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 ةـــمقدم

 

أسلوب  الشاملة  الخدمة  ولكون  للعمل  ومحددة  عامة  أطر  ووضع  االجراءات  شفافية  لضمان 

لمهام   تفصيلية  عمل  آلية  وضع  دائرتنا  ارتأت  ذلك  ولتحقيق  االولى,  للمرة  يُطبق  هيئتنا  في  مستحدث 

 وكيفية التعامل مع العروض والطلبات.  جراءاتلالالدائرة وتسلسل 

اآللي  هذِه  تنفيذ  توفر  إن  يتطلب  الدراسات  بإعداد  يتعلق  ما  وباالخص  محدثة  ة  واقعية  إن بيانات  حيث 

الغالب   في  الشاملة  الخدمة  طبقات  تُصمم  برامج  بين  الثغرات  سد  ومحاولة  االحتياجات  على  بناءاً 

إجراء مسح ميداني دقيق من    االمر الذي يتطلب  المجتمع المختلفة وتقليل الفوارق بين الريف والحضر

والتعليمي  قبل   االجتماعي  المستوى  عن  ودقيقة  محدثة  معلومات  الستحصال  متخصصة  شركة 

لإلسهام في اتخاذ القرار في اختيار طبيعة المشاريع وتحديد األولويات وفق    للبلدواالقتصادي والخدمي  

االحتياجات كما سيتم تحديد المناطق المشمولة في وقت الحق وعلى ضوء ما سيردنا من معلومات من  

سيتم اعداد متطلبات اجراء المسح الميداني  الجهات الحكومية المعنية التي سبق وان تم مخاطبتها حيث  

 :المعلومات التاليةلى اقل تقدير بما يوفر ع

 إحصائيات عن عدد السكان حسب الفئة العمرية.  -

 . التي يقوم بها السكان  طبيعة األعمال السائدة -

 المستوى التعليمي لألفراد. -

 المعيشي لألفراد ومعدل اإلنفاق. المستوى  -

 وتوفر البنى التحتية.  المستوى الخدمي للمنطقة -

 مدى توفر المؤسسات الحكومية وعددها.  -

مدى توفر واستخدام األفراد والمؤسسات لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ومجاالت   -

 االستخدام. 

 األسباب التي تمنع استخدام هذِه الخدمات )إن وجدت(.  -

 سباب التي تمنع من استخدام الخدمات االلكترونية كخدمات التحويل المالي. األ -

 مدى تناسب كلفة خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع دخل األفراد في تلك المناطق.  -

 نسبة ذوي االحتياجات الخاصة في المنطقة.  -

جهة استشارية لدعمها في تحليل  على ضوء ما سيرد في المسح الميداني أعاله تقوم الدائرة باالستعانة ب

من المؤمل أن يتم العمل  كما    ،البيانات ووضع خطة تنفيذية للمرة األولى والوارد ذكرها في آلية العمل

 . 2019،2018االعوام التي تلي على الخطة التنفيذية خالل 

نود   خدمات  التنويهكما  مشاريع  بإنجاز  الدائرة  ستقوم  التنفيذ  خطة  انجاز  ولحين  في  االت   بأنهُ  صاالت 

المجدية و االنترنت  مختبراتالمناطق غير  وتوفير  والمعلومات    الحاسوب  للطلبات  المدارس ووفقاً  في 

 المتوفرة والمستحصلة من الجهات الحكومية. 
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 ائـرة الخـدمـة الشاملــةآلية عمل د

 

حة الخدمة الشاملة لتنفيذ الخطوط العريضة المرسومة في سياسة والئ  عمل  برنامج    تتضمن هذه الوثيقة  

والالسلكية   السلكية  الخدمة  ي حد وت لالتصاالت  لحساب  السليمة  لإلدارة  المطلوبة  واإلجراءات  المعايير  د 

 الشاملة. 

  استعانت الدائرة بأفضل الممارسات الدولية لوضع هذِه اآللية واسترشدت بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 

الُمقرة من قبل الهيئة  ما ورد في السياسة والالئحة  مع مراعاة  والضوابط الملحقة بها    2014لسنة    2رقم  

الشاملة واستشاري تنظيمية  واستشارات وزارات وهيئات   الخدمة  تنفيذ مشاريع ضمن  لها  الهيئة    يسبق 

 ومن الناحيتين الفنية والقانونية. 

 

 األول الفصل 

 والسند القانوني  شكيل  الت

 

يعي لتتى هيئتتة االعتتالم واالتصتتاالت بموجتتب االمتتر التشتتراستتتناداً التتى الصتتالحيات الممنوحتتة ا   

م قطتتاا االتصتتاالت وتكنلوجيتتا المعلومتتات فتتي العتتراق ، وبنتتاءاً النافتتذ  فتتي تنظتتي  2004لستتنة  65

شتتركات االتصتتاالت  و خيص المبرمتتة بتتين الهيئتتة اعقتتود التتتر( متتن 18)المتتادة تضتتمنته  علتتى متتا

والالئحتتتة الخاصتتتة بالخدمتتتة الشتتتاملة تتتتم بخصتتتوش مشتتتروا الخدمتتتة الشتتتاملة والسياستتتة العامتتتة 

انشتتاء وعمتتل مشتتروا الخدمتتة  نفيتتذ تشتتكيل )دائتتترة الختدمتتتة الشاملتتتتة( خاصتتة بمتابعتتة ت استتتحداث 

، 2018/  9 /16( المتتتتؤر  فتتتتي   1/1/10736/د/4الشتتتتاملة وحستتتتب االمتتتتر االداري المتتتترقم )

واللتتوائح ذات  آليتتة العمتتل هتتذهِ حستتب تتتتولى الدائتتتترة متتدار البحتتث القيتتام بالمهتتام والواجبتتات ادنتتاه و 

 العالقة.

 

 

 الفصل الثاني 

 الخدمة الشاملة مشاريعأهداف ونطاق عمل 

 :العام الهدف .أ

إن الهدف العام هو أن يكون في متناول جميع العراقيين الخدمات اإللكترونية الحديثة لالتصاالت  

وال واالجتماعي  االقتصادي  لالندماج  جوهرية  أصبحت  يت التي  ال  السوق  تي  قبل  من  توفيرها  م 

 .  االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتتعزيز االبتكار التكنولوجي في قطاا فضالً عن 
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 : الخدمة الشاملةحساب اموال أولويات ومعايير استخدام  . ب

بتحديد   الدائرة  تقوم  الشاملة،  الخدمة  أو دعمها وخدمات  اللتحقيق هدف  تنفيذها  المزمع  مشاريع 

بداية كل س مالية  معينة  تموز(  نة  الهيئة  لتقديمها)االول من  والخطط    ،لرئيس  المشاريع  هذِه  إن 

سنوياً   الدائرة  تُراجع  قبل  تحدمن  تعديلليتم  أو  حذف  دمج،  بإضافة،  لالحتياجات  و  يثها  وفقاً 

 والطلب وبعد إعداد دراسات جدوى. 

