس العمللحقت به ألسباس تعود لصابعدم المطالبة بالتعويض عن االضرار التي 

( يوم 60( يوم في عقود التجهيز او عقود الخدمات اير االست ارية و )15اذا تجاوز التوقف مدة ) - ب
 -في عقود الخدمات االست ارية فلجهة التعاقد اتخاذ االجراءات الكفيلة بحسم الموضوع وفقا  لما يأتي:

يتم دفع مستحقات المتعاقد عن  إنهاء العقد إذا كان التوقف بسبس جهة التعاقد وفي هذه الحالة -1
 األعمال او الفقرات المنفذة.

اذا كان سبس التوقف هو القوة القاهرة في عقود التجهيز والخدمات االست ارية واير االست ارية فيتم   -2
دفع مستحقات المتعاقد عن االعمال المنجزة والنظر في امكانية أستئناف العمل بعد زوال القوة القاهرة وفي 

ستمرار اسباس القوة القاهرة فباالمكان انهاء العقد بأتفاق الطرفين بسبس أستحالة التنفيذ نتيجة القوة حالة ا
 القاهرة.

يتم التعامل مع مدة العقد على ضوء ما تم ذكره في الفقرات اعاله على انها مدة   توقف  قاطعة لمدة  -جـ 
العقد تبقى كما  هي وال يتم تمديدها بسبس حصول العقد االصلية وال تعتبر فترة تمديد وبالتالي فأن مدة 
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التوقف وبناءا  عليه يتم احتساس الغرامة التأخيرية في حالة اخالل المتعاقد في العقود التي يحدخ فيها امر 
 التوقف والصادر ب كل اصولي على اساس المدة التعاقدية.

ة التعاقد بالزام المتعاقدين معها بتمديد في حالة حدوخ توقفات لتنفيذ العقد فان ذلك يتطلس قيام جه -د 
خطابات الضمان وفي حالة انتهاء مدة نفاذيتها فيتم تجديدها لتتالئم مع المدة الجديدة )المعدلة( لتنفيذ 

 العقد. 
عند حصول التوقف خاري مدة العقد وبعد دخول المتعاقد بمرحلة الغرامات التأخيرية ففي هذه الحالة  -هـ 

أمر توقف لمدة معينة يتوقف فيها فرض الغرامات التأخيرية لحين حسم الموضوع مع  باإلمكان إصدار
 مراعاة أحكام هذه الضوابط.

 
 آلية دراسة طلبات التوقف    -5

تدرس طلبات التوقف من قبل لجنة مختصة يتم ت كيلها لهذا الغرض بعد رفع تأييد بالموافقة على التوقف 
رئيس جهة التعاقد او من يخوله لغرض احالة الطلبات والتأييدات الى  من الجهة الم رفة على العمل الى

اللجنة اعاله ليتم دراستها ورفع التوصيات ب أنها الى رئيس جهة التعاقد لغرض المصادقة عليها ليتم إصدار 
 أمر بذلك .

 -ضوابط التمديد :  -ثانيًا :
تاريخ  عليها في  روطه و تحسس تلك المدة من  على المتعاقمد تنفيذ بنود العقمد خالل المدة المنصوص  -1

 المبا رة أو أي تاريخ آخر ينص عليه في هذا العقد  
 لجهة التعاقد تمديد العقد عند تحقق أحدف الحاالت التالية :  -2
كما ونوعا  أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في األعمال موضوع العقد او الكميات المطلوس تجهيزها  -أ 

بموجس العقد  ؤثمممر في تنفيذ المنهاي المتفق عليه بحيخ ال يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بما ي
األصلي وتمممممراعى النسممبة المحددة للتمديد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وكذلك ال رول العامة 

الهندسة الكهربائية والميكانيكية  لعامة ألعمال ألعمال الهندسة المدنية بقسممممميها األول والثاني وال رول ا
 والكيمياوية بقسميها األول والثاني

أو  قانونا  إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود ألسباس أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة  -ب 
 ألي سبس يعمممود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

او  اقد ظروف استثنائية ال يد للمتعاقدين فيها  وال   يمكن توقعها عند التعاقد اذا استجدت بعد التع -ج
 تفاديها وترتس عليها تأخير في أكمال األعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجس العقد .
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 ي ترل  لتطبيق إحكام البند )ثانيا( من هذه الضوابط التالي :  -3
( خمسة ع ر يوما  15إلى جهة التعاقد أو من تخوله خالل مدة ال تتجاوز )ان يقدم المتعاقد طلبا  تحريريا   -أ 

( ثالثون يوما لعقود المقاوالت وعقود الخدمات االست ارية والخدمات اير االست ارية 30لعممممقود التجهيز و )
ة عن أي طلس تبدأ من تاريخ ن وء السبس الذي من اجله يطالس بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيق

 .لتمديد المدة 
( يوما  في جميع أنواع العقود تبدأ 15على جهة التعاقد النظر في الطلس والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز )-ب

 من تاريخ تسلم الطلس.
ال تقبل أية طلبات للتمديد تقدم بعد صدور  هادة االستالم األولي المذكورة في  رول العقد مع مراعاة  -ي

 ثا /أ ( من هذه الضوابطالفقرة )ثال
ي من ثانيا  (  من هذه -س-ال يتجاوز مجموع مدد التمديدات المسموح بها وفمممقا  ألحكام الفقممرات ) أ -4

( من مدة العقد وما زاد عنها تعرض على اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على %25الضوابط  ) 
 االحالة .

االعتراض رسميا  على قرارات التمديد الصادرة عن الجهة المخولة في يجوز للمتعاقدين مع جهة التعاقد  -5
جهة التعاقد أمام اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة لكافة أنواع العقود خالل مدة ال تتجاوز 

عدم ( يوم عمل ويعد 15( أيام عمل تبدأ ممممن تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع خالل )7)
 البت به عند انقضاء الممممممدة أعاله رفضا  لالعتراض.

بالنسبة لعقود المقاوالت العامة وعقود التجهيز وعقود الخدمات االست ارية وعقود الخدمات اير  -6
االست ارية فيجس مراعاة النصوص المتعلقة بفقرة التمديد الوارد ذكرها في الت ريعات ذات العالقة باالضافة 

 ة هذه الضوابط . الى مراعا
تتولى اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على االحالة او الجهة المخولة من قبلها البت في الطلبات  -7

الخاصة بمنح مدد اضافية للمتعاقدين مع الجهات التعاقدية لكافة العقود التالية )المقاوالت العامممة ، 
( من مدة العقد %25ت اير االست ارية( عند تجاوز المدد المطلوبة )التمممممممجهيز،الخممممدمات االست ارية،الخدما

( اعاله مع مراعاة االجراءات 6( من الضوابط رقم )2عند توفر احد االسباس المذكورة في الفقرة )ثانيا /
  -:التالية

( خمسة ع ر يوما  لعقود 15أن يتم تقديم طلس رسمي من قبل المتعاقدين وخالل مدة ال تتجاوز ) -أ
( ثالثون يوما  لعقود المقاوالت وعقود الخدمات االست ارية والخدمات ايراالست ارية الى 30لتجهيز و )ا

الجهة المعنية لغرض بيان الرأي ب أنها وبالتنسيق مع الجهة االست ارية الم رفة على الم روع والجهة 
 المستفيدة. 



42 
                                                                   2017)تموز  -لطبعة المنقحة )ا 2014لسنة  2م تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رق ضوابط            4325العدد  –الوقائــــــــــــع العراقية    

 
النظر بالطلس ورفعه مع األوليات الى   اللجنة تقوم الجهة المعنية المذكورة في الفقرة )أ(  اعاله ب - ب

(  خمسة ع ر يوم 15المركزيمممممة للمراجعة والمصادقة على االحالة لغرض البت به وخالل مدة التتجاوز )
 عمل تبدأ من تاريخ استالم الطلس.

 
 ال يعمل بأي ضوابط تتعارض مع هذه الضوابط.-8
 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. -9
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 ( آلية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغريات جلداول الكميات يف عقود املقاوالت7ضوابط رقم )ال
 

 2004لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة 1خطيط رقم )وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة الت

 مبادئ عامة  -أوال :
تلتزم جهات التعاقد عند تسعير جدول الكميات بان يكون مبني على اساس االسعار السائدة في السوق  - 1

 مضافا اليها االرباح والنفقات االدارية والضريبة واية مصاريف اخرف .
واحتسابها يجس ان يكون التسعير منسجم على اساس الفقرات وليس  عند النظر بطلبات التعويضات -2

 على اساس اجمالي جدول الكميات.
 

 آلية االحتساب  -ثانيًا:

/ي ، د( من  رول 2لغرض احتساس مقدار التعويض لجداول الكميات وفق المادة )الثالثة والخمسون/
توجس اتباع ما يأتي )مع مراعاة ضوابط اوامر المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني ي

 -: 7/10/2012( في 19613التغيير الصادرة بموجس كتابنا ذي العدد )
يعتمد سعر الفقرة في جدول الكميات المتعاقد عليه لتسعير الزيادة في كميات الفقرة ولغاية نسبة  -1
ص في كمية الفقرة ولغاية نسبة ( من كمية الفقرة الواحدة واليستحق المقاول أي تعويض عن النق20%)
 ( من كمية الفقرة الواحدة .20%)
 -( من كمية الفقرة وكما يأتي :%20يتم احتساس اسعار الفقرات للتغييرات التي تزيد عن نسبة ) -2
( عندئذ يتم اعتماد السعر السائد في االسواق مع مراعاة اضافة االرباح %20عند زيادة الكمية عن نسبة ) -أ

 الدارية واية مصاريف اخرف وب كل مناسس .والنفقات ا
عند الغاء كامل الفقرة او جزء منها يتم تدقيق سعر الفقرة مع كلفتها حسس السعر السائد )التحليل  -ب

 -السعري للفقرة ( وكمايلي:
اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى خسارة المقاول للربح المتوقع فيجس ان يتم تعويضه بما اليزيد  -:( 1-)ب

 ( من كلفة الفقرة المحذوفة.%20عن )
اذا وجد ان الحذف سيؤدي الى تفادي المقاول لخسارة متوقعة فعندها يتم استقطاع مبلل الخسارة  -: (2-)ب

المتوقعة لصالح صاحس العمل وبمقدار الفرق بين سعر الفقرة التخميني عند التحليل مطروحا  منه سعر الفقرة 
 . في جدول الكميات للعقد 
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الة حذف فقرة او فقرات من جدول الكميات او جزء منها لم يكن المقاول قد سعرها عند تقديم في ح  -3
 .. عطائه فيتم استقطاع كلفة تنفيذ الكمية المحذوفة اعتمادا على سعر الفقرة التخميني المعتمد عند التحليل

موافقممممة المقاول ) باستثنمممماء ما جمماء  في حالممة الغاء العقمممممد )انهاء المقاولة ( من قبل صاحممس العمل دون  -4
فمممممي المممادة )السابعة والستون ( من  رول المقاولة العمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني ( فالمقاول 

( من قيمة األعمال  %80( من نسبة الم)%5يستحق ما فاتمممه من ربح من مبلل العقد وبما ال يزيد عن نسبة  )
المنفذة مضافا إليمممممممها المصاريف الواردة في المادة)الثامنة والستون ( من  رول المقاولة إلعمال اير 

 (.او اية وثيقة تحل محلهاالهندسة المدنية بقسميها األول والثاني  
( من المادة )الثالثة والخمسون( من 3في حالة عدم االتفاق على االسعار يتم تطبيق ماجاء بالفقرة ) -5
 رول المقاولة ألعمال الهندسة المدنية بقسميها االول والثاني. 
 

تسري هذه االلية على العقود التي تنفذ وفق شروط المقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية  -ثالثا
 والميكانيكية والكيمياوية أو أية وثائق تحل محلها وفق النسب الواردة فيها 

 
 دورها.تنفذ هذه الضوابط من تاريخ ص -رابعا 
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( الية اعداد الدراسات و التصاميم واملطططات والكلف التطمينية والتعامل مع املكاتب  8رقم )  الضوابط
 االستشارية

 
 2004في  87استنادا الى الصالحية المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 

 -اصدرنا الضوابط االتية: 2012( لسنة  1م ) وتعليمات ت كيالت ومهام واقسام وزارة التخطيط رق
 

لجهات التعاقد الحكومية القيام باعداد التصاميم االولية والتفصيلية وجداول الكميات والكلف التخمينية  -اوال
 -للم اريع المطلوس تنفيذها باالستعانة بمالكاتها في الحاالت االتية  :

سم بالنمطية والتحتاي الى تخصص دقيق وال تتضمن الم اريع او االعمال الصغيرة نسبيا والتي تت -1
تفاصيل فنية معقدة ب رل توفر المالك الفني المتخصص المناسس )مهندسي التصميم والتدقيق ( لتنفيذ هذه 
االعمال وتحمل المسؤولية ويترك لجهة التعاقد تقدير االعمال التي يمكن لمالكاتها تنفيذها مع تحملهم 

 حالة االخفاق لما زاد عن مبلل االحتيال العام المخصص للمقاولة.المسؤولية الكاملة في 
الم اريع او االعمال المتوسطة والكبيرة ب رل ان يتضمن الهيكل التنظيمي لجهات التعاقد جهات  -2

متخصصة ذات خبرة علمية وعملية في مجال اعداد التصاميم وتقديم االست ارات الفنية قادرة على اعداد 
ة والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف التخمينية وتدقيقها واال راف العام التصاميم االولي

وتقديم االست ارة الفنية بصورة دقيقة مع تحمل المسؤولية الكاملة لما زاد عن مبلل االحتيال العام المخصص 
 للمقاولة  وفق االلية االتية :

 يتم ت كيل فريقين 
قوم باعداد التصاممميم وجمممداول الكميات والكلف التخمينية واجراء المسممموحات الميدانية الفريمممق االول يمممم -أ

 المطلوبة .
الفريق الثاني يقوم  أبتداءا باعمال اعداد المتطلبات الوظيفية التصميمية ومن ثم  التدقيق والتعديل لجميع -س

 الموضوع .المراحل التي ينجزها الفريق االول وله الرأي النهائي لحسم 
 يتولى الفريق المصمم او المدقق اعمال تقديم االست ارة عند التنفيذ. -ي
 يتم وضع جدول زمني النجاز كل مرحلة ولكل فريق والذي  يجس االلتزام به . -د 

على الجهات المنفذة التي الينطبق عليها ما جاء في اوال اعاله التعاقد مع احد الجهات االست ارية  -ثانيا
دة العداد التصاميم االولية والتفصيلية والمواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف التخمينية ، وكذلك المعتم

التعاقد مممممع جهة است ارية اخرف )اير الجهة المصممة( لغرض تدقيق المتطلبات الوظيفية وتدقيق التصاميم 
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دقة عليها بما يضمن تحمله المسؤولية الكاملة ) وفق مراحمممل االنممجاز المتفق عليها ( واجراء التعديل والمصا
 عن تلك االعممممممال  وبممممما اليتجاوز النسس الواردة في الفقرة سادسا( .

تنفيذ الم اريع باسلوس الم روع الجاهز )المفتاح باليد ( او التصميم والتنفيذ  ) وهما اسلوبان ال عند  -ثالثا
 يتم اللجوء اليهما اال لالسباس المذكورة في تعليمات تنفيذ الموازنة االستثمارية النافذة بهذا الصدد(. 

