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بهاء زكي محمد
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مقدمة:
ان انتشار الظاهرة الفساد مرتبط بموضوع الشفافية في العمليات االدارية لدى مؤسسات الدولة،
ولما كان الفساد اإلداري هو استغالل الموظف للصالحيات اإلدارية أو المنصب المخول له بنفسه أو
من خالل غيره أو بناء على ما يتمتع به الموظف من أداء خدمة عامة ويكون هذا االستغالل إما
ألغراض شخصية أو نفعية أو لميول عاطفية أو ...الخ ،وكل ما يدخل تحت نمط المحسوبية
والمنسوبية بما يخل بعدالة وحيادية العمل اإلداري الحكومي العام .فان هناك توازيا بين مفهوم
الشفافية والفساد ،فالشفافية تعني االعالن عن األعمال واإلجراءات الحكومية واإلشهار العام
والواضح للبيانات وآليات األعمال اإلدارية العامة ضمن طرق عمل واضحة ومبسطة للجمهور فيما
يخص األعمال الحكومية كالمدخالت والمخرجات والواردات العامة والصادرات والصرفيات
والمشاريع الكبيرة والعقود الحكومية والمناقصات والمزايدات العامة وجميع األعمال الحكومية التي
ترتبط ارتباطا مباشرا بالقطاع الخاص أو حياة المواطن مما يتيح لألفراد إمكانية االشتراك في تنفيذ
هذه األعمال ويتيح للمجتمع ووسائل االعالم والقضاء واألجهزة الرقابية لممارسة عملها ومعرفة
مجريات األعمال اإلدارية الحكومية ،لذا فان أفضل مناخ النتشار الفساد هو غياب الشفافية ،إذن
فالعالقة بين الفساد والشفافية عالقة عكسية بحيث كلما ارتفعت مؤشرات الشفافية في األعمال
الحكومية من جهة كلما انحسرت مؤشرات الفساد وانكشفت من جهة أخرى.
والشفافية لكي تتحقق يجب أن تقوم على عنصرين أساسيين أولهما االعالن وثانيهما القانونية؛
فاإلعالن توجب على اإلدارة أن تضع آليات لإلعالن كالصحافة والتلفزيون والنشرات الوزارية
والندوات والمؤتمرات واللقاءات ...الخ بحيث تتيح للمواطن والجهات الرقابية معرفة ما يجري من
أعمال حكومية في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها .أما القانونية فتتمثل بوجود النصوص القانونية
الثابتة والقوية أو أنظمة أو تعليمات إدارية تعمل أو تراعي المصلحة العامة للشعب ومن ناحية أخرى
تعمل على تبسيط اإلجراءات واألعمال الحكومية وتقديم أفضل خدمة للمواطن.
وان تبسيط اإلجراءات والروتين المعقد يقطع الطريق أمام النفوس الضعيفة ويحجم ممارسات
الفساد ومتى ما توصلت الوزارة باعتماد آليات ترتقي إلى المستوى الذي تتوفر فيه الضمانات
الحقيقية والقوية لشيوع الشفافية اإلدارية في تشكيالتها  ،سوف نستطيع الحد من الفساد اإلداري بشكل
متسارع وفعال.
ان االجراءات غير الضرورية في انجاز المعامالت والتي تتجاوز الحاجة الحقيقية لمتطلبات
انجاز المعاملة  ،تؤدي الى ضياع الوقت والجهد والمال وبالتالي تعكس آثارا سلبية وتخلف الشكوى
والتذمر لدى المواطنين ويشجع على ممارسة الفساد االداري لدى الموظفين ،وأدناه اهم المعوقات
التي تعرقل سير اجراءات معامالت المواطنين:
 .1القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بها حيث انها تمثل اهم القيود التي تواجه المواطن
(الموظف او المراجع) اضافة الى التعليمات الكيفية والحرية المطلقة للدوائر في وضع التعليمات
التي تؤدي الى اتباع الموظف المطبق لها اساليب تؤدي الى حماية نفسه من كل مسؤولية فيطلب
المزيد من المستمسكات والتي تصبح عراقيل تؤيد الى اطالة طريقة انجاز المعاملة.
 .2ضعف الجهاز الوظيفي حيث ان كثيرا من التعقيدات والقيود يفرضها الموظفين العتبارات تتعلق
بضعفهم وظيفيا وأهمها :
أ .ضعف وابتعاد الموظف عن تحمل المسؤولية.
ب .كسل الموظف وعدم شعوره بالمسؤولية.
ت .عدم كفاءة الموظف وعدم تخصصه.
ث .عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الحديثة بالعملل وبلرامج تطويريلة للكلوادر القديملة
لتحديث اساليب عملها وتطوير قابلياتها ومهاراتها.
ج .ضعف دور المراقبين المترابط مع ضعف متابعة المسؤولين.
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تعدد الحلقات االدارية في الهياكل التنظيمية واسلتعمال الصلالحيات ،حيلث يلؤدي ملرور المعامللة
بعللدد مللن المسللتويات االداريللة والوظيفيللة (كاتللب – مالح ل – مللدير – مللدير عللام) ثللم (كاتللب –
مالح – مدير – مدير عام) لغرض تدقيقها وتوقيعها ...الخ.
عدم وضوح الخطوات واالجراءات والمتطلبات الالزمة النجلاز المعلامالت للدى الملواطن نتيجلة
عللدم وضللوحها لللدى الللدائرة اصللال ،او انهللا متللوفرة لللديها لكنهللا ليسللت فللي متنللاول يللد المللواطن
واالطالع عليها لتهيئة ما مطلوب منه.
المعامالت ذات الطبيعة الموسمية :أي ان زخم المعامالت يكلون عاليلا جلدا فلي اوقلات معينلة ملن
السنة ويقل كثيرا في بقية ايام السنة بينما يكون عدد الموظفين وساعات الدوام هي نفسلها فلي كلال
الحالتين مما يؤدي الى تأخر معاملة المواطن خالل تلك المواسم.
تخلف الوسائل واالجهزة المساعدة على انجاز المعامالت.
مكاتلللب االسلللتعالمات فلللي وضلللعها الحلللالي ال تلللؤدي دورهلللا بشلللكل نظلللامي بلللل بكلللم هائلللل ملللن
الالمسؤولية والمحسوبية والكيفية وعدم االنتظام والرقابة والمحاسبة.

وتنفيذا لما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم ( )2لسنة  2114والمعمم بموجب كتاب االمانة
العامة لمجلس الوزراء المرقم ( )25954في  2114/9/11والذي تنسب قيام الوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة تبسيط اجراءات المعامالت ،وتقديم دليل الجديد لسير المعامالت في القطاع
النفطي ،فقد تم اعداد هذا الدليل بالتعاون مع التشكيالت النفطية التي قدمت ما يتم اعتماده حاليا من
اجراءاتها الخاصة بانجاز المعامالت الخاصة بالمواطنين والمقترحات لتبسيطها وبما ال يخل
بالتشريعات التي تلزم ذلك ،علما ان اغلب التشكيالت النفطية ال تتعامل مع المواطنين اال فيما يخص
النشاطات الواردة في هذا الدليل.
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اإلجراءات المتخذة بصدد انجاز المعامالت
أوال :التعيين
من أهلم األعملال االداريلة لقسلم ادارة الملوارد البشلرية والمناطلة بهلا والتلي يكللف بإنجازهلا هلي
تعيين الموظفين وسد الشواغر تلبية الحتياجات الدائرة من القوى العاملة الستمرار وديمومة الفعاليات
التشغيلية الحالية والمستقبلية.
وفيما يلي إيجاز سير معامالت التعيين في هذه اللدائرة متخلذين بنظلر االعتبلار تسلهيل واختصلار
الجهد والزمن لتقليل العبء على كاهل المواطنين.
فمن متطلبات التعيين ما يأتي:
 .1تلللأليف لجنلللة تعيلللين فلللي اللللدائرة تتضلللمن اختصاصلللات إداريلللة وفنيلللة لتكليفهلللا بأعملللال المقابللللة
واالختبار.
 .2توفر حاجة فعلية لكوادر جديدة من قبل فروع وأقسام التشكيل.
 .3تأييد الشعبة التي تعنى بالمالك توفر الشاغر والتخصيص المالي الالزم.
 .4اإلعالن عن الدرجات الشاغرة والملؤهالت المطلوبلة فلي الصلحف الشلائعة والمعروفلة إليصلال
اإلعالن إلى اكبر وأوسع شريحة اجتماعية ومبين فيه العدد المطلوب وموعلد المقابللة واالختبلار،
ومبين فيه االتي:
أ .الوظيفة والشهادة الدراسية واختصاص.
ب .العدد المطلوب.
ت .المستمسكات المطلوبة.
ث .الموعد والمكان والفترة المحددة للتقديم.
 .5استالم طلبات التعيين من المواطنين عن طرقة لجنة تشكل لهذا الغرض.
 .6اجراء المقابلة واالختبار الشفهي والتحريري والعلمي حسب نوع وطبيعلة الوظيفلة الشلاغرة وفلق
المدة الزمنية المحددة.
 .7اختيار العدد المطلوب للتعيين كأصالء وعدد محدود كاحتياط .
اما االجراءات المتخذة فهي:
طبع كافة الخطوات الواجبة اتخاذها ووضعها في لوحة االعالنات في اسلتعالمات التشلكيل لغلرض
تهيئة ذلك من قبل طالب التعيين مرة واحدة وأهم تلك الخطوات:
 .1يتم التقديم االولي عن طريق ملئ االستمارة االلكترونية في الموقع االلكترونلي الخلاص باللدائرة
وحسب الشروط المطلوبة في نفس الموقع.
 .2تهيئة فايل مانيال لوضع كافة المستمسكات القانونيلة فيهلا كنسلخ ملونلة ومنهلا ((طللب التعيلين او
استمارة مخصصة للتقديم ،هوية االحوال المدنية ،شهادة الجنسية العراقية ،بطاقة السـكن ،شهادة
التخرج)).
 .3مراجعة ادارة الموارد البشرية لغرض ملىء استمارات معلوملات معلدة لهلذا الغلرض بعلد تهيئلة
ما ورد في الفقرة ( ،)1وكما في الملحق رقم (.)1
 .4فرز الطلبات المستوفية للشروط والمستمسكات المطلوبة من قبل لجنة استالم الطلبات خالل ملدة
معينة وحسب العدد المتقدم.
 .5نشللر االسللماء المسللتوفية للشللروط والمستمسللكات المطلوبللة فللي لوحللة االعالنللات وعلللى الموقللع
االلكتروني للشركة.
 .6يتم تحديد موعد مقابلة طالب التعيين من قبل لجنة التعيينات الدائمية المشكلة في التشكيل.
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 .7بعللد ان يللتم اختيللار الشللخص المناسللب لوظيفللة مللا والمصللادقة عليهللا مللن قبللل مللدير عللام الللدائرة
ومصللادقة الللوزير يللتم االتصللال بلله عللن طريللق هاتفلله الخلللوي او الموقللع االلكترونللي الخاصللة
باللللدائرة ولوحلللة االعالنلللات لغلللرض اكملللال مستمسلللكات التعيلللين وإحاللللة المتعلللين إللللى إحلللدى
المستوصفات الطبية إلجراء الفحص الطبي للتأكد من سالمته وملدى مالءمتله للوظيفلة الشلاغرة
وتكون نتيجة الفحص الطبي من المستمسكات الرئيسية واالساسية في ملف التعيين ،ويحلدد فتلرة
ثالثون يوما للمراجعة.
 .5يقدم المعين إقرار بعدم التعيين سلابقا فلي دوائلر الدوللة وكلذلك املالء االسلتمارات التلي تحتاجهلا
الشركة.
 .9تدقيق المستمسكات والتأكد من اكتمالها.
 .11مفاتحة مكتب المعلومات والتصريح االمنية لمنح التصريح من عدمه.
 .11مفاتحلة وزارة التعلليم العلالي والبحلث العلملي او وزارة التربيلة او الجهلات ذات العالقلة الجلراء
صحة صدور الوثائق الدراسية.
 .12يللتم إصللدار أمللر إداري بللالتعيين متضللمنا مللا يلللي ( اسللم الموظللف الربللاعي واللقللب والتحصلليل
الدراسللي واالختصللاص ،والدرجللة الوظيفيللة والعنللوان الللوظيفي ومقللدار الراتللب والمخصصللات
والتولد).
 .13المباشللرة بالوظيفللة وإصللدار أمللر إداري بللذلك وإعطللاء نسللخة منلله إلللى القسللم المللالي للشللروع
باحتساب الراتب المثبت في أمر التعيين.

