وزارة النفط
مكتب المفتش العام
قسم تقٌٌم االداء

دلٌل سٌر المعامالت
فً القطاع النفطً

إعداد

بهاء زكً محمد
مدٌر قسم تقٌٌم االداء فً مكتب المفتش العام
وبالتنسٌق مع التشكٌالت النفطٌة

مقدمة:
ان انتشار الظاهرة الفساد مرتبط بموضوع الشفافٌة فً العملٌات االدارٌة لدى مإسسات الدولة،
ولما كان الفساد اإلداري هو استؽالل الموظؾ للصالحٌات اإلدارٌة أو المنصب المخول له بنفسه أو
من خالل ؼٌره أو بناء على ما ٌتمتع به الموظؾ من أداء خدمة عامة وٌكون هذا االستؽالل إما
ألؼراض شخصٌة أو نفعٌة أو لمٌول عاطفٌة أو ...الخ ،وكل ما ٌدخل تحت نمط المحسوبٌة
والمنسوبٌة بما ٌخل بعدالة وحٌادٌة العمل اإلداري الحكومً العام .فان هناك توازٌا بٌن مفهوم
الشفافٌة والفساد ،فالشفافٌة تعنً االعالن عن األعمال واإلجراءات الحكومٌة واإلشهار العام
والواضح للبٌانات وآلٌات األعمال اإلدارٌة العامة ضمن طرق عمل اضحة ومبسطة للجمهور فٌما
ٌخص األعمال الحكومٌة كالمدخالت والمخرجات والواردات العامة والصادرات والصرفٌات
والمشارٌع الكبٌرة والعقود الحكومٌة والمناقصات والمزاٌدات العامة وجمٌع األعمال الحكومٌة التً
ترتبط ارتباطا مباشرا بالقطاع الخاص أو حٌاة المواطن مما ٌتٌح لألفراد إمكانٌة االشتراك فً تنفٌذ
هذه األعمال وٌتٌح للمجتمع ووسابل االعالم والقضاء واألجهزة الرقابٌة لممارسة عملها ومعرفة
مجرٌات األعمال اإلدارٌة الحكومٌة ،لذا فان أفضل مناخ النتشار الفساد هو ؼٌاب الشفافٌة ،إذن
فالعالقة بٌن الفساد والشفافٌة عالقة عكسٌة بحٌث كلما ارتفعت مإشرات الشفافٌة فً األعمال
الحكومٌة من جهة كلما انحسرت مإشرات الفساد وانكشفت من جهة أخرى.
والشفافٌة لكً تتحقق ٌجب أن تقوم على عنصرٌن أساسٌٌن أولهما االعالن وثانٌهما القانونٌة؛
فاالعالن توجب على اإلدارة أن تضع آلٌات لالعالن كالصحافة والتلفزٌون والنشرات الوزارٌة
والندوات والمإتمرات واللقاءات ...الخ بحٌث تتٌح للمواطن والجهات الرقابٌة معرفة ما ٌجري من
أعمال حكومٌة فً مختلؾ وزارات الدولة ومإسساتها .أما القانونٌة فتتمثل بوجود النصوص
القانونٌة الثابتة والقوٌة أو أنظمة أو تعلٌمات إدارٌة تعمل أو تراعً المصلحة العامة للشعب ومن
ناحٌة أخرى تعمل على تبسٌط اإلجراءات واألعمال الحكومٌة وتقدٌم أفضل خدمة للمواطن.
وان تبسٌط اإلجراءات والروتٌن المعقد ٌقطع الطرٌق أمام النفوس الضعٌفة وٌحجم ممارسات
الفساد ومتى ما توصلت الوزارة باعتماد آلٌات ترتقً إلى المستوى الذي تتوفر فٌه الضمانات
الحقٌقٌة والقوٌة لشٌوع الشفافٌة اإلدارٌة فً تشكٌالتها ،سوؾ نستطٌع الحد من الفساد اإلداري
بشكل متسارع وفعال.
ان االجراءات ؼٌر الضرورٌة فً انجاز المعامالت والتً تتجاوز الحاجة الحقٌقٌة لمتطلبات
انجاز المعاملة ،تإدي الى ضٌاع الوقت والجهد والمال وبالتالً تعكس آثارا سلبٌة وتخلؾ الشكوى
والتذمر لدى المواطنٌن وٌشجع على ممارسة الفساد االداري لدى الموظفٌن ،وادناه اهم المعوقات
التً تعرقل سٌر اجراءات معامالت المواطنٌن:
 .1القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات المتعلقة بها حٌث انها تمثل اهم القٌود التً تواجه المواطن
(الموظؾ او المراجع) اضافة الى التعلٌمات الكٌفٌة والحرٌة المطلقة للدوابر فً وضع
التعلٌمات التً تإدي الى اتباع الموظؾ المطبق لها اسالٌب تإدي الى حماٌة نفسه من كل
مسإولٌة فٌطلب المزٌد من المستمسكات والتً تصبح عراقٌل تإٌد الى اطالة طرٌقة انجاز
المعاملة.
 .2ضعععؾ الجهععاز الععوظٌفً حٌععث ان كثٌععرا مععن التعقٌععدات والقٌععود ٌفرضععها المععوظفٌن العتبععارات
تتعلق بضعفهم وظٌفٌا واهمها:
أ .ضعؾ وابتعاد الموظؾ عن تحمل المسإولٌة.
ب .كسل الموظؾ وعدم شعوره بالمسإولٌة.
ت .عدم كفاءة الموظؾ وعدم تخصصه.
ث .عدم وجود برامج تدرٌبٌة وتؤهٌلٌة للكوادر الحدٌثة بالعمل وبرامج تطوٌرٌة للكعوادر القدٌمعة
لتحدٌث اسالٌب عملها وتطوٌر قابلٌاتها ومهاراتها.
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ج .ضعؾ دور المراقبٌن المترابط مع ضعؾ متابعة المسإولٌن.
تعدد الحلقات االدارٌة فً الهٌاكل التنظٌمٌة واستعمال الصالحٌات ،حٌث ٌعإدي معرور المعاملعة
بعدد معن المسعتوٌات االدارٌعة والوظٌفٌعة (كاتعب – مالحعظ – معدٌر – معدٌر ععام) ثعم (كاتعب –
مالحظ – مدٌر – مدٌر عام) لؽرض تدقٌقها وتوقٌعها ...الخ.
عدم وضوح الخطوات واالجراءات والمتطلبات الالزمة النجاز المعامالت لعدى المعواطن نتٌجعة
عععدم وضععوحها لععدى الععدابرة اصععال ،او انهععا متععوفرة لععدٌها لكنهععا لٌسععت فععً متنععاول ٌععد المععواطن
واالطالع علٌها لتهٌبة ما مطلوب منه.
المعامالت ذات الطبٌعة الموسمٌة :أي ان زخم المعامالت ٌكون عالٌا جدا فً اوقعات معٌنعة معن
السنة وٌقل كثٌرا فً بقٌة اٌام السنة بٌنما ٌكون عدد الموظفٌن وساعات الدوام هً نفسها فً كال
الحالتٌن مما ٌإدي الى تؤخر معاملة المواطن خالل تلك المواسم.
تخلؾ الوسابل واالجهزة المساعدة على انجاز المعامالت.
مكاتععب االسععتعالمات فععً وضعععها الحععالً ال تععإدي دورهععا بشععكل نظععامً بععل بكععم هابععل مععن
الالمسإولٌة والمحسوبٌة والكٌفٌة وعدم االنتظام والرقابة والمحاسبة.

وتنفٌذا لما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم ( )2لسنة  2114والمعمم بموجب كتاب االمانة
العامة لمجلس الوزراء المرقم ( )25954فً  2114/9/11والذي تنسب قٌام الوزارات والجهات
ؼٌر المرتبطة بوزارة تبسٌط اجراءات المعامالت ،وتقدٌم دلٌل الجدٌد لسٌر المعامالت فً القطاع
النفطً ،فقد تم اعداد هذا الدلٌل بالتعاون مع التشكٌالت النفطٌة التً قدمت ما ٌتم اعتماده حالٌا من
اجراءاتها الخاصة بانجاز المعامالت الخاصة بالمواطنٌن والمقترحات لتبسٌطها وبما ال ٌخل
بالتشرٌعات التً تلزم ذلك ،علما ان اؼلب التشكٌالت النفطٌة ال تتعامل مع المواطنٌن اال فٌما ٌخص
النشاطات الواردة فً هذا الدلٌل.
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اإلجراءات المتخذة بصدد انجاز المعامالت
أوال :التعٌٌن
من أهم األعمال االدارٌة لقسعم ادارة المعوارد البشعرٌة والمناطعة بهعا والتعً ٌكلعؾ بإنجازهعا هعً
تعٌععٌن المععوظفٌن وسععد الشععواؼر تلبٌععة الحتٌاجععات ال عدابرة مععن القععوى العاملععة السععتمرار ودٌمومععة
الفعالٌات التشؽٌلٌة الحالٌة والمستقبلٌة.
وفٌما ٌلً إٌجاز سٌر معامالت التعٌٌن فً هذه الدابرة متخذٌن بنظر االعتبعار تسعهٌل واختصعار
الجهد والزمن لتقلٌل العبء على كاهل المواطنٌن.
فمن متطلبات التعٌٌن ما ٌؤتً:
 .1تععؤلٌؾ لجنععة تعٌععٌن فععً الععدابرة تتضععمن اختصاصععات إدارٌععة وفنٌععة لتكلٌفهععا بؤعمععال المقابلععة
واالختبار.
 .2توفر حاجة فعلٌة لكوادر جدٌدة من قبل فروع وأقسام التشكٌل.
 .3تؤٌٌد الشعبة التً تعنى بالمالك توفر الشاؼر والتخصٌص المالً الالزم.
 .4اإلعالن عن الدرجات الشاؼرة والمإهالت المطلوبة فً الصعحؾ الشعابعة والمعروفعة إلٌصعال
اإلعالن إلى اكبر وأوسع شرٌحة اجتماعٌة ومبٌن فٌه العدد المطلوب وموعد المقابلة واالختبار،
ومبٌن فٌه االتً:
أ .الوظٌفة والشهادة الدراسٌة واختصاص.
ب .العدد المطلوب.
ت .المستمسكات المطلوبة.
ث .الموعد والمكان والفترة المحددة للتقدٌم.
 .5استالم طلبات التعٌٌن من المواطنٌن عن طرقة لجنة تشكل لهذا الؽرض.
 .6اجراء المقابلة واالختبار الشفهً والتحرٌري والعلمً حسب نوع وطبٌعة الوظٌفة الشاؼرة وفعق
المدة الزمنٌة المحددة.
 .7اختٌار العدد المطلوب للتعٌٌن كؤصالء وعدد محدود كاحتٌاط .
اما االجراءات المتخذة فهي:
طبع كافة الخطوات الواجبة اتخاذها ووضعها فً لوحة االعالنات فً استعالمات التشكٌل لؽرض
تهٌبة ذلك من قبل طالب التعٌٌن مرة واحدة وأهم تلك الخطوات:
ٌ .1تم التقدٌم االولً عن طرٌق ملا االستمارة االلكترونٌة فً الموقع االلكترونً الخاص بالدابرة
وحسب الشروط المطلوبة فً نفس الموقع.
 .2تهٌبة فاٌل مانٌال لوضع كافة المستمسكات القانونٌة فٌها كنسخ ملونعة ومنهعا ((طلعب التعٌعٌن او
اسععتمارة مخصصععة للتقععدٌم ،هوٌععة االحععوال المدنٌععة ،شععهادة الجنسععٌة العراقٌععة ،بطاقععة السععنكن،
شهادة التخرج)).
 .3مراجعة ادارة الموارد البشرٌة لؽرض ملىء استمارات معلومات معدة لهذا الؽعرض بععد تهٌبعة
ما ورد فً الفقرة ( ،)1وكما فً الملحق رقم (.)1
 .4فرز الطلبات المستوفٌة للشروط والمستمسعكات المطلوبعة معن قبعل لجنعة اسعتالم الطلبعات خعالل
مدة معٌنة وحسب العدد المتقدم.
 .5نشعر االسععماء المسعتوفٌة للشععروط والمستمسعكات المطلوبععة فعً لوحععة االعالنعات وعلععى الموقععع
االلكترونً للشركة.
ٌ .6تم تحدٌد موعد مقابلة طالب التعٌٌن من قبل لجنة التعٌٌنات الدابمٌة المشكلة فً التشكٌل.
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 .7بعد ان ٌعتم اختٌعار الشعخص المناسعب لوظٌفعة معا والمصعادقة علٌهعا معن قبعل معدٌر ععام العدابرة
ومصععادقة الععوزٌر ٌععتم االتصععال بععه عععن طرٌععق هاتفععه الخلععوي او الموقععع االلكترونععً الخاصععة
بالععدابرة ولوحعععة االعالنععات لؽعععرض اكمععال مستمسعععكات التعٌععٌن وإحالعععة المتعععٌن إلعععى إحعععدى
المستوصفات الطبٌة إلجراء الفحص الطبً للتؤكد من سالمته ومدى مالءمته للوظٌفة الشعاؼرة
وتكون نتٌجعة الفحعص الطبعً معن المستمسعكات الربٌسعٌة واالساسعٌة فعً ملعؾ التعٌعٌن ،وٌحعدد
فترة ثالثون ٌوما للمراجعة.
ٌ .5قدم المعٌن إقرار بعدم التعٌٌن سابقا فً دوابر الدولعة وكعذلك امعالء االسعتمارات التعً تحتاجهعا
الشركة.
 .9تدقٌق المستمسكات والتؤكد من اكتمالها.
 .11مفاتحة مكتب المعلومات والتصرٌح االمنٌة لمنح التصرٌح من عدمه.
 .11مفاتحة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمعً او وزارة التربٌعة او الجهعات ذات العالقعة الجعراء
صحة صدور الوثابق الدراسٌة.
ٌ .12عتم إصععدار أمععر إداري بععالتعٌٌن متضعمنا مععا ٌلععً ( اسععم الموظعؾ الربععاعً واللقععب والتحصععٌل
الدراسً واالختصعاص ،والدرجعة الوظٌفٌعة والعنعوان العوظٌفً ومقعدار الراتعب والمخصصعات
والتولد).
 .13المباشععرة بالوظٌفععة وإصععدار أمععر إداري بععذلك وإعطععاء نسععخة منععه إلععى القسععم المععالً للشععروع
باحتساب الراتب المثبت فً أمر التعٌٌن.