  ت تحقيق األهداف المحددة متطلباإن  قييم الختيار األولوية واألهمية،  إن الدائرة ستضع معايير الت 

 لمشاريع ذاتية االستدامة. ل تولي األهميةقد 

 

 نطاق عمل مشاريع الخدمة الشاملة :   ج. 

 :بأسعار معقولة إلى خدمة الهاتف األساسية شامل وصول  ➢

المناطق  في  الخدمات  وتقديم  االتصاالت  شبكة  تغطية  المستخدمين    توسيع  لمجموعات  و/أو 

،  ، التجمعات السكنية، ذوي الدخل المحدود ية الريفالمناطق  سكان    )  الالمستهدفة على سبيل المث 

 خدمة الهاتف األساسية بأسعار معقولة وال يمكنهم الوصول إليها.   لديهم( والذين ال تتوفر ...الخ

 : الوصول إلى خدمة اإلنترنت ➢

  القتصادية غير المجدية من الناحية ا  حاالت  اإلنترنت وتوسيع الخدمات في ال  توفير خدمات   دعم

ً  باالضافة الى  .المناطق التي تتطلب ذلك لتسهيل تمشية المعامالت الكترونيا

 : المجتمع توصيلعبر نقاط   شامل وصول  ➢

الشاملةاستخدام   الخدمة  نقاط وصول    حساب  إنشاء  المجتمع لدعم  مواقع  إلفراد  فيها  في    تكون 

المعلوماتخدمات   وتكنولوجيا  متاح   االتصاالت  كاف  ة غير  غير  قدي أو  والتي  "مراكز    ة  تشمل 

المعلومات وتكنولوجيا  المعلومات  الربحية، غير    االتصاالت  وتكنولوجيا  في    االتصاالت 

 . " وغيرهامثل المدارس والمستشفيات المؤسسات العامة

 :الوصول بأسعار معقولة إلى األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ➢

عن طريق  وتكنولوجيا المعلومات  ت  دعم المشاريع التي تعزز وتسهل استخدام خدمات االتصاال

خالل  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  والبروتوكوالت    األفراد  والبرمجيات  المعدات  استخدام 

 المتخصصة. 

 : دعم خدمات المؤسسات والجهات الحكومية ➢

المعلوماتخدمات  توفير   وتكنولوجيا  الحكومية   االتصاالت  والجهات  المؤسسات  خدمات  لدعم 

المع  الجهات  الجهات  بضمنها  تلك  تقدمها  ما  خدمة  توفر  لتعزيز  باألمن  معنية  نية  مؤسسات  أو 

 . مجموعة معينة  مساعدةلتطلب دعم لتوفير خط هاتفي ي بالطفل أو المرأة 

 :الخدمة الشاملةبناء القدرات والتدريب في مشاريع  ➢
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بات تنفيذ  متطللألفراد ضمن  لموارد البشرية وبناء القدرات  لتدريب  برامج  متطلبات توفير    إدراج

حين تتوفر الضرورة لغرض    احد مناطق المحافظات    مشروا من مشاريع الخدمة الشاملة في  

 . ، وال يتم تقديم هذا النوا من المشاريع بشكل منفصلزيادة الوعي التكنولوجي 

 : تطوير محتوى المعلومات المحلية والتطبيقات ➢

متطلبات تطبيقاال  إدراج  و/أو  محتوى  تطوير  دعم  في  ً مساعدة  محليا الصلة  ذات  المعلومات   ت 

ضمن متطلبات تنفيذ مشروا من مشاريع الخدمة الشاملة في منطقة معينة حين تتوفر الضرورة  

لغرض زيادة الوعي التكنولوجي وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة, وال يتم تقديم هذا  

 النوا من المشاريع بشكل منفصل. 

 

 ملة :  ة الشا اهداف حساب الخدم  د. 

أهداف    ؤشراتالم تمثل   المتوسطالالتالية  المدى  على  المعلومات قطاا  ل  تنمية  وتكنولوجيا    االتصاالت 

الدائرة الُمقرة   لتنفيذها  والتي ستسعى  السياسة والالئحة  الواردة في  الزمنية  مع مراعاة االهداف والمدد 

 :لهدف العامالتقدم العمل وتحقيق قياس مبمثابة  والتي ستكون ، من قبل الهيئة

في المناطق    وبجودة خدمة جيدة  متاح  نقالالهاتف ال  النفاذ لخدمات  يكون  : أنالنقالخدمة الهاتف   .1

مع مراعاة التكلفة   التي يعيش فيها األشخاش أو يعملون أو يزورون أو يسافرون أو يستكشفون

 . قدر االمكان عفي أكبر عدد ممكن من المواق األحدثالتكنولوجيا ومدى الفائدة ومراعاة توفر 

اإلنترنت:   .2 إلى  أسرةالوصول  بإستطاعة كل  يكون  تجاري  أن  المناطق    صغير  ومشروا  ضمن 

)بغض النظر عن طريقة التوصيل(    خدمة اإلنترنتل  الوصولالقدرة على    غير المجدية اقتصادياً 

يكفي  وب اإلنترنت    لتلبيةما  ميزات  )األساسية  جميع  اإللكتروني  ،  التصفحالشائعة  نقل    البريد   ،

إلخ(    ، مراكز  الملفات  بناء  طريق  عن  أو  المقرات  أو  للمنازل  وتكنولوجيا  سواء  االتصاالت 

 . على سبيل المثال المعلومات

المدارس   االنترنت .3 الحكومية   في  لدى  والمؤسسات  يكون  أن  والمؤسسات    المدارس  اغلب : 

لوصول إلى خدمات  إمكانية ا  ضمن القرى واالرياف  الحكومية كالمراكز الصحية والمستشفيات

 اإلنترنت األساسية. 