ثانيا :إعادة التعيين
 .1وتشللمل الحللاالت التاليللة (المستقيللـل  -المللـستغنى عللن خدماتللـه  -تللارك الخدمللـة  -المتقاعللـد
الـذي لم يبـلغ السـن القانـوني).
ولغرض الشروع في إنجاز معاملة االعلادة يقلدم الملواطن طللب إعلادة إللى الخدملة موضلحا فيهلا
مبررات تركه للخدمة وإعادته إلى الخدمة ،ويجب أن يستوفي الشروط التالية:
 وجود حاجة فعلية للموظف.
 توفر درجة شاعرة في المالك.
 تقديم المستمسكات الثبوتية.
 عدم ممانعة دائرته السابقة.
 مصادقة السيد الوزير على االعادة.
 مفاتحة مكتب المعلومات والتصريح االمنية لمنح التصريح من عدمه.
 مفاتحة احدى المستوصفات الطبية الجراء الفحلص الطبلي للتأكلد ملن سلالمته وملدى مالئمتله
للوظيفة المعاد لها.
 إصدار أمر إداري بإعادته إلى الوظيفة مبين فيه عنوان وظيفته ودرجة الراتب.
 المباشللرة بالوظيفللة وإصللدار أملللر إداري بللذلك وإعطللاء نسللخة إللللى القسللم المللالي للشلللروع
باحتساب الراتب المثبت في أمر التعيين.

 .2وتشمل اعادة المفصولين السياسيين الى الخدمة.
لغللرض انجللاز معاملللة اعللادة المفصللولين مللن الوظيفللة ألسللباب سياسللية أو تللاركي العمللل لللنفس
األسباب فيتم أعلادتهم إللى الخدملة الوظيفيلة بعلد تلوفر شلروط الفصلل السياسلي للموظلف والتلي نلص
عليها القانون رقم ( )24لسنة ( 2115قانون إعادة المفصولين السياسيين) وفق قرار اللجنة المركزية
إلعادة المفصولين السياسيين.
اما االجراءات التي تتخذ فهي:
4

 .1يقدم الشخص المستمسكات التي تؤيد الفصل السياسي والموضحة في القانون اعاله.
 .2يتم التأكد من صحة صدورها من قبل اللجنة الفرعية في الدائرة.
 .3يللتم احالللة طلبلله الللى اللجنللة المركزيللة العللادة المفصللولين السياسلليين فللي ديللوان الللوزارة لغللرض
تدقيقها وتقرير اعادة تعيينه.
 .4يرفع المحضر الى السيد الوزير لغرض المصادقة عليها.
 .5يحللال المحضللر بعللد المصللادقة الللى لجنللة التحقللق مللن المفصللولين السياسلليين فللي االمانللة العامللة
لمجلس الوزراء الصدار امر بذلك بعد التدقيق.
 .6بعد ورود كتاب من لجنة التحقق من المفصلولين السياسليين فلي االمانلة العاملة لمجللس اللوزراء
يكون القرار:
أ .القرار صحيح ،وتكون االجراءات:
 احالة القرار الى الدائرة المعنية.
 تقوم الدائرة باصدار امر اداري باعادة.
 احتساب فترة الفصل لكافة االغراض .
 منح الموظف كافة مستحقاته المالية.
ب .القرار تكليف ،وتكون االجراءات:
 احالة القرار الى الدائرة المعنية.
 ابالغ الموظف بتقديم مستمسكات اخرى تعزز موقفه.
 بعد تقديم المستمسكات يتم احالتها الى اللجنة المركزية في ديوان الوزارة.
 تقللوم اللجنللة المركزيللة بتللدقيق المستمسللكات واحالتهللا الللى لجنللة التحقللق مللن المفصللولين
السياسيين في االمانة العامة لمجلس الوزراء.
 اذا كان قرار لجنة التحقق صحيح فتكون االجراءات ذاتها في الفقرة (أ) اعاله ...اما اذا كان
قرار لجنة التحقق غير صحيح فتكون االجراءات ذاتها في الفقرة (ت) ادناه.
ت .القرار غير صحيح ،فيتم رفض الطلب.

ثالثا :التقاعد
 .1التقاعد إلكمال السن القانوني

عند صدور االمر االداري بإحالة الموظف الى التقاعد الكماله السن القانوني وفقا لقانون التقاعلد
الموحد رقم ( )9لسنة  2114المعدل ،فعلى الموظلف مراجعلة وحلدة التقاعلد فلي اللدائرة التابعلة لقسلم
ادارة الموارد البشرية مع:
 كتاب االنفكاك والمواظبة الخر شهر.
 شهادة الجنسية العراقية (نسخة ملونة).
 هوية االحوال المدنية (نسخة ملونة).
 قسيمة اخر راتب (االصل) ،او كتاب مفصل ملدرج فيله أخلر راتلب والمخصصلات الممنوحلة
مع االستقطاعات.
 استمارة براءة الذمة (والتي يمكن الحصول عليها من قبل الشعبة ذاتها).
 صور شخصية حديثة حجم ربع بوسكارت.
 هوية االحوال المدنية لذوي المتقاعد للمشمولين باالعباء العائلية.
اما االجراءات فتكون كاالتي:
أ .تدقيق االسماء وسحب هويات االحوال المدنية للمتقاعدين من االضابير الشخصية.
ب .اعداد كتاب لتبليغ الموظف الذي سيحال الى التقاعد كل حسب تاريخ تولده.
ج .ينظم دفترة الخدمة للموظف المحال اللى التقاعلد ويرسلل اللى الحسلابات التخلاذ اللالزم ثلم
يعد كتاب الى هيئة التقاعد الوطنية.
د .يصدر امر اداري باالحالة الى التقاعد من تاريخ اكمال السن القانوني.
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 .2التقاعد بناءا على طلب الموظف
أ .تملئ استمارة االحالة الى التقاعد من قبل الموظف وترسل الى وحدة الخدمة بعد موافقة الملدير
العام.
ب .يعد كتاب من قبل القسم المعني لتحديد تاريخ االنفكاك.
ج .يصللدر امللر اداري باالحالللة الللى التقاعللد بعللد تللاريخ اكمللال الموافقللات واالجللراءات القانونيللة
لالحالة الى التقاعد.
د .ينظم دفتلر الخدملة للموظلف المحلال اللى التقاعلد ويرسلل اللى الحسلابات التخلاذ اللالزم ثلم يعلد
كتاب الى هيئة التقاعد الوطنية.
اما المستمسكات المطلوبة فهي:
 كتاب االنفكاك والمواظبة الخر شهر.
 شهادة الجنسية العراقية (نسخة ملونة).
 هوية االحوال المدنية (نسخة ملونة).
 قسيمة اخر راتب (االصل) ،او كتاب مفصل ملدرج فيله أخلر راتلب والمخصصلات الممنوحلة
مع االستقطاعات.
 استمارة براءة الذمة (والتي يمكن الحصول عليها من قبل الشعبة ذاتها).
 صور شخصية حديثة حجم ربع بوسكارت.

 .3التقاعد السباب صحية
أ .بعد ورورد قرار اللجنة الطبية الدائمية في المحافظة التي تقلع فيهلا اللدائرة والتلي تتضلمن
احالة الموظف الى التقاعد لالسباب صحية يصدر امر اداري باالحالة الى التقاعد.
ب .ينظم دفترة الخدمة للموظف المحال اللى التقاعلد ويرسلل اللى الحسلابات التخلاذ اللالزم ثلم
يعد كتاب الى هيئة التقاعد الوطنية.
اما المستمسكات المطلوبة فهي ذاتها المستمسكات اعاله.