 تقوم جهة التعاقد بما يلي :
تطلبات الوظيفية واحتساس الكلفة التخمينية للم روع قبل اما ت كيل فريق است اري لغرض اعداد الم -أ

ادراجه في الموازنة االستثمارية ومن ثم يقوم نفس الفريق بتدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات 
الفنية المقدمة من قبل المقاول واال راف على التنفيذ ) كاست اري ( للجهات التي تمتلك جهات تصميمية 

 واست ارية .
او التعاقد مع مكتس است اري رصين لغرض تدقيق المتطلبات الوظيفية والتصميمية واحتساس الكلف -س

التخمينية للم روع ومن ثم يقوم بتدقيق التصاميم وجداول الكميات والمواصفات الفنية المقدمة من قبل 
فية لذلك ) ابرام عقد است اري المقاول واال راف على التنفيذ ) كاست اري ( للجهات التي التمتلك الخبرة الكا

والتي يجس تحديدها مع جهة التعاقد المستقل عن عقد التنفيذ ( مع مراعاة  السقوف الزمنية لمراحل العمل  
 ) وبما اليتجاوز النسس الواردة في الفقرة سادسا ( .  سلفا

 
 الية العمل -رابعا
ا في العقد واعتبارها جزء اليتجزء يجس تضمين ما مبين في ادناه ضمن وثائق المناقصة وتضمينه 

 من العقد المبرم مع االست اري :
يقوم الجهة االست ارية المصمم باجراء المسوحات وتحريات التربة والقيام باعداد التصاميم  -1

والمخططات التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف التخمينية وفق االلية التي يحددها 
وتتضمن كافة التفاصيل والرسوم التوضحية والمواصفات الفنية  تكون متكاملة ودقيقة جدا  العقد على ان

والتي يجس ان تكون اقتصادية وال تتضمن والبيئة الداخلية واالجهزة والمعدات  وتفاصيل االثاخ ان وجد 
تصاميم وفق بنود زيادة اير مبررة في المواد كما يقوم بتقديم المخططات عند المصادقة النهائية على ال

تضامنيا  ممممممممع الجهمة المدققممممة مع  العقد مع مراعاة تحمله المسؤولية الع رية عن التصاميم وفق القانون 
 (.8مراعمماة ما جماء بالفقمممرة ) خامسا /

تخضع التصاميم للتدقيق وعلى مراحل وفقا لبنود العقد وتكون الجهة االست ارية المدققة هي  -2
لقرار والتي يجس ان تعمل على ان تكون التصاميم كاملة ودقيقة وتحتوي على كافة التفاصيل صاحبة ا
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التنفيذية والمواصفات ولها تدقيق فلسفة التصميم باتجاه االستخدام االمثل للمواد والمعدات وحسس 
الة متطلبات التصميم وبما اليؤدي الى استخدام مواد ومعدات اكثر من الحاجة الفعلية ) وفي ح

 االختالف يصار الى حسم الموضوع من قبل صاحس العمل (  .
يتم تزويد صاحس العمل بنسخة من جميع المسوحات والحسابات التصميمية وجميع تفاصيل العمل  -3

 وب كل دقيق بعد تدقيقها والمصادقة عليها من قبل المكتس االست اري المدقق .
ص او اختالف في الكميات الواردة ضمن جداول اذا تبين وجود أي اخطاء تصميمية او نواق -4

( من مبلل العقد  تصرف من ضمن مبلل االحتيال العام  %5الكميات عند تنفيذ العمل ولغاية ) 
للمقاولة المثبت في التعليمات او/ والحذف او/ واالستحداخ واذا ما زاد عن ذلك يتحملها الجهة 

ة لتصاميم الم اريع الجديدة أما بالنسبة لتصاميم اعادة االست ارية المدقق والمصمم )مناصفة ( بالنسب
 ( . %7التأهيل لم اريع قائمة فتكون النسبة المسموح بها ) 

يقوم المكتس المصمم باعداد الكلفة التخمينية للعمل وتحديد المدة المتوقعة للتنفيذ ) مع االخذ بنظر  -5
تمد عند تحليل العطاءات وتكون اساسا االعتبار الظروف المحيطة بالموقع ( والتي يجس ان تع

للمفاضلة ) ويفضل تثبيتها في وثائق المناقصة ( ويقوم باعداد خطة العمل والتي يجس ان تتضمن 
برمجة الفقرات التنفيذية )برنام  تقدم العمل ( واالوزان التنفيذية لكل فقرة ) لغرض احتساس نسس التنفيذ 

مواد والمعدات المطلوبة للتنفيذ وكوادر المهندس المقيم الواجس المادي ( وبرمجة الموارد الب رية وال
توفيرها لال راف على التنفيذ ويقوم المكتس المدقق بتدقيقها والمصادقة عليها قبل رفعها الى وزارة 
التخطيط لغرض اعتمادها لتحديد كلفة الم روع ومدة تنفيذ الم روع والتي ستكون خاضعة لتدقيق وزارة 

 التخطيط .
يتم حضور فريق التصميم وفريق التدقيق الى المؤتمر الذي يعقد لالجابة عن استفسارات  -6

ومالحظات المقاولين قبل تاريخ الق المناقصة ) مع مراعاة  الفترة الزمنية بين مرحلتي اعداد التصاميم 
 على ان التزيد عن ثالخ سنوات  (. والتي يجس تحديدها سلفاواالعالن والتنفيذ 

 يتم تنفيذ االلية اعاله كما يلي : - خامسا
االعالن عن تنفيذ أعمال إعداد التصميم وأعمال التدقيق في نفس الوقت باحد اساليس التعاقد  -1

(  2/ثانيا اوخامسا اوسادسا (من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )3المنصوص عليها في المادة ) 
 المحدودة ، العطاء الوحيد( . ) الدعوة المبا رة ، المناقصة   2014لسنة 

يتم تزويد مقدمي العطاءات بوثيقتين االولى تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التصميم والثانية  -2
 تتضمن التعليمات الخاصة بعقد التدقيق وفي الوقت نفسه  .
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تومين يقوم كل جهة من الجهات االست ارية بتقديم عطاءاتها على الوثيقتين بمغلفين مغلقين ومخ -3
كال على حدة  ) يهمل عطاء الجهة االست ارية اذا قدم عطاء واحد على عمل واحد )التصميم او 
التدقيق( ويثبت اسم العطاء واسم الجهة االست ارية ورقم المناقصة على الظرف من الخاري وفق درجة 

 الجهات االست ارية وخبرتها واعمالها المماثلة .

جنة فتح العطاءات ) وثائق تصميم ، وثائق تدقيق (  ويتم اجراء يتم عزل العطاءات من قبل ل -4
عملية فتح العطاءات والتحليل والترسية لكل وثيقة على حدة ) الترسية على جهتين است اريتين  وحسس 

 النسس الواردة في الفقرة سادسا (
 يتم توقيع العقدين في نفس الفترة لتداخل العمل . -5

م االست ارات الفنية خالل فترة التنفيذ فيتم توجيه دعوة مبا رة الى المكتس فيما يتعلق بعقد تقدي -6
المصمم والمكتس المدقق ومكتس است اري اخر او اكثر لغرض ترسية اعمال تقديم االست ارات )وبما 
 اليزيد عن النسس الواردة في الفقرة سادسا/ ي  ( مع مراعاة تحديخ التصاميم والكلفة التخمينية لها قبل
االعالن ) اذا تاخر االعالن عن سنتين ( مع بقاء مسؤولية المصمم والمدقق وتحمل المكتس االست اري 

 الجديد لمسؤولية التغييرات التي يجريها اذا تم الترسية عليه .
يتم دفع اجور عقد التصاميم وعقد التدقيق من م روع اعداد الدراسات والتصاميم الذي يدري لهذا  -7

د اال راف وتقديم االست ارات فيتم دفع مبلغه من ضمن كلفة الم روع بعد ادراجه في الغرض اما عق
 جداول الموازنة االستثمارية ويدري كمكون منفصل ضمن كلفة الم روع .

عند المبا رة بتنفيذ العقدين يقوم ابتداءا المكتس االست اري المدقق بتدقيق متطلبات الجهة المستفيدة  -8
المكتس المصمم بها ويقوم المكتس المصمم ابتداءا باجراء المسوحات والفحوصات وتحديثها وتزويد 

المطلوبة خالل تلك الفترة ويكون مسؤوال عنها ويتحمل كافة التبعات القانونية والمادية اذا تبين وجود اي 
 قيق.خطأ فيها ويثبت ذلك في العقد ويستخدم المكتس المدقق تلك البيانات عند القيام باعمال التد

للجهات التي تملك كوادر فنية متخصصة ولها الرابة بالقيام بدور المدقق ان ت كل فريق  -9
( من كوادرها مع تحملهم   6، 4،5، 2تدقيق)للقيام بمهام المدقق الواردة في الفقرة ثانيا ورابعا/ 

زيادة في كلفة العقد المسؤولية الكاملة في حالة االخفاق بالتضامن مع المكتس المصمم على ان التزيد ال
 عند التنفيذ عن مبلل االحتيال العام للمقاولة  .
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 - سادسا:
و التصاميم بما اليزيد عن النسس الوارد في  تحديد مبلل الكلفة التخمينية العداد الدراسات -أ

/أ ( 5الجدول ادناه من الكلفة االولية للم روع والتي تحدد ضمن الدراسة االولية استنادا الى الفقرة ) 
اسس دراسات الجدوف لم اريع التنمية المعدلة بموجس كتاس وزارة  1984لسنة  1من تعليمات رقم 
( على ان تحسس بطريقة تراكمية ويتم التعاقد مع احد  27/10/2008في  433التخطيط المرقم 

/ثانيا 3)  المكاتس االست ارية المحلية او العالمية  باحد اساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة
) الدعوة المبا رة ،  2014( لسنة  2من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) اوخامسا اوسادسا (

 ( لتكرار التصاميم في مواقع اخرف  % 20المناقصة المحدودة ، العطاء الوحيد ( وتحدد نسبة ) 
 
 

 الكلفة االولية

 للم روع

 النسبة التزيد عن

 بيالمصمم االجن المصمم المحلي

 او عقود ال راكة

 %6 %5 مليار 1لحد 

 %5 %4 مليار 5مليار الى  1من 

 10مليار الى  5من 
 مليار

3% 4% 

 25مليار الى  10من 
 مليار

2% 3% 

 %2 %1 مليار  25اكثر من 
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تحديد مبلل الكلفة التخمينية لتدقيق الدراسات و التصاميم بما اليزيد عن النسس الواردة ضمن  -ب 
ادناه على ان تحسس بطريقة تراكمية والتي يحتاجها الم روع عن طريق التعاقد مع احد المكاتس  الجدول

/ثانيا اوخامسا 3االست ارية المحلية او العالمية باحد اساليس التعاقد المنصوص عليها في المادة ) 
ة ،المناقصة )الدعوة المبا ر  2014( لسنة  2اوسادسا (من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 المحدودة ،العطاء الوحيد( .
 

 

 

 

 

 

 

 الكلفة االولية

 للم روع

 

 التدقيق

  

االست اري 
 المحلي

% 

 االست اري االجنبي

 او عقود ال راكة

% 

 3 2 مليار 1لحد 

 3 1,5 مليار 5مليار الى  1من 

 2 1 مليار 10مليار الى  5من 

 1,5 0,75 مليار 25مليار الى  10من 

 0,8 0,4 مليار 25اكثر من 



51 
                                                                   2017)تموز  -لطبعة المنقحة )ا 2014لسنة  2م تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رق ضوابط            4325العدد  –الوقائــــــــــــع العراقية    

 

تحديد مبلل الكلفة التخمينية لإل راف وتقديم االست ارات لتنفيذ الم روع بما ال يزيد عن النسس  -ج 
 (.6الواردة ضمن الجدول أدناه على أن تحسس بطريقة تراكمية مع مراعاة الفقرة )خامسا/

 
 

 
 

 
 

 

 مبلل المقاولة 

 

 اال راف وتقديم االست ارات 

 

االست اري 
 حليالم

% 

 االست اري االجنبي

 او عقود ال راكة

% 

 7 3 مليار 1لحد 

 5 2,5 مليار 5مليار الى  1من 

 4 2 مليار 10مليار الى  5من 

 2,5 1,25 مليار 25مليار الى  10من 

 1,2 0,6 مليار  25اكثر من 
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تقليل النسس الواردة ضمن يتم ضمان التنافس وال فافية لالحالة على المكاتس االست ارية باتجاه   -د 

 الفقرتين )أ،س، ي ( اعاله .
( مممممممممن  %60يجس ان اليقل الكادر الفني المتخصص للمكاتس االست ارية االجنبية عن)   - هـ

 ( لالجانس ضمن عقود ال راكة. %50االجانس و )
م اللجوء اليممه اال في حالة التعاقد مع مكتس است اري لغرض العمل كمهندس مقيم ) والذي اليت  – و 

فممممممي الحاالت الضرورية وبعد قيام وزارة التخطيط بتوفير المبالل الالزمة له ابتدأ عند ادراي الممم روع في 
جداول الموازنة االستثمارية( يجس ان يتم التعاقد مع مكتس من اير المكاتس المصمم والممممدقق و 

( مما ورد ضمن الفقممممرة ) ي (  1,5بما اليزيد عن من )  الم رف العام وتحدد الكلفة التخمينية للعقد
 اعاله .

في حالة  التعاقد مع المكتس االست اري لال راف وتقديم االست ارات وحالة التعاقد مع ممممممممكتس  -ز
است اري كدائرة مهندس مقيم يتم احتساس اجور كل منهما كنسبة من مبلل المقاولة ) بضمنها ممممممممبلل 

حتيال للمقاولة ( وليس باجور  هرية ولحين انجاز الم روع  ، على ان يتم تحديد الموارد الب ريممة اال
المطلوبة ودرجتها العلمية والتخصص وعددها وساعات التواجد وواجباتها وكلفها بالتفصيل وتثمممممممبت 

 بالعقد لتكون اساسا لمتابعة تنفيذ العقد واحتساس كلفته عند التنفيذ 
)تضمين عقممممد االست اري لأل راف و/ او عقد االست اري كمهندس مقيم( فقرة تنص على انه في   -ح

حالة إنهاء مقاولة التنفيذ الي سبس او سحس العمل او ت كيل لجنة اسراع لتنفيذ االعمال المتبقية  يتم 
 -مراعاة ما ياتي:

بر الفترة بين إنهاء  مقممممممممماولة التنفيذ في حالة إكمال العمل بواسطة مقاول اخر او لجنة إسراع تعت -1
واستئناف العمل فترة توقف للعقدين االست اريين المذكورين وبدون أي تعويض )على أن ال تمممزيد فترة 

يوم تقويمي واذا زادت عن ذلك فان العقدين يعتبران منتهيين من اير اي تعويض( ويتم  90التوقف عن 
 -وكما ياتي:احتساس مبلل العقدين اعاله 

في حالة كون مبلل عقد إكمال المقاولة لالعمال المتبقية اقل او يساوي قيمتها في العممقد االول فممممممميتم  -أ
احتساس مبلل العقدين االست اريين مدار البحخ بنفس مبلل العقد مع مراعاة تعديل مدتهما وحسس مممممدة العقد 

 الجديد . 
ل المقاولة لالعمال المتبقية اعلى من قيمتها في العقد االول فيتم احتساس في حالة كون مبلل عقد اكما -س

مبلل العقدين االست اريين المذكورين وفق مبلل العقد الجديد وبنفس النسبه التي تممممممممم احممالة العمممقدين 
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ل فرق ممممبلل االست اريين بهما مع مراعاة تعديل مدتهما وحسس مدة العقد الجديد ويتحمل المقاول المخ
 العقدين االست اريين.