ثانٌا :إعادة التعٌٌن
 .1وتشمل الحاالت التالٌعة (المستقٌعنل  -المعنستؽنى ععن خدماتعنه  -تعارك الخدمعنة  -المتقاععند
النذي لم ٌبنلػ السنن القاننونً).
ولؽرض الشروع فً إنجاز معاملة االعادة ٌقدم المواطن طلعب إععادة إلعى الخدمعة موضعحا فٌهعا
مبررات تركه للخدمة وإعادته إلى الخدمة ،وٌجب أن ٌستوفً الشروط التالٌة:
 وجود حاجة فعلٌة للموظؾ.
 توفر درجة شاعرة فً المالك.
 تقدٌم المستمسكات الثبوتٌة.
 عدم ممانعة دابرته السابقة.
 مصادقة السٌد الوزٌر على االعادة.
 مفاتحة مكتب المعلومات والتصرٌح االمنٌة لمنح التصرٌح من عدمه.
 مفاتحة احدى المستوصفات الطبٌة الجراء الفحص الطبً للتؤكعد معن سعالمته ومعدى مالبمتعه
للوظٌفة المعاد لها.
 إصدار أمر إداري بإعادته إلى الوظٌفة مبٌن فٌه عنوان وظٌفته ودرجة الراتب.
 المباشععرة بالوظٌفععة وإصععدار أمععر إداري بععذلك وإعطععاء نسععخة إلععى القسععم المععالً للشععروع
باحتساب الراتب المثبت فً أمر التعٌٌن.

 .2وتشمل اعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن الى الخدمة.
لؽععرض انجععاز معاملععة اعععادة المفصععولٌن مععن الوظٌفععة ألسععباب سٌاسععٌة أو تععاركً العمععل لععنفس
األسباب فٌتم أعادتهم إلى الخدمة الوظٌفٌة بععد تعوفر شعروط الفصعل السٌاسعً للموظعؾ والتعً نعص
علٌهععا القععانون رقععم ( )24لسععنة ( 2115قععانون إعععادة المفصععولٌن السٌاسععٌٌن) وفععق قععرار اللجنععة
المركزٌة إلعادة المفصولٌن السٌاسٌٌن.
اما االجراءات التي تتخذ فهي:
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ٌ .1قدم الشخص المستمسكات التً تإٌد الفصل السٌاسً والموضحة فً القانون اعاله.
ٌ .2تم التؤكد من صحة صدورها من قبل اللجنة الفرعٌة فً الدابرة.
ٌ .3عتم احالعة طلبعه الععى اللجنعة المركزٌعة العععادة المفصعولٌن السٌاسعٌٌن فععً دٌعوان العوزارة لؽععرض
تدقٌقها وتقرٌر اعادة تعٌٌنه.
ٌ .4رفع المحضر الى السٌد الوزٌر لؽرض المصادقة علٌها.
ٌ .5حال المحضر بععد المصعادقة العى لجنعة التحقعق معن المفصعولٌن السٌاسعٌٌن فعً االمانعة العامعة
لمجلس الوزراء الصدار امر بذلك بعد التدقٌق.
 .6بعد ورود كتاب من لجنة التحقق من المفصولٌن السٌاسٌٌن فً االمانة العامعة لمجلعس العوزراء
ٌكون القرار:
أ .القرار صحٌح ،وتكون االجراءات:
 احالة القرار الى الدابرة المعنٌة.
 تقوم الدابرة باصدار امر اداري باعادة.
 احتساب فترة الفصل لكافة االؼراض .
 منح الموظؾ كافة مستحقاته المالٌة.
ب .القرار تكلٌؾ ،وتكون االجراءات:
 احالة القرار الى الدابرة المعنٌة.
 ابالغ الموظؾ بتقدٌم مستمسكات اخرى تعزز موقفه.
 بعد تقدٌم المستمسكات ٌتم احالتها الى اللجنة المركزٌة فً دٌوان الوزارة.
 تقععوم اللجنععة المركزٌععة بتععدقٌق المستمسععكات واحالتهععا الععى لجنععة التحقععق مععن المفصععولٌن
السٌاسٌٌن فً االمانة العامة لمجلس الوزراء.
 اذا كان قرار لجنة التحقق صحٌح فتكعون االجعراءات ذاتهعا فعً الفقعرة (أ) اععاله ...امعا اذا
كان قرار لجنة التحقق ؼٌر صحٌح فتكون االجراءات ذاتها فً الفقرة (ت) ادناه.
ت .القرار ؼٌر صحٌح ،فٌتم رفض الطلب.

ثالثا :التقاعد
 .1التقاعد إلكمال السن القانونً

عنععد صععدور االمععر االداري بإحالععة الموظععؾ الععى التقاعععد الكمالععه السععن القععانونً وفقععا لقععانون
التقاعععد الموحععد رقععم ( )9لسععنة  2114المعععدل ،فعل عى الموظععؾ مراجعععة وحععدة التقاعععد فععً الععدابرة
التابعة لقسم ادارة الموارد البشرٌة مع:
 كتاب االنفكاك والمواظبة الخر شهر.
 شهادة الجنسٌة العراقٌة (نسخة ملونة).
 هوٌة االحوال المدنٌة (نسخة ملونة).
 قسٌمة اخر راتب (االصل) ،او كتاب مفصل مدرج فٌه أخر راتعب والمخصصعات الممنوحعة
مع االستقطاعات.
 استمارة براءة الذمة (والتً ٌمكن الحصول علٌها من قبل الشعبة ذاتها).
 صور شخصٌة حدٌثة حجم ربع بوسكارت.
 هوٌة االحوال المدنٌة لذوي المتقاعد للمشمولٌن باالعباء العابلٌة.
اما االجراءات فتكون كاالتً:
أ .تدقٌق االسماء وسحب هوٌات االحوال المدنٌة للمتقاعدٌن من االضابٌر الشخصٌة.
ب .اعداد كتاب لتبلٌػ الموظؾ الذي سٌحال الى التقاعد كل حسب تارٌخ تولده.
جٌ .نظم دفترة الخدمة للموظؾ المحال الى التقاعد وٌرسل العى الحسعابات التخعاذ العالزم ثعم
ٌعد كتاب الى هٌبة التقاعد الوطنٌة.
دٌ .صدر امر اداري باالحالة الى التقاعد من تارٌخ اكمال السن القانونً.
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 .2التقاعد بناءا على طلب الموظؾ
أ .تملععا اسععتمارة االحالععة الععى التقاعععد مععن قبععل الموظععؾ وترسععل الععى وحععدة الخدمععة بعععد موافقععة
المدٌر العام.
بٌ .عد كتاب من قبل القسم المعنً لتحدٌد تارٌخ االنفكاك.
جٌ .صععدر امععر اداري باالحالععة الععى التقاعععد بعععد تععارٌخ اكمععال الموافقععات واالجععراءات القانونٌععة
لالحالة الى التقاعد.
دٌ .نظم دفتر الخدمة للموظؾ المحال العى التقاععد وٌرسعل العى الحسعابات التخعاذ العالزم ثعم ٌععد
كتاب الى هٌبة التقاعد الوطنٌة.
اما المستمسكات المطلوبة فهً:
 كتاب االنفكاك والمواظبة الخر شهر.
 شهادة الجنسٌة العراقٌة (نسخة ملونة).
 هوٌة االحوال المدنٌة (نسخة ملونة).
 قسٌمة اخر راتب (االصل) ،او كتاب مفصل مدرج فٌه أخر راتعب والمخصصعات الممنوحعة
مع االستقطاعات.
 استمارة براءة الذمة (والتً ٌمكن الحصول علٌها من قبل الشعبة ذاتها).
 صور شخصٌة حدٌثة حجم ربع بوسكارت.

 .3التقاعد السباب صحٌة
أ .بعد ورورد قرار اللجنة الطبٌة الدابمٌة فً المحافظة التً تقع فٌها الدابرة والتعً تتضعمن
احالة الموظؾ الى التقاعد لالسباب صحٌة ٌصدر امر اداري باالحالة الى التقاعد.
بٌ .نظم دفترة الخدمة للموظؾ المحال الى التقاعد وٌرسل العى الحسعابات التخعاذ العالزم ثعم
ٌعد كتاب الى هٌبة التقاعد الوطنٌة.
اما المستمسكات المطلوبة فهً ذاتها المستمسكات اعاله.

 .4التقاعد عند الوفاة
عند وفاة احد الموظفٌن فعلى ذوٌه مراجعة وحدة التقاعد فعً قسعم المعوارد البشعرٌة مستصعحبٌن
معهم المستمسكات االتٌة:
 قٌد الوفاة ثالث نسخ (االصلٌة لؽرض المطابقة).
 شهادة الوفاة ثالث نسخ (االصلٌة لؽرض المطابقة).
 قسام شرعً مصدق بثالث نسخ.
 حجة وصاٌة مصدقة بثالث نسخ (فً حالة وجود اطفال المتوفً).
تسلم من قبل
 شهادة الجنسٌة العراقٌة (اصل وصورة).
عابلة المتوفً
الى هٌبة التقاعد
 هوٌة االحوال المدنٌة لذوي المتوفً (اصل وصورة) للمشولٌن
الوطنٌة
باالعباء العابلٌة.
 صور شخصٌة للمتوفً عدد ( )2حجم ربع بوسكارت.
 استمارة براءة ذمة المتوفً.