توفر الوصول لألشخاش ذوي االحتياجات الخاصة سواء  :  ذوي االحتياجات الخاصة والمسنين .4

بهم   الخاصة  الرعاية  ومراكز  والحدائق  كالمراكز  العامة  األماكن  في  أو  سكناهم  أماكن  في 

 . وحسب اإلمكانيات واألولويات

الفقيرة احتياجات   .5 اك :  الطبقة  للوصول  تحقيق  كافة  المجتمع  طبقات  بين  المساواة  من  قدر  بر 

المعلومات وتكنولوجيا  االتصاالت  خدمات  الحكومية    واستخدام  الجهات  تضعها  مؤشرات  وفق 

 .ذات العالقة في البلد
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 الفصل الثالث 

 والتدقيق حساب الخدمة الشاملةدائرة إدارة  

 

اإلدار والمسؤوليات  اإلداري  الهيكل  القسم  هذا  الشاملةية  يصف  الخدمة  ذلك  لدائرة  في  بما  هيكلية  ، 

 الحفاظ على األموال وتوزيعها. كيفية اإلجراءات المحاسبية،  ، الدائرة ومهام كل قسم وشعبة

 هيكلية الدائرة:   .أ

( يوضح هيكلية دائرة الخدمة الشاملة والمهام والواجبات المناطة بكل قسم وشعبة  1المرفق رقم )

 تعاملها مع الدوائر األخرى التابعة للهيئة.  تحت مظلة الدائرة وكيفية

 

 التقارير:  . ب

 التقرير السنوي:  ➢

 ستقوم الدائرة بتقديم تقرير سنوي إلدارة الهيئة أو الجهات الرقابية يتضمن:

 حالة كل مشروا، أهدافه وخططه، وحالة التنفيذ، والمبالغ المصروفة لتنفيذه. •

 و فعالية كل مشروا.    اثر تقييم   •

العا • معالجات التقدم  اقتراح  أيضا  ويمكن  األهداف  تحقيق  نحو  المشاريع  لعمل  م 

الخدمة   أنشطة  على  تؤثر  قد  التي  الجديدة  التطورات  أو  التحديات  أو  للصعوبات 

 الشاملة. 

 مراجعة المصروفات ودراسة فاعليتها. •

 تقارير حسب الحاجة:  ➢

الضرورة عن كل مشروا إلدار  تقارير مرحلية عند  بإعداد  الدائرة  الجهات  تقوم  أو  الهيئة  ة 

 . في حالة طلبها من الجهات ذات العالقة  الرقابية المختصة

 تقرير البيانات المالية السنوية:  ➢

الدائرة   تقارير  ستقوم  عداد  خاش  بإ  تقرير  وإنشاء  منهُ  والواردة  مساهم  بكل  الخاصة  تقارير 

 :بداية كل سنة مالية يتضمن على األقل

 ب السنة. اإليرادات اإلجمالية المدققة حس ➢

 مقدار مساهمة الخدمة الشاملة المستحقة للسنة الحالية.  ➢

 مجموا مبالغ مساهمات الخدمة الشاملة للمساهم الواحد والمساهمين ككل.  ➢

 .مبالغ مساهمة الخدمة الشاملة غير المسددة ➢
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 الخدمة الشاملة:  اتإدارة حساب . ت

 : لتمويل امصادر  .1

بالدرجة سيت  الشاملة  الخدمة  الُمحصلة من مشغلي    م تمويل مشاريع  األولى عن طريق األموال 

 خدمات االتصاالت المتنقلة وكما هو منصوش عليه في العقود المبرمة معهم من قبل الهيئة. 

من جهات حكومية على شكل تبرعات أو أخرى  عينية او نقدية  كما يمكن تلقي أموال إضافية  

نونية، تصبح كافة المساهمات التي يتم  مقدمة من أفراد أو شركات سليمة الموقف من الناحية القا

 .من تاريخ دخولها الحساب  تحصيلها سارية المفعول 

اخالل الشركات بالتزاماتها  ناتجة عن    مستحقات مترتبة عن غرامات أو فوائد مالية وغيرهاأي  

 لحسابات الخدمة الشاملة. إضافتهاسيتم 

 الحسابات: .2

   -يدعى" حساب الخدمة الشاملة" وفقا لما يلي:تقوم الهيئة بانشاء حساب خاش موحد ومستقل 

يجب ان يكون الحساب مستقل عن حسابات الهيئة االخرى او الحكومة وفي احد المصارف   -1

الشاملة  الخدمة  مشاريع  على  منه  الصرف  ويتم  العراقي  المركزي  البنك  قبل  المعتمدة من 

شاطات الهيئة االخرى المقرة والمصروفات  المتعلقة ببرامج الخدمة الشاملة وال عالقة له بن 

 ضمن الموازنة السنوية للهيئة. 

 انشاء سجالت محاسبية مالية خاصة بالخدمة الشاملة وفقا للنظام المحاسبي الموحد   -2

يجب الحفاظ على استقاللية حساب الخدمة الشاملة وشفافيته والتعامل مع االموال المودعة   -3

 ة العمل. فيه وفقا للوائح وسياسة الخدمة الشاملة وآلي 

استحصاله   -4 تم  الذي  المبلغ  بين  بالفرق  نهاية كل سنة مالية  الشاملة في  الخدمة  دائرة  تحتفظ 

 والمبلغ الذي تم صرفه بالفعل بهدف استخدامه في تمويل الخطة التشغيلية المستقبلية. 

بالخدمة   -5 الخاصة  والالئحة  السياسة  في  الواردة  التمويل  لموارد  وفقا  الحساب  تمويل  يتم 

 وتحدد آلية الصرف وسحب المبالغ وايداعها من قبل االدارة التنفيذية.     ملةالشا

6-  

ان يودا المبالغ المستحقة بذمته عن التزامات  إن كل مشترك بشكل الزامي في البرنامج يجب  

( والبالغة  الحساب  هذا  في  الشاملة  استقطاا    (%  1.5الخدمة  بعد  االيرادات  اجمالي  من 

   . وال والربط البيني الوطنيالمدفوعات الخاصة بالتج

 

 الصرف:  .3

ال  أدناه و   تقتصر المبالغ المصروفة من الحسابات على مدفوعات النفقات المؤهلة بموجب الفئات

 :سيرد أدناهتستخدم أموال الخدمة الشاملة ألي غرض آخر غير ما 

)التشغيلية( ➢ الميزانية  في  المعتمدة  واللوجستية  اإلدارية  لتغطي و  النفقات  نفقات  الة  تستخدم 

 :التالية
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 التكاليف التشغيلية لمشاريع الخدمة الشاملة )التي تتطلب ذلك(.  •

الفنية • الدراسات  إجراء  الخطة    الالزمة االقتصادية  و االجتماعية    ، تكاليف  بتطوير 

 . كالمسوحات الميدانية   التشغيلية

 . الخدمة الشاملةالتي يتطلبها عمل دائرة  عقود االستشارات •

 .الخدمة الشاملة دائرةوتطور عمل والمعدات التي تدعم  البرامج واالجهزة •

  االستعانة التكاليف المترتبة على استالم مشروا ضمن مشاريع الخدمة الشاملة )مثل   •

 الموظفين وغيرها(.  إيفادطرف ثالث الستالمِه، ب 

 تكاليف تدقيق الحسابات )اذا تطلب االمر(.  •

ب  • المشاركة  او  مؤتمرات  عمل،  ورش  ندوات،  بموضوا  اقامة  االمر  تعلق  وقدر  ها 

 الخدمة الشاملة.