 .4التقاعد عند الوفاة
عند وفاة احد الموظفين فعلى ذويله مراجعلة وحلدة التقاعلد فلي قسلم الملوارد البشلرية مستصلحبين
معهم المستمسكات االتية:
 قيد الوفاة ثالث نسخ (االصلية لغرض المطابقة).
 شهادة الوفاة ثالث نسخ (االصلية لغرض المطابقة).
 قسام شرعي مصدق بثالث نسخ.
 حجة وصاية مصدقة بثالث نسخ (في حالة وجود اطفال المتوفي).
تسلم من قبل
 شهادة الجنسية العراقية (اصل وصورة).
عائلة المتوفي
الى هيئة التقاعد
 هوية االحوال المدنية لذوي المتوفي (اصل وصورة) للمشولين
الوطنية
باالعباء العائلية.
 صور شخصية للمتوفي عدد ( )2حجم ربع بوسكارت.
 استمارة براءة ذمة المتوفي.
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 .3التقاعد عند االستشهاد
عند استشهاد احد الموظفين فعلى ذويه مراجعة مقر المحافظة التلي يسلكن فيهلا الستحصلال قلرار
التعللويض منهللا وجلبلله لغللرض عرضلله علللى اللجنللة المشللكلة فللي التشللكيل لهللذا الغللرض والتللي تقللوم
بلدورها باستحصلال موافقلة السلليد اللوزير عللى اعتبللار وفاتله بسلبب االرهللاب وترفلق ضلمن الوثللائق
المطلوبة في حالة الوفاة لتحديد راتبه كشهيد ...اما المستمسكات المطلوبة من ذوي الشهيد:
أ .طلب رسمي من ذوي الشهيد لشمولهم بالتعويض وفق القانون رقم  21لسنة .2119
ب .االوراق التحقيقية المصدقة الخاصة بالحادث.
ت .شهادة وفاة قسام شرعي (نسخة مصدقة).
ث .صورة قيد وفاة.
ج .نسخة مصورة من مستمسكات الشهيد والمستفيد.
ح .حجة وصايا في حالة وجود اوالد قاصرين للشهيدة (نسخة مصدقة).
واالجراءات التي تتخذ بهذا الصدد:
أ .ارسللال كتللب رسللمية للمطالبللة بصللحة صللدور االوراق التحقيقيللة وحجللة الوصللايا والقسللام
الشرعي وصورة قيد الوفاة الى الجهات المعنية.
ب .ارسال كافة الكتب اعاله مع محضر التحقيلق االداري مصلدقا ملن قبلل ملدير علام اللدائرة اللى
لجنة تعويض المتضررين جلراء العمليلات الحربيلة واالخطلاء العسلكري والعمليلات االرهابيلة
بعد التأكد من عدم استالم ذوي الشهيد التعويض الستحصال موافقة السليد اللوزير عللى اعتبلار
المتوفي شهيدا وتعويضه.
ت .اصدار امر اداري ونسخة منه الى هيئاة التقاعد الوطنية مع ارفاق مفردات اخر راتب تقاضاه
الشهيد قبل وفاته وكتاب اللجنة واصلل محضلر اللجنلة التحقيقيلة باالستشلهاد لملنح ذوي الشلهيد
راتبا تقاعديا يعادل ( )%111من مجموع اخر راتب تقاضاه قبل االستشهاد.
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رابعا :المستمسكات المطلوبة الكمال معاملة الموظف المخطوف
تستمر دائرة المخطوف بدفع كامل رواتبله اللى عائلتله لملدة سلتة اشلهر محسلوبا كسللفة قبلل اكملال
الضوابط المعتمدة استنادا الى كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق )19132/17/1/2/في
 2117/11/15والمعمم بموجب كتاب وزارة المالية المرقم ( )19132فلي  ،2117/11/15وخلالل
هذه المدة يجب على عائلة المخطوف اكمال الضوابط المذكورة بالقرار فاذا انتهلت تللك الملدة وللم يلتم
اكمال الضوابط يتوقف صرف راتبه لحين استكمالها وعندئذ يستأنف صلرف راتبله عللى وفلق احكلام
قرار مجلس قيادة الثورة المنحلل رقلم ( )55لسلنة  1957وحتلى ثبلوت موتله حقيقلة او حكملا وعنلدها
يصار الى تطبيق االحكام التشريعية التي تمنح الحقوق التقاعدية لعياله .والمستمسكات المطلوبة هي:
أ .اعالن لحالة الفقدان صادر من محكمة االحوال الشخصية.
ب .حجة بالفقدان مع نصب قيّم على المفقود عن طريق اللجوء الى محاكم االحوال الشخصية.
ج .مراجعة ذويه دائرة رعاية القاصرين لغرض منح اضبارة خاصة بالمفقود ويلتم التخاطلب ملع
دائرة المفقود عن طريقها.
د .نسخه من االوراق التحقيقية مصدقة والتي ينظمها مركز الشرطة الذي وقعت جريمة الخطلف
ضمن منطقته ،اضافة الى كتاب صحة صدور بكافة الوثائق المقدمة.
ه .تاييد بعدم مغادرة الموظف المدعي فقدانه العراق وكما ياتي :
 تقوم دائرة المخطوف بمفاتحة مديرية السفر لالستعالم من المطارات والمنافذ الحدودية حول
ذلك مع درج المعلومات التالية :االسم الكامل للموظف المفقلود  ،اسلم االم  ،العنلوان الكاملل،
رقم الجواز ان وجد.
 التعاون مع مطاري اربيل والسليمانية عن طريق اقليم كردستان وممثليتها في االمانلة العاملة
لمجلس الوزراء للتأكد من عدم مغادرة المدعي فقدانه العراق عن طريقها.
كمللا يللتم مطالبللة ذوي المختطللف بمراجعللة المحكللام المختصللة الصللدار قللرار قضللائي بثبللوت موتلله
حقيقية او حكما عند انتهاء المدد المحددة في المادة ( )93من قانون رعاية القاصرين رقلم ( )75لسلنة
 1951والذي يعد من غاب او فقد متوفي بعد مضي سنتين على اعلالن فقلده او مضلي اربلع سلنوات،
وهذا يعود الى ما تقرره المحكمة المختصة استنادا الى قرار مجلس شلورى الدوللة رقلم ()2119/47
في .2119/7/6
مالحظللة :ان انجللاز المعللامالت التقاعديللة للموظللف المخطللوف غيللر محللددة بفتللرة زمنيللة معينللة كللون
المستمسكات المطلوبة من ذويه تتطلب المصادقة من قبل المحاكم المختصة ،والدوائر االخرى ،حيث
ال يمكن انجاز معاملته التقاعدية اال بتوفر كافة المستمسكات المطلوبة اعاله.