في حالة إنهاء المقاولة وعدم امكانية اكمالها فيعتبر العقدين مدار البحخ عقدين منتهيين وبدون أي  -2
 ( يوما تقويميا .60تعويض على ان التزيد مدة التوقف عن )

استئناف العممممل ام لممممم ( يوم سواءا تم 90في حالة وجود مبررات قانونية لتمديد التوقف اكثر من ) -3
يستأنف يصار الى تعويض االست اري عن المصاريف االدارية التي تم صرفها فعال ولغاية نهاية ال هر 

 الذي تم تبليغه بأنهاء او أستئناف العقد.
 يعتبر الفصل بالموضوع الم ار اليه في الفقرات اعاله من االمور المستعجلة. -4
( من تعليمات 9ية لعقدي التصميم والتدقيق وفق المعادلة المبينة في المادة )تحدد الغرامات التأخير  -ل

على أن يتضمن العقد استقطاع مبلل الغرامات التأخيرية عن  2014( لسنة 2تنفيذ العقود الحكومية رقم )
 كل مرحلة من مراحل العقد ويتم احتسابها وفقا للمعادلة التالية:

 
 لغ العقد) للمرحلة ( مب                          

 (%25-10*)   -----------------  غرامة اليوم الواحد = 
 مدة العقد) للمرحلة(                         

 
تضمين وثائق المناقصة لعقد تنفيذ العمل وتثبت في بنود العقد فقرة تقضي بتحمل ال ركة المقاولة  -سابعا

لال راف و/ أو عقد االست اري كمقيم( للفترة التي تفرض فيها  أجور الجهة االست ارية لعقدي )االست ارات
 ارامات تأخيرية على ال ركة ويحدد المبلل المستحق لالست اري في اليوم الواحد وفق المعادلة التالية:

 
 كمقيم ( لعقد االستشارات  لالشراف و/او عقد االستشاري  الكلفة التخمينية  )                                       

 ----------------------------------------------  = أجور االستشاري في اليوم الواحد 
 مدة المقاولة )عند االحالة(                                                          

 
 (  8قم )تعدل عبارة المكتس الى جهة است ارية اينما وردت في  الضوابط ر  -تاسعا 
 . 22/10/2013في  2/5/25223تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم  –ثامنا 
 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها . –تاسعا 
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 اادرة عن وزارة التططيط -( اخلااة بتجديد العقد 9الضوابط رقم )

 
لسنة  87ة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلط

أصدرنا الضوابط  2012وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم )ا( لسنة   2004
 -اآلتية :

: ويقصد به تمديد سريان العقد بكافة التزاماته التعاقدية لمدة معينة وباتفاق الطرفين مفهوم التجديد
 -زنة العامة االتحادية مع مراعاة ما ياتي:للعقود الممولة من الموا

 -تسري احكام الضوابط اعاله على العقود االتية: -1
 عقود التجهيز للخدمات الممولة من الموازنة الجارية او الت غيلية. -أ
عقود العمل او التعاقد مع اال خاص الطبيعية )خبراء , است اريين , موظفين( الممولة من مبلل  -س

 ال راف المرصدة للم اريع الممولة من الموازنة االستثمارية او الجارية او الت غيلية.المراقبة وا
 .يجوز تجديد العقود المذكورة أعاله لمدة التتجاوز سنة واحدة  رل توفر التخصيص المالي  -2
يجس تضمين العقد األصلي نصا  يسمح بتجديد العقد لمدة سنة على أن يكون التجديد بنفس  رول  -3
 لعقد األصلي وعكس ذلك على الضمانات القانونية المطلوبة بهذا ال أن.ا
ان تعمل جهة التعاقد على اتخاذ إجراءات تعاقدية جديدة البرام عقد جديد قبل انتهاء مدة التجديد -4

لتوفر الخدمة او العمل المطلوس لتلبية احتياجات جهة التعاقد وذلك من خالل اعتماد احد األساليس 
 .ية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية عند توفر  روطها التعاقد

 يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها . -5
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 –( قبول الفقرات او املواد اليت يظهر فيها حيود )احنراف( عن املواافة املتعاقد عليها 10الضوابط رقم )

 الصادرة عن وزارة التططيط
 

( لسنة 87حيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم )استنادا إلى الصال
اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 االتية:

اء في على الجهات المنفذة تحديد المواصفات الفنية ب كل دقيق لجميع الفقرات استنادا الى ما ج
الصادرة عن وزارة التخطيط والخاصة بم )آلية اعداد التصاميم  2014( لسنة 8الضوابط رقم )

والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتس االست ارية( ولجميع انواع العقود قبل المبا رة 
 اة ما ياتي:باجراءات التعاقد تجنبا لحدوخ الحيود )تغيير المواصفات( اثناء التنفيذ مع مراع

في حالة وجود اي اختالف في المواصفة المطلوبة فيجس تحديد ذلك ابتداءا قبل التنفيذ او التجهيز  :اوال
بناءا على طلس يقدمه المقاول او المجهز ويصار الى حسم الموضوع استنادا الى الرأي الفني والمالي لم 

قامت بوضع المواصفات واصدار امر التعديل  )المصمم او المدقق او االست اري( او اللجنة الفنية التي
 ويعال  التعديل بموجس )ملحق عقد( بعد استحصال موافقة الجهة المنفذة.

في حالة قيام المقاول او المجهز بتنفيذ الفقرة وتبين عند التدقيق والفحص وجود )حيود( اير  :ثانيا
د الوقوف على الرأي الفني والمالي لم جوهرية عن المواصفة التي تم التعاقد عليها فعلى جهات التعاق

)المصمم او المدقق او االست اري( او اللجنة التي قامت بوضع المواصفات الفنية لبيان مدف تأثير هذا 
التغيير على كفاءة الفقرات والمواد المراد منها تنفيذ او تجهيز الفقرة مدار البحخ رام الحيود في 

ءة المطلوبة او المطابقة للمواصفات وتحديد نسبة الحيود ومبلل المواصفة وانها تفي بالغرض وبالكفا
الخصم اعتمادا على مقارنة مواصفة المواد المجهزة او االعمال المنفذة بالمواصفات المعتمدة او الكود 
التصميمي مع اال ارة الى تحمل المقاول او المجهز الجور االست ارة المقدمة وتتحمل الجهة 

 لجنة( مسؤولية النتائ  المترتبة عن تنفيذ قرارها مع مراعاة ما يلي:االست ارية ) او ال
 مصادقة الجهة المنفذة على تقرير االست اري الاراض ادارية وليست فنية. -أ
اصدار امر التعديل ومعالجته بموجس )ملحق عقد( لغرض تنظيم التزامات ومستحقات الطرفين -س

 االضافية والتوقفات ان وجدت.المالية والزمنية مع اال ارة الى المدة 
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: رفض العمل المنفذ والمواد والمعدات التي يتبين وجود انحراف جوهري )حيود( في مواصفاتها ثالثا
 المطلوبة وان هذا االنحراف )الحيود( سيؤدي الى عدم تحقق الغرض المطلوس من تنفيذها او تجهيزها.

لغرض معالجة الحيود )االنحراف( في المواصفة فيتحمل في حالة الحاجة الى تنفيذ فقرات اضافية  :رابعا
المقاول او المجهز كلفة ومدة تنفيذ الفقرات االضافية من خالل تنفيذ رأي االست اري وتتحمل الجهة 

 االست ارية )او اللجنة( مسؤولية رأيها.
( 30خالل )يعتبر هذا النوع من المواضيع من االمور المستعجلة جدا والتي يجس ان تحسم  خامسا:

 يوم من تاريخ ن وء السبس وعدم التأخير في حسم الموضوع لتالفي تاخر تنفيذ العقد .
 

 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. سادسا:
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 ( اخلااة مبنح هامش االفضلية اادرة عن وزارة التططيط11الضوابط رقم )
 

( لسنة 87كام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ) استنادا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجس أح
اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004

االتية لغرض ت جيع المناقصين العراقيين باال تراك في المناقصات الدولية المعلن عنها من الجهات 
ع عقود الم اركة مع االجانس لنقل الخبرة في عقود اال غال والتجهيز وعقود التعاقدية الحكومية وت جي

الخدمات االست ارية لذا تم اعتماد هامش االفضلية بالسعر للمناقصيين الوطنيين والمتعاقدين معهم 
بعقود م اركة عند االعالن عن المناقصة الدولية ب رل ان تتوفر في المناقص الوطني كافة مؤهالت 

ر الترسية والمواصفات وال رول المطلوبة في  رول المناقصة لجهة التعاقد مع ضرورة مراعاة ما ومعايي
 يلي:
 في عقود اال غال تحدد نسبة االفضلية بالسعر وكما يلي : -1

اوال: في عقود اال غال التخصصية التي تنفذ بعقود م اركة مع جهة اجنبية تساهم في نقل الخبرة مقابل 
( عراقي يتم منح افضلية 3( اجنبي الى )1اير فنيين , ماهرين واير ماهرين( نسبة )نظراء )فنيين و 
 ( .%10بالسعر لغاية )

ثانيا: في عقود اال غال اير التخصصية التي تنفذ بعقود م اركة مع جهة اجنبية ووجود عمالة عراقية 
 ( .%5اير ماهرة فيتم منح نسبة افضلية بالسعر لغاية )

(  رل دخول %15يز بموجس عقود م اركة تحدد نسبة االفضلية بالسعر لغاية )في عقود التجه -2
 وا تراك المجهز الوطني في مراحل تصنيع المواد واالالت والمعدات ومراحل العمل بجميع تفاصيلها.

 في عقود الخدمات االست ارية تحدد نسبة االفضلية بالسعر وكما ياتي: -3
( اجنبي الى 3ضمن كوادرها خبراء اجانس مع نظراء عراقيين بنسبة )اوال: اذا كانت ال ركة اجنبية تت

 (.%5( عراقي يتم منح افضلية بالسعر لغاية )1)
ثانيا: اذا كانت ال ركة عراقية تتضمن كوادرها خبراء اجانس لغرض تقديم الخدمة االست ارية المطلوبة 

 ( .%5) ( اجنبي يتم منح افضلية بالسعر لغاية1( عراقي الى )3بنسبة )
 على جهة التعاقد تحديد نسبة التفضيل الم ار اليها في الفقرات اعاله في  رول المناقصة ابتداءا.-4
 يعمل هذه الضوابط من تاريخ صدورها.-5
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( اخلااة بضوابط ومعايري التأهيل والرتسية يف العطاءات احلكومية العامة لعقود االشغال 12ضوابط رقم )ال
 مات االستشارية اادرة عن وزارة التططيطوالتجهيز وعقود اخلد

 
( لسنة 87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم )

اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 -االتية:

 
 -دية الحكومية مراعاة مايأتي:على الجهات التعاق اوال :
( 2يتم تحديد معايير التأهيل او نسس الترجيح الم ار اليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) -1

وحسس هذه الضوابط ويتم تضمينها في  رول المناقصات الخاصة باساليس تنفيذ العقود  2014لسنة 
مات تنفيذ العقود الحكومية النافذة أبتداءا  وتلتزم لجان ( من تعلي3الحكومية المدرجة في احكام المادة )

 التحليل عند دراسة وتقويم عطاءات المناقصين عند التر يح والترسية للعطاءات بالعمل بموجبها.
على الجهات التعاقدية ملئ الفرااات الخاصة بمعايير التأهيل الم ار لها في هذه الضوابط وحسس ما  -2

 مية كل معيار في تحديد كفاءة مقدمي العطاءات الفنية والمالية لغرض تنفيذ العقد.ترتأيه مع مراعاة أه
اليجوز لجهات التعاقد ولجان التحليل مخالفة معايير التاهيل في المناقصات بكافة انواعها والخاصة  -3

الترجيح المئوية بعقود )المقاوالت العامة او التجهيز للسلع والخدمات اير االست ارية وكذلك االوزان ونسس 
الخاصة بعقود الخدمات االست ارية( المحددة مسبقا  في  رول المناقصة وذلك للمحافظة على العدالة 

 وال فافية في التنافس بين مقدمي العطاءات عند الم اركة في المناقصات الحكومية.
ة الواجس توفرها في اليجوز اعطاء اية نسس للترجيح او معيار للتفضيل فيما يخص ال رول القانوني -4

المناقصين والم ار لها في التعليمات لمقدمي العطاءات الخاصة بكل مناقصة ويتم التوصية باستبعاد 
 المناقصين من قبل لجان التحليل عند عدم االلتزام بهذه ال رول.

ة بما فيها اليجوز احالة اكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء االعند ثبوت قدرته وكفاءته المالي  -5
تحقيق االرباح في حساباته الختامية الخر سنتين كحد ادنى وكذلك كفاءته الفنية المتمثلة في توفير 
المالكات الفنية والهندسية والمعدات التخصصية لديه وحسس مامطلوس في  رول المناقصة ويؤخذ بنظر 

لفنية وعدم جواز احالة المناقصات على االعتبار عند االحالة على المناقصين التأكد من كفاءتهم المالية وا
 ركات خاسرة في حساباتهم الختامية للسنوات المطلوبة في  رول المناقصة مع االخذ بنظر االعتبار 

 االلية المعتمدة في الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط.
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المناقصة ويسري ذلك اليجوز لمدير مفوض يعمل في اكثر من  ركة تقديم اكثر من عطاء في نفس  -6
 على مؤسسي ال ركات ايضا .

عدم جواز اقصار الم اركة في المناقصات بكافة انواعها الم ار لها في تعليمات تنفيذ العقود  -7
الحكومية على مقاولين او مجهزين او است اريين في محافظة او اقليم محدد بعينه لكون هذا االجراء يحد 

عطاءات مع ضرورة االخذ بنظر االعتبار طبيعة المناقصة واهميتها ومبلغها من مبدأ التنافس بين مقدمي ال
في اختيار االسلوس االمثل في تنفيذ العقد ووفقا  الحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة والضوابط 

 الصادرة ب أنها.
ص طبيعية( من اليجوز لجهات التعاقد احالة مناقصات جديدة على متعاقدين ) ركات او ا خا -8

المقاولين او المجهزين او االست اريين متلكئين في تنفيذ التعاقدات الحكومية والم مولين بالتعميم الصادر 
او ما يحل محله اوتم سحس العمل منهم االبعد  17/9/2013( في 4/7/22241عن وزارتنا ذي العدد)

لكؤ سببه يعود لجهة التعاقد اوخارجة عن انجازها من قبلهم  ريطة ان اليكون التأخر في االنجاز او الت
 ارادة المتعاقدين معها.

اليجوز احالة اية اعمال او مناقصات على المتعاقدين المعلقة ان طتهم المستقبلية او المدرجة اسمائهم  -9
 في القائمة السوداء او المدرجة اسمائهم في قائمة ال ركات المتلكئة.

تصنيف المقاولين للمناقصين المر حين الثالثة االوائل وكذلك يتم التاكد من صحة صدور هوية  -10
 التأكد من نفاذيتها قبل التر يح لالحالة مع مراعاة نفاذية العطاءات وخطابات الضمان الخاصة بها.

يتم مراعاة التأكد من سالمة موقف مقدمي العطاءات من االجراءات الم ار لها في الفقرات  -11
 وزارة التخطيط والجهات االخرف التي تتولى تحديخ هذه البيانات باستمرار ( في اعاله من11,10,9)

 -معايير التأهيل  للمناقصات المتعلقة بالمقاوالت العامة بمختلف انواعها:ثانيا : 

على الجهات التعاقدية الحكومية ترسية العطاءات للمر حين لالحالة ممن استجابوا لل رول القانونية  -1
مناقصة او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية ومعايير التاهيل المطلوبة في  رول المناقصة المطلوبة في ال

 وكونه اوطأ عطاء مر ح لالحالة متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة لالحالة.
 -على جهات التعاقد تضمين  رول المناقصة المعايير االتية كحد ادنى: -2
لتي يجس ان التقل عن مبلل )تمأل من قبل جهة التعاقد( دينار خالل السنتين حجم االيرادات السنوية و ا-أ

 األخيرتين.
الحسابات الختامية التي تظهر تحقيق االرباح خالل السنتين االخيرتين وتحديد متوسط معدالتها بمبلل -س

رول يعكس على تقييم مؤهالت مقدمي العطاءات ومدف تحقيق الحد االدنى منها والتي تطلس في  
 المناقصة.



60 
                                                                   2017)تموز  -لطبعة المنقحة )ا 2014لسنة  2م تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رق ضوابط            4325العدد  –الوقائــــــــــــع العراقية    

الكفاءة المالية للمناقصين وذلك من خالل تحديد رأس المال والسيولة النقدية المعتمدة لهم مع تأييد  -ي
( ثلخ المدة 1/3الجهة المختصة بما يضمن تحقيق نسبة أنجاز مالي  من كلفة العقد وبما يعادل تغطية )

 التعاقدية(.
حديد هذه الكوادر واالختصاصات المطلوبة من جهة التعاقد توفر الكادر القيادي للم روع )حيخ يتم ت-د

ويتم االلتزام بها من قبل مقدمي العطاءات وعلى المتعاقدين االلتزام بتوفيرها عند تنفيذ الم روع في موقع 
 العمل وال يجوز استبدال هذه الكوادر اال بموافقة جهة التعاقد المخولة بذلك(.

خالل السنوات االخيرة )يحدد العدد( عند طلبها من مقدمي العطاءات في االعمال المماثلة المنجزة  -هم
 رول المناقصة وحسس اهمية العقد والتي يجس ان تكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية المعنية بذلك 
ومطابقة للمناقصة المطلوس تنفيذها مع تحديد مستوف التنفيذ لهذه االعمال من قبل الجهة المعنية ويؤخذ 

( تحدد ابتداءا في %80-60االعتبار مبلغها نسبة الى الكلفة التخمينية للم روع وبنسبة تتروح من ) بنظر
  رول التأهيل وحسس ما مبين في الوثائق القياسية المعنية الصادرة من وزارة التخطيط..