 .3التقاعد عند االستشهاد
عند استشهاد احد الموظفٌن فعلى ذوٌه مراجعة مقر المحافظة التً ٌسكن فٌها الستحصعال قعرار
التععوٌض منهعا وجلبععه لؽعرض عرضععه علعى اللجنععة المشعكلة فعً التشععكٌل لهعذا الؽععرض والتعً تقععوم
بدورها باستحصال موافقة السعٌد العوزٌر علعى اعتبعار وفاتعه بسعبب االرهعاب وترفعق ضعمن الوثعابق
المطلوبة فً حالة الوفاة لتحدٌد راتبه كشهٌد ...اما المستمسكات المطلوبة من ذوي الشهٌد:
أ .طلب رسمً من ذوي الشهٌد لشمولهم بالتعوٌض وفق القانون رقم  21لسنة .2119
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ب .االوراق التحقٌقٌة المصدقة الخاصة بالحادث.
ت .شهادة وفاة قسام شرعً (نسخة مصدقة).
ث .صورة قٌد وفاة.
ج .نسخة مصورة من مستمسكات الشهٌد والمستفٌد.
ح .حجة وصاٌا فً حالة وجود اوالد قاصرٌن للشهٌدة (نسخة مصدقة).
واالجراءات التً تتخذ بهذا الصدد:
أ .ارسععال كتععب رسععمٌة للمطالبععة بصععحة صععدور االوراق التحقٌقٌععة وحجععة الوصععاٌا والقسععام
الشرعً وصورة قٌد الوفاة الى الجهات المعنٌة.
ب .ارسال كافة الكتب اعاله مع محضر التحقٌق االداري مصدقا من قبل معدٌر ععام العدابرة العى
لجنة تعوٌض المتضررٌن جراء العملٌات الحربٌعة واالخطعاء العسعكري والعملٌعات االرهابٌعة
بعد التؤكد من عدم استالم ذوي الشهٌد التعوٌض الستحصال موافقة السٌد الوزٌر على اعتبعار
المتوفً شهٌدا وتعوٌضه.
ت .اصععدار امععر اداري ونسععخة منععه الععى هٌبععاة التقاعععد الوطنٌععة مععع ارفععاق مفععردات اخععر راتععب
تقاضاه الشهٌد قبل وفاته وكتاب اللجنة واصل محضر اللجنة التحقٌقٌعة باالستشعهاد لمعنح ذوي
الشهٌد راتبا تقاعدٌا ٌعادل ( )%111من مجموع اخر راتب تقاضاه قبل االستشهاد.
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رابعا :المستمسكات المطلوبة الكمال معاملة الموظؾ المخطوؾ
تستمر دابرة المخطوؾ بدفع كامل رواتبه الى عابلته لمعدة سعتة اشعهر محسعوبا كسعلفة قبعل اكمعال
الضوابط المعتمدة استنادا الى كتعاب االمانعة العامعة لمجلعس العوزراء المعرقم (ق)19132/17/1/2/
فععً  2117/11/15والمعمععم بموجععب كتععاب وزارة المالٌععة المععرقم ( )19132فععً ،2117/11/15
وخالل هذه المدة ٌجب على عابلة المخطوؾ اكمال الضوابط المذكورة بالقرار فاذا انتهت تلك المعدة
ولم ٌتم اكمال الضوابط ٌتوقؾ صرؾ راتبه لحٌن استكمالها وعندبذ ٌستؤنؾ صرؾ راتبه على وفق
احكام قرار مجلس قٌادة الثعورة المنحعل رقعم ( )55لسعنة  1957وحتعى ثبعوت موتعه حقٌقعة او حكمعا
وعنععدها ٌصععار الععى تطبٌععق االحكععام التشععرٌعٌة التععً تمععنح الحقععوق التقاعدٌععة لعٌالععه .والمستمسععكات
المطلوبة هً:
أ .اعالن لحالة الفقدان صادر من محكمة االحوال الشخصٌة.
ب .حجة بالفقدان مع نصب قٌّم على المفقود عن طرٌق اللجوء الى محاكم االحوال الشخصٌة.
ج .مراجعة ذوٌه دابرة رعاٌة القاصرٌن لؽرض منح اضبارة خاصة بالمفقود وٌتم التخاطب مع
دابرة المفقود عن طرٌقها.
د .نسععخه مععن االوراق التحقٌقٌععة مصععدقة والتععً ٌنظمهععا مركععز الشععرطة الععذي وقعععت جرٌمععة
الخطؾ ضمن منطقته ،اضافة الى كتاب صحة صدور بكافة الوثابق المقدمة.
ه .تاٌٌد بعدم مؽادرة الموظؾ المدعً فقدانه العراق وكما ٌاتً :
 تقعوم دابععرة المخطععوؾ بمفاتحععة مدٌرٌععة السععفر لالسععتعالم مععن المطععارات والمنافععذ الحدودٌععة
حول ذلك مع درج المعلومات التالٌعة :االسعم الكامعل للموظعؾ المفقعود  ،اسعم االم  ،العنعوان
الكامل ،رقم الجواز ان وجد.
 التعاون مع مطاري اربٌل والسلٌمانٌة عن طرٌق اقلٌم كردستان وممثلٌتها فً االمانة العامة
لمجلس الوزراء للتؤكد من عدم مؽادرة المدعً فقدانه العراق عن طرٌقها.
كما ٌتم مطالبة ذوي المختطعؾ بمراجععة المحكعام المختصعة الصعدار قعرار قضعابً بثبعوت موتعه
حقٌقٌة او حكما عند انتهعاء المعدد المحعددة فعً المعادة ( )93معن قعانون رعاٌعة القاصعرٌن رقعم ()75
لسنة  1951والذي ٌعد من ؼاب او فقد متعوفً بععد مضعً سعنتٌن علعى اععالن فقعده او مضعً اربعع
سنوات ،وهذا ٌعود العى معا تقعرره المحكمعة المختصعة اسعتنادا العى قعرار مجلعس شعورى الدولعة رقعم
( )2119/47فً .2119/7/6
مالحظة :ان انجاز المععامالت التقاعدٌعة للموظعؾ المخطعوؾ ؼٌعر محعددة بفتعرة زمنٌعة معٌنعة كعون
المستمسكات المطلوبعة معن ذوٌعه تتطلعب المصعادقة معن قبعل المحعاكم المختصعة ،والعدوابر االخعرى،
حٌث ال ٌمكن انجاز معاملته التقاعدٌة اال بتوفر كافة المستمسكات المطلوبة اعاله.

خامسا :إجراءات قسم شإون الطلبة فً المعاهد النفطٌة
تقوم المعاهد سنوٌا باستقبال اعداد من الطلبة عن طرٌق التقدٌم المباشر منن قبعنل خرٌجعً الدراسعة
االعدادٌة الفنرع العلمنً فقنط ضمن خطة معندة لهعنذا الؽعرض ومصعادق علٌهعا معن قبعل وزارة العنفط
وتقوم المعاهد باتخاذ الخطوات التالٌة إلكمال معاملة تقدٌمهم للمعهد وكما ٌلً:

أ .اجراءات التقدٌم للمعهد
 .1اصععندار امععنر اداري بتشععكٌل اللجععان العلٌععنا واللجععنان الفرعٌنععنة لتوزٌععنع مهععام العمععل كععال حسععب
الواجبات المكلفة بها مع مراعاة خاصٌة كل لجنة لترتٌب وتنظٌم اآللٌات المتخذة ومن هذه اللجعان
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(اللجنة العلٌا ،لجنة تسلٌم واستالم االستمارات ،لجنة ترحٌل المعلومات الى الحاسبة ،لجنة المقابلة
واللٌاقة البدنٌة).
 .2اعععداد دلٌععل ارشععادي للطالععب المتقععدم الععى المعهععد ٌحتععوي علععى شععروط وضععوابط التقععدٌم وكافععة
االجععراءات التععً ٌحتاجهععا لملععا اسععتمارة التقععدٌم (الكترونٌععا) لؽععرض تععوفٌر التفاصععٌل الضععرورٌة
للطالب المتقدم وتعرٌفه باالجراءات التً تسهل عملٌة تقدٌمه الى المعهد وقبل فترة مناسبة.
ٌ .3تم اإلعالن فً وسابل االععالن المختلفعة (الصعحؾ ،الفضعابٌات ،االذاععات ،الموقعع االلكترونعً
للمعهد) بالبدأ بالتقدٌنم العنى تلعك المعاهعد لتسعنجٌل قبولهعنم قبعنل اسعبوع معن البعدأ بملعا اسعنتمارات
القبنول لكً ٌكون المتقدم الى المعهد على دراٌة ومعرفة تامة بالضوابط والشنروط المطلوبة.
ٌ .4قوم الطالب المتقدم للمنافسة على القبعول فعً المعهعد بملعا االسعتمارة االلكترونٌعة والتعً تحتعوي
على البٌانات الضرورٌة التً تثبت (شخصٌة الطالب) لؽرض اعتمادها الحقا فعً عملٌعة التسعجٌل
مع احتفاظ الطالب بنسخة مطبوعة من االستمارة لؽرض المراجعة.
 .5فرز الطلبة المقبولٌن (ذكور واناث) وحسب مجموع تخرج الطلبة من االعدادٌة مرتبة تنازلٌا.
 .6اعتمععادا علععى خطععة الععوزارة ٌععتم نشععر اسععماء الطلبععة المقبععولٌن (قععوابم) فععً مقععر المعهععد والموقععع
االلكترونً له ،ونشر اسماء (االحتٌاط) لؽرض توفٌر بعدٌل للطالعب المقبعول فعً المعهعد عنعد ععدم
مراجعته ،مع نشر اسماء الطلبة (ؼٌر المقبولٌن) واسباب عدم القبول.
 .7نشر توقٌتات لمراجعة الطلبة المقبولٌن االصلٌٌن والطلبة االحتٌاط الكمال متطلبات القبول.
ب .اجراءات تسجٌل الطلبة المقبولٌن
تبدأ عملٌة تسجٌل الطلبة المقبولٌن من خالل:
 .1مراجعععة لجنععة تععدقٌق ومطابقععة بٌانععات الطلبععة المقبععولٌن بعععد تقععدٌم الطالععب السععتمارة التقععدٌم
المطبوعة.
 .2اعطاء الطالب المقبول دلٌل ٌوضح عملٌة التسجٌل ونبذة عن االختصاصات الدراسٌة.
 .3مراجعة مراكز التسجٌل /قسم شإون الطلبة ،لؽرض تسلٌم االضبارة للطالب والتً تحتوي على:
أ .االستمارة المطلوب ملبها من قبل الطالب.
ب .وثٌقة تخرج من االعدادٌة التً تخرج منها الطالب.
ج .طلب انجاز الكفالة القانونٌة.
د .استمارة التوزٌع على االختصاصات الدراسٌة ،مع نبذة مختصرة عن االختصاصات الدراسٌة
فً المعهد ٌتم توزٌعها من قبل لجنة المقابلة واللٌاقة البدنٌة.
ٌ .4تم تدقٌق مستمسكات الطالب وجرد النواقص واستالم االضبارة من الطالب.
 .5اصدار احصابٌة بالطلبة المقبولٌن لمتابعة اعداد الطلبة المسجلٌن وبشكل ٌومً.
 .6بعد اكتمال عملٌة التسجٌل تبدأ عملٌعة توزٌعع الطلبعة علعى االختصاصعات وحسعب مععدل الطالعب
ورؼبته وتعلن القوابم داخل اروقة المعهد وعلى الموقع االلكترونً الرسمً للمعهد.
 .7تزوٌد الطالبة باستمارة مباشرة فً االختصاص المقبول فٌه لؽرض تحدٌد الطلبة الذٌن ٌباشعرون
فً االختصاصات الدراسٌة وتارٌخ المباشرة.
 .5مراجعة الطالب المباشر قسم شإون الطلبعة (شععبة التسعجٌل) لؽعرض اكماتعل المععامالت تسعجٌل
قبوله فً المعهد وفق االستمارات الخاصة لتسجٌل قبول الطالب وذلك الستبعاد ؼٌر العراؼبٌن فعً
المباشرة فً المعهد والخوض فً اجراءات التسجٌل من الكفالة والتعهدات وما شابه ذلك.
ج .اجراءات تقدٌم كفاالت الطلبة المقبولٌن
ٌتم تشكٌل لجنة خاصة تسمى اللجنة القانونٌة للمصادقة على كفاالت الطلبة المقبولٌن فً المعهعد
وفق االجراءات التالٌة:
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ٌتم االعالن عن المستمسكات الضرورٌة الخاصة بالطالب والكفٌل ضمن استمارة توزع معن
قبل قسم ادارة الطلبة فعً المعهعد عنعد قبعول الطالعب فٌهعا بالتنسعٌق معع الوحعدة القانونٌعة فٌمعا
ٌتعلق بالنسبة للمستمسكات الخاصة بالكفالة.
حضععور الكفٌععل والطالععب شخصععٌا امععام اللجنععة لملععا االسععتمارة الخاصععة بالطالععب والكفٌععل
والتوقٌع علٌها من قبلهم.
احالة الكفاالت بعد اكمالهعا والمصعادقة علٌهعا معن قبعل قسعم ادارة الطلبعة فعً المعهعد بموجعب
مذكرات رسمٌة تصدر من القسم او الشعبة القانونٌة لالحتفاظ بها فً اضابٌر الطلبة.
اما الطلبة (اعادة للمقاعد الدراسٌة) فٌتم تنظٌم كفالة جدٌعدة بعنفس االجعراءات المتبععة للطلبعة
الجدد.