خامسا :إجراءات قسم شؤون الطلبة في المعاهد النفطية
تقوم المعاهد سنويا باستقبال اعداد من الطلبة عن طريلق التقلديم المباشلر ملـن قبلـل خريجلي الدراسلة
االعدادية الفـرع العلمـي فقلـط ضلمن خطلة معلـدة لهلـذا الغلرض ومصلادق عليهلا ملن قبلل وزارة اللنفط
وتقوم المعاهد باتخاذ الخطوات التالية إلكمال معاملة تقديمهم للمعهد وكما يلي:
أ .اجراءات التقديم للمعهد
 .1اصللـدار امللـر اداري بتشللكيل اللجللان العليللـا واللجللـان الفرعيـللـة لتوزيللـع مهللام العمللل كللال حسللب
الواجبات المكلفة بها مع مراعاة خاصية كل لجنة لترتيب وتنظيم اآلليلات المتخلذة وملن هلذه اللجلان
(اللجنة العليا ،لجنة تسليم واستالم االستمارات ،لجنة ترحيل المعلومات الى الحاسلبة ،لجنلة المقابللة
واللياقة البدنية).
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 .2اعللداد دليللل ارشللادي للطالللب المتقللدم الللى المعهللد يحتللوي علللى شللروط وضللوابط التقللديم وكافللة
االجللراءات التللي يحتاجهللا لملللئ اسللتمارة التقللديم (الكترونيللا) لغللرض تللوفير التفاصلليل الضللرورية
للطالب المتقدم وتعريفه باالجراءات التي تسهل عملية تقديمه الى المعهد وقبل فترة مناسبة.
 .3يتم اإلعلالن فلي وسلائل االعلالن المختلفلة (الصلحف ،الفضلائيات ،االذاعلات ،الموقلع االلكترونلي
للمعهللد) بالبللدأ بالتقديللـم الللـى تلللك المعاهللد لتسللـجيل قبولهللـم قبللـل اسللبوع مللن البللدأ بملللئ اسللـتمارات
القبـول لكي يكون المتقدم الى المعهد على دراية ومعرفة تامة بالضوابط والشـروط المطلوبة.
 .4يقوم الطالب المتقلدم للمنافسلة عللى القبلول فلي المعهلد بمللئ االسلتمارة االلكترونيلة والتلي تحتلوي
على البيانات الضرورية التي تثبت (شخصية الطالب) لغلرض اعتمادهلا الحقلا فلي عمليلة التسلجيل
مع احتفاظ الطالب بنسخة مطبوعة من االستمارة لغرض المراجعة.
 .5فرز الطلبة المقبولين (ذكور واناث) وحسب مجموع تخرج الطلبة من االعدادية مرتبة تنازليا.
 .6اعتمللادا علللى خطللة الللوزارة يللتم نشللر اسللماء الطلبللة المقبللولين (قللوائم) فللي مقللر المعهللد والموقللع
االلكتروني له ،ونشر اسماء (االحتيلاط) لغلرض تلوفير بلديل للطاللب المقبلول فلي المعهلد عنلد علدم
مراجعته ،مع نشر اسماء الطلبة (غير المقبولين) واسباب عدم القبول.
 .7نشر توقيتات لمراجعة الطلبة المقبولين االصليين والطلبة االحتياط الكمال متطلبات القبول.
ب .اجراءات تسجيل الطلبة المقبولين
تبدأ عملية تسجيل الطلبة المقبولين من خالل:
 .1مراجعلللة لجنلللة تلللدقيق ومطابقلللة بيانلللات الطلبلللة المقبلللولين بعلللد تقلللديم الطاللللب السلللتمارة التقلللديم
المطبوعة.
 .2اعطاء الطالب المقبول دليل يوضح عملية التسجيل ونبذة عن االختصاصات الدراسية.
 .3مراجعة مراكز التسجيل /قسم شؤون الطلبة ،لغرض تسليم االضبارة للطالب والتي تحتوي على:
أ .االستمارة المطلوب ملئها من قبل الطالب.
ب .وثيقة تخرج من االعدادية التي تخرج منها الطالب.
ج .طلب انجاز الكفالة القانونية.
د .استمارة التوزيع على االختصاصات الدراسية ،مع نبذة مختصرة عن االختصاصلات الدراسلية
في المعهد يتم توزيعها من قبل لجنة المقابلة واللياقة البدنية.
 .4يتم تدقيق مستمسكات الطالب وجرد النواقص واستالم االضبارة من الطالب.
 .5اصدار احصائية بالطلبة المقبولين لمتابعة اعداد الطلبة المسجلين وبشكل يومي.
 .6بعد اكتمال عمليلة التسلجيل تبلدأ عمليلة توزيلع الطلبلة عللى االختصاصلات وحسلب معلدل الطاللب
ورغبته وتعلن القوائم داخل اروقة المعهد وعلى الموقع االلكتروني الرسمي للمعهد.
 .7تزويد الطالبة باستمارة مباشرة في االختصاص المقبول فيه لغرض تحديلد الطلبلة اللذين يباشلرون
في االختصاصات الدراسية وتاريخ المباشرة.
 .5مراجعة الطالب المباشلر قسلم شلؤون الطلبلة (شلعبة التسلجيل) لغلرض اكماتلل المعلامالت تسلجيل
قبوله في المعهد وفق االستمارات الخاصة لتسجيل قبول الطالب وذللك السلتبعاد غيلر اللراغبين فلي
المباشرة في المعهد والخوض في اجراءات التسجيل من الكفالة والتعهدات وما شابه ذلك.
ج .اجراءات تقديم كفاالت الطلبة المقبولين
يتم تشكيل لجنة خاصة تسمى اللجنة القانونية للمصادقة على كفاالت الطلبلة المقبلولين فلي المعهلد
وفق االجراءات التالية:
 .1يتم االعالن عن المستمسكات الضرورية الخاصة بالطالب والكفيل ضمن اسلتمارة تلوزع ملن
قبل قسم ادارة الطلبة في المعهد عند قبول الطالب فيها بالتنسيق مع الوحدة القانونية فيما يتعلق
بالنسبة للمستمسكات الخاصة بالكفالة.
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 .2حضللور الكفيللل والطالللب شخصلليا امللام اللجنللة لملللئ االسللتمارة الخاصللة بالطالللب والكفيللل
والتوقيع عليها من قبلهم.
 .3احاللة الكفللاالت بعلد اكمالهللا والمصلادقة عليهللا ملن قبللل قسلم ادارة الطلبللة فلي المعهللد بموجللب
مذكرات رسمية تصدر من القسم او الشعبة القانونية لالحتفاظ بها في اضابير الطلبة.
 .4اما الطلبة (اعادة للمقاعد الدراسية) فيلتم تنظليم كفاللة جديلدة بلنفس االجلراءات المتبعلة للطلبلة
الجدد.
د .االجراءات الخاصة بالطلبة الراسبين والمرقنة قيودهم
 .1يقللوم القسللم المعنللي بمخاطبللة وحللدة شللؤون الطلبللة يللدون فيهللا اسللم الطالللب الغائللب وعللدد سللاعات
الغياب والمواد التي غاب عنها الطالبة.
 .2بعد التأكد من نسب الغياب حسب التعليمات والضوابط ،يتم اصدار اوامر ادارية للطلبلة الراسلبين
بسللللبب الغيللللاب ويللللوزع االمللللر االداري بعللللدج توفيعلللله مللللن مللللدير المعهللللد لالقسللللام والشللللعب
(المالية/القانونيللة/العلمي المعني/التدقيق/التللدريب الميللداني) وتحفلل نسللخة منلله فللي وحللدة ادارة
الطلبة ونسخة في اضبارة الطالب.
 .3اصللدار اوامللر اداريللة بحللق الطلبللة المرقنللة قيللودهم بسللبب الرسللوب او الحللاالت االخللرى وبللنفس
االجراءات اعاله.
 .4يتم مراجعة الطالب والكفيل الوحدة القانونية في المعهد خالل ( )11-7ايام لتسديد المبالغ المترتبة
بذمته ويتم اعداد مذكرة مبينا فيهلا المبللغ الواجلب التسلديد وملن ثلم يحلال اللى الوحلدة الماليلة ويلتم
التسديد فيه.
 .5بعد تسديد المبلغ في الشعبة المالية يلتم اعطلاء وصلل قلبض اللى الطاللب او الكفيلل وتلتم مراجعلة
الطالب الى الوحدة القانونية في المعهد مع وصل قلبض بعلد ان التأكلد ملن تسلديد المبللغ يلتم اعلداد
كتاب براءة ذمة الى دائرة الكفيل وتعطى نسخة منه الى الجهات التالية (دائلرة التسلجيل العقلاري،
دائلرة المللرور العاملة ،مصللرف الرافلدين العللام ،الطالللب) العالمهلم ببللراءة الذملة بالنسللبة للكفيللل
والطالب وايقاف االجراءات القانونية بحقهم.
 .6فللي حالللة عللدم مراجعللة الطالللب والكفيللل يللتم اعللداد انللذار مللن قبللل الوحللدة القانونيللة وفقللا لقللانون
تحصليل اللديون الحكوميللة رقلم ( )56لسلنة  1977المعللدل والمبلغلة اللى الطالللب والكفيلل وتكللون
فترة االنذار ( )11ايام استنادا الى القانون اعاله.
 .7بعد انتهاء فترة االنذار يقوم المعهد باعداد اوامر الحجز استنادا الى القانون اعاله.
هـ .االعتراض على نتائج القبول
توفر المعهد امكانية االعتلراض عللى نتلائج القبلول ملن حيلث مجملوع اللدرجات حيلث ان المعلوملات
التللي توفرهللا قاعللدة البيانللات هللي البيانللات التللي قللام الطالللب بادخالهللا والمعهللد غيللر مسللؤول عللن دقللة
المعلومات وبالتالي يؤدي ذلك الى الغاء قبول الطالب وفق التعليمات النافلذة لمعاهلد اللنفط واجلراءات
االعتراض هي:
 .1تقديم المعترض استمارة الى قسم شؤون الطلبة بشكل مباشر لغرض تدقيق البيانات وتصحيحها.
 .2تقديم المستمسكات االصلية ونسخة ملونة منها لغرض التدقيق.
 .3يقوم قسم شؤون الطلبة بتقديم نتائج تدقيق االعتراض واعالم الطالب.
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سادسا :اجراءات سير عمل المناقصات والطلبيات