مطلوس توفر المعدات التخصصية )والتي يجس تحديدها من جهة التعاقد ب كل تفصيلي حسس العمل ال -و
مع اعطاء االولوية لمن يملكها من مقدمي العطاءات( وعلى مقدمي العطاءات تقديم مايثبت ذلك رسميا  

 وبما فيها تصديقها اصوليا بالنسبة لمقدمي العطاءات االجانس.
 بيان عدد الم اريع التي بعهدة المناقصين وكلفتها ونسس االنجاز المتحققة لها. -ز
 ير االعمال وتوزيع الموارد ( من مقدمي العطاءات لتنفيذ الم روع.المنهجية المقترحة )س -ح
 مدة تنفيذ العقد بااليام المطلوبة في  رول العقد. -ل
 اية معايير اخرف ترف جهة التعاقد ضرورة تلبيتها في المناقصين وتتالئم مع طبيعة المناقصة. -ك
ايير التأهيل وال رول القانونية والفنية والمالية تكون العطاءات من المناقصين مستجيبة عند تلبيتها لمع  -3

 المطلوبة في  رول المناقصة وخالف ذلك يتم استبعادها حيخ تعتبر اير مستجيبة.
 معايير التأهيل للمناقصات الخاصة بعقود تجهيز السلع والخدمات اير االست ارية: ثالثا :

ت على مقدمي العطاءات المجهزين المر حين تلتزم الجهات التعاقدية الحكومية عند ترسية العطاءا -1
لالحالة ممن استجابوا لل رول القانونية المطلوبة في المناقصات او الدعوة وكذلك المواصفات الفنية 

 ومعايير التأهيل المطلوبة مع كونهم اوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية المرصدة لالحالة.
  رول المناقصة المعايير االتية: على الجهات التعاقدية تضمين -2
)المواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي -أ

 تطلبها جهة التعاقد( ..
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 الخدمات ما بعد البيع. -س
ؤيدة من االعمال المماثلة والمنجزةعند طلبها من مقدمي العطاءات وحسس اهمية العقد الصادرة والم-ي

قبل الجهات المختصة مع تضمينها مستوف التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة المطلوس تنفيذها ويؤخذ بنظر 
( من الكلفة %80-60االعتبار مبلغها نسبة الى مبلل الكلفة التخمينية للمناقصة وبنسبة تتراوح من )

في الوثائق القياسية المعنية وتحدد ابتداءا ضمن  رول المناقصة مع االخذ بنظر االعتبار ما ورد 
 الصادرة من وزارة التخطيط..

 االعمال المنجزة ضمن االختصاص ان طلبت في  رول المناقصة. -د
 م مدة تنفيذ العقد بااليام المطلوبة في  رول المناقصة.-ه
طاءات حجم االيرادات واالرباح خالل السنتين االخيرتين لغرض اعتماد معدالتها عند المقارنة بين ع -و

 المناقصين.
 نوع البيع التجاري واسلوس التجهيز والذي يجس تحديده في  رول المناقصة. -ز
 مكان االستالم للمواد المجهزة. -ح
 .كافة مواد الت غيل واالدوات االحتياطية للعمر الت غيلي للسلع -ل 
 ع طبيعة المناقصة.اية معايير اخرف ترف جهة التعاقد ضرورة تلبيتها من المناقصين وتتالئم م -ي

تطبيق االليات المعتمدة لترسية العطاءات الخاصة بعقود الخدمات االست ارية المبينة في الوثائق  رابعا :
 القياسية الخاصة بهذه العقود الصادرة عن وزارة التخطيط.

 . 14/4/2009( في 4/7/4398يلغى اعمامنا ذي العدد ) خامسا :
 اريخ صدورها.يعمل بهذه الضوابط من تسادسا : 
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 الصادرة عن وزارة التططيط –( اخلااة بتصديق وتغيري شهادات املنشأ 13ضوابط رقم )ال
 

لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
ولغرض توضيح  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004

 -بعض المبادئ العامة وآلية تصديق وتغيير  هادات المن أ اصدرنا الضوابط االتية:
  -أوال: مبادئ عامة :

 - هادة المن أ:-1
هي وثيقة تعد من قبل ال ركة المنتجة او المصنعة للبضاعة وتصدق من ارفة تجارة بلد المن أ او  -أ

ات حقيقة من أ السلعة التي تتضمنها الوثيقة وتكون السلعة من انتاي او صنع اية جهة مخولة قانونا  الثب
بلد واحد او ان يكون قد ا ترك في انتاجها اكثر من بلد وفي هذه الحالة يتم اعتماد البلد الذي جرت فيه 
ة آخر عملية تحويل جوهري على السلعة )التجميع( وتدري في ال هادة المعلومات الضرورية عن البضاع

)نوع البضاعة,ال ركة المنتجة,مكان االنتاي,ال ركة المصدرة,الجهة المستفيدة,واسطة ال حن( وذلك لحماية 
 المستهلك من الغش التجاري والتقليد.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( اعاله يجوز اعتماد  هادة المن أ الصادرة من بلد ال حن )بلد  -س
ية المختصة في بلد ال حن )بلد التصدير( مع اال ارة الى من أ التصدير( مصدقة من الجهات العراق

والتي يجس ان تكون دقيقة من حيخ المواصفات الفنية الخاصة بالمواد او المعدات المراد ة المواد المستورد
وجود تعهد مصدق اصوليا من ال ركممة ال احنة )المصدرة( والمجهزة للمواد تصديرها الى العراق  ممممممممرل 

الستيرادية يتضمن تحملها كافة المسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدف صحة المعلومات المذكورة ا
في  هادات المن أ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دولة ال حن 

 االخيرة.
للبضاعة وتتضمن وصف دقيق  هي وثيقة تصدر من ال ركة المنتجة او المصدرة  -القائمة التجارية:-2

للبضاعة من حيخ )اسم المنت ,نوعه,عدد الوحدات ,* سعر الوحدة *,المبلل الكلي للبضاعة واسم 
 المستورد وعنوانه(.  

علما ان السعر المثبت بالقائمة التجارية هو السعر المعتمد بين ال ركة المنتجة او المصدرة للبضاعة 
على السعر المثبت في القائمة التجارية المقدمة من المجهز الى وبين المجهز ويعول عند التعاقد 

الجهة المتعاقدة وال يعول على السعر المقدم في القائمة التجارية المقدمة من المنت  او المصنع 
 للمجهز.
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عند طلس تجهيز الجهات الحكومية بالمواد او المعدات المستوردة من الخاري الى االسواق المحلية -3
ولكنها موجودة في االسواق المحلية العراقية قبل التعاقد عليها فيتم االقتصار بذلك في التجهيز  العراقية

على التجار الرئيسيين )المحليين( )الذين يدخلون البضائع من المنا ئ الخاصة بها بأسمائهم حصرا( 
جهات التعاقد طلس وعدم جواز  مول مكاتس التمثيل التجاري والمجهزين الوسطاء بهذا الحكم وبأمكان 

صحة صدور  هادات المن أ وحسس اهمية هذه المكائن والمعدات والمستلزمات وعلى صاحس العمل 
 تضمين ذلك في وثائق المناقصة ابتداءآ.

اذا كان العقد )عقد مقاولة ويحتوي ضمن فقراته تجهيز مواد او معدات استيرادية( وتم تحديد  -4
اعتماد مستندي ففي هذه الحالة يجوز التجهيز لهذه المواد او  الدفع بالدينار العراقي ودون فتح

المعدات من السوق العراقية ولصاحس العمل التأكد من تجهيز المادة من نفس المن أ المتعاقد عليه 
حيخ له السلطة التقديرية في طلس الوثائق و هادة المن أ وفي مفاتحة المصنع للتأكد من صحة 

( وحسس أهمية هذه  Serial numberدة المن ا بما فيها الرقم التسلسلي )البيانات الواردة في  ها
 المكائن والمعدات والمستلزمات وعلى صاحس العمل تضمين ذلك في وثائق المناقصة ابتداءآ.

اذا كانت المواد والمعدات والمستلزمات المطلوس تجهيزها ذات طبيعة أستيرادية وتم تحديد  -5
عتماد المستندي فعلى جهة التعاقد ألزام المجهزين بأستيرادها من المن أ طريقة الدفع عن طريق اال

مبا رة مع تقديم  هادة المن أ مصدقة من الجهات العراقية المختصة وحسس  رول العقد المتفق 
عليها وبخالف ذلك تتخذ االجراءات القانونية بحقهم في حالة اخاللهم وحسس تعليمات تنفيذ العقود 

 ,2014( لسنة 2) الحكومية رقم
يتم تضمين  رول المناقصات الخاصة بتجهيز المواد االستيرادية فقرة تلزم المتعاقدين مع دوائر  -6

الدولة بتقديم  هادة المن أ و/أو القائمة التجارية مصادق عليها من الملحقيات التجارية العراقية في 
 .الخاري وقبل دخول البضائع الى العراق وحسس  رول التعاقد 

 سريان ضوابط تصديق  هادات المن أ -7
تسري ضوابط تصديق  هادة المن أ على عقود استيراد المواد والسلع  مهما كان مبلغها سواء كانت  -أ

او  ال راء المبا ر للمواد االستيراديةجزء من مقاولة ام لم تكن وبغض النظر فيما اذا كانت تتم من خالل 
 اقد.باتباع اي اسلوس من اساليس التع

التسري الضوابط اعاله على السلع والمواد االستيرادية التي يتم  رائها من االسواق المحلية عن طريق  -ب
 لجان الم تريات وفقا للسقوف المالية الخاصة بلجان الم تريات المحددة في الموازنة السنوية .
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 -اجراءات تصديق شهادة المنشأ : -ثانيا:
 دبلوماسي :الدول التي يوجد فيها تمثيل  -1

يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه رسميا وقانونا في مؤسسات جمهورية العراق في 
( لسنة 52الخاري )وفق قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية واالجنبية رقم )

ديقها وعليه قبل ( بالتصديق على  هادات المن أ والقوائم التجارية )حصرا ( المطلوس تص1970
  -التصديق ان يتأكد من توفر ال رول التالية في  هادة المن أ او القائمة التجارية :

 تصديق ارفة التجارة او مايماثلها ووزارة الخارجية في البلد االجنبي عليها وفق التعامل   المحلي. -أ        
وذلك من خالل )تدقيق كافة قوائم ان تكون الجهة المنتجة للبضاعة اير محظور التعامل معها  -س

 اسماء ال ركات المعلق ن اطها المستقبلي و ركات القائمة السوداء(.
ان تكون البضاعة من انتاي نفس الجهة المذكورة )بلد المن أ( او البلد الذي جرت فيه اخر عملية  -جم

 تحويل في  هادة المن أ او القائمة التجارية .
لغذائية الجهة الفاحصة المختصة المسؤولة عن اي مادة تظهر عليها مالحظة تكون السيطرة النوعية/ا -د

 في النفاذية.
يتم تصديق الوثائق المصاحبة ل هادة المن أ والقائمة التجارية في حالة طلبها ضمن مستندات  -هم

ة في المناقصة )كوثيقة التأمين وال هادة الصحية و هادة الفحص للطرف الثالخ( من الدائرة القنصلي
 السفارة العراقية.

 فيما يخص الدول التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي للعراق : -2
  -البضائع الواردة مبا رة الى العراق: -أ

في حالة عدم وجود سفارة او ملحقية تجارية عراقية في بلد المن أ فباالمكان قبول تصديق  هادات 
قية في البلدان المجاورة لبلد المن أ او اي بلد ثالخ المن أ من قبل السفارات والملحقيات التجارية العرا

  -وفق التسلسل االتي:
 تتم المصادقة على المستندات من قبل وزارة خارجية بلد المن أ. -1
 .يتهاتتم المصادقة على المستندات من قبل سفارة بلد المن أ لدف البلد الثالخ وايضا وزارة خارج  -2
 ي البلد الثالخ.تتم مصادقة سفارة جمهورية العراق ف  -3
 مصادقة قسم التصديقات بالدائرة القنصلية في وزارة الخارجية العراقية  -4
  -البضائع عابرة ترانزيت الى العراق: -س

 -ي:الفي حالة مرور البضائع ببلد مجاور للعراق )ترانزيت( يكون التصديق وفق الت
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 ة خارجيتها.تصدر  هادة من أ في ارفة تجارة بلد المن أ وتصادق من قبل وزار  -1
 ثم تصادق من قبل سفارة بلد المرور و وزارة خارجية بلد المرور.. -2

تصادق من قبل الملحقية التجارية العراقية في بلد المروروقسم التصديقات بالدائرة القنصلية في وزارة  -3
 الخارجية العراقية.

  الرسوم والتصديق -3
 البضائع ذات المن أ العربي. -1
االعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرف سلعها معفاة من الرسوم مع تكون الدول العربية  -أ

 االبقاء على التصديق.

 الدول العربية االعضاء في السوق العربية الم تركة سلعها معفاة من التصديق والرسوم. -س

  -البضائع ذات المن أ االجنبي: -2
 يستوفي رسم التصديق ب أنها.

تي لها فروع مؤسسة وفق القانون في العراق بتقديم القوائم التجارية )دون يتم مطالبة ال ركات ال -4
 الحاجة لتصديقها(.

 ثالثا: تغيير المنشأ:
عند تأييد جهة التعاقد بان تغيير من أ ) االجهزة او المواد او المعدات ...( اليؤثر على كفاءة وانتاجية 

 -تي :العمل او الم روع فباالمكان قبولها بعد مراعاة مايأ
ان تكون المواد والمعدات المجهزة ذات من أ مغاير لما مثبت في العقد ولكن بنفس الرصانة او اعلى  -أ

من المواصفات المطلوبة والمثبتة في العقد وبنفس المبلل او اقل ومقبول من قبل اللجان الفنية الم كلة 
 لهذا الغرض فباالمكان قبول ذلك المن أ

جهزة من ال ركات العالمية الرصينة وطالبت بتغيير بلد المن أ وذلك بسبس اذا كانت ال ركات الم -س
نقل مصانعها الى دول متعددة بسبس األزمة المالية وكانت هذه المعامل تحت ادارة ال ركة الرئيسية 

 فباالمكان قبول السلع او المواد طالما انها تعود الى نفس ال ركة االم .
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 أ:رابعا: آلية تغيير المنش

 مع مراعاة ما ورد في )ثالثا( اعاله يتم اتخاذ ما ياتي:
ان يقدم طلس تغيير المن أ من قبل المتعاقد ب كل رسمي الستحصال موافقة جهة التعاقد قبل القيام  -أ

 بعملية التجهيز الفعلي واستالم  المواد من جهة التعاقد .
 ملحق عقد من جهة التعاقد.في حالة تغيير المن أ حسس الضوابط  اعاله يتم اصدار -س

ال تسري هذه الضوابط على التعاقدات المبرمة وفقا التفاقيات او بروتوكوالت او ت ريعات اخرف  :خامسا
 تتعارض مع احكامها.

( و 4/7/23127( و )4/7/3766تلغى التعاميم الصادرة بموجب كتبنا ذي العدد ) :سادسا
و  19/11/2012و  18/2/2013 ( في4/7/8545( و )4/7/17552( و )4/7/18097)

 .26/5/2011و  13/12/2010و  21/12/2010
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الصادرة عن وزارة -( آلية التعامل مع الكلفة التطمينية اليت تعتمد على اسعار البوراة 14ضوابط رقم )ال
 التططيط

 
لسنة  87تة المنحلة رقم استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤق

/اوال/د( 2والمادة ) 2014( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 -اصدرنا الضوابط االتية: 2014( لسنة 2من تعليمات تفيذ العقود الحكومية رقم )

غيرات سريعة بناءا  على العرض ي مل باحكام هذه الضوابط العقود التي تخضع كلفتها التخمينية لت اواًل:
والطلس المستمر عليها في مداوالت اسواق البورصة العالمية او الوطنية او العقود التي ال يمكن تحديد 

 كلفتها التخمينية.
 -يراعى ب أن اعتماد هذه الضوابط مصدر تمويل هذه العقود مع االخذ بنظر االعتبار مايأتي: ثانيًا:
بول العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية وتكون ضمن الكلفة الكلية يجوز للوزير المختص ق-1

( الصادرة 3للم اريع المدرجة في )الموازنة االستثمارية( مع مراعاة السقوف المحددة في الضوابط رقم )
 عن وزارة التخطيط.