 .اي اوجه للصرف اخرى تحدد من قبل دائرة الخدمة الشاملة   •

 

 خدمة الشاملة:المدفوعات لمشاريع ال ➢

في العقد المبرم    لشروط التعاقد    من دفعةً    دفعة واحدة أو أكثر  يتم صرف المدفوعات المستحقة

تصميم او انشاء او بناء او تجهيز او تقديم تقرير او  حيث ستكون الدفعات عن )   لتنفيذ المشروا

 . بيانات او احصائيات او تدريب( وحسب طبيعة المهمة ضمن المشروا الواحد

الصرف    المستحقاتصرف  يتم  ال  و  شروط  استيفاء  بعد  السياقات  عقد  الفي  المحددة  إال  ووفق 

 .المحددة

 التدقيق: ج. 

االد التكوين  قبل  من  الحسابات  تدقيق  و يتم  الدائرة  في  المسؤول  بشركة  اري  الدائرة  تستعين  او    قد 

مدققي   او  بالمراجعة  مكتب   للقيام  الجيدة  السمعة  وذوي  المستقلين  الخارجيين  الحسابات  مدققي  من 

 .وحسب أليات التعاقد المحددة بالتعليمات النافذة  المالية

 

 الفصـل الـرابــع 

 والموازنة تنفيذخطة ال

 : نفيذالتخطة  .أ

االتصاالت وتكنولوجيا  تشغيلية تلخص الحالة الراهنة لتطوير    الدائرة بوضع خطة سنوية  تقوم   

بفعل مشاريع الخدمة الشاملة، وتوضح األهداف  ضمن المناطق الجغرافية المستهدفة  المعلومات 

والغايات وأنواا المشاريع الواسعة التي تسعى الدائرة إلى تعزيزها خالل السنة التشغيلية  كما  

 تحدد الموارد المتاحة لدعم المشاريع خالل السنة وتوزيع هذه الموارد. والتي من  ميزانية تتض
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وسيتم    ى الخطة التشغيلية في الهيئة عل  موافقة رئيس الجهاز التنفيذي    استحصال  ب   تقوم الدائرة  

 . تزويد الجهات الرقابية ذات العالقة بها

 -الخطة التشغيلية :  فقرات وبنود  

التطوراتالفعلي    قعالوا  مقدمة: ➢ لواخر  اإلجمالية  الميزانية  وأهداف  لحسابات،  لسنة ا، 

الغرض  و   القادمة أساسية حول  الشاملة نظرة عامة ومناقشة  الخدمة  انشاء مشاريع  من 

 . كتعريف بها

 

موجز ➢ الحالي  تقييم  لللوضع  موجز  استعراض  وتكنولوجيا  تنمية    وضع:  االتصاالت 

تحديد األهداف الرئيسية والمجاالت التي قد يكون فيها    في البلد، بما في ذلك  المعلومات

الشاملة  أموالاستخدام   الحسبان    و ذ  الخدمة  في  التقييم  هذا  يأخذ  أن  يجب  كما  قيمة 

 . المشاريع القائمة

لتقييم   الشاملة  الحاجة مؤشرات   الخدمة  ضمن  مشاريع  من    لتنفيذ  جمعها  سيتم  والتي 

    :مصادر أخرى  أو  معلوماتاالتصاالت وتكنولوجيا المشغلي خدمات 

 )أ( تغلغل الخدمات،  

 للخدمات ومدى توافرها )ب( التغطية الجغرافية 

   الوصول)ج( القدرة على تحمل تكاليف 

   )د( القدرة على تحمل تكاليف الخدمة

وتكنولوجيا   االتصاالت  خدمات  الستخدام  االشخاش  لدى  المؤهالت  وجود  )هت( 

 . ةالمعلومات ضمن المناطق المستهدف

األهداف ذات األولوية: تحديد األهداف ذات األولوية للسنة الحالية، والتي يجب أن تكون   ➢

ويمكن أن تكون األهداف محددة أو    ،واالختيار النهائي  تصفية المشاريعأساًسا لعمليات  

 عامة اعتمادًا على ما سيتم التركيز عليِه خالل السنة. 

ويشمل    ،للمشاريع الجديدة في السنة القادمة  لموارد المتاحة لتقديرات الميزانية: ملخص   ➢

إجمالي   السنة،  الحسابات  ذلك  بداية  مبالغفي  للسنة،    االيرادات    ومجموا  المتوقعة 

والمصروفات    وال  للمشاريعوااللتزامات  السابقة،  المقدرة  يخص ت المعتمدة  صات 

السنة،    للمشاريع خالل  اعتمادها  سيتم  التي  و الجديدة  التشغيلية  التكاليف  المصاريف 

المحددة   الصرف  ابواب  وضمن  االخرى  مجموعالتي  و الضرورية  يكون  أن  ها  يجب 

 ضمن األموال المتاحة. كلها 
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 : الميزانية    إعداد .ب

لحسابات الخدمة  الموحدة  الميزانية    لدائرةتعد اوبعد االختيار النهائي للمشاريع    نفيذرهناً بخطة الت 

المساهم  الشاملة حسابات  من  التاليةين(  )المؤلفة  المالية  استحصال    للسنة  سيتم  موافقة   والتي 

التنفيذي الجهاز  الهيئة عليها  رئيس  التي تنطوي عليها عمليات  س،  في  الرئيسية  تشمل الخطوات 

 وتخصيص األموال ما يلي:  وازنةالماعداد 

إجمالي   • إلى    الحسابات  ايرادات    تقدير  استناداً  المالية،  المساهمات   تقدير للسنة 

 . در اإليرادات األخرىومصا

  مشروا للمبالغ التي سيتم تخصيصها لكل  تحديد  الكلفة التخمينية   إعداد تقدير أولي  •

الدراسات الفنية الُمعدة والمشاريع  نشاط خالل السنة المالية، بناًء على  او  أو برنامج  

 .  الُمقرة من قبل الدائرة

 . عقود المشاريع القائمةالدفعات المتبقية ل •

 . ية(التشغيل ) لنفقات االدارية واللوجستيةل لتخمينية االوليةالكلفة ا •

 

 

 الفصل الخامس

 المشاريع  أحالة  تقديم وتقييم و 

 تقديم المشاريع:  .أ

مالية   نهاية   قبل سنة  التشغيلية   كل  الخطة  إقرار  الدائرة  ،  وبعد  المشاريع تقوم  تحديد  عملية    ببدء 

وستشمل هذه    ،مستعينةً بالخطة التشغيلية الُمقرة  التي سيتم النظر فيها للتمويل خالل السنة القادمة

 على عدد من االجراءات منها:  العملية

  وغيرهم   االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتالمقترحات المقدمة من مقدمي خدمات    دراسة ➢

المعنية    من الخدمة  األطراف  لدائرة  الموقع االلكتروني  الُمعلنة على  عبر ملئ االستمارة 

 الشاملة. 