 -1المرحلة االولى ( االعداد )
أ .يتم اعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للطلبية او المشروع المطلوب يتم المصادقة عليها
من قبل رئيس جهة التعاقد او من يخوله ليتم ادراجها ضمن الخطة.
ب .يتم اعداد جداول كميات مفصلة وخرائط وفق الحاجة واحالتها الى القسم المعني باحتساب
الكلفة التخمينية واستحصال موافقة الجهات العليا على توفير التخصيص المالي وادراجها
ضمن خطة العمل السنوية.
ج .بعد موافقة الجهات العليا على تنفيذ الطلبية تتم احالتها الى القسم المعني العداد شروط
المناقصة واالعالن عنها في ثالث صحف رسمية يومية والموقع االلكتروني الخاص
بالوزارة او الشركة اضافة الى نشرها في لوحة االعالنات في استعالمات التشكيل النفطي
وهذا في حالة استخدام اسلوب الدعوة العامة في تنفيذ الطلبية.
د .في حال استخدام اسلوب الدعوة المباشرة للمواد االحتكارية يتم استحصال موافقة السيد وكيل
الوزارة.
ه .وفي حالة استخدام الدعوة المباشرة لمجموعة شركات يتم استحصال موافقة مدير عام
الشركة في حالة كون الكلفة التخمينية ضمن صالحيته لحد ثالثة ماليين دوالر امريكي
للطلبيات التشغيلية ولحد عشرة ماليين دوالر امريكي للطلبيات االستثمارية ،وفي حالة كون
الكلفة التخمينية خارج صالحية مدير عام الشركة يتم استحصال موافقة السيد الوزير او من
يخوله.
 -2المرحلة الثانية ( االعالن واستالم العروض )
أ .مراعاة الضوابط والتعليمات في مضمون اعالن المناقصة و االشارة الى :
 وصف موجز للمشروع او الطلبية .
 تحديد المنشأ المطلوب والمواصفات .
 تحديد تاريخ الغلق .
 تحديد درجة التصنيف المطلوبة للمقاولين او المجهزين .
 تحديد رقم المناقصة او الطلبية.
 تقديم تأمينات اولية على شكل مبلغ مقطوع بنسبة من ( )%3-%1من الكلفة التخمينية
على شكل صك مصدق او خطاب ضمان من احدى المصارف المعتمدة وفق نشرة البنك
المركزي.
 تقديم كتاب عدم الممانعة من االشتراك بالمناقصة من الهيأة العامة للضرائب.
 تحديد ثَمن مستندات المناقصة وانها غير قابلة السترداد.
 تحديد موقع و الجهة المسؤولة عن بيع مستندات المناقصة وموقع استالم العروض.
 تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الفني لالجابة على استفسارات المقاولين قبل سبعة
ايام من تاريخ الغلق.
ب .مراعاة الضوابط فيما يخص التعليمات المقدمة الى المناقصين و باالخص:
 المبادئ االساسية للعقد وكيفية دفع االجور او المبالغ .
 ارفاق ما يؤيد تنفيذ االعمال المماثلة ومن جهات حكومية حصرا.
 تحديد آلية احتساب الغرامات التأخيرية و مبالغها.
 تحديد اآللية المعتمدة في احتساب النسب الترجيحية الغراض الترسية المعتمد عليها في
تحليل العطاءات .
 جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءا على اسباب مبررة.
 مصادرة التأمينات االولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ
بكتاب االحالة.
 يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختالفه مع السعر المدون رقما كما يعول على
سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 ال يجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة
الواحدة.
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 الطلب من مقدم العطاء بيان مؤهالت الكادر الفني المتفرغين وغير المتفرغين العاملين
لديه.
 تقديم ما يشير الى حذف البطاقة التموينية او تقديم تعهد خطي بذلك من قبل المدير
المفوض للشركة وذلك حسب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ()41251
في .2111/11/23
ج .االجراءات المتبعة في بيع وثائق المناقصة :
 حضور المقاول اوالمجهز او المدير المفوض للشركة او احد المؤسسين للشركة او
الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وابراز ما يثبت ذلك الى القسم المعني ببيع
مستندات المناقصة .
 في حال نية الشركة االجنبية التي ال تمتـــلك فرع في العـــراق االشتـــراك في المناقصة
يجب تقديم تخويل من الشركة باسم ممثل الشركة وعلى يكون التخويل مصـــادق عليه
من وزارة الخارجية ومن السفـــارة العراقيــة في دولة تلك الشركة .
 في حال نية الشركة الحكومية االشتراك في المناقصـــة يجب تقديــم تخويل رسمي
للموظف المخول بشـــراء وثائــــق المناقصة وعلى ان ترفــــق نسخـــة من التخويل مع
االوليات ،علما ال تتم االحالة على الشركات الحكومية ما لم يكن لديها تخصص في
مجال عملها لمواد الطلبية ال يقل عن (.)%25
 يتم اعداد مذكرة من القسم المعني ببيع مستندات المناقصة الى القسم المالي لغرض
استيفاء مبلغ الوثائق وبموجب وصل قبض .
 يتم تزويد المقاول او المجهز بوثائق المناقصة عند تقديم وصل القبض الصادر من القسم
المالي وعلى ان يثبت توقيعه وختم الشركة او المكتب على نسخة الوصل باستالم
الوثائق ويحف مع االوليات.
 يقوم مقرر لجنة فتح العطاءات باستالم العروض ووضعها في الصندوق الخاص مع
تسجيل المعلومات المطلوبة في سجل خاص مع تنظيم وصل استالم بنسختين االولى
للمقاول او المجهز والثانية يثبّت فيها ختم وتوقيع المقاول او المجهز وتحف مع
االوليات.
 -3المرحلة الثالثة ( فتح و تحليل العطاءات )
أ .حال انتهاء موعد الغلق او بداية الدوام الرسمي لليوم الذي يليه وبموافقة رئيس جهة التعاقد
او من يخوله تجتمع لجنة فتح العطاءات بكافة اعضائها ولرئيس اللجنة استكمال الغياب من
االعضاء بنفس االختصاص وبموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله ويتم انجاز المهمة في
مدة ال تتجاوز عن ثالثة ايام.
ب .فتح المجال امام المناقصين لحضور عملية فتح العطاءات وعلى ان تكون بشكل علني و
شفاف وواضح.
ت .تثبيت ختم لجنة الفتح على كافة اوراق العطاءات مع تثبيت اسم وتوقيع رئيس واعضاء لجنة
الفتح على جدول الكميات المسعر المقدم من قبل المناقصين.
ث .من مهمة لجنة فتح العطاءات بيان العطاءات التي لم ترافق معها التأمينات االولية المطلوبة،
مع عدم استالم اي عطاء بعد موعد غلق المناقصة.
ج .ينظم محضر خاص ويثبت اسم وتوقيع رئيس واعضاء لجنة الفتح مع رقم وتاريخ االمر
االداري الخاص بتشكيل اللجنة ويشمل المعلومات الكاملة لكل عطاء وباالخص:
 تاريخ تقديم العطاء .
 موعد نفاذ العطاء ومبلغه .
 المستمسكات المرفقة ومدى تغطيتها لشروط االعالن .
 عدد اوراق العطاء .
ح .تحال كافة االوليات والعطاءات الى لجنة تحليل ودراسةالعطاءات .
خ .تتم دراسة وتحليل العطاءات من قبل اللجنةالمختصة وذلك وفق المعايير الترجيحية المدرجة
ضمن التعليمات المقدمة للمناقصين وفي حال الحاجة الى رأي الجهات الفنية المختصة تتم
مفاتحتهم من قبل رئيس لجنة التحليل والدراسة مع حف نسخة من االوليات.
د .مراعاة الضوابط والتعليمات فيما يخص دراسة وتحليل العطاءات وباالخص التاكد من:
 صحة صدور المستمسكات المطلوبة (هوية تصنيف ,هوية مقاولين ,تأمينات اولية).
 مبلغ فقرات جدول الكميات والمبلغ الكلي للعطاء المقدم وتاريخ النفاذية .
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ذ .تنظيم جدول ومحضر خاص بلجنة تحليل ودراسة العطاءات ويتضمن اسماء الشركات
ومبلغ عطاءاتهم والدرجة الترجيحية (للطلبيات الخاصة بالمواد الكيمياوية) والمطابقة
الحاصل عليها مع تثبيت التوصية باالحالة وذكر الشركة المرشحة بشكل واضح مع ذكر
االسباب .
ر .في حدود الصالحيات تتم المصادقة على االحالة من قبل رئيس جهة التعاقد او من يخوله
وتحال كافة االوليات الى االقسام المعنية (المشاريع ،الخدمات ،المواد )....الستكمال
اجراءات اعداد كتب االحالة مع قيام لجنة الدراسة والتحليل بمفاتحة الهيأة المالية العادة
التأمينات االولية للمناقصين غير الفائزين باالحالة.
ز .تقوم االقسام المعني (المشاريع ،الخدمات ،المواد )....باعالم المناقص الفائز باالحالة وتقديم
التأمينات النهائية (كفالة حسن االداء) وباقي الرسوم االخرى خالل مدة ال تتجاوز ()14
يوما ،ويتم اعالم المناقصين للعقود الخارجية عن طريق البريد االلكتروني ويتم االنذار
خالل ( )15يوم.
س .قيام قسم العقود باعداد صيغة عقد (تجهيز او مقاولة) بالتنسيق مع التدقيق الداخلي والجهات
الفنية  ،وتكون المباشرة بالعمل االكتي:
 عقود المقاوالت /خالل عشرة ايام من تاريخ المصادقة على العقد.
 عقود التجهيز المحلي /من تاريخ مصادقة القسم القانوني على العقد.
 عقود االستيراد /من تاريخ االعتماد المستندي وتبليغ المجهز بفتح االعتماد.
 -4المرحلة الرابعة (مرحلة التنفيذ واالنجاز)
أ .في حالة عقود التجهيز او العقود االستيرادية تكون االجراءات :
 تقديم المستندات الالزمة والمثبتة في العقد (مستندات الشحن والتأمين والتغليف  ...الخ)
وذلك وفق بنود العقد وشروط االعتماد المستندي لغرض صرف الدفعة االولى .
 تقديم شهادة المنشأ مصادق عليها من وزارة الخارجية والسفارة العراقية في تلك الدولة
وفق التعليمات والضوابط .
 تجهيز مواد العقد وحسب موقع االستالم المتفق عليه ( )CIP, CIFواعداد محضر من
قبل لجنة استالم اولي تثبت فيه المعلومات المطلوبة .
 تتم مطابقة المواد المجهزة من قبل اللجنة المختصة (لجنة الفحص والمطابقة) واعداد
محضر استالم نهائي لمواد العقد وخالل المدة المحددة في العقد وعليه يتم صرف
مستحقات المجهز .
 عند انتهاء فترة الضمان (ان وجدت) في العقد يقدم المجهز طلب الطالق مبلغ التأمينات
النهائية وعلى ان يتم تأييده من القسم المعني بمواد العقد.
ب .في حالة عقود المقاوالت العامة تكون االجراءات :
 تتم المباشرة وفق محضر مشترك عند تسليم الموقع للمقاول وضمن المدة المحددة في
العقد .
 يتم صرف مستحقات المقاول وفق بنود العقد ويتم عن طريق تقديم طلب بصرف سلفة