( ضمن %5عن ) يجوز للوزير المختص قبول العطاءات التي تتجاوز الكلفة التخمينية بنسبة التزيد-2
الكلفة الكلية للتعاقدات الممولة من) الموازنة الجارية او الت غيلية ( وما زاد عن ذلك تفاتح ب أنه وزارة 

 المالية للبت ب أن زيادة التخصيص.
عند عدم امكانية تحديد الكلفة التخمينية للمناقصات فبامكان جهة التعاقد قبول اوطأ العطاءات -3

ة وعلى ان تكون )من نفس المن أ ولنفس المادة المطلوس تجهيزها وخالل نفس الم اركة في المناقص
 المدة المحددة او اقل منها على ان ال تتجاوز الكلفة المدرجة في الموازنة ( مع مراعاة ما ياتي: 

اعتماد االسعار النهائية للمواد على ضوء اسعار البورصة يوم فتح العطاءات ويعتمد مبلغا  لالحالة  -أ
 ( اعاله.2والعقد مع مراعاة الفقرة )ثانيا/

 ( من مبلل العطاء.%3( والتزيد عن )%1تحديد التأمينات االولية بنسة التقل عن ) -س
 تفرض الغرامات التأخيرية في حالة تأخر التسليم وفقا  للمعادلة التالية: -جم
 

  مبلل الدفعة المجهزة    
 ليوم الواحد.( = ارامة ا10-25%) × ________________ 

 مدة تجهيزها      
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 -تفرض الغرامات التأخيرية عند تأخر ال حن وفق المعادلة التالية: -د
 
 مبلل ال حنة المتأخرة    

 ( =ارامة لليوم الواحد 10-25%× ) ---------------
 دة  حن هذه ال حنة    م   

      
( خمسة %5على  كل خطاس ضمان وبنسبة ) تقدم التأمينات النهائية والخاصة بحسن التنفيذ للعقد -4

/ثانيا ( من 9من المئة من مبلل العقد بعد التبلل بكتاس االحالة وقبل توقيع العقد مع مراعاة احكام المادة )
 .2014( لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

كانية االعالن عن الكلفة التخمينية بالنسبة لعقود التحميل والتفريل والتوضيس والنقل في حالة عدم ام ثالثًا:
( من معدل الكلفة المدفوعة لتحميل %10فلرئيس جهة التعاقد قبول العطاء وتحليله اذا كان اليزيد عن )

وتفريل وتوضيس ونقل )الوحدة, الفقرة ,المكون( للسنوات الخمسة االخيرة ب رل ان يكون مبلل االحالة 
  -االخذ بنظر االعتبار مايأتي:ضمن التخصيص المالي المرصد للعقد مع 

 تحدد التأمينات االولية بمبلل مقطوع من الجهات ذات العالقة وفقا  لخطتها التسويقية. -1
( من 4فيما يتعلق بخطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ فيتم مراعاة ما ورد في الفقرة )ثانيا/ -2

 اعاله.
 

ديده او اعتماد اسلوس الدعوة المبا رة او االساليس تعتمد االجراءات الخاصة باعادة االعالن وتم رابعًا:
والضوابط المعنية  2014( لسنة 2االخرف المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 الصادرة بموجبها عند تنفيذ العقود الخاضعة لهذه الضوابط والعقود التي يمكن تحديد كلفتها التخمينية.
ات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ اال بعد تنفيذ االلتزام بالصيغة المتفق عليها التطلق التأمين خامسًا:

بالعقد ويتم االطالق الجزئي لمبلل التأمينات النهائية اذا كانت طبيعة العمل تقبل التجزئة بحيخ تكون كل 
  حنة او دفعة قابلة لالستفادة منها ويمكن استالمها اصوليا .

 وفق االصول. 2012( لسنة 71الطابع وفق قانون رسم الطابع رقم )يتم استيفاء رسم  سادسا:
 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. -سابعا:
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 الصادرة عن وزارة التططيط -( الشركات الراينة 15ضوابط رقم ) ال

 
لسنة  87لطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر س

/ثالثا( من 5والمادة )  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
   -اصدرنا الضوابط االتية: 2014( لسنة 2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

     
ة الرصينة عند التعاقد معها لتنفيذ عقود االستيراد التي تتجاوز تعتمد المعايير اآلتية لل ركات االجنبي -1 

  -( مائة مليون دينار:100مبالغها )
 ان تكون ال ركات مصنعة وليست وسيطة ويجوز التعاقد مع وكالئها المعتمدون قانونا . -أ
 تكون  هادة الجودة )االيزو(. ان تمتاز منتجات هذه ال ركات بالجودة العالية -س
 تكون من ال ركات الصناعية او التجارية )المصنعة او المنتجة(. ان -ي
ان تكون ال ركة مستمرة بن اطها التخصصي للسنوات الخمسة الماضية من خالل عرض لحجم  -د

 تها )عقودها( للسنوات الخمسة الماضية.االتزام
 ابي.  ان يكون مؤ ر حساباتها الختامية االصولية للسنوات الخمسة الماضية ايج -هم 
 ان تكون من الدول التي ترتبط بعالقة تجارية جيدة مع العراق. -و
الجهات اير  تها )عقودها( السابقة مع اي من الوزارات اواان تمتاز بحسن االداء في تنفيذ التزام -ز

 المرتبطة بوزارة او المحافظات العراقية.
ن ال تكون من ال ركات التي علق ن اطها ان تكون من ال ركات المؤهلة للدخول في المناقصة وذلك با -ح

 او ادرجت بالقائمة السوداء او من ال ركات المحضور التعامل معها.
 ان ال تكون من ال ركات المسوقة حيخ ال يجوز التعاقد مع ال ركات المسوقة. -ل
 
 تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها. -2
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 ستحقات املالية ـ الصادرة عن وزارة التططيط( اخلااة بتنظيم آلية ارف امل16الضوابط رقم ) 

 
لسنة  87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 

اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام ودوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 اآلتية :

  اواًل : عقود المقاوالت
 يتم صرف المستحقات المالية من قبل الجهات التعاقدية لل ركات المقاولة والمقاولين وفقا  لما يأتي :

م على المقاول تقديم طلس تحريري الى ممثل المهندس المقيم لغرض صرف السلفة الدورية وفقا لالسعار 1
جزة من قبله والمواد المدرجة في جدول الكميات المسعر والمحسوبة على اساس ذرعات العمل المن

 المطروحة بموجس العقد .
م يقوم المهندس المقيم بتدقيق الذرعات المنجزة ورفع الطلس الى الجهة المعنية لدف صاحس العمممل 2

المخولة صممممممالحية تدقيق المستحقات المالية لالعمال المنفذة وفقا  لجدول تقديم العمل وجدول الكميات 
صول ومممن ثممم احالتها الى الدوائر المالية لغرض اتخاذ مايلزم ب أن صرفها بعد المصادق عليها وفقا  لال

 اجمممممراء التممممدقيق على الكممممميات المنفذة ومبمممممممالغها وبالتنسيق مع الجهات التدقيقية في الجهات التعاقدية .
ول المعتمدة بهذا ال مممأن وصمممممممرف م يتم اعداد الصكوك المالية الخاصة بصرف المستممممحقات وفقا  لالص3

مستممممحقات المقاولين مع االخذ بنظر االعتبار االستقطاعات النقدية المتفق عليممممها بموجس العمممقد لحجزها 
 كضمان مالممممي اضمممممافي لضمان حسن التنفيذ .

تعليمات تنفيذ العقمممود الحكومية / رابعا( من 9م يتم استقطاع الغرامات التأخيرية وفقا ألحكام المادة ) 4
النممممافذة عند توفر  رول استقطاعها وتودع امانات في حساس الممممم روع وال يتم ايداعممممها ايرادا  نهائيا  لوزارة 
المالية اال بمممممممعد تصمممفية الحسابات النهائية للم روع مع االخذ بنظر االعتبار السياقات المالية المعتمدة 

 ال أن . بهذا
على الجهات المعنية بصرف المستحقات المالية انجاز معامالت الصرف خالل مدة ال تتجاوز  )  .م5
( يوم عمل مالم يتفق على خالف ذلك في العقد وتبدأ المدة من تاريخ استالم المعاملة ويتم االلتزام 40

 بمدة اقصاها :مبالممممدد المدرجة في ادناه عند النظر بصمممرف مستحقات المقاولين و 
 ( ايام المهندس المقيم .10) -أ
 ( يوم المهندس ) الدائرة او اللجنة الم رفة المخولة صالحية الصرف (.15) -س
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 ( ايام في الدائرة المالية .5)  -ت
 ( ايام قسم التدقيق المالي .5)  -خ
 ( ايام في ت كيل الحسابات لغرض الصرف .5)  -ي

المستحقات يتحمل الموظف تبعات التقصير وفقا   في حالة التاخير الغير مبرر في آلية صرف. م6
 للت ريعات النافذة.

م  يتم دفع المبالل المستحقة للمقاول الغير متنازع عليها دون انتظار تسوية النزاع للتحقق من القيمة 7
 الواجس دفعها .

 
 

 ثانيًا :  عقود التجهيز 
 م  التجهيز المحلي 1

ية للمجهزين من المتعاقدين في عقود التجهيز المحلي مع مراعاة على جهة التعاقد صرف المستحقات المال
 مايأتي :م 

يتم دفع المستحقات المالية المتفق عليها بموجس العقد وبالدينار العراقي مع مراعاة كتاس االمانة  -أ
 .19/2/2014( في 2/1/27/5909العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد )ق/

ة ما ورد في )أ( اعاله ال يجوز اطالق المستحقات المالية ما لم يتم التأكد من سالمة مع مراعا -س
الفحوصات وصدور محاضر االستالم االصولية واالدخال المخزني للمواد المجهزة وحسس السياقات 

 المعتمدة بهذا ال أن.
المبالل المتفق عليها مع مراعاة ماورد في )أ( و )س( اعاله يتم صرف مستحقات المجهزين في ضوء  -ي

 عند تنفيذ المجهزين اللتزاماتهم وحسس برنام  التجهيز المتفق عليه .
على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية للمجهزين خالل مدة ال  -د

قانونية جراء ( يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجس العقد ويتحمل الموظف المقصر التبعات ال20تتجاوز )
 التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.

 
 
 
 



72 
                                                                   2017)تموز  -لطبعة المنقحة )ا 2014لسنة  2م تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رق ضوابط            4325العدد  –الوقائــــــــــــع العراقية    

  التجهيز االستيرادي ـ2
 فيما يخص تجهيز المواد االستيرادية ودفع المستحقات عن طريق االعتماد المستندي فيتم مراعاة مايأتي:م

ات فتح االعتماد على جهة التعاقد الزام المجهزين بتقديم الضمانات المالية قبل المبا رة باجراء -أ
 بهذا ال أن. 2014( الصادرة عن وزارة التخطيط لعام 5المستندي مع ضرورة مراعاة الضوابط رقم )

يتم دفع المستحقات المالية وفقا  ل رول العقد المتفق عليه والتي يجس ان تنسجم مع تعليمات تنفيذ  -س
 العقود الحكومية وضوابطها .

لمصلحته نفقات تمديد االعتماد المستندي واية نفقات اخرف تترتس  يتحمل الطرف الذي يمدد العقد -ي
 على ذلك 

يتم دفع مبلل العقود االستيرادية بالعملة االجنبية المتفق عليها بموجس العقد ويجوز االتفاق على تغيير  -د
المالية مع مراعاة  عملة الدفع بالدينار العراقي مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا ال أن وبالتنسيق مع وزارة

 احكام الت ريعات النافذة بهذا ال أن.

م في حال تضمين عقود المقاوالت دفع جزء من المستحقات المالية بالعملة الصعبة لتغطية نفقات 3
المالكات االجنبية المعتمدة من قبل المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية او استيراد معدات تخصصية من 

فيذ الم روع فيجوز لجهة التعاقد االتفاق على دفع جزء من مبلل العقد بالعملة الصعبة خاري العراق لتن
وذلك بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والمالية لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة بهذا ال أن حيخ يتم 

 تضمينه في كلفة الم روع ابتداءا.
 
 

 ثالثًا : عقود الخدمات االستشارية 
 تحقات المالية لالست اريين من قبل الجهات التعاقدية وفقا  لمايلي :ميتم دفع المس

تدفع المستحقات المالية لالست اريين من قبل الجهات التعاقدية وفقا  لالسس المتفق عليها بهذا ال أن  -1
ة وكما مع الجهات التعاقدية وبعد اختيار احد اسلوبي الدفع اما على اساس المبلل المقطوع او المدة الزمني

 مبين في الوثيقة القياسية الخاصة بعقود الخدمات االست ارية الصادرة عن وزارة التخطيط .
يتم دفع المستحقات المالية في ضوء تنفيذ االست اريين اللتزاماتهم التعاقدية المتفق عليها مع االخذ  -2

عليها بموجس العقد وبما ينسجم بنظر االعتبار تقديمهم الضمانات المالية الخاصة بحسن التنفيذ والمتفق 
 مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

تدفع المستحقات المالية لالست اريين حسس العملة المتفق عليها بموجس العقد والتي يجس ان تتالئم  -3
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 مع العملة المحددة في دراسة الجدوف للم روع وفقا لما يأتي :
 بالعملة المحلية . -أ
االجنبية ب كل مبا ر في حالة النص عليها في  رول المناقصة وتأمين المبلل ضمن بالعملة  -س

 تخصيصات الم روع ابتداءا  .
يجوز الدفع عن طريق االعتماد المستندي لل ركات االست ارية الرصينة مع مراعاة تضمين دراسات  -ي

 ة قيمة هذه العقود .الجدوف والكلفة الكلية المقرة في وزارة التخطيط العملة الصعبة لتغطي
م على الجهة المعنية في الجهات التعاقدية تدقيق وصرف المستحقات المالية لالست اريين خالل مدة ال 4

 ( يوم عمل لكل دفعة مستحقة بموجس العقد .30تتجاوز )

 م يتحمل الموظف المقصر التبعات القانونية جراء التأخير بدفع المستحقات من دون مبرر قانوني.5
 
    بعا : تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها .را
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( اخلااة ابلية التعامل مع التأمينات االولية والنهائية والكفاالت املصرفية والسلفة 17ضوابط رقم )ال
 التشغيلية اادرة عن وزارة التططيط

 
( لسنة 87مؤقتة المنحلة رقم )أستنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف ال

اصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 التالية : 

يتم التعامل مع االتأمينات االولية بانواعها والتأمينات النهائية والكفاالت المصرفية في جميع انواع  اوال :
 حتفا  او االطالق الكلي او الجزئي لها وكما يأتي : العقود اما بالمصادرة او اال

 التأمينات االولية : -1
  :على جهة التعاقد مصادرة التأمينات االولية واخذها ايرادا نهائيا للخزينة العامة في الحاالت التالية -أ
وقيع العقد عند امتناع  المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد التبلل بقرار االحالة وبعد انذاره رسميا بت -1

( خمسة ع ر يوما من دون عذر م روع واالمر يسري كذلك على المر حين الثاني والثالخ 15خالل )
في حال نكول المر ح االول وامتناعهما عن توقيع العقد على ان تكون هذه االجراءات ضمن فترة 

 نفاذية العطاءات.
 عند عدم تقديم المناقص الفائز خطاس ضمان حسن التنفيذ .  -2
 د تقديم المناقص الفائز والمر حين لالحالة لبيانات اير حقيقية وبطرق اير م روعة .عن -3
 عند تقديم مقدم العطاء طلس لسحس عطائه بعد الق المناقصة وخالل فترة نفاذية العطاء .  -4
عند امتناع مقدم العطاء )المر حين الثالثة األوائل( عن تصحيح الخطأ في التسعير بعد تبليغه  -5

 لي عن طريق جهة التعاقد بعد توصية ترفع بهذا ال أن من خالل لجنة تحليل العطاءات . ب كل اصو 
 يتم اطالق واعادة التأمينات االولية الى مقدمي العطاءات في الحاالت التالية : -س
 عند الغاء المناقصة النتفاء الحاجة اليها . -1
 عند اعادة االعالن . -2
يحتمل الترسية عليهم من اير المر حين الثالثة االوائل وبعد لباقي مقدمي العطاءات الذين ال  -3

انتهاء لجنة التحليل من عملها ورفع توصياتها الى لجنة المراجعة والمصادقة على االحالة على ان يتم 
 استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد على ذلك . 

 لى تمديد نفاذية عطائه .عند انتهاء نفاذية العطاءات المقدمة مالم يوافق مقدم العطاء ع -4
 لجميع مقدمي العطاءات عند تقديم المناقص الفائز خطاس ضمان حسن التنفيذ وتوقيعه للعقد .  -5
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 التأمينات النهائية )ضمان حسن االداء ( :  -2
  :على جهات التعاقد الحكومية االحتفا  بالتأمينات النهائية )ضمان حسن االداء( في الحاالت التالية -أ
دور قرار سحس العمل نتيجة االخالل بتنفيذ التزاماته التعاقدية لالستفادة منه في تنفيذ عند ص -1

 العمل على حسابه . 
عند اخالل المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية خالل فترة الصيانة وبعد االستالم االولي بغية  -2

 االستفادة منه . 
ضمان حسن التنفيذ في لجان االسراع يصار عند رفض المقاول المتلكأ او عجزه عن تمديد خطاس   -3

الى تسييل خطاس ضمان حسن التنفيذ واالحتفا  به لغرض االستفادة منه في تنفيذ العمل المتلكأ به 
( من قيمة العقد وبما يتالئم مع قيمة %5حيخ سيتم تخصيص نسبة من ضمان حسن التنفيذ البالل )

بة وتناسس في حالة الحاجة اليه وفي حال عدم كفايته العمل المخل به من مجموع االعمال الكلية كنس
 يتم الرجوع على باقي خطاس الضمان.