 . الخطة التشغيلية على مخرجات  بناءاً  ترحات للمشاريعوضع مق  ➢

مع الجهات المعنية للوقوف  امة  عاجتماعات    ويجوز للدائرة قبل تثبيت المشاريع بشكل نهائي عقد

شأنها  من  التي  االجراءات  من  غيرها  او  عامة  استشارة  إعالن  او  ومالحظاتهم  مرئياتهم  على 

 إنضاج المشاريع المقترحة.

 : المعلومات التالية تتضمن     مشروا مقترح طلب لتقديم  لااستمارة  إن

 . قترح المشروات ي  الت  الجهةاسم  ➢

 نقطة اتصال.  ➢

 . طبيعة المشروا  ➢
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 والفئة المستهدفة.   المشروا الغاية من ➢

 لمشروا.ل الكلفة التخمينية  ➢

بتحديد موعد معين   الدائرة  الواحد    إليقافستقوم  للعام  المقترحات  بداياستالم  اشهر  ة  وهي ستة 

 . ويعاد فتح باب التقديم بداية السنة الجديدةالسنة )شهر تموز من كل عام(  

عن المشاريع الُمقترحة كافة وآلية اختيار المشاريع الفائزة ومعايير االختيار وبما يتوافق   اإلعالن

 مع االهداف العامة واالهداف المحددة.

 

 

 :المشروع   اختياروتقييم  . ب

الدائرة ال  تقوم  جميع  المالمقترحة  مشاريع  بمراجعة  الزمني  اإلطار  ضمن  ،  حدد الواردة 

من خالل       حسابات الخدمة الشاملةالمبلغ الكلي ل)المشاريع(  سيتم تمويلها من قبل     اختيارو 

: 

تتضمن  قد كما  المشاريع  الختيار   لتقديم المشورة  من داخل الهيئة  خصصةت إنشاء لجان م  ➢

 دم تضارب المصالح.من جهات خارجية أيضاً مع مراعاة ع اعضاء

بإجراء ➢ الدائرة  استالمها  تقوم  تم  التي  المشروا  لمقترحات  أولي  قائمة    تقييم  واعداد 

 . بالشركات او الجهات المؤهلةمختصرة 

 . المشاريع النهائية وفق ما سيرد في القائمة المختصرةاللجنة  تحدد  ➢

من المعلومات عن  قد تطلب اللجنة اجراء تقييم اوسع االمر الذي يتطلب معرفة المزيد   ➢

 المشروا الُمقترح وفي هذِه الحالة ستكلف الدائرة بالحصول على تلك المعلومات. 

 إن عملية التقييم الموسعة ستعتمد على: 

تتماشى مع   ➢ المشروا  إذا كانت أهداف  السياسة: يحدد ما  واالولويات    األهدافأولويات 

 المحددة.

المك  ➢ وتحديد  تقييم  والمتطلبات:  الفنية  عامة  الجدوى  فكرة  لتحديد  للمشروا  الفنية  ونات 

لمزود   مطلوبة  ستكون  التي  المختلفة  المكونات  المعلومات عن  وتكنولوجيا    االتصاالت 

لتنفيذ المشروا على النحو المطلوب )إن الحل الُمقترح لن يكون ُملزماً لتنفيذ المشروا  

 وبإمكان مقدمي الخدمة اقتراح حلول اخرى عند االعالن(. 

ترتيبات    االخرى:  المتطلبات ➢ أي  أيًضا  هذه  تشمل  أن  مثل حجم    اخرىيجب  ضرورية 

واألفراد )المنظمات(  المنظمة  اذا   وطبيعة  المقترحة  الخدمة  لتشغيل  البشرية  والموارد 

 تطلب االمر. 

المالي:   ➢ المشروا  التحليل  انشاء  كلفة  لبدء  تقدير  الالزمة  النفقات  من  عمل  وغيرها 

كررة السنوية لعمليات الصيانة والدعم الالزمة للحفاظ على  تقدير النفقات المت و   المشروا

وال  ديمومة اقصى    سنوات  5على مدى  خدمة  بفائدة  كحد  المشروا سيعود  إذا كان  وما 

 مادية من عدمِه. 
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الكلفة االقتصادية واالجتماعية: ➢ للمنافع االقتصادية واالجتماعية  تحليل  تقييم  على    إعداد 

ن تنفيذ  بشكل عام المحتملة م، وللبلد  للمشروا  كلفة تنفيذ  ةً بمقارن   للمستخدمين  اقل تقدير

 المشروا المقترح. 

المخاطر ➢ ال  : تحليل  ذات    مخاطرتحديد  الضعف  نقاط  وتحليل  للمشروا  احتماال  األكثر 

تقييم  بالالصلة   هذا  يشمل  قد  والبيئية   مخاطرالمشروا  تغييرات  وال  واالجتماعية  المادية 

من    خرى األ متوقعة  الغير   وغيرها  واالجتماعية  السياسية  التهديدات  ذلك  في  بما 

 التهديدات الخارجية.  

 

 : ختيار المشروع ا ج.

، تقوم الدائرة بإعداد توصيات إلى  )إذا تطلب األمر(  واستنادا إلى التقييمات الموسعة للمشاريع 

السنة خالل  تمويلها  سيتم  والتي  األولوية  ذات  المشاريع  بشأن  أن    ،اللجنة  تخضع  يجب 

للمشاريع الموصى بها مجتمعة مبلغ الموازنة    كلفة الكلية  التوصيات للقيود بحيث ال تتجاوز ال

 المتاح والمحدد للمشاريع وللفترة الزمنية المحددة. 

تقديم التوصيات التي تتضمن لنظر فيها  لإلى اللجنة    والمقترحاتلمشاريع  التقييم النهائي ل  يتم 

 الحالية.  يةخطة التشغيلالتمويلها بموجب التي سيتم  المشاريعاختيار و 

المصادقة على  الهيئة لغرض  التنفيذية في  الى االدارة  النهائية  المقترحات  بتقديم  الدائرة  تقوم 

ت الا الذي سيتم  للمشروا )المشاريع(  النهائي  السنة،    نفيذه  ختيار  المشاريع  خالل  سيتم إعالن 

 مع تقديم شرح موجز ألسباب االختيار. املة الفائزة على الموقع الخاش بدائرة الخدمة الش

 

 الفصل السادس

 إجراءات تقييم العروض

 : اإلجراءاتب تعريف  -1

 اآلليةوفقاً لهذه    الدائرةالتي تنفذها    اجراءات  التعاقد المحددة    على أساس    مشاريع عادةً التُمنح  