من قبل المقاول مشروطة بتأييد انجاز العمل وفق المواصفات المطلوبة من قبل اللجنة
المشرفة او المهندس المقيم وعلى ان تدقق اوليات السلفة من قبل قسم التدقيق الداخلي
قبل اطالق السلفة .
 يتم اطالق اخر سلفة عند تأييد االنجاز واستالم العمل اوليا وذلك بموجب تأييد لجنة فنية
مختصة تشكل لهذا الموضوع .
 يتم اطالق مبلغ التأمينات النهائية عند انتهاء مدة الصيانة وبطلب من المقاول يتم تأييده
من القسم المعني بصيانة العمل وموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله وحسب
الصالحيات.
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سابعا :االجراءات المتخذة بعدم تعارض خطوط األنابيب مع المنشآت العامة
والخاصة
يمنح قسم الهندسة المدنية موافقة علدم تعلارض خطلوط األنابيلب ملع المنشلات التلي يلراد تشلييدها
كـ(دار سكنية – حقول دواجن – محطات تعبئة وقود أو أية منشآت أخرى).
أ .المتطلبات الخاصة بالمعاملة:
 .1كتاب خطاب من جهة رسمية يطلب عدم التعارض.
 .2خارطة مثبت عليها تفاصيل القطعة والمقاطعة ومسقط عليها موقع المنشأة المطلوب.
 .3يجب أن تكون الخارطة المرسلة إلى شركتنا مشبكة باإلحداثيات الجغرافيلة العالميلة (الدوليلة)
 U.T.Mومختومة من قبل الجهة الصادر منها الخارطة.
 .4سند ملكية بالعقار (واذا كان الجهة الطالبة حكومية فال حاجة للسند).
ب .اإلجراءات الخاصة بتمشية المعاملة:
 .1تدقيق موقع المنشلأ المطللوب والمثبلت بالخارطلة المرفقلة ملع الطللب عللى الخلرائط المتلوفرة
لللدينا والمثبللت عليهللا مسللارات األنابيللب النفطيللة وبموجللب اإلحللداثيات ومللن خالللله يتبللين لنللا
المسافة الفعلية بين موقع المنشأ ومسارات األنابيب.
 .2في حالة وجود المسافة المطلوبة عن االنبوب (خارج المحرم) تتم مفاتحة الشركات واللدوائر
النفطية في المحافظة الستحصال موافقتها.
 .3بعللد استحصللال موافقللة الشللركات والللدوائر النفطيللة فللي المحافظللة يللتم مللنح الموافقللة علللى
المشروع للجنة الطالبة.
 .4في حالة وجود تحف من احدى الشركات فتتم مفاتحة الدائرة القانونية فلي وزارة اللنفط البلداء
رأيها ومن ثم يتم تبليغ الجهة الطالبة بالرأي النهائي (الموافقة من عدمها).
 .5في حال كون الموقع المطلوب داخل محرمات االنابيب النفطية تلتم اجابلة الجهلة الطالبلة بعلدم
الموافقة.
 .6فللي بعللض الحللاالت يللتم اجللراء كشللف مللوقعي للتاكللد مللن عللدم التعللارض مللع خللدمات شللركتنا
النفطية وذلك كون المسافة على الخارطة بين الموقع والى االنبوب قريب جدا.
ج .مواقع استالم المعامالت
 .1محافظات (البصرة ،ذي قار ،المثنى) :يتم استالم المعاملة ابتداءا من قبل شركة نفلط الجنلوب
او فروعهللا وتقللوم تلللك الشللركة بمفاتحللة بقيللة الشللركات النفطيللة فللي المحافظللة (ومنهللا مواقللع
شركة خطوط االنابيب النفطية في تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شلركة نفلط الجنلوب بملنح
الموافقة.
 .2محافظلة ميسلان :يلتم اسلتالم المعامللة ابتلداءا ملن قبلل شلركة نفلط ميسلان وتقلوم تللك الشللركة
بمفاتحة بقية الشركات النفطية في المحافظة (ومنها مواقع شركة خطوط االنابيب النفطيلة فلي
تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شركة نفط ميسان بمنح الموافقة.
 .3محافظللة واسللط :يللتم اسللتالم المعاملللة ابتللداءا مللن قبللل شللركة نفللط الوسللط وتقللوم تلللك الشللركة
بمفاتحة بقية الشركات النفطية في المحافظة (ومنها مواقع شركة خطوط االنابيب النفطيلة فلي
تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شركة نفط الوسط بمنح الموافقة.
 .4محافظات (كركوك ،نينوى ،صلالح اللدين) :يلتم اسلتالم المعامللة ابتلداءا ملن قبلل شلركة نفلط
الشمال او فروعها وتقلوم تللك الشلركة بمفاتحلة بقيلة الشلركات النفطيلة فلي المحافظلة (ومنهلا
مواقع شركة خطوط االنابيب النفطية في تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شلركة نفلط الشلمال
بمنح الموافقة.
 .5محافظللة بغللداد :يللتم اسللتالم المعاملللة مللن مقللر شللركة خطللوط االنابيللب النفطيللة ومفاتحللة بقيللة
الشركات النفطية في بغداد وتقوم الشركة اعاله بمنح الموافقة.
 .6محافظات (ديالى ،االنبار ،بابل ،الديوانية ،كربالء ،النجف) :يلتم اسلتالم المعامللة ابتلداءا ملن
قبل مواقلع شلركة خطلوط االنابيلب النفطيلة فلي كلل محافظلة التلي يقلع فيهلا الموقلع المطللوب
الموافقة عليه ،ثم يقوم باجراء الالزم بعد تدقيق الخارطة المشبكة واجراء الكشف الموقعي.
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ثامنا :االجراءات المتخذة لتدريب طلبة الكليات والمعاهد
يقوم القسم المعني (الدراسات والتخطيط والمتابعة او التلدريب) فلي التشلكيالت النفطيلة بنشلاطات
مختلفللة تتعلللق بعمللل الشللركة ومتابعللة إعمالهللا المختلفللة اضللافة الللى تللدريب طللالب المعاهللد والكليللات
خالل العطلة الصيفية للطلبة وكما يأتي:
أ .تدريب طلبة الكليات والمعاهد
 .1استالم كتب رسمية من الكليات والمعاهد بأسماء الطلبة المتدربين وقبل فترة مناسبة اللى اللدوائر
المعنية بالتدريب.
 .2يتم ارسال كتاب رسمي الى الكليات والمعاهد يتضمن الموافقة على تدريب الطلبة مثبت فيه اسلم
المشرف العلمي على التدريب او االعذار عن تدريبهم.
 .3يقوم القسم المعني بتوزيعهم على المواقع داخل الشركة أو المواقع التابعة لها.
 .4يتم توجيه األقسام بتدريبهم عن طريق مذكرات داخلية وحسب االختصاصات.
 .5يتم متابعة تدريبهم وتقييمهم لحين انتهاء فترة التدريب من قبل الجهة التي تتلولى عمليلة التلدريب
وتتم المصادقة من قبل وحدة التدريب.
 .6يتم ارسال استمارات تقييم إلى المعاهد والكليات التي يدرسون فيها بموجب كتب رسمية.
ب .طلبة البحوث والدراسات العليا الدارسين على نفقة الدولة
 .1إعللالم دائللرة الدراسللات والتخطلليط والمتابعللة التابعللة لللوزارة الللنفط او مركللز البحللث والتطللوير
النفطي عن موضوع البحث بالتنسيق مع الجامعة التي يدرس بها طاللب البحلث وامكانيلة تسلهيل
مهمة طالب الدراسات العليا لغرض تزويده بالبيانات المطلوبة.
 .2تقوم اللجنة العلمية بالتنسيق مع الجهات التي تخلص موضلوع البحلث وذللك تزويلده بالمعلوملات
المطلوبة مع تسهيل المستلزمات المطلوبة إلنجاز البحث.
 .3يعين منسق للبحث من الشركة وذلك للمتابع مع طالب البحث كافلة االملور المتعلقلة ملع مراجعلة
كافة البيانات واإلحصائيات المطلوبة منه.
 .4يقللوم منسللق البحللث باإلشللراف علللى بحللث الطالللب مللن الناحيللة العلميللة وخالصللة البحللث ومللدى
االستفادة منه في هذه الشركة.
 .5يتم تزويد مركز البحث والتطوير النفطي بالخطلة البحثيلة السلنوية للشلركة ويشلار اللى مواضليع
بحوث الدراسات العليا المطلوب انجازها والتعاقد عليها ويتولى المركز اعاله مهمة التنسليق ملع
الجامعات بهذا الخصوص.
 .6تقوم اللجنة العلمية في الشركة بالمتباعة والتنسيق بين البلاحثين وهيئلات واقسلام الشلركة لتسلهيل
مهملللتهم وتزويلللدهم بالبيانلللات المطلوبلللة عللللى ان يلللنظم عقلللد بلللين الطلللرفين وحسلللب التعليملللات
والضوابط المركزية.
 .7يخصص مشرف ومنسق من داخل الشركة لغرض متابعة البحوث المشار لها في الفقلرة السلابقة
وقياس مدى تقدم مراحل االنجاز فيها اضافة الى متابعة المستحقات المالية الخاصة بها.
ج .التعاقد مع طلبة الدراسات العليا في الجامعات
 .1استالم كتاب من مركز البحث والتطوير النفطي تخص العناوين المقترحة للشركة والتعاقد عليها
كمشاريع دراسات عليا لشهادات الماجستير والدكتوراه.
 .2بعد دراسة عناوين الدراسات بشكل جيد لبيان امكانية االستفادة منها كمشاريع دراسات عليا ،يتم
التعاقد مع الجامعة وفق استمارة معدة من قبل مركز البحث والتطوير النفطي.
 .3مخاطبة مركز البحث والتطوير النفطي بالعناوين التي تالئم الشركة.
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تاسعا :ضوابط وشروط إنشاء محطات تعبئة الوقود وساحات الغاز والنفط
 .1يسمح لإلفراد والشركات (العراقي/الشخص الطبيعي أو االعتباري) بتقديم طلب تشييد محطة تعبئة
وقود أو ساحة غاز ونفط وان يتولى إدارة المحطة بنفسه أو من يمثله قانونا (وبإمكان غير
العراقيين أفرادا) وشركات التقديم بموجب قوانين االستثمار النافذة.
 .2ان يتملك صاحب المشروع قطعة ارض مطابقة لشروط وضوابط إقامة وتشغيل محطات تعبئة
الوقود وساحات الغاز والنفط الواردة بالالئحة التنظيمية المرفقة أو لديه عقد إيجار طويل األمد
(مساطحة) ال يقل عن ( )11عشر سنوات مصدق من قبل الجهات ذات العالقة في البلدية ،التسجيل
العقاري أو كاتب العدل لألراضي العائدة إلى الغير أو األشخاص وال يروج الطلب بخالف ذلك وال
يتم منح أي كتاب تأييد من الشركة لغرض الحصول على قطعة ارض.
 .3تقديم دراسة عن الجدوى االقتصادية إلقامة الشروع مع تقرير األثر البيئي معدة من قبل احد
المكاتب االستشارية المتخصصة.
 .4ان يمتلك صاحب المشروع احد الزوجين أو األقارب من الدرجة األولى أو احد الشركاء وسائل
نقل خاصة بنقل المنتجات النفطية مسجلة بأسمائهم أو من خالل التعاقد مع شركات نقل متخصصة
ومجازة رسميا.
 .5يتعهد صاحب المشروع بما يلي :
أ .ان تكون لديه القدرة المالية إلنشاء وانجاز المحطة وفق التصاميم والمواصفات الواردة في
الالئحة التنظيمية ( ملحق المعايير التصميمية لمحطات الوقود).
ب .ان يلتزم بتأمين كافة الخدمات الرئيسية وكل ما يتعلق بإنشاء وتشغيل المحطة .