 على جهات التعاقد الحكومية اطالق التأمينات النهائية )ضمان حسن االداء( في الحاالت التالية : -س
ق اجزاء في حالة تنفيذ العقد وتسوية الحسابات النهائية وصدور  هادة القبول النهائي ويمكن اطال -1

منها في حالة التسليم النهائي لالجزاء التي صدرت ب أنها  القبول النهائي بما يؤيد كونها مؤهلة 
 لالستخدام  . 

في حالة انهاء العقد السباس تعود الى جهة التعاقد واليد للمتعاقد فيها مع مراعاة فقرة الصيانة  -2
 بعد تصفية الحسابات بالنسبة لالعمال المنفذة. بالنسبة للفقرات المنفذه وعدم اطالق مبلل ضمانها اال 

على جهة التعاقد اطالق مبلل )خطاس الضمان ( للمتعاقد المخل او المتلكأ او ما تبقى منه في  -3
 حالة تصفية حساس المتعاقد و تسوية جميع المتعلقات المترتبة بذمته ووجد انه دائن في حسابه .

التنفيذ الذي تم االحتفا  به وفقا للفقرة )أ( اعاله  لجهات التعاقد مصادرة خطاس ضمان حسن -ي
 وتسجيله ايرادا نهائيا للخزينة في الحاالت التالية : 

 سحس العمل نتيجة افالس المقاول او اعساره .  -1
 سحس العمل نتيجة تقديم المتعاقد طلبا ال هار افالسه او اعساره .  -2
  .ضع اموال المتعاقد في يد أمين التفليسةسحس العمل نتيجة قرار صادر من المحكمة المختصة بو  -3
سحس العمل نتيجة اعالن ال ركة تصفيتها عدا التصفية االختيارية الاراض االندماي واعادة  -4

 التكوين . 
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سحس العمل نتيجة وقوع الحجز على اموال المتعاقد صادر من محكمة مختصة وكان من  أن هذا  -5
 ء بالتزاماته .الحجز ان يؤدي الى عجز المتعاقد عن االيفا

 عند تنازل المتعاقد عن العقد كليا او جزئيا وصدر نتيجة ذلك قرار بسحس العمل منه .  -6
   .سحس العمل نتيجة االخالل بتنفيذ العقد مما سبس اضرارا كبيرة لجهة التعاقد نتيجة ذلك -7

اقد مصادرة على جهة التعاقد تضمين وثائق المناقصة  رطا يلزم المناقصين بحق جهة التع ثانيا :
التأمينات االولية المقدمة من قبله لال تراك في المناقصة المعلنة لدف جهة التعاقد عند نكوله عن توقيع 

 العقد السباس تعود اليه دون الحاجة الصدار حكم قضائي . 
 على جهة التعاقد اتخاذ ما يلزم ب ان تمديد خطابات )ضمان حسن التنفيذ( لغرض االستفادة منهاثالثا :

الحقا في الصرف على العمل عند عدم كفاية المبلل المخصص له او حجزها وبالتنسيق مع المصرف 
المعني وب كل اصولي لصالح جهة التعاقد من خالل مفاتحة المصرف المصدر لخطاس الضمان بهذا 

 الخصوص .
 السلفة الت غيلية ) االولية( :  رابعا :

طرف المتعاقد معها وتمنح عند توقيع العقد مع تقديم هي دفعة مقدمة من قبل صاحس العمل الى ال
اطاء ضامن لها من قبله تتمثل بكفالة مصرفية اير م روطة صادرة من مصرف معتمد بقدر قيمة 
السلفة مع مراعاة ان لصاحس العمل صفة جوازية في منح السلفة او جزء منها من عدمه كون الحدود 

نة االتحادية السنوية تمثل الحد االعلى لها ويتم التعامل مع السلفة الم ار اليها في تعليمات تنفيذ المواز 
 الت غيلية وكما يأتي : 

في حالة منح السلفة الت غيلية )االولية( وفق الضوابط والتعليمات فيتم التعامل معها وفق ما ورد  -1
ن موازنة الخطة في تعليمات تنفيذ الموزازنة العامة االتحادية النافذة بالنسبة للعقود المدرجة ضم

 االستثمارية والموازنة الت غيلية .
في حالة انهاء العقد ألسباس خارجة عن أرادة الطرفين يتم استقطاع مبلل السلفة الت غيلية من  -2

مجموع استحقاقات المتعاقد عن االجزاء المنفذة وفي حالة عدم كفايتها يتم الطلس من المتعاقد تسديد 
و تعذره يتم الرجوع الى الكفالة المصرفية المقدمة وحسس المبلل المتبقي المتبقي منها وفي حال رفضه ا

 من السلفة الت غيلية . 
 يجس تضمين العقد المبرم بين الطرفين الية واضحة السترداد السلفة الت غيلية . -3

 تنفذ هذه الضوابط من تأريخ صدورها. خامسا :
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 – يف تنفيذ التزامامهم التعاقدية يف قائمة الشركات املتلكئة ( الية ادراج املتعاقدين املتلكئني18ضوابط رقم )ال

 اادرة عن وزارة التططيط
 

لسنة  )87(أستنادا الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم 
ر مجلس وقرا  2012لسنة  )1 (وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر واقسام وزارة التخطيط رقم 2004

 :  اصدرنا الضوابط التالية 2012( لسنة 164الوزراء رقم )
 تعريف التلكؤ اوال :

هو عدم قدرة المتعاقد مع جهات التعاقد الحكومية على تنفيذ التزاماته التعاقدية بدون سبس مبرر ويتم 
ل المقاول قياس التلكؤ بمقياس مادي / زمني أعتمادا على برنام  تقدم مراحل العمل )المقدم من قب

والمصادق عليه من صاحس العمل ( وذلك عندما تصل نسبة االنحراف المادي أثناء فترة تنفيذ الم روع 
( أو أكثر او انتهت مدة الم روع والمدد اإلضافية وكانت نسبة االنحراف المادي اكثر من %20الى )

 اقد خالل مدة الصيانة .( علما ان ذلك ال يسري على االعمال التي يفترض ان يقوم بها المتع5%)
 اجراءات جهة التعاقد في حالة التلكؤ ثانيا :

على جميع جهات التعاقد في الوزارات والجهات اير المرتبطة بوزارة والمحافظات ت كيل لجنة فنية  -1
مركزية تتولى مهمة النظر في جميع الطلبات المتعلقة بموضوع ادراي المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ 

( وبطلس من جهات التعاقد او ولعقود االشغال فقطم التعاقدية على قائمة ال ركات المتلكئة )التزاماته
 الجهة المستفيدة تكون برئاسة موظف بدرجة مدير عام وعضوية ممثلين عنها باالختصاصات التالية :

 هرباء او ميكانيك او كيمياوي ...الهندسية / عضو حاصل على بكالوريوس هندسة )مدني او ك -أ
 الخ( في االقل على ان ال تقل درجته الوظيفية عن الرابعة وحسس االختصاص . 

المالية / عضو حاصل على بكالوريوس محاسبة في االقل على ان التقل درجته الوظيفية عن  -س
 الرابعة . 

القانونية / عضو حاصل على بكالوريوس قانون في االقل على ان التقل درجته الوظيفية عن  -ي
 الرابعة . 

 رر للجنة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ . مق -د
للجنة أعاله االستعانة بمختصين وحسس طبيعة العقد لغرض الوقوف على ارائهم كلما اقتضت  -2

 الضرورة لذلك . 
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على جهة التعاقد ان تعد جدول تقدم العمل على أساس أوزان الفقرات )مادي / زمني( وليس مالي  -3
دتين )التاسعة والرابعة ع ر( من  رول المقاولة العمال الهندسة المدنية ويتم حسابه بدقة مع مراعاة الما

بقسميها االول والثاني و رول المقاولة العمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها االول 
 والثاني .

نسبة االنحراف  على جهة التعاقد في حالة تلكؤ المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية وقبل وصول -4
( توجيه %5( او قاربت مدة الم روع على االنتهاء وقبل وصول نسبة انحراف )%15المادي الى )

 المتعاقد باالتجاه الصحيح لغرض تالفي االنحراف وكما يأتي:
تنبيه المتعاقد بكتاس تحريري يحثه على ضرورة االلتزام بواجبه في تنفيذ التزاماته التعاقدية وخالل  -أ

  .( يوما أصوليا15مدة )
/أ( انفا وعدم تالفي االنحراف الحاصل في التنفيذ من 4في حالة انقضاء المدة المذكورة في الفقرة ) -س

( 15المتعاقد فيتم انذاره رسميا عن طريق الكاتس العدل المختص بضرورة تنفيذ التزاماته وخالل مدة )
( في 4/5/28976انونية ذي العدد )أصوليا مع مراعاة اعمام وزارة التخطيط / الدائرة الق يوما
 الخاص بتوجيه االنذارات .  21/12/2015
/أ و س( اعاله وعند 4عند استمرار المتعاقد بالتلكؤ وبعد اتخاذ االجراءات الوارد ذكرها في الفقرات ) -ي

تجاوز نسبة االنحراف المنصوص عليها في الفقرة )اوال( اعاله تطلس جهة التعاقد من اللجنة الفنية 
مركزية الم كلة في كل )وزارة او جهة اير مرتبطة بوزارة او محافظة( ادراي المتعاقد المتلكأ في قائمة ال

 ال ركات المتلكئة ويرفق مع طلس االدراي البيانات التالية :
 اوال : تقرير جهة التعاقد يبين فيه نسبة االنحراف والمدة الزمنية )اي االنحراف المادي / الزمني( . 

 التنبيه واالنذار الموجه الى المتعاقد المتلكأ .  ثانيا :
 ثالثا : أية اوليات اخرف تخص الموضوع .

 
تقوم اللجنة المركزية بدراسة الطلس واألوليات المرفقة وأخذ إفادة ممثل ال ركة المتلكئة وفي حال  -5

لتعاقد لغرض قناعة اللجنة بثبوت تلكؤ ال ركة المتعاقد معها يتم رفع توصياتها الى رئيس جهة ا
 المصادقة. 

يتم مفاتحة وزارة التخطيط )دائرة العقود الحكومية ( بكتاس موقع من )الوزير ، رئيس الجهة اير  -6
المرتبطة بوزارة ، المحافظة ( لغرض ادراي المتعاقد المتلكأ في قائمة ال ركات المتلكئة على ان ترفق 

 مع كتاس المفاتحة األوليات التالية :
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لفنية المركزية المتضمن توصياتها بأدراي المتعاقد المتلكأ في قائمة ال ركات محضر اللجنة ا -أ
 المتلكئة مصادق عليه من )الوزير المختص / رئيس الجهة اير المرتبطة بوزارة / المحافظ ( . 

 /أ ، س( انفا .3التنبيه واالنذار الم ار اليهما في الفقرة ) -س
 أفادة ممثل ال ركة .  -ي
 تصنيف المقاولين او  هادة تأسيس ال ركة .  نسخة واضحة من هوية -د
 نسخة من العقد وأية وثائق اخرف تخص الموضوع .   -هم
على جهة التعاقد وبعد اتخاذ االجراءات الم ار اليها في الفقرات اعاله وبعد ادراي المتعاقد في  -7

( توجيه انذار %40)قائمة ال ركات المتلكئة وعند عدم تالفي االنحراف المادي وقبل وصوله الى نسبة 
( يوما وفي حالة تجاوز النسبة   15رسمي له من الكاتس العدل المختص لتالفي االنحراف خالل مدة )

( استنادا الى جدول تقدم العمل فتعتبر ال ركة مخلة بالتزاماتها التعاقدية وعلى جهة التعاقد اتخاذ 40%)
نفيذ العقود الحكومية النافذة وتتحمل جهات ما يلزم ب أن أكمال االعمال وفق ما ورد في تعليمات ت

   .التعاقد مسؤولية عدم ادراجه في قائمة ال ركات المتلكئة عند وصول االنحراف المادي الى النسبة اعاله
على جهة التعاقد عند )انتهاء مدة العقد والمدد االضافية الممنوحة للمقاول او ال ركة المقاولة وفق  -8

( 4( يتم اتخاذ ما يلزم وحسس الفقرتين )أ وس( من البند )%5حراف بلغت )الضوابط ( ووجود نسبة ان
( يتم اتخاذ ما يلزم ب أن ادراي المتعاقد في قائمة %5من هذه الضوابط وعند تجاوز نسبة االنحراف )

ال ركات المتلكئة مع البدء باحتساس الغرامات التأخيرية ولغاية النسبة المحددة لها في العقد وفي حالة 
تجاوز هذه النسبة دون اكمال العمل يتم اتخاذ ما يلزم ب أن أكمال االعمال وفق ما ورد في تعليمات 

 تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

 اللجنة المركزية لإلدراج في قائمة الشركات المتلكئة :ثالثا :
 ت كل في وزارة التخطيط لجنة مركزية تتكون من :  -1
 ية العامة رئيسا لها . مدير عام دائرة العقود الحكوم -أ
 ممثل عن الدائرة القانونية عضوا .  -س
 ممثل عن دائرة تخطيط القطاعات عضوا .  -جم 
 ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة مقرر للجنة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ .  -د 
ظات الخاصة بأدراي تنظر اللجنة  في طلبات  الوزارات او الجهات اير المرتبطة بوزارة او المحاف -2

المتعاقدين المتلكئين في قائمة ال ركات المتلكئة وترفع توصياتها الى وزير التخطيط بعد تدقيق 
( يوم من تأريخ 30اإلجراءات المتبعة ومتطلبات اإلدراي ويتم اصدار القرار ب أن الطلبات خالل مدة )
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 ( انفا .4ر اليها في الفقرة ) ثانيا / استالم الطلس وتسجيله على ان ترفق معه كافة األوليات الم ا

على جهة التعاقد التي طلبت االدراج تبليغ المتعاقد رسميا بقرار وزارة التخطيط الخاص بادراجه  رابعا :
 في قائمة الشركات المتلكئة . 

 لجنة النظر في االعتراضات : خامسا :
راضات على قرارات إدراي يتم ت كيل لجنة في وزارة التخطيط تسمى )لجنة النظر في االعت -1

 المتعاقدين المتلكئين في قائمة ال ركات المتلكئة (  تتكون من : 
 مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط )رئيسا( -أ
 ممثل عن دائرة تخطيط القطاعات)عضوا( -س

 للجنة( ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ )عضوا  ومقررا -ي
 : تعمل اللجنة وفقا لآللية التالية :   -2
يتم تقديم طلس االعتراض على قرار االدراي في قائمة ال ركات المتلكئة لدف اللجنة المنصوص عليها  -أ

 ( يوما من تأريخ تبلغه بالقرار . 30( من هذه المادة خالل مدة )1في الفقرة )
 ( يوما من تأريخ تسجيل الطلس لديها 30)تنظر اللجنة بالطلبات اعاله خالل مدة ال تتجاوز  -ب
على اللجنة رفع توصياتها المتضمنة )رفع المتعاقد من قائمة ال ركات المتلكئة او رفض الطلس  -ي

مع بيان األسباس وبعد الوقوف على رأي الجهة طالبة اإلدراي( الى وزير التخطيط للبت فيها خالل مدة 
 ات اليه ويعد قراره نهائيا .( يوما من تأريخ رفع التوصي30ال تتجاوز )

يتم رفع اسم المتعاقد المتلكأ من قائمة ال ركات المتلكئة بعد تقديمه طلبا الى الجهة التي  سادسا :
طلبت إدراجه وعلى هذه الجهة مفاتحة اللجنة المركزية في وزارة التخطيط لرفع اسمه من قائمة ال ركات 

( خالل فترة التنفيذ %5النحراف المادي ووصوله الى نسبة )المتلكئة بعد معالجة التلكؤ وتالفي نسبة ا
أو إزالة االنحراف بالكامل وانجاز العمل واستالمه استالما اوليا بالنسبة للمقاوالت التي انتهت مدتها 

 وبعد تأييد جهة التعاقد بذلك .
 