 . المشرواحسب طبيعة  التعاقد  االسلوب وستحدد 

فإن  ذلك  عن  تحديد    ةدائرلل  فضالً  في  بتعليمااخر  تعاقد    أسلوبالحق  تسترشد  تنفيذ  وقد  ت 

عملية وفقاً ال  الدائرة  وتديرالعقود الحكومية في ذلك وحسب طبيعة المشروا وضرورة تنفيذه  

ويكون اتباا تعليمات التعاقد الواردة    اآللية للمتطلبات واإلجراءات المنصوش عليها في هذه  

 . مية والوثائق القياسية  على سبيل االستئناس وهي غير ملزمة في تعليمات تنفيذ العقود الحكو
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 االفضلية: حصر المشاريع و -2

 

الحسابات في  االتصاالت    للمساهمين  خدمات  تغطية  بنشر  ترخيصهم  عقود  لهم  تسمح  ممن 

وفي   التغطية  بتوفير  الخاصة  الشاملة  الخدمة  لمشاريع  التقديم  في  الحصري  الحق  واالنترنت 

ف  فشلهم  مستوفي  حال  عرض  تقديم  والمتطلبات  ي  الشروط  المشروا  لكافة  إعالن  فيتم 

 للمناقصة العامة.

والتي تتضمن اكثر من متطلب قد ال تقع كلها ضمن    األخرى   الخدمة الشاملة  مشاريع أما في  

  أي لدائرة ملزمة بدراسة  اإن  و إعالن المشروا كمناقصة عامة،  ب فستقوم الدائرة    نطاق عملهم

المتطلبات المحددة وضمن الكلفة التخمينية المحددة وقبوله في حال استيفاء  عرض مقدم وفق  

 . يكون لها حق التفاوض مع مقدم هذا العرض أنعلى والمتطلبات كافة الشروط 

على   للتقديم  المساهمين  دعوة  يتم  تنفيذ ال  ينتج عن  قبلهم  مشاريع  المصالح   من  في  تضارب 

 يات الالزمة لتنفيذ برامج ومشاريع الخدمة الشاملةكاالستشارات وإعداد الدراسات واإلحصائ 

 أسلوب التعاقد وفقاً لطبيعة المشروا. وستختار الدائرة 

 

 الشروط المرجعية للمشروع: -3

 : لكل مشروا والتي ستتضمن  ما يليالشروط المرجعية تعد الدائرة المتطلبات و 

 . معلومات أساسية عن المشروا   ➢

 . ي إطار المشروا وصف للخدمات التي سيتم تقديمها ف ➢

 . موقع )مواقع( الخدمة والمستفيدين ➢

 للمشروا. خمينية الكلفة الت  ➢

 . الواجب توفرها في مقدم العطاءوالفنية   الشروط  القانونية والتنظيمية  ➢

 

 أساليب العطاءات:  -4

 ادناه االجراءات التي سيتم تنفيذها :المناقصة العامة. أ

 طلب تقديم عطاء:. 1

تقديم    اتطلب   تتضمن،  للمنافسة  خاضع( لكل مشروا  (RFP  عطاء  تُعد الدائرة طلب تقديم

 : اقل تقدير ما يلي على طاءاتالع

 . المشروا الغرض من  ➢

 .تعليمات لمقدمي العطاءات ➢

 المرجعية.البنود والشروط  ➢



 

13 
 

 تقييم العطاء. إجراءات ومعايير   ➢

 المزمع إبرامهُ مع مقدم العطاء الفائز.عقد ال مسودة ➢

المعلومات ➢ لمتطلبات    باتوالمتطل  جميع  لالمتثال  الالزمة  الصلة  ذات  األخرى 

 العطاءات.

 : االعالن .2

طلبات   وإعداد  تمويلها  سيتم  التي  المشاريع  تحديد  العطاءاتبعد  الدائرة    ،  تقديم  تقوم 

العطاءات    ةعام  باالعالن   تقديم  فيها  دعو  ت لتقديم  للمشاركة في  المؤهلة  المهتمة  األطراف 

 .في حسابات الخدمة الشاملةوالشركات المساهمة  العطاءات

 : االتي :  حيث يتضمن 

نشر ➢ ثالث    االعالن يتم  في  الوطنية  بالمناقصات  واسعة  صحف    الخاش  يومية 

واي وسائل اخرى تختارها الدائرة   وعلى الموقع االلكتروني للهيئة والدائرة  االنتشار

واالعالن النشر  اجور  المناقصة  عليه  ترسو  يتحمل من  ان  واحدة على  ألخر    ولمرة 

( رقم  الضوابط  في  ماجاء  حسب  المناقصة  عن  العقود  2إعالن  تنفيذ  تعليمات  من   )

 . (2014الحكومية لسنة   )

لمشاريع  إخطار الشركات التي سبق لها أن أعربت عن رغبتها في تقديم العطاءات   ➢

 الخدمة الشاملة.

الراغبين  عطاءات  لمقدمي ال  العطاءوثائق  إلكترونية ومطبوعة من  نسخ    تقوم الدائرة بتقديم

 .مقابل اجور تحدد لهذا الغرض   بتقديم عروضهم 

 

 العطاء: وضيح ت  .3

إلى   يقدموا  أن  العروض  لمقدمي  وطلبات    الدائرةيمكن  مكتوبة  على  للأسئلة  حصول 

على    لبريد اإللكترونيمن خالل اأو    عن طريق كتاب رسمي  وذلك  العطاءتوضيحات بشأن  

 .  مران ترسل االستفسارات قبل عقد المؤت 

ويتم تزويد كافة الجهات المهتمة    تحريريآ  جميع األسئلة والطلباتعلى    باإلجابة تقوم الدائرة  

عرض   تقديم  في  رغبتها  ابدت  االجوبة    باألجوبةوالتي  نشر  يتم  موقع  العلى  وأيضاً 

 . االلكتروني لدائرة الخدمة الشاملة

مؤتمر    للدائرةيجوز   عقد  امقدم ودعوة  أيًضا  االستفسارات   ةلإلجاب   اتلعطاءي  كافة  على 

 والطلبات. 

على   ل بناًء  ووفقاً  يجوز  ذلك  أو طلب    للدائرةتقديرها  المرجعية  الشروط  مراجعة  أو  تعديل 

العروض  تقديم مقترحات   بتقديم  الراغبين  التعليقات  من  أو  المخاوف  التعليقات أو  بناًء على 

 الُمقدمة منهم لضمان نتائج فاعلة ووافية.األخرى 

ائرة ان تكون التعديالت محايدة ومبنية على اساس المنافسة العادلة كما إن هذِه  ستراعي الد

 التعديالت لن تغير طبيعة ونطاق المشروا بشكل كبير. 