ج .ان يلتزم بتجهيز المحطة بكافة المعدات االختصاصية (المدنية ،الميكانيكية ،الكهربائية،
اآلالت الدقيقة...،الخ) المعتمدة والمصادق عليها من قبل الجهات الفنية االختصاص في شركة
توزيع المنتجات النفطية باستخدام التقنية الحديثة ووفقا للمواصفات والمعايير الهندسية.
 .6يتم الكشف الموقعي على قطة األرض المقترح إنشاء المحطة أو الساحة عليها من قبل لجنة فنية
من ( الفرع المعني) وبحضور مساح من التخطيط العمراني أو البلديات للمحافظات لتثبيت حدود
القطعة وتأشير المحددات الموقعية والبيئية والمسافات بينها وبين اقرب محطة تعبئة وكذلك
المحددات األخرى المشار إليها في الملحق رقم (.)2
 .7في حالة مطابقة قطعة األرض لكافة الشروط والضوابط واستحصال الموافقة المبدئية يتم ما يلي :
أ .في حالة الموقع داخل حدود البلدية وضمن التصميم األساس يتم استحصال تأييد ودائرة
التصميم في أمانة بغداد للمحطات والساحات في العاصمة اما المحطات العائدة للبلديات
األخرى يتم استحصال موافقة البلديات والبيئة ومديرية التخطيط العمراني .
ب .بالنسبة إلى المحطات والساحات خارج حدود التصميم األساس يتم استحصال موافقة لجنة
تخصيص األراضي لمشاريع التنمية واالستثمار عن طريق مديرية التخطيط العمراني في
المحافظات.
 .5االلتزام إلنشاء المشروع وفق عقد تنفيذ وإشراف من قبل احد الشركات المقاوالت المتخصصة
والرصينة النجازها وفق المواصفات والمعايير الهندسية المصادق عليها في التصميم مع تزويد
الجهات الفنية (الهيئة الهندسية أو الفرع المعني) في شركة التوزيع بالتقارير الفنية الدورية لمراحل
تنفيذ المشروع.
 .9يلتزم صاحب المشروع بإنشاء وتشغيل المحطة في مدة أقصاها (سنة ونصف) و(تسعة أشهر)
للساحة من تاريخ توقيع عقد التشييد.
 .11يمكن إقامة محطات الوقود والساحات على الشوارع الرئيسية التي ال يقل عرضها عن
(21م) وتصنف محطات الوقود وفقا لما مدرج أدناه:
أوال :داخل حدود البلدية
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المحطـــــات:
.1
أ .ان ال تقل مساحة القطعة المخصصة إلنشاء محطة تعبئة جديدة عن (611م ) ستمائة
متر مربع ولمنتوج واحد ( بنزين) وان ال تقل الواجهة عن (21م) وان ال تقل عن
(511م )2لمنتوج زيت الغاز وان ال تقل واجهتها عن (25م) وان تكون القطعة منتظمة
الشكل.
2
ب .ان ال تقل مساحة القطعة عن (111م ) لمنتوجين ( بنزين ونفط ابيض) أو ( زيت
الغاز ونفط ابيض ) وان ال تقل واجهتها عن (31م) وتكون منتظمة الشكل.
ج .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1211م )2ألف ومائتان متر مربع وان ال تقل واجهتها
عن (31م) لمنتوجين ( البنزين وزيت الغاز) وان تكون منتظمة الشكل.
د .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1411م )2ألف وأربعمائة متر مربع وان ال تقل واجهتها
عن (31م) ولثالثة منتجات ( بنزين وزيت الغاز ونفط ) وان تكون منتظمة الشكل.
هـ .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1111م )2ألف متر مربع وان ال تقل واجهتها عن 31م)
لمنتوج الغاز السائل ( )LPGلتعبئة السيارات وان تكون منتظمة الشكل.
مالحظة :في حلة الحاجة إلى فتح منفذ لتعبئة السيارات بالغاز السائل (  )LPGفي المحطات
( أ  ،ب  ،ج ،د) الواردة أعاله تضاف مساحة ( 1111م )2ألف متر مربع لمساحة المحطات.
 .2الساحات :ان ال تقل مساحة قطعة األرض عن (1111م )2لساحة النفط والغاز و (511م)2
لساحة مفردة لكل منتوج نفط أو غاز.
ثانيا :خارج حدود البلدية
2
أ .ان ال تقل مساحة القطعة إلنشاء محطة ( متكاملة) عن ( )2411ألفان وأربعمائة م وان
تكون واجهتها ال تقل عن (31م) ومنتظمة الشكل وفي حالة الحاجة إلى فتح منفذ لتعبئة
السيارات بالغاز السائل ( )LPGلتكون المحطة نموذجية ( )2511ألفان وخمسمائة م.2
ب .ان ال تقل مساحة القطعة المخصصة إلنشاء ساحة الغاز والنفط عن (1111م )2وال يجوز
ان تكون ساحة منفردة لكل منتوج.
 .11المسافات بين المحطات:
اوال :داخل حدود البلدية:
أ .ان ال تقل المسافة بين محطة وأخرى عن (751م) في نفس االتجاه على الشارع الواحد.
ب .يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية على ان يقل عرض كل الشارعين
عن (21م )2وان ال تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عن التقاطع الرئيسي إلى محور
المدخل أو المخرج عن (1111م) ( لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع).
ج .ان ال يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور واإلنفاق الخاصة بالسيارات
والمنفذة على التقاطعات عن (1111م) من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي
ومدخل ومخارج المحوالت في التقاطعات في ) نفس االتجاه).
ثانيا :خارج حدود البلدية :ان ال تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (11كم) في نفس
االتجاه وعلى الشارع الواحد.
 .12ال يسمح بإقامة محطة تعبئة وقود في حالة مرور خطوط الضغط العالي ( )H.Tأو المتوسطة
( )M.Tفوق قطعة األرض المخصصة إلقامة المحطة.
 .13يلزم الحصول على موافقة الجهات األمنية ذات العالقة قبل الموافقة على التصريح بإقامة
المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسكرية أو مهابط الطائرات مسافة ال
تقل عن (1111م) من حدود موقع المحطة.
2
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اإلجراءات والمستمسكات المطلوبة في تشييد محطات التعبئة وساحات الغاز والنفط
أوال :لغرض إنشاء محطة وقود ساحة غاز ونفط يتم تقديم طلب أصولي من قبل المشيد (األفراد
والشركات) إلى مدير عام الشركة ويتم إحالته عن طريق هيئة الدراسات إلى الفرع الستكمال
المستمسكات المطلوبة.
ثانيا :للحصول على الموافقة المبدئية يتطلب المستمسكات التالية:
 .1بيان الحاجة الفعلية من قبل الفرع المعني.
 .2يقدم صاحب الطلب سند ملكية وعقد إيجار مصدق من الجهات ذات العالقة.
 .3استمارة كشف من الفرع المعني مثبت فيها مدى مطابقة الموقع للضوابط الخاصة بتشييد
المحطات والساحات.
( .4في حالة وقوع قطع األراضي المقترحة داخل حدود البلدية) إرسال كتاب يؤيد وقوها داخل
البلدية مع صحة الصدور.
ثالثا :تقوم الفروع المعنية بمفاتحة هيئة الدراسات والتخطيط بالمستمسكات أعاله ويتم دراستها من
قبل اللجنة المشكلة في هيئة الدراسات وحسب السياقات والضوابط المعتمدة على ضوء استيفائها
للشروط المطلوبة يتم اعاد مطالعة للسيد المدير العام لغرض رفعها إلى الوزارة للنظر
واستحصال الموافقة المبدئية.
رابعا :بعد استحصال موافقة الوزارة تقوم هيئة الدراسات باعالم الفروع ذات العالقة لغرض
استحصال الموافقات من الدوائر ذات العالقة وكما يلي :
أ .في حالة الموقع داخل حدود البلدية وضمن التصميم األساس يتم استحصال تأييد البيئة ودائرة
التصاميم في أمانة بغداد للمحطات والساحات في العاصمة اما المحطات العائدة للبلديات
األخرى يتم استحصال موافقة البلديات والبيئة ومديرية التخطيط العمراني في المحافظة.
بالنسبة إلى المحطات والساحات خارج حدود التصميم األساس يتم استحصال موافقة
ب.
لجنة تخصيص األراضي لمشاريع التنمية واالستثمار عن طريق مديرية التخطيط العمراني
في المحافظة.
خامسا :تقوم الفروع المعنية بمفاتحة هيئة الدراسات بعد استحصال الموفقات أعاله ليتم دراسة كافة
المستمسكات من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الدراسات وعلى ضوء استيفائها للشروط يتم تقديم
مطالعة إلى السيد المدير العام الستحصال الموافقة النهائية للتشييد وتكون اإلجراءات الالحقة
كما يلي:
 .1يتم توقيع عقد التشييد بين الفرع التوزيعي المختص والمشيد وبعدها يتم إصدار المخططات
والتصاميم من قبل الهيئة الهندسية وبإمكان المشيد أيضا تقديم تصاميم (للمحطة أو الساحة)
المزمع تشييدها إلى الهيئة الهندسية لتدقيقها وبالتالي بيان إمكانية المصادقة عليها اذا كانت
ضمن المواصفات الفنية المطلوبة والمحددات البيئة والسالمة المشار إليها ضمن الضوابط
الخاصة بالتشييد مع تزويد المشيد بالمواصفات الفنية المطلوبة للعمل والمعدات بموجب
قرص مدمج يكون من ضمن حيثيات عقد التشييد.
 .2يكون استحصال صحة صدور الدوائر ذات العالقة بالتزامن مع تشييد المحطة.
 .3تكون لجنة التشييد في الهيئة أو الفرع المعني مسؤولية عن متابعة مراحل التشييد وفق
التصميم والموصفات الفنية المثبتة في عقد التشييد والمرفقة ضمنه ويقوم بتقديم تقرير فصلي
بذلك بالتنسيق مع قسم الفحص الهندسي في حالة الحاجة لفحص شبكات االنابيب والخزانات
خالل مراحل التشييد ( قبل الدفن).
سادسا :بعد اكمال انجاز المحطة أو الساحة بالكامل تقوم الفروع المعنية بمفاتحة هيئة الدراسات
وتقديم المستمسكات المبينة أدناه مع صحة صدورها لغرض دراستها من قبل اللجنة المشكلة في
هيئة الدراسات وحسب السياقات والضوابط المعتمدة وعلى ضوء استيفائها للضوابط السارية
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في حينه يتم تقديم مطالعة للسيد المدير العام الستحصال الموافقة على التشغيل والتسمية
وبالتالي يتسنى للفرع المعني توقيع عقد التشغيل المتضمن فقرة ان الشركة غير ملزمة بتجهيز
المشيدين بالمنتجات النفطية وانما حسب ما يتوفر من منتوج:
أ .تقديم شهادات الفحص الهندسي والسيطرة النوعية للخزانات واالنابيب .
ب .كشف نهائي للمحطة يتم تقديمه وبالتنسيق مع لجنة التدشين الخاصة بالفرع أو الهيئة المعنية
المتضمن كشف السالمة ومدى مطابقة المعدات المنصوبة فيها للمواصفات الفنية المطلوبة
بموجب استمارات التدشين والتشغيل المرفقة طيا.
ت .موافقة الطرق والجسور على تشغيل المحطة في حالة وقوع المحطة خارج حدود البلدية.