 االثار المترتبة على ادراي المتعاقد في قائمة ال ركات المتلكئة  سابعا :
جهات التعاقد التي طلبت ادراي المتعاقدين  المتلكئين معها في قائمة ال ركات المتلكئة على  -1

االمتناع عن الدخول في التزامات جديدة معهم بمجرد تروي  طلس االدراي ولحين معالجة التلكؤ ورفع 
 اسماءهم من قائمة ال ركات المتلكئة . 
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والمحافظات االمتناع عن التعامل وعدم الدخول على كافة الوزارات والجهات اير المرتبطة بوزارة  -2
بالتزامات جديدة مع المتعاقدين المدرجين في قائمة ال ركات المتلكئة بمجرد صدور تعميم بذلك وعلى 
هذه الجهات متابعة صدور هذه التعاميم قبل ال روع بإجراءات التعاقد للتأكد من سالمة موقف المقاولين 

 حالة . وال ركات المقاولة وقبل اال
يكون قرار االدراي نافذ من تأريخ صدور التعميم على الجهات التعاقدية ويبقى ساريا لحين صدور  -3

 كتاس من وزارة التخطيط برفع االسماء من قائمة ال ركات المتلكئة . 
 ت مل اثار ادراي ال ركات المتلكئة مجلس االدارة والمدير المفوض فيها . -4
من تخصص نتيجة لممارستها ألكثر من ن ال بموجس عقد في حالة امتالك ال ركة الكثر  -5

 تأسيسها فأن اثار قرار االدراي ينصس على ال ركة ككل بغض النظر عن تخصصها )ن اطها(.
اليسري قرار االدراي في قائمة ال ركات المتلكئة على قرارات احالة االعمال )اال غال( للمقاول او  -6

دراي وتتحمل جهات التعاقد مسؤولية عدم التحقق من سالمة موقف ال ركة المقاولة الصادرة قبل قرار اال
 المناقصين قبل االحالة  .

عند تكرار ادراي المتعاقد في قائمة ال ركات المتلكئة لثالخ مرات او أكثر من قبل أكثر من جهة  -7
لمتلكئة اال بعد تعاقد بسبس التزاماته التعاقدية المت عبة ففي هذه الحالة اليتم رفعه من قائمة ال ركات ا

 زوال اسباس التلكؤ وبعد مرور سنة واحدة من تأريخ انجازه لجميع هذه الم اريع واستالمها استالما أوليا. 
 

اليعتبر المقاول متلكأ اذا كانت اسباب االنحراف بسبب اجراءات جهات التعاقد الحكومية او  ثامنا :
 ه : ألسباب خارجة عن ارادة المتعاقد وكما مبين في ادنا

( يوما استنادا الى 30وجود اخطاء في التصاميم وتأخر في اصدار أوامر التغيير لمدة اكثر من ) -1
 . الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط 

( من  رول 62تأخر دفع السلف المستحقة الى المتعاقد خالل المدة القانونية الواردة في المادة ) -2
نية او ما يقابلها في  رول المقاولة العمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية المقاولة العمال الهندسة المد

 والكيمياوية او الوثائق القياسية مع مراعاة طبيعة العقد . 
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اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمقاول فيها ولم يكن بالوسع توقعها أو تفاديها  -3

( تأخير اكمال االعمال ضمن مدة اكمال االعمال والمدد اإلضافية وترتس عليه )أنحراف مادي / زمني 
( الصادرة عن وزارة التخطيط واي مادة تقابلها في  رول المقاولة 6استنادا الى الضوابط رقم ) الممنوحه

مع مراعاة و رول المقاولة العمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيمياوية العمال الهندسة المدنية 
 بيعة العقد .ط

ت مل ال ركات الحكومية بأحكام هذ الضوابط باستثناء اإلدراي في القائمة السوداء والفقرة )  تاسعا :
  .( اعاله7سادسا/ 
على وزارة التخطيط )دائرة العقود الحكومية( مفاتحة جهات التعاقد لبيان اسباس عدم اتخاذها  عاشرا :

عاله بحق ال ركات التي تتجاوز نسبة االنحراف )مادي / زمني( في اإلجراءات الواردة في الفقرة )ثانيا( ا 
( في ضوء ما يتم تزويدها به من قبل فرق الزيارات الميدانية الخاصة بمتابعة تنفيذ %20التنفيذ )

الم اريع الم كلة في وزارة التخطيط لغرض تثبيت موقف عن إجراءات هذه الجهات ورفع موقف عنها 
  الى الجهات العليا .

تقوم دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط باعداد صفحة على الموقع االلكتروني  احد عشر :
الخاص بها لن ر اسماء المدرجين على قائمة المتعاقدين المتلكئين والمرفوعين منها مع مراعاة تحديثها 

 الى المفاتحة الرسمية .  دوريا وعلى جهات التعاقد متابعة المستجدات على هذه الصفحة باإلضافة
 

 .  17/9/2013( في 4/7/22241تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتابنا ذي العدد ) اثنى عشر :
                                            يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها . ثالثة عشر :
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ذ االلتزامات املطل هبا من قبل املقاولني اادرة عن اخلااة بعمل جلان اإلسراع لتنفي )19  (ضوابط رقمال

 وزارة التططيط
 

( لسنة 87الى الصالحيات المخولة لنا بموجس أحكام أمر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة رقم ) أستنادا
أصدرنا الضوابط  2012( لسنة 1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم ) 2004
 التالية:

هي لجنة يتم ت كيلها من قبل صاحس العمل وفق  رول معينة لتنفيذ : تعريف لجنة اإلسراع اوال : 
االلتزامات )عقود األ غال( التي عجز او  تلكأ  عن تنفيذها المقاول وتكون اللجنة برئاسة مهندس أقدم 

باالختصاصات  على األقل من ذوي الخبرة بأعمال التنفيذ ذات العالقة بالم روع وعضوية مهندسين
المطلوبة لتنفيذ العمل إضافة إلى محاسس على ان ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن أربعة من ضمنهم 

  المقاول
  ال رول الواجس توفرها عند ت كيل لجان اإلسراع : ثانيا
أن يكون العمل في مراحل نهائية وحسس تقدير صاحس العمل مع وجود انحراف مادي وتلكؤ في  -أ

تقدم العمل المصادق عليه من قبل جهة التعاقد وحسس ضوابط التلكؤ الصادرة من وزارة تنفيذ برنام  
 التخطيط . 

  .وجود مقدرة فنية على تنفيذ العمل المتبقي من قبل جهة التعاقد -س
وجود موافقة رئيس جهة التعاقد على تنفيذ هذا العمل بهذه الطريقة وبتوصية من المهندس الم رف  -جم

  .على العمل
ود موافقة المقاول على تنفيذ العمل بهذه الطريقة ليكون ممثال فيها في حالة معرفة محل إقامته وج -د

يصار الى انذاره اصوليا  عن  او امتناع المقاول عن التمثيل في اللجنة وفي حالة مجهولية محل اإلقامة
لجهة التعاقد توجيه على العنوان المثبت في العقد في حال عدم تضمينه بندا يجيز طريق كاتس العدل 

االنذار من قبلها مبا رة ومن ثم اصدار قرار بسحس العمل بعدها يتم اخذ اذن قضائي بتثبيت واقع 
 -الحال والتنفيذ باحد الخيارات التالية :

 اساليس التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة. -1
رول الواردة في )أ( و )س( و )ي( اعاله باستثناء تمثيل المقاول لجنة اكمال االعمال عند تحقق ال  -2

فيها دون االخالل باالجراءات القانونية واالدارية االخرف المتبعة بهذا السياق وحسس التعليمات 
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والضوابط وال رول العامة او الوثائق القياسية وتخضع اعمال هذه اللجنة الى االلية الخاصة بلجان 
 علق باالمور التنفيذية.االسراع فيما يت

على جهة التعاقد عند اتخاذ القرار بتنفيذ األعمال المتلكأ بها من قبل لجنة اإلسراع ت كيل لجنة  ثالثا :
فنية ) لجرد وتثبيت واقع الحال ( يمثل فيها المقاول او من يمثله رسميا وعلى اللجنة اتخاذ اإلجراءات 

 : التالية
 وضع اليد على موقع العمل. -1
جرد كافة المواد الموجودة في موقع العمل او الموجودة في مخازن الموقع وكذلك المواد التي تعاقد  -2

  . المقاول على تجهيزها
 جرد كافة االليات والمعدات العائدة للمقاول في الموقع ومنعها من المغادرة اال بأذن من صاحس -3
  .لعملا
دمها المقاول في الموقع بهدف امكانية االستفادة منها في جرد الكوادر وااليدي العاملة التي يستخ -4

 تنفيذ بقية االعمال وحسس تقدير جهة التعاقد.
ك ف وتثبيت حجم كافة االعمال المنجزة والمنجزة جزئيا بموجس جدول كميات العمل المتعاقد عليه  -5

المستلمة من قبل المقاول وتثبيت المالحظات والنواقص فيها وتثبيت قيمة االعمال المنجزة والمبالل 
بموجس الدفعات السابقة وتحديد المبالل المتبقية في العقد مع تثبيت المبالل التي يستحقها المقاول والتي 

  . لم يستلمها
  . تثبيت المبالل المستحقة على المقاول الى الجهات االخرف التي لها عالقة بالمقاولة -6
ف باألعمال اير المبا ر بها )اير المنجزة( والمتبقي من على جهات التعاقد تحديد وتنظيم ك  -7

كمالها )حسس األسعار السائدة(   .االعمال المنجزة جزئيا والمالحظات والنواقص وا عداد الكلفة التخمينية وا 
 ايقاف احتساس الغرامات التأخيرية من موافقة المقاول على تمثيله في لجنة االسراع. -8

    في حالة ت كيل لجنة اسراع مراعاة مايأتي:على جهة التعاقد : رابعا
( من مبلل العقد كأمانات لديها بعد مطالبة المتعاقد %5تمديد خطاس ضمان حسن األداء البالل ) -1

وفي حالة رفض المقاول او  المتلكأ بتمديد مدة نفاذيتة لغرض استخدامها عند الحاجة وتصفية الحسابات
 الحتفا  به.تعذر تمديد خطاس الضمان يصار الى ا

( من كلفة األعمال المتلكأ  بها المنفذه على %20فرض التحميالت االدارية بما ال يزيد عن ) -2
حساس المقاول بواسطة لجنة أسراع بطريقة التنفيذ امانة ويتم تحديد النسبة العليا ابتداءا على أساس 

وحسس اوجه وف منها فعال ويتم التسوية لهذه المبالل وفق المصر  الكلفة التخمينية لك ف االعمال
 : الصرف االتية
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 مصاريف نقل ألعضاء اللجنة.  -أ
 اجور الفنيين واإلداريين للمقاول الذين يتقرر استمرارهم بالعمل .  -س
رواتس رئيس واعضاء اللجنة )موظفي القطاع العام( للفترة الزمنية التي ينجز فيها العمل تؤخذ ايرادا  -جم

 للخزينة . 
 للجان االسراع .  المكافأت التي تصرف -د
 اجور االتصاالت.  -هم
 اجور الطعام التي تصرف للجنة حسس التعليمات .  -و
  .اللوازم والتجهيزات الهندسية المطلوبة للتنفيذ -ز
  . ساعات العمل اإلضافية ألعضاء اللجنة -حم
 اجور الماء والكهرباء التي تحسس على الم روع -ل
 .)الخ ..... وقود السيارات والمولدات الكهربائية(ع مثل المصاريف اللوجستية الالزمة الدارة الم رو  -ي

   :على لجنة اإلسراع عند ت كيلها اتخاذ االجراءات التاليةخامسا :
اعداد خطة وبرنام  زمني لتنفيذ االعمال المتبقية في الم روع )المتلكأ بها( وبالسرعة الممكنة وترفع  -1

تضمن الخطة تفاصيل المستلزمات المالية والمادية الى رئيس جهة التعاقد للمصادقة عليها على ان ت
  . المطلوبة والطريقة التي ستتبعها اللجنة في اكمال االعمال

تقوم لجنة اإلسراع بإكمال االعمال المتبقية في الم روع وفقا لخطة المصادق عليها المذكورة اعاله  -2
افذة على حساس المقاول المخل بالتزاماته باستخدام اسلوس التنفيذ امانة بموجس تعليمات التنفيذ امانة الن

وحسس الصالحية الممنوحة للجنة ولها االستعانة لهذا الغرض باآلليات والمعدات العائدة للمقاول وكذلك 
مستخدمي المقاول من الفنيين واإلداريين والعمال الماهرين واير الماهرين وفقا الجور السائدة التي 

 .تعتمدها اللجنة
الخ( فيتم حسم الموضوع من قبل  .... ض المقاول على أي فقرة )اسعار ، مواصفاتفي حال اعترا  -3

لجنة االسراع واتخاذ القرار بأالبية اعضاء اللجنة وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانس الذي فيه 
  رئيس اللجنة.

ثا اعاله رام تبلغه عند عدم حضور المقاول او من يمثله في اللجنة الم ار اليها في الفقرة ثال سادسا :
 : من قبل جهة التعاقد وب كل أصولي فعلى جهة التعاقد اتخاذ ما يأتي

  . اإليعاز الى اللجنة الفنية اعاله اتخاذ اإلجراءات المبينة في الفقرة ثالثا أعاله -1
سحس العمل والحصول على اذن قضائي لتثبيت واقع الحال كطرف حيادي ويتم تثبيت ذرعة  -2
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واالعمال اير المنجزة بموجس العقد والمواد والمعدات المطروحة وتأ ير المالحظات  االعمال المنجزة
والنواقص مع اال ارة الى قيام جهة التعاقد باعداد الكلفة التخمينية لألعمال اير المنفذة لغرض اعتمادها 

 عند التحليل واإلحالة لمقاول اخر الستكمال التزامات الطرف المخل  .

نة اإلسراع ا عار جهة التعاقد تحريريا  بأكمال االعمال المتبقية المكلفة بانجازها لكي يتم على لج سابعا : 
استالمها استالما أوليا من قبل لجنة استالم اصولية ويعتبر تأريخ االستالم االولي هو تأريخ بدء مدة 

احد اعضاء لجنة  لمجمل االعمال التي نفذها المقاول ولجنة االسراع ويتحمل المقاول كونه الصيانة
 . االسراع مسؤولية تنفيذ االعمال بال كل المرضي 

في حالة تنفيذ االعمال من قبل لجنة االسراع ب كل اير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها من  ثامنا :
قبل المقاول االصلي فمن حق المقاول او من يمثله في اللجنة التحفظ على االعمال المنفذة وأخالء 

 .لفنية والقانونية مسؤوليته ا
اليجوز صرف مستحقات المقاول المخل وتصفية حساباته اال بعد تنفيذ الم روع ب كل كامل  تاسعًا :

 واصدار  هادة االستالم االولي للعمل ككل وفقا لما يأتي :
اذا وجد بعد تصفية الحسابات االولية ان حساس المقاول مدين فيتم استقطاع المبالل المطلوبة من  -1

تحقاقات الموقوفة وفي حالة عدم كفايتها يتم استحصالها من مبالل ضمان حسن التنفيذ وفي حالة االس
 عدم كفايتها يتم مطالبته ببقية المبلل ويستحصل بالطرق االصولية.

كان حساس المقاول المتلكأ بتنفيذ التزاماته التعاقدية دائن للفقرات التي انجزت على حسابه فقط  اذا -2
 عنها . فال يعطى  يء 

اذا كان حساس المقاول المتلكأ بتنفيذ التزاماته التعاقدية دائن بعد تنفيذ العقد ب كل كامل وتصفية  -3
حسابات الم روع عند االستالم االولي والذرعة النهائية وفق السياقات المعتمدة ففي هذه الحالة تعطى 

قبل تأريخ احالة انجاز االعمال االخرف  للمقاول المتلكأ المبالل التي يستحقها لالعمال المنفذه من قبله
 الى لجنة االسراع مع ارجاع خطاس ضمان حسن التنفيذ بالكامل عند االستالم النهائي .

 يتم تنزيل مبلل التحميالت االدارية المناسبة والغرامات التأخيرية ان وجدت  . -4
وفي حالة عدم كفايتها يتم  يتم تنفيذ االعمال المخل بها باستخدام المبالل المخصصة لتنفيذ العقد -5

استخدام المبالل المستحقة للمقاول الموجودة لدف جهة التعاقد او اية مبالل اخرف بضمنها ضمان حسن 
التنفيذ للمقاول وفي حالة عدم كفاية المبالل لتنفيذ الفقرات اير المنجزة يتم الصرف على اكمال تنفيذها 

ارها دين بذمة المقاول مع مطالبة المقاول بدفعها باستخدام من المبالل ضمن كلفة الم روع الكلية واعتب
المعدل وتسديدها الى  1977( لسنة 56الطرق القانونية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )

 الخزينة العامة .
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في حالة عدم كفاية مبلل الكلفة الكلية للم روع يتم مفاتحة وزارة التخطيط لغرض زيادة الكلفة  -6
لم روع بالمبلل المطلوس وتعتبر الزيادة دين بذمة المقاول مع مطالبة المقاول بدفعها باستخدام الكلية ل

المعدل وتسديدها الى  1977( لسنة 56الطرق القانونية وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )
 الخزينة العامة . 