 

14 
 

 

 

 : األوليةالتأمينات  .4

, الغرض من  وفقآ لتعليمات التعاقد  قد تطلب الدائرة من مقدمي العطاءات تقديم تأمينات اولية  

تقدم التأمينات االولية على شكل  .  بالتوقيتات  قدمي العطاء والتزامهم من جدية ملتأكد  لهذا هو  

 . خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة 

 

 عقد الخدمة:  .5

العطاء   ومقدم  الهيئة  بين  ابرامهُ  المزمع  العقد  العطاء مسودة  تقديم  الدائرة في طلب  ترفق 

ال التقارير  الدفع،  )اسلوب  مثل  الطرفين  التزامات  يحدد  الذي  العقوبات...  الفائز  مطلوبة، 

 . تعديل عند ابرامه بشكله النهائي للوهو غير نهائي وقابل  الخ(

 

 

 كفالة حسن التنفيذ:  .6

تقديمها من قبل مقدمي   ليتم  المطلوبة  المالي  العطاء  الضمان  تقديم  الدائرة في طلب  تحدد 

البنك   لدى  معتمد  بنك  من  صادر  ضمان  خطاب  بصورة  وتكون  الفائزين  العطاءات 

 . من قيمة العطاء   (%5)  نسبته كزي العراقي مثل خطاب ضمان حسن االداء والمر

 

 فتح العروض:  .7

تحدد الدائرة تاريخ ووقت وتفاصيل وإجراءات فتح العطاءات بوضوح في طلب تقديم العطاء  

ب  الشاملتتة  الختدمتتة  دائترة  متديتر  دائرتته  إسيقتتوم  موظفي  متن  دائمية  لجنتة  تشكيل  قتراح 

فتح العطاءات    الدوائتر االخترى عنتد الحاجتة تحت مسمى )لجنتة  ة موظفين من  طلب تسمي و 

الشاملة الخدمة  بمشاريع  متن  الخاصه  تتكتون   ، التنفيذية  االدارة  موافقتة  استحصال  بعتد   )

خمستة اعضاء علتى ان تتضمتن عضتو )فنتي ، قانونتي ، مالتتي( مهمتة هتذه اللجنتة استالم  

وفت وتتدقيتق  يترفق  وفحص  كتل عترض  بمحتتويات  وتنظيم جتدول  العتروض ومرفقاتها  رز 

تحليتل   بعمليتتة  المختصتتة  الجهتتة  التى  احالتتته  لغترض  اللجنتة  هتذه  تعتده  التذي  بالمحضتر 

 وتقتويم العتروض . 

عمل أيام  ثالثة  غضون  في  عملها  اللجنة  تُكمل  ان  المفترض  االسترشاد   من  للجنة  ويمكن 

 . العطاءات الواردة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية  بتعليمات فتح 
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 العطاءات:وتحليل   تقييم  .8

بتقديم محضر االستالم الى لجنة أخرى    فتح العطاءات الخاصه بالخدمة الشاملة  ستقوم لجنة  

( أسم  تحت  الشاملة  لجنتة  دائمية  الخدمة  بمشاريع  الخاصه  العطاءات  قبل  تحليل  تُسمى من   )

( اعضتاء علتى االقل  5وبعتد استحصتال موافقتة االدارة التنفيذية، تتكتون متن )  مدير الدائرة

وان تتضمتن  الدوائتر االخترى عنتد الحاجتة  وطلب تسمية موظفين من  متن موظفتي دائرتته  

( لجنتة  فتي  المتذكورين  االعضتاء  غيتر  مالتي(   ، قانونتي   ، )فنتي  العطاءات عضتو  فتح 

الشام بالخدمة  االستعانة  (  لة  الخاصه  يمكن  من  ب كما  الهيئة  في  العاملين  لدى  الخبرات 

وتقتوم هتذه اللجنتة بالمهتام أو جهات خارجية إذا تطلب األمر  مستشارين متعاقدين مع الهيئة  

 ادنتاه :ت  

( وذلك عتن  فتح العطاءات الخاصه بالخدمة الشاملة  استتالم العتروض متن لجنتة ) ➢

 طتتريتق محضتتر. 

ال ➢ دراستة معمقتة  تحليتل  المقتدمة  العتروض  دراستة  متن خالل  وتقويمها،  عتروض 

جانب   متن  التخمينيتتة  بالكلفتتة  ومقارنتهتا  والقانونيتتة  والمالية  الفنيتة  الناحيتة  متن 

ومقارنتهتا متتع العتروض األخترى متتن جانب أختر وصتوالً لتقييتم هتذه العتروض  

د بالعترض االفضتل هتو ليس األفضتل متن  واختيار العترض االفضتل، والمقصتو 

الناحيتة   متن  المناقصتة  لمتطلبات  العترض  استجابتة  وانما  فقتط  السعريتة  الناحيتة 

 الفنيتة والماليتتة ومتتدة التنفيتذ وجتودتته .... التتخ .

  اعتداد التقتريتر النهائتتي لعمتل اللجنتة ويجتب أن يكتون عمتل هتذه اللجنتة )تحليل  ➢

الشاملةال الخدمة  بمشاريع  الخاصه  على  عطاءات  حفاظتاً  بالستريتة  يتستم  مبتدأ ( 

  إجراءاتها المنافستة العادلتتة التذي يتضمتن محضتر نهائتي بعتد االنتهتاء متن كافتة  

الخاش بتشكيلهتا وعتتدد الشركتات المشاركتة وجتدول المفاضلتة  األمر يشتمل على

 ً  للمعياريتة المحتددة فتي شتروط المناقصتة متتع تثبيت  بين الشركتات المتنافستة وفقا

لكتل   المخصصة  للدرجتات  وفقتاً  شتركتة  كتتل  عليهتا  حصتلت  التتي  الدرجتات 

عليه والذي   رئيس الجهاز التنفيذي للمصادقة  معيتار، ترشيح العترض الفائتز التى  

والمصتادقتة للمتراجعتتة  المركزيتة  )اللجنتتة  بمثابتة  اإلحالتتة(  يعتبتر  ويمكن    علتى 

بهذا   متخصصة  استشارية  شركات  او  استشارية  بمكاتب  االستعانة  التحليل  للجنة 

 .   الغرض 
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 العقد: حالة ا .9

التنفيذي   بعد مصادقة   الجهاز  الفائز على    رئيس  تقوم    العرض    بذلك الفائز    تبليغ  ب  الدائرة، 

يوم    15يوم احالة و   14بضمنها     ماً  ( يو29توقيع العقد خالل )وعلى مقدم العرض الفائز  

ً  األولية مسودة العقد   إنعلماً  من تأريخ تسلمِه لإلخطار،انذار   .معلنة مسبقا

العقد  في حالة   ابرام  الفائز عن  للدائرةنكول مقدم العرض  الى  يكون  المشروا  بإحالة     الحق 