د .االجراءات الخاصة بالطلبة الراسبٌن والمرقنة قٌودهم
ٌ .1قوم القسم المعنً بمخاطبعة وحعدة شعإون الطلبعة ٌعدون فٌهعا اسعم الطالعب الؽابعب وععدد سعاعات
الؽٌاب والمواد التً ؼاب عنها الطالبة.
 .2بعععد التؤكععد مععن نسععب الؽٌععاب حسععب التعلٌمععات والضععوابطٌ ،ععتم اصععدار اوامععر ادارٌععة للطلبععة
الراسبٌن بسبب الؽٌعاب وٌعوزع االمعر االداري بععدج توفٌععه معن معدٌر المعهعد لالقسعام والشععب
(المالٌة/القانونٌععة/العلمً المعنً/التدقٌق/التععدرٌب المٌععدانً) وتحفععظ نسععخة منععه فععً وحععدة ادارة
الطلبة ونسخة فً اضبارة الطالب.
 .3اصدار اوامر ادارٌعة بحعق الطلبعة المرقنعة قٌعودهم بسعبب الرسعوب او الحعاالت االخعرى وبعنفس
االجراءات اعاله.
ٌ .4ععتم مراجعععة الطالععب والكفٌععل الوحععدة القانونٌععة فععً المعهععد خععالل ( )11-7اٌععام لتسععدٌد المبععالػ
المترتبعة بذمتععه وٌععتم اععداد مععذكرة مبٌنععا فٌهعا المبلععػ الواجععب التسعدٌد ومععن ثععم ٌحعال الععى الوحععدة
المالٌة وٌتم التسدٌد فٌه.
 .5بعد تسدٌد المبلػ فً الشعبة المالٌة ٌتم اعطاء وصل قبض الى الطالعب او الكفٌعل وتعتم مراجععة
الطالب الى الوحدة القانونٌة فً المعهد مع وصل قبض بعد ان التؤكد من تسعدٌد المبلعػ ٌعتم اععداد
كتاب براءة ذمة الى دابرة الكفٌل وتعطى نسخة منه الى الجهات التالٌة (دابرة التسجٌل العقاري،
دابرة المرور العامة ،مصعرؾ الرافعدٌن الععام ،الطالعب) العالمهعم ببعراءة الذمعة بالنسعبة للكفٌعل
والطالب واٌقاؾ االجراءات القانونٌة بحقهم.
 .6فععً حالععة عععدم مراجعععة الطالععب والكفٌععل ٌععتم اعععداد انععذار مععن قبععل الوحععدة القانونٌععة وفقععا لقععانون
تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقعم ( )56لسعنة  1977المععدل والمبلؽعة العى الطالعب والكفٌعل وتكعون
فترة االنذار ( )11اٌام استنادا الى القانون اعاله.
 .7بعد انتهاء فترة االنذار ٌقوم المعهد باعداد اوامر الحجز استنادا الى القانون اعاله.
هن .االعتراض على نتابج القبول
توفر المعهد امكانٌة االعتراض على نتابج القبعول معن حٌعث مجمعوع العدرجات حٌعث ان المعلومعات
التً توفرها قاععدة البٌانعات هعً البٌانعات التعً قعام الطالعب بادخالهعا والمعهعد ؼٌعر مسعإول ععن دقعة
المعلومات وبالتالً ٌإدي ذلك الى الؽاء قبول الطالب وفق التعلٌمات النافذة لمعاهد النفط واجعراءات
االعتراض هً:
 .1تقدٌم المعترض استمارة الى قسم شإون الطلبة بشكل مباشر لؽرض تدقٌق البٌانات وتصحٌحها.
 .2تقدٌم المستمسكات االصلٌة ونسخة ملونة منها لؽرض التدقٌق.
ٌ .3قوم قسم شإون الطلبة بتقدٌم نتابج تدقٌق االعتراض واعالم الطالب.