المحددات البيئية في تشييد محطات التعبئة وساحات الغاز والنفط ومحطات ()LPG
ت
1
2
3
4
5

نوع المحرم

محطة تعبئة وقود

ساحة غاز ونفط

( )41م
()111م
()111م

()51م
()111م
()111م

محطة ()LPG
()51م
()111م
()111م

()111م

()111م

()111م

دور سكنية
المدارس والمستشفيات ودور الحضانة
المصادر الحرارية
منشأ صناعي
معامل الغاز

مالحظات :ان المحددات أعاله تم وضعها من قبل الدوائر المعنية بذلك وقابلة للتغيير حسب الضوابط
المعمول بها في تلك الدوائر ،وان هذه المسافات تحتسب من اقرب مصدر ملوث (مناطق التجهيز
وتفريغ المنتوج ومنطقة الخزانات) وليس من السياج الخارجي للمنافذ التوزيعية حسب كتاب وزارة
البيئة ذي العدد (.2112/9/3 )3514
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اجراءات لتبسيط انجاز المعامالت
.1

.2

.3

.4

.5
.6

مكاتب االستعالمات :بإمكان مكاتب االستعالمات ان تلعب دورا كبيرا في تسلهيل مهملة الملواطن
والدوائر على حد سواء وبإمكانها ان تقوم بالمهام التالية:
أ .الرد على استفسارات المراجعين وتوجيههم الى الجهة المطلوبة بالتحديد.
ب .توفير المعلومات المطلوبة والمطبوعة بشكل ادلة او نماذج واستمارات او ملصقات جدارية.
ج .انجاز بعض اجزاء المعاملة بهدف تقليل ملن دخلول المراجلع اللى داخلل االقسلام االخلرى ملن
خالل وجود موظف من كل قسم معني بشؤون المواطنين في االسلتعالمات وملن ذوي الخبلرة
والكفاءة.
د .مركز الحاسبة يقوم بادخال المعامالت في نظام حاسوبي الطالع المواطنين على مراحل سير
معامالتهم مع توفير بريد الكتروني متاح للمواطنين عن التشكيل.
ادلة المعامالت :تأخذ ادلة المعامالت شكل كتيب او نشرة مطبوعة بشلكل واضلح وجيلد وتتضلمن
هذه االدلة معلومات واضحة ودقيقة عن معامالت المواطنين واهمها:
أ .الوثائق والمستندات المطلوبة لكل معاملة والشروط الواجب توافرها فيها.
ب .التقسيمات االدارية التي تنجز بها المعاملة ومواقعها وارقام هواتفها.
ج .المراحل الالحقة للمعاملة ،مع ذكر اسماء الدوائر االخرى التي تنجز فيها تلك المراحل.
الوسائل االرشادية :أي اللوحات الجدارية وتوضع هذه اللوحات في مداخل البنايات واملام مكاتلب
االستعالمات وتعلق عليها كافة التعليمات واالرشادات وكذلك اللوحات االرشادية االخرى منها:
أ .اسهم الداللة التي ترشد المراجع الى مكان تواجد القسم المطلوب.
ب .لوحات الداللة المكانية التي توضع في مداخل البنايات.
ج .ترقيم الغرف ووضع قطع على كل باب يحمل اسم التقسيم االداري.
النماذج واالسلتمارات :لغلرض تسلهيل عملل الملواطنين وتقليلل الوقلت المصلروف ملن قلبلهم فلي
كتابللة الطلبللات واللجللوء الللى مللن يقللوم فيهللا وارشللادهم الللى اسلللوب كتابللة الطلللب والمعلومللات
المطلللوب ادراجهللا لكللل دائللرة وتعملليم يتطلللب اعللداد اسللتمارة لكللل معاملللة ليللتم مألهللا مللن قبللل
المواطنين بسهولة ودون الحاجة لما ذكر اعاله.
تللوفير اجهللزة االتصللال الللداخلي :ضللرورة تللوفير عللدد كللافي مللن اجهللزة الهواتللف الداخليللة بللين
المكاتللب واالسللتعالمات والتقسلليمات االداريللة المعنيللة االخللرى التللي لهللا عالقللة بانجللاز معللامالت
المواطنين للرد على استفساراتهم بالسرعة الممكنة.
شاشة عرض :وضع شاشة عرض بالزما حجم كبير في مدخل البنايلة يلتم فيهلا علرض معلامالت
المللواطنين ومراحللل انجازهللا اضللافة الللى عللرض الطلبيللات والمناقصللات تنفيللذا ّ لمبللدأ الشللفافية
واالعالن.
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التوصيات الخاصة بتبسيط االجراءات
ان تبسيط االجراءات تتحكم فيه ثالث اعتبارات الختصارها هي:
أ .االعتبار االقتصادي.
ب .االعتبار االنساني.
ج .االعتبار الفني.
عليه نحدد اهم التوصيات التي يمكن من خاللها تبسيط تلك االجراءات وهي:
 .1تحديد معامالت المواطنين بكافة انواعها وتثبيتها في جداول تتضمن كافلة اجلراءات كلل معامللة
من حيث الخطلوات المتبعلة فلي انجازهلا والمستمسلكات والوثلائق المطلوبلة واملاكن انجلاز تللك
الخطوات والتشكيالت المعنية بذلك.
 .2دراسة واعادة النظر بالجداول المثبتة بالمعامالت واقتراح البدائل الممكنة التطبيق.
 .3مراجعللة ودراسللة القللوانين واالنظمللة والتعليمللات ذات العالقللة بمعللامالت المللواطنين واقتللراح
استبدال او تعديل ما تقتضي الضرورة لذلك.
 .4بناء وترسليخ عالقلة تعلاون بلين الملوظفين المعنيلين بالخلدمات وانجلاز المعلامالت والملواطنين
المعنيين.
 .5العمل على تجميع ودراسة الصالحيات الممنوحة للعلاملين فلي انجلاز المعلامالت واعلادة النظلر
فيها بما يتالءم مع سرعة انجاز المعامالت.
 .6وضلللع وتحديلللد سلللقوف زمنيلللة مبنيلللة عللللى اسلللس علميلللة وموضلللوعية النجلللاز كلللل نلللوع ملللن
المعامالت.
 .7متابعة انجاز الموظفين في الدوائر لواجباتهم من قبل ادارات تلك الدوائر وحلثهم وتحفيلزهم ملن
اجل تقديم الخدمات الالزمة للمراجعين ال بالسرعة الممكنة كما هلو دارج بلل بالسلرعة الواجلب
انجاز العمل فيها فعال.
 .5اعتملاد وصلف الوظلائف المحلددة فلي اختيلار الملوظفين المعنيلين لمعلامالت الملواطنين لتحقيلق
مستوى المعرفة والخبرة المطلوبة فيهم.
 .9دراسة المواقع الجغرافية لبعض الدوائر والعملل عللى وضلع االقسلام ذات العالقلة المباشلرة فلي
انجاز معامالت المواطنين في موقع واحد كلما امكلن ذللك ملن اجلل الحلد ملن التلنقالت المتعلددة
للمواطن بين عدة اقسام او دوائر متباعدة مكانيا وجغرافيا.
 .11العمللل علللى تحديللد وتثبيللت اجللراءات انجللاز كللل معاملللة بشللكل واضللح وتعريللف المللواطنين
المعنيين بها من اجل الحد من حاالت االجتهاد الشخصي واالطالة وتعقيد مراحل االنجاز.
 .11ضرورة التنسليق بلين اللدوائر المعنيلة للوزارة واحلدة والمعنيلة بانجلاز معامللة معينلة ،او بلين
الدوائر التابعة لعدة وزارات من اجل اعتماد نموذج موحد يستخدم النجاز مثل تلك المعامالت.
اعللادة تفعيللل وصللل اسللتالم المعللامالت الكترونيللا ضللمن تسلسللل محللدد يؤيللد اسللتالم
.12
المعاملة من المواطن ويثبت فيها موعد المراجعة ملع ذكلر الجهلة التلي ارسللت اليهلا المعامللة
وتسلم نسخة من الوصل الى مكتب المفتش العام للتدقيق والمتابعة.
 .13العمل على تخصيص صفحة على موقلع الشلركة االلكترونلي خاصلة بشلؤون الملواطنين فقلط
وليست لها عالقة بموضوع اعداد الطلبيات والمناقصات لغرض اطلالع الملواطن عللى مراحلل
سير معاملته واالستفسارات الواردة بِانها ويحدث بشكل يومي.
 .14توجيه المصارف التي تتعامل مع التشكيالت النفطية كالمصرف العراقي للتجلارة بعلدم تلأخير
العملية االنسابية النجاز المعامالت ومنها (تاخير فتح االعتملاد المسلتندي ،تلاخر وصلول وثلائق
الشحن من المصارف االجنبية والمحلية ،تأخر وصول شهادات التأمين للشركات ،تأخر انضاج
العروض من المجهزين.....ألخ).
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 .15اعادة النظر من قبلل دائلرة التقاعلد العلام بلدفتر الخدملة حيلث هنلاك معلوملات نعتقلد بانله غيلر
مبررة لدرجها ولعدم الحاجة اليها عند االحالة على التقاعد مما يؤخر انجاز المعاملة ،مع توجيه
دائرة التقاعد بعدم تأخر انجاز معامالت المتقاعد من حيث صحة الصدور و...الخ.
 .16اعداد ادلة المعامالت والعمل على اسلتخدام الوسلائل االرشلادية المختلفلة والتلي سلبق االشلارة
اليها ،واعتماد االستمارات والنماذج كأسلوب لتقديم الطلبات من قبل المواطنين بدال ملن اسللوب
الطلبات (العرائض).
 .17العمللل علللى اقامللة الللدورات التدريبيللة والتخصصللية ذات العالقللة بعمللل كللل دائللرة مللن دوائللر
الدولة واالستفادة من الفرص التدريبية التي تقدمها المراكز والمعاهد التدريبية في مجلال تبسليط
االجراءات وتطوير االعمال واختزال الروتين.
 .15مكافحة الرشوة من خالل تشخيص المواقع والثغرات التي يمكن ان تنفذ منهلا الرشلوة ووضلع
ضوابط وتعليمات واساليب عمل لتشخيص المخالفات.
 .19قيللام الللدائرة بتشللكيل فريللق عمللل مركللزي مللن ذوي الخبللرة فللي هللذا المجللال لتللولي االشللراف
والمتابعة والتنسيق من تشكيالت الدوائر لتنفيذ المقترحات والتوصيات.
 .21العمل على التوسع في استخدام المكننة وخاصة الحاسبة وانظمة االنترنيت بما يتالءم وسرعة
انجاز المعامالت كمرحلة اوللى وملن ثلم العملل وفلق االنظملة العالميلة فلي هلذا المجلال كأنظملة
ادارة الجودة.
 .21تخصيص صفحة على موقع الشركة االلكترونلي خاصلة بشلؤون الملواطنين لتمكلين الملواطن
االطالع المباشر على سير معاملته وبإمكانله االستفسلار بإرسلال أي سلؤال مباشلر عللى الموقلع
مللع تحديللد الشللخص المناسللب إلجابتلله بشللكل مباشللر او الطلللب مللن المللوطن تقللديم المستمسللكات
الناقصة في معاملته وعن طريق البريد االلكتروني ايضا.
 .22فللتح موقللع الكترونللي ( )websiteيتضللمن مواقللع لكافللة التشللكيالت النفطيللة لتسللهيل مهمللة
المواطن الزائر لهذه المواقلع بلان يطللع عللى كافلة فقلرات دليلل سلير المعلامالت واالجابلة عللى
االستفسارات التي ترد من قبلهم.
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