بالديون المستحقة على المقاول يتم احتساس الكلفة الكلية للم روع بعد انجازه واكمال المطالبات   -7
 لغرض تثبيت الكلفة الحقيقية للم روع التي تم صرفها لتنفيذ الم روع . 

يتم تحديد مبلل االحتيال لالعمال التكميلية للمقاولة التي تحال الكمال العمل المخل به من قبل  -8
على ان ال يتم تحميلها  لجنة االسراع وحسس ما يتم تحديده ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة االستثمارية

على المقاول المخل وتتحملها الجهة المنفذه او المستفيدة ويتم تنفيذ االعمال االضافية لالعمال التي يتم 
تنفيذها بواسطة لجنة االسراع من ضمن مبلل االحتيال للمقاولة الرئيسية على ان اليتم تحميلها على 

تتحملها الجهة المنفذة او المستفيدة مع مراعاة ضوابط أوامر المقاول المخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية و 
 الغيار الصادرة عن وزارة التخطيط  . 

تستثنى لجان االسراع والتي تعمل باسلوس التنفيذ امانة عند اكمال العمل على حساس المقاول  عاشرًا:
عليمات تنفيذ االعمال الم كلة بموجس هذه الضوابط من السقوف المالية والزمنية الم ار اليها في ت

والية تنفيذ األعمال باسلوس التنفيذ امانة المعممة بموجس  2014( لسنة 1باسلوس التنفيذ امانة رقم )
 .  26/6/2014( في 4/5/14390كتاس الدائرة القانونية في وزارة التخطيط ذي العدد )

هذه الضوابط بما ال يزيد عن  يكون التسليف للجان اإلسراع والتنفيذ أمانة الم كلة بموجس احد عشر:
( مليون دينار لتغطية المصاريف مع إمكانية اللجنة بالعمل بأساليس التنفيذ االخرف وألية مبالل مع 50)

( خمسة مليون دينار بواسطة صكوك 5مراعاة امكانية اللجنة تسديد المبالل التي تساوي او تزيد عن )
 .متبعه بهذا ال أن الى صاحس العالقة وحسس السياقات المالية ال

 
في  4/7/3024يلغى العمل بالتعميم الصادر من وزارتنا بموجب كتابينا ذي العددين ) اثنى عشر:

 (.  4/10/2012في  4/7/19479و16/3/2009
 تنفذ هذه الضوابط من تأريخ صدورها .  ثالثة عشر:
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ن املطلني ابلتزامامهم التعاقدية مع اجلهات ( آلية تعليق وادراج ورفع املناقصني او املتعاقدي20الضوابط رقم )

 اادرة عن وزارة التططيط   –التعاقدية احلكومية يف القائمة السوداء 
 

 2004( لسنة 87استنادا  الى الصالحيات المخولة لنا بموجس احكام سلطة االئتالف المؤقتة رقم )
  -اصدرنا الضوابط االتية : 2012نة ( لس1وتعليمات ت كيالت ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم )

 
ي مل بأحكام هذه الضوابط المناقصون او المتعاقدون من المجهزين العراقيين واألجانس  اوال :

واالست اريين العراقيين واألجانس والمقاولين األجانس والمقاولين العراقيين اير المصنفين المخلين 
ومية في )الوزارات والجهات اير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتزاماتهم التعاقدية مع جهات التعاقد الحك

 وال ركات العامة التابعة للقطاع العام في حالة تنفيذ مقاوالت ممولة من الخزينة العامة للدولة ( . 
 حاالت االدراي في القائمة السوداء : ثانيا :

 تقديم عطاء وهمي .   -1
ية وثيقة في مستندات المناقصة الخاصة بموضوع ثبوت القيام بتحريف او تزوير العطاءات او ا -2

 االدراي .  
االمتناع  عن توقيع صيغة العقد بعد التبلل بقرار اإلحالة ومن دون عذر م روع بقصد االضرار  -3

 بالمصلحة العامة . 
ثبوت تقديم معلومات او امور مغايرة للحقيقية فيما يتعلق بالعمل المحال عليه بقصد االضرار  -4

 لعامة بالمصلحة ا
 ثبوت الر وة او ال روع في ر وة احد منتسبي الدولة او التواطؤ معه .  -5
ثبوت عدم االلتزام بأداس المهنة عن طريق اتباع اساليس المنافسة اير الم روعة او ممارسة اي  -6

 حالة من حاالت الفساد واالحتيال .
حبسه او سجنه  صدور حكم قطعي من محكمة مختصة يقضي بإفالس المتعاقد او المتعهد او -7

 الرتكابه  جنحة او جناية مخلة بال رف .
ثبوت مخالفة  رول التجهيز او المواصفات الفنية المتعاقد عليها اوالمتعهد  بها ب كل مخالف  -8

 للمواصفات وعدم معالجته او تعويضه للمواد المجهزة وذلك بقصد االضرار بالمصلحة  العامة . 
 لتلكؤ واالخالل بالتزاماته التعاقدية .صدور قرار بسحس العمل بسبس ثبوت ا -9



89 
                                                                   2017)تموز  -لطبعة المنقحة )ا 2014لسنة  2م تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رق ضوابط            4325العدد  –الوقائــــــــــــع العراقية    

 
على جهة التعاقد عند تحقق احدف الحاالت المذكورة في الفقرة )ثانيا( اعاله مفاتحة وزارة  ثالثا :

التخطيط لغرض ادراي المناقص او المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية بالقائمة السوداء باالضافة 
  .قانونية االخرف  وفق الت ريعات النافذة وحسس السياقات المتبعة بهذا ال أنلذلك يتم اتخاذ االجراءات ال

 
على جميع جهات التعاقد الحكومية في الوزارات والجهات اير المرتبطة بوزارة والمحافظات  رابعا :

ت كيل لجنة فنية مركزية للنظر في الطلبات الخاصة بادراي ورفع المناقصين او المتعاقدين المخلين 
التزاماتهم التعاقدية معها وتكون برئاسة موظف بدرجة مدير او )رئيس مهندسين اقدم( في االقل ب

وعضوية ممثلين عن ت كيالتها القانونية والمالية واالدارية والجهة المستفيدة لغرض دراسة هذه الطلبات 
تخطيط / دائرة العقود ورفع التوصيات ب أنها الى رئيس جهة التعاقد للمصادقة عليها ومفاتحة وزارة ال

 الحكومية ب أنها . 
على جهة التعاقد مراعاة االجراءات االتية عند طلس ادراي المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم  خامسا :

 -التعاقدية في القائمة السوداء او الرفع منها :
او الرفع من القائمة  قيام اللجنة الفنية الم ار لها في الفقرة )رابعا( اعاله بدراسة طلبات االدراي -أ

السوداء واعداد محضر بذلك يتضمن التوصيات ب أنها الى الرئيس االعلى لجهة التعاقد ) الوزير او 
سنوات( 3رئيس الجهة اير المرتبطة بوزارة او المحافظ( مقترنة بمدة االدراي والتي يجس ان ال تتجاوز )

 لغرض المصادقة .
سمي موقع من قبل الرئيس االعلى لجهة التعاقد ) الوزير ، رئيس مفاتحة وزارة التخطيط بكتاس ر  -س   

الجهة اير المرتبطة بوزارة ، المحافظ ( يتضمن طلس ادراي المناقصين او المتعاقدين المخلين 
 بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء او الرفع منها ومبررات ذلك . 

 ت ذات العالقة بالموضوع بما فيها:يرفق مع كتاس طلس اإلدراي كافة األوليا -جم
 نسخة المحضر الم ار اليه في الفقرة )أ( اعاله  -1
 نسخة من العقد المبرم مع ال ركة  -2
 نسخة من كتاس االحالة  -3
نسخة من هوية تصنيف ال ركة او هوية ارفة التجارة او هادة تأسيس ال ركة المصادق عليها  -4

 اصوليا  .
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جنة مركزية لتعليق وادراي ورفع المناقصين او المتعاقدين المخلين ت كل في وزارة التخطيط ل سادسا :
بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء وتكون برئاسة مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة وعضوية 
 ممثلين عن الجهات التالية )) وزارة المالية ، وزارة التجارة / دائرة مسجل ال ركات  ، وزارة االعمار
واالسكان والبلديات العامة ، وزارة الكهرباء ، وزارة النفط ،اتحاد الغرف التجارية ( التقل درجتهم عن 

 مالحظ  او )رئيس مهندسين اقدم ( ومقرر اليقل عنوانه عن مدير
 مهام اللجنة :  -1
او النظر في الطلبات المقدمة لها من جهات التعاقد الحكومية والخاصة بادراي المناقصين  -أ

المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية والم مولين باحكام هذه الضوابط في القائمة السوداء او رفعهم 
 منها او تعليق االن طة الجديدة لهم لحين حسم موضوع االدراي في القائمة السوداء من عدمه . 

اقوال الطرفين والنظر في تقوم اللجنة باالطالع على االوليات ومناق ة الوقائع واالستماع الى  -س
دفوعهم بعد تبليغهم رسميا من جهات التعاقد  وقبل رفع التوصيات ب أن هذه الطلبات الى وزير 

 التخطيط .
يكتمل النصاس القانوني للجنة عند حضور ثلثي أعضائها على االقل وتتخذ اللجنة قراراتها  -جم

ساوي االصوات يرجح الجانس الذي يصوت ( وفي حالة ت1باإلجماع او االالبية البسيطة )النصف +
 معه رئيس اللجنة  . 

يراعى في ت كيل اللجنة ان يكون هناك عضو )اصيل وبديل ( سواء لرئيس اللجنة او االعضاء  -د
 والمقرر لتالفي االرباك والتأخير الحاصل في حالة عدم تواجد أيا منهم . 

السوداء او االدراي للم مولين بها وللمدة التي على اللجنة ان تنظر بطلبات الرفع من القائمة  -هم
( سنوات تبدأ من تاريخ صدورتعميم االدراي في القائمة 3تطلبها جهة التعاقد والتي يجس ان التتجاوز )

 السوداء على الجهات التعاقدية على ان تكون فترة التعليق الصادرة بحقهم من ضمن هذه المدة .
ت الجهات التعاقدية والخاصة بادراي المناقصين او المتعاقدين يتم حسم موضوع النظر في طلبا -و

المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء وبعد استكمال كافة المتطلبات واالجراءات وفقا لهذه 
( يوم من تاريخ صدور قرار التعليق بموجس كتاس وزارة التخطيط اذا كان داخل 60الضوابط خالل )
 ( يوم اذا كان خاري العراق . 90)العراق وخالل 
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 مهام رئيس اللجنة :  -2
دعوة اللجنة لالجتماعات الدورية وبما اليقل عن اجتماعين في ال هر ولرئيس اللجنة طلس عقد  -أ

 اجتماع استثنائي ان تطلس الموضوع ذلك .
هم التعاقدية اصدار قرار بتعليق االن طة الجديدة للمناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزامات -س

والمطلوس ادراجهم في القائمة السوداء من قبل جهة التعاقد بعد ورود طلس االدراي مبا رة وعلى ان ال 
( يوم خاري العراق تبدأ من تاريخ صدور قرار التعليق 90( يوم داخل العراق و)60تتجاوز مدة التعليق )

ين قرار التعليق ضرورة قيام جهات التعاقد وتعميمه على الجهات التعاقدية لاللتزام بها مع مراعاة تضم
طالبة االدراي باستكمال كافة الوثائق واالجراءات المطلوبة لغرض االدراي  وبخالف ذلك يتم الغاء قرار 

 التعليق ورفع المناقصين او المتعاقدين من قائمة التعليق .
إدراجهم في القائمة السوداء عن  إلزام الجهات التعاقدية بتبليل المتعاقدين او المناقصين المطلوس -ي

طريق المخاطبات الرسمية او الصحف الوطنية المعتمدة والواسعة االنت ار بالنسبة للمتعاقدين او 
المناقصين عند الجهل بمحل إقامتهم داخل العراق وخارجه وبفترة ال تتجاوز خمسة ع ر يوم لغرض 

مة التخاذ مايلزم وفي حالة عدم االستجابة رام مراجعة وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العا
التبليل تتخذ االجراءات الرسمية ايابيا   إلدراي المناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في 
القائمة السوداء بعد انتهاء المدة المحددة في التبليغات على ان يتم تزويد وزارة التخطيط / دائرة العقود 

 /س( اعاله .2/هم و1العامة بنسخ من التبليغات الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة )سادسا /  الحكومية
 

 االثار القانونية المترتبة على قرار ادراج الشركات في القائمة السوداء  سابعا :
ئمة تكون قرارات التعليق او ادراي المناقصين او المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القا -1

السوداء ) الم مولين باحكام هذه الضوابط ( وعدم التعامل معهم نافذه من تاريخ صدور تعميم وزارة 
التخطيط على الجهات التعاقدية وتبقى سارية لحين صدور كتاس من وزارة التخطيط لرفعهم من هذه 

 للجنة .القوائم وذلك بطلس من جهة التعاقد او بعد انتهاء مدة اإلدراي بناء على قرار ا
 تمتد اثار االدراي في القائمة السوداء لمجلس ادارة ال ركة والمدير المفوض فيها . -2
على مسجل ال ركات واتحاد الغرف التجارية القيام بما يلزم من اجراءات لمنع تأسيس  ركات جديدة  -3

 ركات من قبل مؤسسي ال ركة او مدرائها المفوضين لحين حسم موضوع الغاء التعليق او رفع ال
 من القائمة السوداء ويسري ذلك على المكاتس ايضا . 
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على الجهات التعاقدية كافة اتخاذ مايلزم ب أن عدم التعامل مع المناقصين او المتعاقدين المعلقة  -4
ان طتهم الجديدة او المدرجة اسمائهم في القائمة السوداء لحين صدور كتاس رسمي من وزارة التخطيط 

 اي او التعليق . برفعهم من االدر 
ادراي المناقصين او المتعاقدين في القائمة السوداء لثالخ مرات فيتم منع التعامل  في حالة تكرار -5

معهم ب كل مطلق سواء كان ذلك مع جهة التعاقد نفسها او مع جهات التعاقد االخرف ويتم ذلك عن 
مع مفاتحة كل من الدائرة القانونية في طريق تعميم يصدر من دائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط 

وزارة التخطيط ب أن  طس االسم من سجالتها ودائرة تسجيل ال ركات في وزارة التجارة التخاذ مايلزم 
 من قبلهم وحسس االختصاص . 

 تلغى قرارات االحالة الصادرة للمناقص الفائز عند صدور قرار ادراجها في القائمة السوداء .  -6
 

 نة النظر في االعتراضات :لج ثامنا :
: يتم ت كيل لجنة في وزارة التخطيط تسمى )لجنة النظر في االعتراضات على قرارات التعليق  -1

 واالدراي في القائمة السوداء (  تتكون من : 
 وكيل وزير التخطيط )رئيسا( -أ

 ممثل عن وزارة التجارة بعنوان مدير عام  )عضوا(  -ب
 ر عام )عضوا(ممثل عن وزارة النفط بعنوان مدي  -ج
 ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير عام )عضوا( -د
 ممثل عن نقابة المهندسين ) عضوا( -هم
 ممثل عن دائرة العقود الحكومية العامة ال يقل عنوانه الوظيفي عن مالحظ )مقررا للجنة(. -و

 : تعمل اللجنة وفقا لاللية التالية :   -2
عليق واالدراي في القائمة السوداء لدف اللجنة المنصوص يتم تقديم طلس االعتراض على قرار الت -أ

 ( يوما من تأريخ تبلغه بالقرار . 30عليها في البند )اوال( من هذه المادة خالل مدة )
 ( يوما من تأريخ   تسجيل الطلس لديها 30تنظر اللجنة بالطلبات اعاله خالل مدة التتجاوز )  -س 
( يوما من تأريخ 30وزير التخطيط للبت فيها خالل مدة التتجاوز )على اللجنة رفع توصياتها الى  -جم 

 رفع التوصيات اليه ويعد قراره نهائيا .  
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وزارة التخطيط هي الجهة الوحيدة المعنية بادراي المتعاقدين او المناقصين من المقاولين  تاسعا :
ين اير العراقيين والمجهزين العراقيين العراقيين او  ركات المقاولة العراقية اير المصنفين او المقاول

( من تعليمات تنفيذ العقود 11واير العراقيين واالست اريين العراقيين واير العراقيين استنادا الى المادة )
 . 2014( لسنة 2الحكومية رقم )

 
 . 7/3/2013( في 4/7/5360تلغى الضوابط الصادرة بموجب كتابنا ذي العدد ) عاشرا :

 مل بهذه الضوابط من تاريخ صدورها .يع احد عشر :
 

                                                            
 
 

          
 
 