سادسا :اجراءات سٌر عمل المناقصات والطلبٌات
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 -1المرحلة االولى ( االعداد )
أٌ .تم اعداد دراسة جدوى اقتصادٌة وفنٌة للطلبٌة او المشروع المطلوب ٌتم المصادقة علٌها
من قبل ربٌس جهة التعاقد او من ٌخوله لٌتم ادراجها ضمن الخطة.
بٌ .تم اعداد جداول كمٌات مفصلة وخرابط وفق الحاجة واحالتها الى القسم المعنً باحتساب
الكلفة التخمٌنٌة واستحصال موافقة الجهات العلٌا على توفٌر التخصٌص المالً وادراجها
ضمن خطة العمل السنوٌة.
ج .بعد موافقة الجهات العلٌا على تنفٌذ الطلبٌة تتم احالتها الى القسم المعنً العداد شروط
المناقصة واالعالن عنها فً ثالث صحؾ رسمٌة ٌومٌة والموقع االلكترونً الخاص
بالوزارة او الشركة اضافة الى نشرها فً لوحة االعالنات فً استعالمات التشكٌل النفطً
وهذا فً حالة استخدام اسلوب الدعوة العامة فً تنفٌذ الطلبٌة.
د .فً حال استخدام اسلوب الدعوة المباشرة للمواد االحتكارٌة ٌتم استحصال موافقة السٌد
وكٌل الوزارة.
ه .وفً حالة استخدام الدعوة المباشرة لمجموعة شركات ٌتم استحصال موافقة مدٌر عام
الشركة فً حالة كون الكلفة التخمٌنٌة ضمن صالحٌته لحد ثالثة مالٌٌن دوالر امرٌكً
للطلبٌات التشؽٌلٌة ولحد عشرة مالٌٌن دوالر امرٌكً للطلبٌات االستثمارٌة ،وفً حالة
كون الكلفة التخمٌنٌة خارج صالحٌة مدٌر عام الشركة ٌتم استحصال موافقة السٌد الوزٌر
او من ٌخوله.
 -2المرحلة الثانية ( االعالن واستالم العروض )
أ .مراعاة الضوابط والتعلٌمات فً مضمون اعالن المناقصة و االشارة الى :
 وصؾ موجز للمشروع او الطلبٌة .
 تحدٌد المنشؤ المطلوب والمواصفات .
 تحدٌد تارٌخ الؽلق .
 تحدٌد درجة التصنٌؾ المطلوبة للمقاولٌن او المجهزٌن .
 تحدٌد رقم المناقصة او الطلبٌة.
 تقدٌم تؤمٌنات اولٌة على شكل مبلػ مقطوع بنسبة من ( )%3-%1من الكلفة التخمٌنٌة
على شكل صك مصدق او خطاب ضمان من احدى المصارؾ المعتمدة وفق نشرة
البنك المركزي.
 تقدٌم كتاب عدم الممانعة من االشتراك بالمناقصة من الهٌؤة العامة للضرابب.
 تحدٌد َثمن مستندات المناقصة وانها ؼٌر قابلة السترداد.
 تحدٌد موقع و الجهة المسإولة عن بٌع مستندات المناقصة وموقع استالم العروض.
 تحدٌد تارٌخ ومكان انعقاد المإتمر الفنً لالجابة على استفسارات المقاولٌن قبل سبعة
اٌام من تارٌخ الؽلق.
ب .مراعاة الضوابط فٌما ٌخص التعلٌمات المقدمة الى المناقصٌن و باالخص:
 المبادئ االساسٌة للعقد وكٌفٌة دفع االجور او المبالػ .
 ارفاق ما ٌإٌد تنفٌذ االعمال المماثلة ومن جهات حكومٌة حصرا.
 تحدٌد آلٌة احتساب الؽرامات التؤخٌرٌة و مبالؽها.
 تحدٌد اآللٌة المعتمدة فً احتساب النسب الترجٌحٌة الؼراض الترسٌة المعتمد علٌها فً
تحلٌل العطاءات .
 جهة التعاقد ؼٌر ملزمة بقبول اوطؤ االسعار.
 لجهة التعاقد الؽاء المناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءا على اسباب مبررة.
 مصادرة التؤمٌنات االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند نكوله عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ
بكتاب االحالة.
ٌ عول على السعر المدون كتابة فً حالة اختالفه مع السعر المدون رقما كما ٌعول على
سعر الوحدة فً حالة عدم صحة مبلػ الفقرة.
 ال ٌجوز لمدٌر مفوض فً اكثر من شركة تقدٌم اكثر من عطاء واحد فً المناقصة
الواحدة.
 الطلب من مقدم العطاء بٌان مإهالت الكادر الفنً المتفرؼٌن وؼٌر المتفرؼٌن العاملٌن
لدٌه.
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 تقدٌم ما ٌشٌر الى حذؾ البطاقة التموٌنٌة او تقدٌم تعهد خطً بذلك من قبل المدٌر
المفوض للشركة وذلك حسب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ()41251
فً .2111/11/23
ج .االجراءات المتبعة فً بٌع وثابق المناقصة :
 حضور المقاول اوالمجهز او المدٌر المفوض للشركة او احد المإسسٌن للشركة او
الوكٌل القانونً وبموجب وكالة معتمدة وابراز ما ٌثبت ذلك الى القسم المعنً ببٌع
مستندات المناقصة .
 فً حال نٌة الشركة االجنبٌة التً ال تمتنننلك فرع فً العنننراق االشتنننراك فً
المناقصة ٌجب تقدٌم تخوٌل من الشركة باسم ممثل الشركة وعلى ٌكون التخوٌل
مصنننادق علٌه من وزارة الخارجٌة ومن السفنننارة العراقٌننة فً دولة تلك الشركة .
 فً حال نٌة الشركة الحكومٌة االشتراك فً المناقصنننة ٌجب تقدٌننم تخوٌل رسمً
للموظؾ المخول بشنننراء وثابننننق المناقصة وعلى ان ترفننننق نسخنننة من التخوٌل
مع االولٌات ،علما ال تتم االحالة على الشركات الحكومٌة ما لم ٌكن لدٌها تخصص فً
مجال عملها لمواد الطلبٌة ال ٌقل عن (.)%25
ٌ تم اعداد مذكرة من القسم المعنً ببٌع مستندات المناقصة الى القسم المالً لؽرض
استٌفاء مبلػ الوثابق وبموجب وصل قبض .
ٌ تم تزوٌد المقاول او المجهز بوثابق المناقصة عند تقدٌم وصل القبض الصادر من
القسم المالً وعلى ان ٌثبت توقٌعه وختم الشركة او المكتب على نسخة الوصل باستالم
الوثابق وٌحفظ مع االولٌات.
ٌ قوم مقرر لجنة فتح العطاءات باستالم العروض ووضعها فً الصندوق الخاص مع
تسجٌل المعلومات المطلوبة فً سجل خاص مع تنظٌم وصل استالم بنسختٌن االولى
للمقاول او المجهز والثانٌة ٌثبّت فٌها ختم وتوقٌع المقاول او المجهز وتحفظ مع
االولٌات.
 -3المرحلة الثالثة ( فتح و تحليل العطاءات )
أ .حال انتهاء موعد الؽلق او بداٌة الدوام الرسمً للٌوم الذي ٌلٌه وبموافقة ربٌس جهة التعاقد
او من ٌخوله تجتمع لجنة فتح العطاءات بكافة اعضابها ولربٌس اللجنة استكمال الؽٌاب من
االعضاء بنفس االختصاص وبموافقة ربٌس جهة التعاقد او من ٌخوله وٌتم انجاز المهمة
فً مدة ال تتجاوز عن ثالثة اٌام.
ب .فتح المجال امام المناقصٌن لحضور عملٌة فتح العطاءات وعلى ان تكون بشكل علنً و
شفاؾ وواضح.
ت .تثبٌت ختم لجنة الفتح على كافة اوراق العطاءات مع تثبٌت اسم وتوقٌع ربٌس واعضاء
لجنة الفتح على جدول الكمٌات المسعر المقدم من قبل المناقصٌن.
ث .من مهمة لجنة فتح العطاءات بٌان العطاءات التً لم ترافق معها التؤمٌنات االولٌة
المطلوبة ،مع عدم استالم اي عطاء بعد موعد ؼلق المناقصة.
جٌ .نظم محضر خاص وٌثبت اسم وتوقٌع ربٌس واعضاء لجنة الفتح مع رقم وتارٌخ االمر
االداري الخاص بتشكٌل اللجنة وٌشمل المعلومات الكاملة لكل عطاء وباالخص:
 تارٌخ تقدٌم العطاء .
 موعد نفاذ العطاء ومبلؽه .
 المستمسكات المرفقة ومدى تؽطٌتها لشروط االعالن .
 عدد اوراق العطاء .
ح .تحال كافة االولٌات والعطاءات الى لجنة تحلٌل ودراسةالعطاءات .
خ .تتم دراسة وتحلٌل العطاءات من قبل اللجنةالمختصة وذلك وفق المعاٌٌر الترجٌحٌة
المدرجة ضمن التعلٌمات المقدمة للمناقصٌن وفً حال الحاجة الى رأي الجهات الفنٌة
المختصة تتم مفاتحتهم من قبل ربٌس لجنة التحلٌل والدراسة مع حفظ نسخة من االولٌات.
د .مراعاة الضوابط والتعلٌمات فٌما ٌخص دراسة وتحلٌل العطاءات وباالخص التاكد من:
 صحة صدور المستمسكات المطلوبة (هوٌة تصنٌؾ ،هوٌة مقاولٌن ،تؤمٌنات اولٌة).
 مبلػ فقرات جدول الكمٌات والمبلػ الكلً للعطاء المقدم وتارٌخ النفاذٌة .
ذ .تنظٌم جدول ومحضر خاص بلجنة تحلٌل ودراسة العطاءات وٌتضمن اسماء الشركات
ومبلػ عطاءاتهم والدرجة الترجٌحٌة (للطلبٌات الخاصة بالمواد الكٌمٌاوٌة) والمطابقة
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الحاصل علٌها مع تثبٌت التوصٌة باالحالة وذكر الشركة المرشحة بشكل واضح مع ذكر
االسباب .
ر .فً حدود الصالحٌات تتم المصادقة على االحالة من قبل ربٌس جهة التعاقد او من ٌخوله
وتحال كافة االولٌات الى االقسام المعنٌة (المشارٌع ،الخدمات ،المواد )....الستكمال
اجراءات اعداد كتب االحالة مع قٌام لجنة الدراسة والتحلٌل بمفاتحة الهٌؤة المالٌة العادة
التؤمٌنات االولٌة للمناقصٌن ؼٌر الفابزٌن باالحالة.
ز .تقوم االقسام المعنً (المشارٌع ،الخدمات ،المواد )....باعالم المناقص الفابز باالحالة
وتقدٌم التؤمٌنات النهابٌة (كفالة حسن االداء) وباقً الرسوم االخرى خالل مدة ال تتجاوز
(ٌ )14وما ،وٌتم اعالم المناقصٌن للعقود الخارجٌة عن طرٌق البرٌد االلكترونً وٌتم
االنذار خالل (ٌ )15وم.
س .قٌام قسم العقود باعداد صٌؽة عقد (تجهٌز او مقاولة) بالتنسٌق مع التدقٌق الداخلً والجهات
الفنٌة  ،وتكون المباشرة بالعمل االكتً:
 عقود المقاوالت /خالل عشرة اٌام من تارٌخ المصادقة على العقد.
 عقود التجهٌز المحلً /من تارٌخ مصادقة القسم القانونً على العقد.
 عقود االستٌراد /من تارٌخ االعتماد المستندي وتبلٌػ المجهز بفتح االعتماد.
 -4المرحلة الرابعة (مرحلة التنفيذ واالنجاز)
أ .فً حالة عقود التجهٌز او العقود االستٌرادٌة تكون االجراءات :
 تقدٌم المستندات الالزمة والمثبتة فً العقد (مستندات الشحن والتؤمٌن والتؽلٌؾ  ...الخ)
وذلك وفق بنود العقد وشروط االعتماد المستندي لؽرض صرؾ الدفعة االولى .
 تقدٌم شهادة المنشؤ مصادق علٌها من وزارة الخارجٌة والسفارة العراقٌة فً تلك الدولة
وفق التعلٌمات والضوابط .
 تجهٌز مواد العقد وحسب موقع االستالم المتفق علٌه ( )CIP, CIFواعداد محضر من
قبل لجنة استالم اولً تثبت فٌه المعلومات المطلوبة .
 تتم مطابقة المواد المجهزة من قبل اللجنة المختصة (لجنة الفحص والمطابقة) واعداد
محضر استالم نهابً لمواد العقد وخالل المدة المحددة فً العقد وعلٌه ٌتم صرؾ
مستحقات المجهز .
 عند انتهاء فترة الضمان (ان وجدت) فً العقد ٌقدم المجهز طلب الطالق مبلػ
التؤمٌنات النهابٌة وعلى ان ٌتم تؤٌٌده من القسم المعنً بمواد العقد.
ب .فً حالة عقود المقاوالت العامة تكون االجراءات :
 تتم المباشرة وفق محضر مشترك عند تسلٌم الموقع للمقاول وضمن المدة المحددة فً
العقد .
ٌ تم صرؾ مستحقات المقاول وفق بنود العقد وٌتم عن طرٌق تقدٌم طلب بصرؾ سلفة
من قبل المقاول مشروطة بتؤٌٌد انجاز العمل وفق المواصفات المطلوبة من قبل اللجنة
المشرفة او المهندس المقٌم وعلى ان تدقق اولٌات السلفة من قبل قسم التدقٌق الداخلً
قبل اطالق السلفة .
ٌ تم اطالق اخر سلفة عند تؤٌٌد االنجاز واستالم العمل اولٌا وذلك بموجب تؤٌٌد لجنة فنٌة
مختصة تشكل لهذا الموضوع .
ٌ تم اطالق مبلػ التؤمٌنات النهابٌة عند انتهاء مدة الصٌانة وبطلب من المقاول ٌتم تؤٌٌده
من القسم المعنً بصٌانة العمل وموافقة ربٌس جهة التعاقد او من ٌخوله وحسب
الصالحٌات.

سابعا :االجراءات المتخذة بعدم تعارض خطوط األنابٌب مع المنشآت
العامة والخاصة

ٌمنح قسم الهندسة المدنٌة موافقة عدم تعارض خطوط األنابٌب معع المنشعات التعً ٌعراد تشعٌٌدها
كن(دار سكنٌة – حقول دواجن – محطات تعببة وقود أو أٌة منشآت أخرى).
أ .المتطلبات الخاصة بالمعاملة:
 .1كتاب خطاب من جهة رسمٌة ٌطلب عدم التعارض.
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 .2خارطة مثبت علٌها تفاصٌل القطعة والمقاطعة ومسقط علٌها موقع المنشؤة المطلوب.
ٌ .3جب أن تكون الخارطة المرسلة إلى شركتنا مشبكة باإلحداثٌات الجؽرافٌة العالمٌة (الدولٌة)
 U.T.Mومختومة من قبل الجهة الصادر منها الخارطة.
 .4سند ملكٌة بالعقار (واذا كان الجهة الطالبة حكومٌة فال حاجة للسند).
ب .اإلجراءات الخاصة بتمشٌة المعاملة:
 .1تدقٌق موقع المنشؤ المطلوب والمثبت بالخارطعة المرفقعة معع الطلعب علعى الخعرابط المتعوفرة
لععدٌنا والمثبععت علٌهععا مسععارات األنابٌععب النفطٌععة وبموجععب اإلحععداثٌات ومععن خاللععه ٌتبععٌن لنععا
المسافة الفعلٌة بٌن موقع المنشؤ ومسارات األنابٌب.
 .2فععً حالععة وجععود المسععافة المطلوبععة عععن االنبععوب (خععارج المحععرم) تععتم مفاتحععة الشععركات
والدوابر النفطٌة فً المحافظة الستحصال موافقتها.
 .3بعععد استحصععال موافقععة الشععركات والععدوابر النفطٌععة فععً المحافظععة ٌععتم مععنح الموافقععة علععى
المشروع للجنة الطالبة.
 .4فً حالة وجود تحفظ من احدى الشركات فتتم مفاتحة الدابرة القانونٌة فً وزارة النفط البداء
رأٌها ومن ثم ٌتم تبلٌػ الجهة الطالبة بالرأي النهابً (الموافقة من عدمها).
 .5فً حال كون الموقع المطلوب داخل محرمات االنابٌب النفطٌة تتم اجابة الجهة الطالبعة بععدم
الموافقة.
 .6فً بعض الحعاالت ٌعتم اجعراء كشعؾ معوقعً للتاكعد معن ععدم التععارض معع خعدمات شعركتنا
النفطٌة وذلك كون المسافة على الخارطة بٌن الموقع والى االنبوب قرٌب جدا.
ج .مواقع استالم المعامالت
 .1محافظععات (البصععرة ،ذي قععار ،المثنععى)ٌ :ععتم اسععتالم المعاملععة ابتععداءا مععن قبععل شععركة نفععط
الجنوب او فروعها وتقوم تلك الشركة بمفاتحة بقٌة الشعركات النفطٌعة فعً المحافظعة (ومنهعا
مواقععع شععركة خطععوط االنابٌععب النفطٌععة فععً تلععك المحافظععات) وبعععد ذلععك تقععوم شععركة نفععط
الجنوب بمنح الموافقة.
 .2محافظة مٌسانٌ :تم استالم المعاملعة ابتعداءا معن قبعل شعركة نفعط مٌسعان وتقعوم تلعك الشعركة
بمفاتحة بقٌة الشركات النفطٌة فعً المحافظعة (ومنهعا مواقعع شعركة خطعوط االنابٌعب النفطٌعة
فً تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شركة نفط مٌسان بمنح الموافقة.
 .3محافظة واسطٌ :تم اسعتالم المعاملعة ابتعداءا معن قبعل شعركة نفعط الوسعط وتقعوم تلعك الشعركة
بمفاتحة بقٌة الشركات النفطٌة فعً المحافظعة (ومنهعا مواقعع شعركة خطعوط االنابٌعب النفطٌعة
فً تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شركة نفط الوسط بمنح الموافقة.
 .4محافظات (كركوك ،نٌنوى ،صالح الدٌن)ٌ :تم اسعتالم المعاملعة ابتعداءا معن قبعل شعركة نفعط
الشمال او فروعها وتقوم تلك الشركة بمفاتحعة بقٌعة الشعركات النفطٌعة فعً المحافظعة (ومنهعا
مواقع شركة خطوط االنابٌب النفطٌة فً تلك المحافظات) وبعد ذلك تقوم شركة نفط الشمال
بمنح الموافقة.
 .5محافظة بؽدادٌ :عتم اسعتالم المعاملعة معن مقعر شعركة خطعوط االنابٌعب النفطٌعة ومفاتحعة بقٌعة
الشركات النفطٌة فً بؽداد وتقوم الشركة اعاله بمنح الموافقة.
 .6محافظات (دٌالى ،االنبار ،بابل ،الدٌوانٌة ،كربالء ،النجؾ)ٌ :تم استالم المعاملة ابتعداءا معن
قبل مواقع شركة خطوط االنابٌعب النفطٌعة فعً كعل محافظعة التعً ٌقعع فٌهعا الموقعع المطلعوب
الموافقة علٌه ،ثم ٌقوم باجراء الالزم بعد تدقٌق الخارطة المشبكة واجراء الكشؾ الموقعً.

ثامنا :االجراءات المتخذة لتدرٌب طلبة الكلٌات والمعاهد
ٌقوم القسم المعنً (الدراسات والتخطٌط والمتابعة او التدرٌب) فً التشكٌالت النفطٌعة بنشعاطات
مختلفة تتعلق بعمعل الشعركة ومتابععة إعمالهعا المختلفعة اضعافة العى تعدرٌب طعالب المعاهعد والكلٌعات
خالل العطلة الصٌفٌة للطلبة وكما ٌؤتً:
أ .تدرٌب طلبة الكلٌات والمعاهد
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 .1اسععتالم كتععب رسععمٌة مععن الكلٌععات والمعاهععد بؤسععماء الطلبععة المتععدربٌن وقبععل فتععرة مناسععبة الععى
الدوابر المعنٌة بالتدرٌب.
ٌ .2تم ارسال كتاب رسمً الى الكلٌات والمعاهعد ٌتضعمن الموافقعة علعى تعدرٌب الطلبعة مثبعت فٌعه
اسم المشرؾ العلمً على التدرٌب او االعذار عن تدرٌبهم.
ٌ .3قوم القسم المعنً بتوزٌعهم على المواقع داخل الشركة أو المواقع التابعة لها.
ٌ .4تم توجٌه األقسام بتدرٌبهم عن طرٌق مذكرات داخلٌة وحسب االختصاصات.
ٌ .5تم متابعة تدرٌبهم وتقٌٌمهم لحٌن انتهاء فترة التدرٌب من قبل الجهة التً تتولى عملٌة التدرٌب
وتتم المصادقة من قبل وحدة التدرٌب.
ٌ .6تم ارسال استمارات تقٌٌم إلى المعاهد والكلٌات التً ٌدرسون فٌها بموجب كتب رسمٌة.
ب .طلبة البحوث والدراسات العلٌا الدارسٌن على نفقة الدولة
 .1إعععالم دابععرة الدراسععات والتخطععٌط والمتابعععة التابعععة لععوزارة الععنفط او مركععز البحععث والتطععوٌر
النفطً عن موضوع البحث بالتنسٌق مع الجامعة التً ٌدرس بها طالب البحث وامكانٌة تسهٌل
مهمة طالب الدراسات العلٌا لؽرض تزوٌده بالبٌانات المطلوبة.
 .2تقوم اللجنة العلمٌة بالتنسٌق مع الجهات التً تخص موضوع البحث وذلعك تزوٌعده بالمعلومعات
المطلوبة مع تسهٌل المستلزمات المطلوبة إلنجاز البحث.
ٌ .3عٌن منسق للبحث من الشركة وذلك للمتابع مع طالب البحث كافة االمور المتعلقة معع مراجععة
كافة البٌانات واإلحصابٌات المطلوبة منه.
ٌ .4قوم منسق البحعث باإلشعراؾ علعى بحعث الطالعب معن الناحٌعة العلمٌعة وخالصعة البحعث ومعدى
االستفادة منه فً هذه الشركة.
ٌ .5تم تزوٌد مركز البحث والتطوٌر النفطً بالخطة البحثٌة السنوٌة للشعركة وٌشعار العى مواضعٌع
بحوث الدراسات العلٌا المطلوب انجازهعا والتعاقعد علٌهعا وٌتعولى المركعز اععاله مهمعة التنسعٌق
مع الجامعات بهذا الخصوص.
 .6تقوم اللجنة العلمٌة فً الشركة بالمتباعة والتنسٌق بٌن الباحثٌن وهٌبات واقسام الشعركة لتسعهٌل
مهمععتهم وتزوٌععدهم بالبٌانععات المطلوبععة علععى ان ٌععنظم عقععد بععٌن الطععرفٌن وحسععب التعلٌمععات
والضوابط المركزٌة.
ٌ .7خصععص مشععرؾ ومنسععق مععن داخععل الشععركة لؽععرض متابعععة البحععوث المشععار لهععا فععً الفقععرة
السابقة وقٌاس مدى تقدم مراحل االنجاز فٌها اضافة الى متابعة المستحقات المالٌة الخاصة بها.
ج .التعاقد مع طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات
 .1استالم كتعاب معن مركعز البحعث والتطعوٌر النفطعً تخعص العنعاوٌن المقترحعة للشعركة والتعاقعد
علٌها كمشارٌع دراسات علٌا لشهادات الماجستٌر والدكتوراه.
 .2بعد دراسة عناوٌن الدراسات بشكل جٌد لبٌان امكانٌة االسعتفادة منهعا كمشعارٌع دراسعات علٌعا،
ٌتم التعاقد مع الجامعة وفق استمارة معدة من قبل مركز البحث والتطوٌر النفطً.
 .3مخاطبة مركز البحث والتطوٌر النفطً بالعناوٌن التً تالبم الشركة.

تاسعا :ضوابط وشروط إنشاء محطات تعببة الوقود وساحات الؽاز والنفط
ٌ .1سمح لإلفراد والشركات (العراقً/الشخص الطبٌعً أو االعتباري) بتقدٌم طلب تشٌٌد محطة
تعببة وقود أو ساحة ؼاز ونفط وان ٌتولى إدارة المحطة بنفسه أو من ٌمثله قانونا (وبإمكان ؼٌر
العراقٌٌن أفرادا) وشركات التقدٌم بموجب قوانٌن االستثمار النافذة.
 .2ان ٌتملك صاحب المشروع قطعة ارض مطابقة لشروط وضوابط إقامة وتشؽٌل محطات تعببة
الوقود وساحات الؽاز والنفط الواردة بالالبحة التنظٌمٌة المرفقة أو لدٌه عقد إٌجار طوٌل األمد
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(مساطحة) ال ٌقل عن ( )11عشر سنوات مصدق من قبل الجهات ذات العالقة فً البلدٌة،
التسجٌل العقاري أو كاتب العدل لألراضً العابدة إلى الؽٌر أو األشخاص وال ٌروج الطلب
بخالؾ ذلك وال ٌتم منح أي كتاب تؤٌٌد من الشركة لؽرض الحصول على قطعة ارض.
 .3تقدٌم دراسة عن الجدوى االقتصادٌة إلقامة الشروع مع تقرٌر األثر البٌبً معدة من قبل احد
المكاتب االستشارٌة المتخصصة.
 .4ان ٌمتلك صاحب المشروع احد الزوجٌن أو األقارب من الدرجة األولى أو احد الشركاء وسابل
نقل خاصة بنقل المنتجات النفطٌة مسجلة بؤسمابهم أو من خالل التعاقد مع شركات نقل متخصصة
ومجازة رسمٌا.
ٌ .5تعهد صاحب المشروع بما ٌلً :
أ .ان تكون لدٌه القدرة المالٌة إلنشاء وانجاز المحطة وفق التصامٌم والمواصفات الواردة فً
الالبحة التنظٌمٌة ( ملحق المعاٌٌر التصمٌمٌة لمحطات الوقود).
ب .ان ٌلتزم بتؤمٌن كافة الخدمات الربٌسٌة وكل ما ٌتعلق بإنشاء وتشؽٌل المحطة .
ج .ان ٌلتزم بتجهٌز المحطة بكافة المعدات االختصاصٌة (المدنٌة ،المٌكانٌكٌة ،الكهربابٌة،
اآلالت الدقٌقة...،الخ) المعتمدة والمصادق علٌها من قبل الجهات الفنٌة االختصاص فً شركة
توزٌع المنتجات النفطٌة باستخدام التقنٌة الحدٌثة ووفقا للمواصفات والمعاٌٌر الهندسٌة.
ٌ .6تم الكشؾ الموقعً على قطة األرض المقترح إنشاء المحطة أو الساحة علٌها من قبل لجنة فنٌة
من ( الفرع المعنً) وبحضور مساح من التخطٌط العمرانً أو البلدٌات للمحافظات لتثبٌت حدود
القطعة وتؤشٌر المحددات الموقعٌة والبٌبٌة والمسافات بٌنها وبٌن اقرب محطة تعببة وكذلك
المحددات األخرى المشار إلٌها فً الملحق رقم (.)2
 .7فً حالة مطابقة قطعة األرض لكافة الشروط والضوابط واستحصال الموافقة المبدبٌة ٌتم ما ٌلً :
أ .فً حالة الموقع داخل حدود البلدٌة وضمن التصمٌم األساس ٌتم استحصال تؤٌٌد ودابرة
التصمٌم فً أمانة بؽداد للمحطات والساحات فً العاصمة اما المحطات العابدة للبلدٌات
األخرى ٌتم استحصال موافقة البلدٌات والبٌبة ومدٌرٌة التخطٌط العمرانً .
ب .بالنسبة إلى المحطات والساحات خارج حدود التصمٌم األساس ٌتم استحصال موافقة لجنة
تخصٌص األراضً لمشارٌع التنمٌة واالستثمار عن طرٌق مدٌرٌة التخطٌط العمرانً فً
المحافظات.
 .5االلتزام إلنشاء المشروع وفق عقد تنفٌذ وإشراؾ من قبل احد الشركات المقاوالت المتخصصة
والرصٌنة النجازها وفق المواصفات والمعاٌٌر الهندسٌة المصادق علٌها فً التصمٌم مع تزوٌد
الجهات الفنٌة (الهٌبة الهندسٌة أو الفرع المعنً) فً شركة التوزٌع بالتقارٌر الفنٌة الدورٌة
لمراحل تنفٌذ المشروع.
ٌ .9لتزم صاحب المشروع بإنشاء وتشؽٌل المحطة فً مدة أقصاها (سنة ونصؾ) و(تسعة أشهر)
للساحة من تارٌخ توقٌع عقد التشٌٌد.
ٌ .11مكن إقامة محطات الوقود والساحات على الشوارع الربٌسٌة التً ال ٌقل عرضها عن
(21م) وتصنؾ محطات الوقود وفقا لما مدرج أدناه:
أوال :داخل حدود البلدٌة

المحطـــــات:
.1
أ .ان ال تقل مساحة القطعة المخصصة إلنشاء محطة تعببة جدٌدة عن (611م ) ستمابة
متر مربع ولمنتوج واحد ( بنزٌن) وان ال تقل الواجهة عن (21م) وان ال تقل عن
2
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(511م )2لمنتوج زٌت الؽاز وان ال تقل واجهتها عن (25م) وان تكون القطعة
منتظمة الشكل.
2
ب .ان ال تقل مساحة القطعة عن (111م ) لمنتوجٌن ( بنزٌن ونفط ابٌض) أو ( زٌت
الؽاز ونفط ابٌض ) وان ال تقل واجهتها عن (31م) وتكون منتظمة الشكل.
ج .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1211م )2ألؾ ومابتان متر مربع وان ال تقل واجهتها
عن (31م) لمنتوجٌن ( البنزٌن وزٌت الؽاز) وان تكون منتظمة الشكل.
د .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1411م )2ألؾ وأربعمابة متر مربع وان ال تقل واجهتها
عن (31م) ولثالثة منتجات ( بنزٌن وزٌت الؽاز ونفط ) وان تكون منتظمة الشكل.
هن .ان ال تقل مساحة القطعة عن (1111م )2ألؾ متر مربع وان ال تقل واجهتها عن
31م) لمنتوج الؽاز السابل ( )LPGلتعببة السٌارات وان تكون منتظمة الشكل.
مالحظة :فً حلة الحاجة إلى فتح منفذ لتعببة السٌارات بالؽاز السابل (  )LPGفً
المحطات ( أ  ،ب  ،ج ،د) الواردة أعاله تضاؾ مساحة ( 1111م )2ألؾ متر مربع لمساحة
المحطات.
2
2
 .2الساحات :ان ال تقل مساحة قطعة األرض عن (1111م ) لساحة النفط والؽاز و (511م )
لساحة مفردة لكل منتوج نفط أو ؼاز.
ثانٌا :خارج حدود البلدٌة
2
أ .ان ال تقل مساحة القطعة إلنشاء محطة ( متكاملة) عن ( )2411ألفان وأربعمابة م وان
تكون واجهتها ال تقل عن (31م) ومنتظمة الشكل وفً حالة الحاجة إلى فتح منفذ لتعببة
السٌارات بالؽاز السابل ( )LPGلتكون المحطة نموذجٌة ( )2511ألفان وخمسمابة م.2
ب .ان ال تقل مساحة القطعة المخصصة إلنشاء ساحة الؽاز والنفط عن (1111م )2وال
ٌجوز ان تكون ساحة منفردة لكل منتوج.
 .11المسافات بٌن المحطات:
اوال :داخل حدود البلدٌة:
أ .ان ال تقل المسافة بٌن محطة وأخرى عن (751م) فً نفس االتجاه على الشارع الواحد.
بٌ .سمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الربٌسٌة على ان ٌقل عرض كل الشارعٌن
عن (21م )2وان ال تقل المسافة بٌن ركن موقع المحطة عن التقاطع الربٌسً إلى محور
المدخل أو المخرج عن (1111م) ( لمنع التسبب فً إعاقة حركة المرور بالتقاطع).
ج .ان ال ٌقل بعد موقع محطة الوقود عن بداٌة أو نهاٌة الجسور واإلنفاق الخاصة بالسٌارات
والمنفذة على التقاطعات عن (1111م) من نقطة اندماج الحركة بٌن الطرٌق الربٌسً
ومدخل ومخارج المحوالت فً التقاطعات فً ) نفس االتجاه).
ثانٌا :خارج حدود البلدٌة :ان ال تقل المسافة بٌن محطة وقود وأخرى عن (11كم) فً نفس
االتجاه وعلى الشارع الواحد.
 .12ال ٌسمح بإقامة محطة تعببة وقود فً حالة مرور خطوط الضؽط العالً ( )H.Tأو المتوسطة
( )M.Tفوق قطعة األرض المخصصة إلقامة المحطة.
ٌ .13لزم الحصول على موافقة الجهات األمنٌة ذات العالقة قبل الموافقة على التصرٌح بإقامة
المحطة فً حالة كون الموقع ٌبعد عن حدود المنشآت العسكرٌة أو مهابط الطابرات مسافة ال
تقل عن (1111م) من حدود موقع المحطة.

اإلجراءات والمستمسكات المطلوبة فً تشٌٌد محطات التعببة وساحات الؽاز والنفط
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أوال :لؽرض إنشاء محطة وقود ساحة ؼاز ونفط ٌتم تقدٌم طلب أصولً من قبل المشٌد (األفراد
والشركات) إلى مدٌر عام الشركة وٌتم إحالته عن طرٌق هٌبة الدراسات إلى الفرع الستكمال
المستمسكات المطلوبة.
ثانٌا :للحصول على الموافقة المبدبٌة ٌتطلب المستمسكات التالٌة:
 .1بٌان الحاجة الفعلٌة من قبل الفرع المعنً.
ٌ .2قدم صاحب الطلب سند ملكٌة وعقد إٌجار مصدق من الجهات ذات العالقة.
 .3استمارة كشؾ من الفرع المعنً مثبت فٌها مدى مطابقة الموقع للضوابط الخاصة بتشٌٌد
المحطات والساحات.
( .4فً حالة وقوع قطع األراضً المقترحة داخل حدود البلدٌة) إرسال كتاب ٌإٌد وقوها داخل
البلدٌة مع صحة الصدور.
ثالثا :تقوم الفروع المعنٌة بمفاتحة هٌبة الدراسات والتخطٌط بالمستمسكات أعاله وٌتم دراستها من
قبل اللجنة المشكلة فً هٌبة الدراسات وحسب السٌاقات والضوابط المعتمدة على ضوء
استٌفابها للشروط المطلوبة ٌتم اعاد مطالعة للسٌد المدٌر العام لؽرض رفعها إلى الوزارة
للنظر واستحصال الموافقة المبدبٌة.
رابعا :بعد استحصال موافقة الوزارة تقوم هٌبة الدراسات باعالم الفروع ذات العالقة لؽرض
استحصال الموافقات من الدوابر ذات العالقة وكما ٌلً :
أ .فً حالة الموقع داخل حدود البلدٌة وضمن التصمٌم األساس ٌتم استحصال تؤٌٌد البٌبة
ودابرة التصامٌم فً أمانة بؽداد للمحطات والساحات فً العاصمة اما المحطات العابدة
للبلدٌات األخرى ٌتم استحصال موافقة البلدٌات والبٌبة ومدٌرٌة التخطٌط العمرانً فً
المحافظة.
بالنسبة إلى المحطات والساحات خارج حدود التصمٌم األساس ٌتم استحصال موافقة
ب.
لجنة تخصٌص األراضً لمشارٌع التنمٌة واالستثمار عن طرٌق مدٌرٌة التخطٌط العمرانً
فً المحافظة.
خامسا :تقوم الفروع المعنٌة بمفاتحة هٌبة الدراسات بعد استحصال الموفقات أعاله لٌتم دراسة كافة
المستمسكات من قبل اللجنة المشكلة فً هٌبة الدراسات وعلى ضوء استٌفابها للشروط ٌتم
تقدٌم مطالعة إلى السٌد المدٌر العام الستحصال الموافقة النهابٌة للتشٌٌد وتكون اإلجراءات
الالحقة كما ٌلً:
ٌ .1تم توقٌع عقد التشٌٌد بٌن الفرع التوزٌعً المختص والمشٌد وبعدها ٌتم إصدار المخططات
والتصامٌم من قبل الهٌبة الهندسٌة وبإمكان المشٌد أٌضا تقدٌم تصامٌم (للمحطة أو الساحة)
المزمع تشٌٌدها إلى الهٌبة الهندسٌة لتدقٌقها وبالتالً بٌان إمكانٌة المصادقة علٌها اذا كانت
ضمن المواصفات الفنٌة المطلوبة والمحددات البٌبة والسالمة المشار إلٌها ضمن الضوابط
الخاصة بالتشٌٌد مع تزوٌد المشٌد بالمواصفات الفنٌة المطلوبة للعمل والمعدات بموجب
قرص مدمج ٌكون من ضمن حٌثٌات عقد التشٌٌد.
ٌ .2كون استحصال صحة صدور الدوابر ذات العالقة بالتزامن مع تشٌٌد المحطة.
 .3تكون لجنة التشٌٌد فً الهٌبة أو الفرع المعنً مسإولٌة عن متابعة مراحل التشٌٌد وفق
التصمٌم والموصفات الفنٌة المثبتة فً عقد التشٌٌد والمرفقة ضمنه وٌقوم بتقدٌم تقرٌر
فصلً بذلك بالتنسٌق مع قسم الفحص الهندسً فً حالة الحاجة لفحص شبكات االنابٌب
والخزانات خالل مراحل التشٌٌد ( قبل الدفن).
سادسا :بعد اكمال انجاز المحطة أو الساحة بالكامل تقوم الفروع المعنٌة بمفاتحة هٌبة الدراسات
وتقدٌم المستمسكات المبٌنة أدناه مع صحة صدورها لؽرض دراستها من قبل اللجنة المشكلة
فً هٌبة الدراسات وحسب السٌاقات والضوابط المعتمدة وعلى ضوء استٌفابها للضوابط
السارٌة فً حٌنه ٌتم تقدٌم مطالعة للسٌد المدٌر العام الستحصال الموافقة على التشؽٌل
18

والتسمٌة وبالتالً ٌتسنى للفرع المعنً توقٌع عقد التشؽٌل المتضمن فقرة ان الشركة ؼٌر
ملزمة بتجهٌز المشٌدٌن بالمنتجات النفطٌة وانما حسب ما ٌتوفر من منتوج:
أ .تقدٌم شهادات الفحص الهندسً والسٌطرة النوعٌة للخزانات واالنابٌب .
ب .كشؾ نهابً للمحطة ٌتم تقدٌمه وبالتنسٌق مع لجنة التدشٌن الخاصة بالفرع أو الهٌبة
المعنٌة المتضمن كشؾ السالمة ومدى مطابقة المعدات المنصوبة فٌها للمواصفات الفنٌة
المطلوبة بموجب استمارات التدشٌن والتشؽٌل المرفقة طٌا.
ت .موافقة الطرق والجسور على تشؽٌل المحطة فً حالة وقوع المحطة خارج حدود البلدٌة.

المحددات البٌبٌة فً تشٌٌد محطات التعببة وساحات الؽاز والنفط ومحطات
()LPG
ت
1
2
3
4
5

نوع المحرم

محطة تعببة وقود

ساحة ؼاز ونفط

( )41م
()111م
()111م

()51م
()111م
()111م

محطة ()LPG
()51م
()111م
()111م

()111م

()111م

()111م

دور سكنٌة
المدارس والمستشفٌات ودور الحضانة
المصادر الحرارٌة
منشؤ صناعً
معامل الؽاز

مالحظات :ان المحددات أعاله تم وضعها من قبل الدوابر المعنٌة بذلك وقابلة للتؽٌٌر حسب
الضوابط المعمول بها فً تلك الدوابر ،وان هذه المسافات تحتسب من اقرب مصدر ملوث (مناطق
التجهٌز وتفرٌػ المنتوج ومنطقة الخزانات) ولٌس من السٌاج الخارجً للمنافذ التوزٌعٌة حسب
كتاب وزارة البٌبة ذي العدد (.2112/9/3 )3514
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اجراءات لتبسٌط انجاز المعامالت
.1

.2

.3

.4

.5
.6

مكاتب االستعالمات :بإمكان مكاتب االستعالمات ان تلعب دورا كبٌرا فً تسهٌل مهمة المواطن
والدوابر على حد سواء وبإمكانها ان تقوم بالمهام التالٌة:
أ .الرد على استفسارات المراجعٌن وتوجٌههم الى الجهة المطلوبة بالتحدٌد.
ب .توفٌر المعلومات المطلوبة والمطبوعة بشكل ادلة او نماذج واستمارات او ملصقات جدارٌة.
ج .انجاز بعض اجزاء المعاملة بهدؾ تقلٌل من دخول المراجع الى داخعل االقسعام االخعرى معن
خالل وجود موظؾ من كل قسم معنً بشإون المواطنٌن فً االستعالمات ومن ذوي الخبرة
والكفاءة.
د .مركز الحاسبة ٌقوم بادخعال المععامالت فعً نظعام حاسعوبً الطعالع المعواطنٌن علعى مراحعل
سٌر معامالتهم مع توفٌر برٌد الكترونً متاح للمواطنٌن عن التشكٌل.
ادلة المعامالت :تؤخذ ادلة المعامالت شكل كتٌب او نشرة مطبوعة بشكل واضح وجٌد وتتضمن
هذه االدلة معلومات واضحة ودقٌقة عن معامالت المواطنٌن واهمها:
أ .الوثابق والمستندات المطلوبة لكل معاملة والشروط الواجب توافرها فٌها.
ب .التقسٌمات االدارٌة التً تنجز بها المعاملة ومواقعها وارقام هواتفها.
ج .المراحل الالحقة للمعاملة ،مع ذكر اسماء الدوابر االخرى التً تنجز فٌها تلك المراحل.
الوسابل االرشادٌة :أي اللوحات الجدارٌة وتوضع هذه اللوحات فً مداخل البناٌات وامام مكاتب
االستعالمات وتعلق علٌها كافة التعلٌمات واالرشادات وكذلك اللوحات االرشادٌة االخرى منها:
أ .اسهم الداللة التً ترشد المراجع الى مكان تواجد القسم المطلوب.
ب .لوحات الداللة المكانٌة التً توضع فً مداخل البناٌات.
ج .ترقٌم الؽرؾ ووضع قطع على كل باب ٌحمل اسم التقسٌم االداري.
النماذج واالستمارات :لؽرض تسعهٌل عمعل المعواطنٌن وتقلٌعل الوقعت المصعروؾ معن قعبلهم فعً
كتابععة الطلبععات واللجععوء الععى مععن ٌقععوم فٌهععا وارشععادهم الععى اسععلوب كتابععة الطلععب والمعلومععات
المطلععوب ادراجهععا لكععل دابععرة وتعمععٌم ٌتطلععب اعععداد اسععتمارة لكععل معاملععة لٌععتم مألهععا مععن قبععل
المواطنٌن بسهولة ودون الحاجة لما ذكر اعاله.
تععوفٌر اجهععزة االتصععال الععداخلً :ضععرورة تععوفٌر عععدد كععافً مععن اجهععزة الهواتععؾ الداخلٌععة بععٌن
المكاتب واالستعالمات والتقسعٌمات االدارٌعة المعنٌعة االخعرى التعً لهعا عالقعة بانجعاز مععامالت
المواطنٌن للرد على استفساراتهم بالسرعة الممكنة.
شاشة عرض :وضع شاشة عرض بالزما حجم كبٌر فً مدخل البناٌة ٌتم فٌها عرض مععامالت
المععواطنٌن ومراحععل انجازهععا اضععافة الععى عععرض الطلبٌععات والمناقصععات تنفٌععذا ّ لمبععدأ الشععفافٌة
واالعالن.
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التوصٌات الخاصة بتبسٌط االجراءات
ان تبسٌط االجراءات تتحكم فٌه ثالث اعتبارات الختصارها هً:
أ .االعتبار االقتصادي.
ب .االعتبار االنسانً.
ج .االعتبار الفنً.
علٌه نحدد اهم التوصٌات التً ٌمكن من خاللها تبسٌط تلك االجراءات وهً:
 .1تحدٌد معامالت المواطنٌن بكافة انواعها وتثبٌتها فً جداول تتضمن كافة اجراءات كل معاملعة
من حٌث الخطوات المتبعة فً انجازهعا والمستمسعكات والوثعابق المطلوبعة وامعاكن انجعاز تلعك
الخطوات والتشكٌالت المعنٌة بذلك.
 .2دراسة واعادة النظر بالجداول المثبتة بالمعامالت واقتراح البدابل الممكنة التطبٌق.
 .3مراجعععة ودراسععة القععوانٌن واالنظمععة والتعلٌمععات ذات العالقععة بمعععامالت المععواطنٌن واقتععراح
استبدال او تعدٌل ما تقتضً الضرورة لذلك.
 .4بناء وترسٌخ عالقة تععاون بعٌن المعوظفٌن المعنٌعٌن بالخعدمات وانجعاز المععامالت والمعواطنٌن
المعنٌٌن.
 .5العمل على تجمٌع ودراسة الصالحٌات الممنوحة للعاملٌن فً انجعاز المععامالت واععادة النظعر
فٌها بما ٌتالءم مع سرعة انجاز المعامالت.
 .6وضععع وتحدٌععد سععقوؾ زمنٌععة مبنٌععة علععى اسععس علمٌععة وموضععوعٌة النجععاز كععل نععوع مععن
المعامالت.
 .7متابعة انجاز الموظفٌن فً الدوابر لواجباتهم من قبل ادارات تلك الدوابر وحثهم وتحفٌزهم من
اجل تقدٌم الخدمات الالزمة للمراجعٌن ال بالسرعة الممكنة كما هو دارج بل بالسرعة الواجعب
انجاز العمل فٌها فعال.
 .5اعتماد وصؾ الوظابؾ المحعددة فعً اختٌعار المعوظفٌن المعنٌعٌن لمععامالت المعواطنٌن لتحقٌعق
مستوى المعرفة والخبرة المطلوبة فٌهم.
 .9دراسة المواقع الجؽرافٌة لبعض الدوابر والعمل على وضع االقسعام ذات العالقعة المباشعرة فعً
انجاز معامالت المواطنٌن فً موقع واحد كلما امكن ذلك من اجعل الحعد معن التعنقالت المتععددة
للمواطن بٌن عدة اقسام او دوابر متباعدة مكانٌا وجؽرافٌا.
 .11العمععل علععى تحدٌععد وتثبٌععت اجععراءات انجععاز كععل معاملععة بشععكل واضععح وتعرٌععؾ المععواطنٌن
المعنٌٌن بها من اجل الحد من حاالت االجتهاد الشخصً واالطالة وتعقٌد مراحل االنجاز.
 .11ضرورة التنسٌق بٌن الدوابر المعنٌعة لعوزارة واحعدة والمعنٌعة بانجعاز معاملعة معٌنعة ،او بعٌن
الدوابر التابعة لعدة وزارات من اجل اعتماد نموذج موحد ٌستخدم النجاز مثل تلك المعامالت.
اعععادة تفعٌععل وصععل اسععتالم المعععامالت الكترونٌععا ضععمن تسلسععل محععدد ٌإٌععد اسععتالم
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المعاملة من المواطن وٌثبت فٌها موعد المراجعة مع ذكر الجهة التً ارسعلت الٌهعا المعاملعة
وتسلم نسخة من الوصل الى مكتب المفتش العام للتدقٌق والمتابعة.
 .13العمل على تخصٌص صفحة على موقع الشركة االلكترونعً خاصعة بشعإون المعواطنٌن فقعط
ولٌست لها عالقة بموضوع اعداد الطلبٌات والمناقصات لؽرض اطالع المواطن على مراحعل
سٌر معاملته واالستفسارات الواردة ِبانها وٌحدث بشكل ٌومً.
 .14توجٌه المصارؾ التً تتعامل مع التشكٌالت النفطٌة كالمصرؾ العراقً للتجارة بعدم تؤخٌر
العملٌة االنسابٌة النجاز المعامالت ومنها (تاخٌر فتح االعتماد المستندي ،تاخر وصعول وثعابق
الشععحن مععن المصععارؾ االجنبٌععة والمحلٌععة ،تععؤخر وصععول شععهادات التععؤمٌن للشععركات ،تععؤخر
انضاج العروض من المجهزٌن.....ألخ).
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 .15اعادة النظر من قبل دابرة التقاعد العام بعدفتر الخدمعة حٌعث هنعاك معلومعات نعتقعد بانعه ؼٌعر
مبررة لعدرجها ولععدم الحاجعة الٌهعا عنعد االحالعة علعى التقاععد ممعا ٌعإخر انجعاز المعاملعة ،معع
توجٌه دابرة التقاعد بعدم تؤخر انجاز معامالت المتقاعد من حٌث صحة الصدور و...الخ.
 .16اعداد ادلة المعامالت والعمل على استخدام الوسابل االرشادٌة المختلفعة والتعً سعبق االشعارة
الٌهععا ،واعتمععاد االسععتمارات والنمععاذج كؤسععلوب لتقععدٌم الطلبععات مععن قبععل المععواطنٌن بععدال مععن
اسلوب الطلبات (العرابض).
 .17العمعل علعى اقامععة العدورات التدرٌبٌعة والتخصصععٌة ذات العالقعة بعمعل كععل دابعرة معن دوابععر
الدولة واالستفادة من الفرص التدرٌبٌة التً تقدمها المراكز والمعاهد التدرٌبٌة فً مجال تبسٌط
االجراءات وتطوٌر االعمال واختزال الروتٌن.
 .15مكافحة الرشوة من خالل تشخٌص المواقع والثؽرات التً ٌمكن ان تنفذ منها الرشوة ووضع
ضوابط وتعلٌمات واسالٌب عمل لتشخٌص المخالفات.
 .19قٌام العدابرة بتشعكٌل فرٌعق عمعل مركعزي معن ذوي الخبعرة فعً هعذا المجعال لتعولً االشعراؾ
والمتابعة والتنسٌق من تشكٌالت الدوابر لتنفٌذ المقترحات والتوصٌات.
 .21العمععل علععى التوسععع فععً اسععتخدام المكننععة وخاصععة الحاسععبة وانظمععة االنترنٌععت بمععا ٌععتالءم
وسرعة انجاز المعامالت كمرحلة اولى ومن ثم العمعل وفعق االنظمعة العالمٌعة فعً هعذا المجعال
كؤنظمة ادارة الجودة.
 .21تخصٌص صفحة على موقع الشركة االلكترونً خاصة بشإون المعواطنٌن لتمكعٌن المعواطن
االطالع المباشر على سٌر معاملته وبإمكانه االستفسار بإرسال أي سعإال مباشعر علعى الموقعع
مع تحدٌد الشخص المناسعب إلجابتعه بشعكل مباشعر او الطلعب معن المعوطن تقعدٌم المستمسعكات
الناقصة فً معاملته وعن طرٌق البرٌد االلكترونً اٌضا.
 .22فععتح موقععع الكترونععً (ٌ )websiteتضععمن مواقععع لكافععة التشععكٌالت النفطٌععة لتسععهٌل مهمععة
المواطن الزابر لهذه المواقع بان ٌطلع علعى كافعة فقعرات دلٌعل سعٌر المععامالت واالجابعة علعى
االستفسارات التً ترد من قبلهم.
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