وفي حال    , تطلب االمر  الطرف الناكل اذاواتخاذ االجراءات القانونية بحق       المرشح الثاني  

 وإعادة إعالنه.   الحالة اإلغاء  دائرةيجوز للعدم أهلية اي مقدم عرض اخر ف

التوقيع،   عند  إبرامهُ  المزمع  العقد  على  بالمصادقة  الهيئة  في  القانونية  الدائرة    كون  ي س تقوم 

 . الجهات الرقابية المختصة دقيقخاضعة ل والعقد  والتقارير  العرض 

 

   :ء استبعاد العطا   .10

  طاءات عدد من مقدمي الع  إستبعادب   العطاءات الخاصه بالمشاريع الشاملة  قد تقوم لجنة تحليل  

 لواحد أو أكثر من األسباب التالية:

 . عدم تقديم العطاء في الموعد المحدد  ➢

تقديم   ➢ طلب  يحددها  التي  األخرى  المتطلبات  أو  اإلجراءات  من  ألي  االمتثال  عدم 

 العطاء.

 طاء. المحدد في طلب تقديم الع لتأمينات االوليةاعدم تقديم مبلغ  ➢

 . عدم الدقة أو تحريف أي حقائق مادية في أي جزء من العطاء ➢

 عدم االستجابة للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المطلوبة والتي اليمكن استكمالها   ➢

 اي بيانات او وثائق جوهرية اليمكن استكمالها .   ➢

 

 : دعوة تقديم العطاءإلغاء  .11

كما    ،  قانونية او مالية    بدون ان تترتب عليها اي تبعات  إلغاء دعوة تقديم عطاء  للدائرةيجوز  

ستقوم بنشر أسباب اإللغاء أو  كما  بأسباب اإللغاء ،    العطاءاتمقدمي    الدائرة  بلغ  يجب ان ت

 .   الرفض على موقعها اإللكتروني

 

 االعتراضات: .12

علتى    طاءاتعتراضات المقتدمتة متن مقتدمتي العلجنتة متركزيتة للنظتر باالالدائرة  تشكل  

ن يتراعتى فتي تشكيتل هتذه ، علتى اقترارات االحتالتة الخاصتة بمشاريتع الختدمتة الشاملتة

وان تشمتل فتي عضويتها    الذي قد يكون من خارج الدائرة  ة الخبترة والكفتاءة لرئيسهتااللجن 

 . االختصتاش )المالتي ، القانونتي ، الفنتي( 
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العتروض   مقتدمتي  متن  المقتدمتة  التحريريتة  االعتراضتات  دراستة  اللجنتة  تتولتى 

 ن وفقا لما يلتي :ت ي المعترضين او وكالئهتم الرسمي 

 ( ايتام عمتل متن تاريخ التبلغ بكتاب االحتالتة . 7تقتديتم االعتراض ختالل متدة ) ➢

ل ➢ القانون  حسب  اصوليا  مصدق  رسمتي  تعهتد  المعترض  األضترار تقديم  قيمتة  تدفتع 

  عتن التأخيتر بتوقيتع العقتد ألسباب كيتديته او   حسابات الخدمة الشاملةالناجمتة لمصلحتة  

 غيتر مبررة. 

التوصيتة بموضتوا االعتتراض وأسبابه ختالل متدة ال ع ➢ تقتديم  اللجنتة  تتزيتد عن    لتى 

 تا.( اربعتة عشر يومتاً عمتل متن تاريخ ايتداا االعتتراض لديه14)

➢ ( ختالل  بالتوصيتة  البت  يخولته  متن  او  الهيئتة  رئيس  متن  7علتى  عمتل  أيام  سبعتة   )

ل رفضتاً  بالموضتوا  البتت  عتدم  ويتعتد  مكتبته  فتي  التوصيتة  إيتداا  العتتراض تاريخ 

  علتى الهيئتة عتدم توقيتع العقتود لحين حسم االعتراضات.، عنتد مرور هتذه المتدة 

 

 

 الدعوة المباشرة:   . ت

الى   من  شركات    شركتين او اكثر  يحق للدائرة تنفيذ هذا االسلوب بتوجيه دعوة مباشرة مجاناً 

او مكاتب    مقاولين او مجهزين او استشاريين الهاتف النقال  فيما يتعلق بمشاريع نصب االبراج  و

وحس  او شركات   المشروا  تنفيذ  على  والمالية  الفنية  وكفاءتهم  وقدرتهم  لرصانتهم  ب  معتمدين 

طبيعة وحساسية الخدمة التي سيؤمنها تنفيذ المشروا واالمكانيات المتوفرة في السوق على سبيل  

وتطبق احكام المناقصات التي التتعارض مع اسلوب   المثال )تقديم خدمة االتصاالت الالسلكية(، 

 الدعوة المباشرة .

 

 العطاء الواحد:   . ث

وبعد   للدائرة  مصادقة  يحق  الجهاز    استحصال  لجهة    التنفيذيرئيس  مجاناً  دعوة  توجيه 

 مختصة واحدة مجهز او مقاول او استشاري لتنفيذ العقد وذلك في حال: 

كون السلع او الخدمات او المقاوالت ذات طبيعة احتكارية او متوفرة لدى جهة معينة   ➢

 محتكرة لديها براءة اختراا او اجازة او حقوق حصرية. 

 نة او تجهيز ادوات احتياطية لعقود سابقة. السلع او المقاوالت هي ألغراض الصيا ➢

ال  الحكومية  العقود  تنفيذ  بتعليمات  الدائرة  أعاله  أخر    أسلوب  تباا  تسترشد  ورد  ما  غير 

 وحسب طبيعة المشروا واحتياجاتِه. 
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 الفصل السابع 

 تنفيذ المشروع ومتابعته  

 

ال الشاملة  فصليتناول هذا  الخدمة  لتنفيذ مشاريع  التوجيهية  الوإجراءات    المبادئ  تنفيذ  متابعة 

 لضمان إبقاء المتعاقدين ممتثلين للشروط والضوابط. 

 : تنفيذ المشروا .أ

تنفيذ   الشاملةيتم  الخدمة  لألحكام  مشاريع  المبرمة، والشروط    وفقاً  العقود  في  وفقآ      المثبتة 

 لالتي :  

  

على أساس الجدول الزمني لتنفيذ المشروا    صرفتحدد مراحل ال  الصرف:  اسلوب ➢

 جب أن ترتبط مباشرة بمكونات المشروا. وي

 

التقارير ➢ تقديم  ال  : متطلبات  العروض  مقدمي  جميع  على  تقارير    فائزينيجب  تقديم 

 . لما ستنص عليِه العقود المبرمة، وفقا الدائرةدورية للمشروا إلى 

المشروا  ستشتمل   وتقييم  عدة    علىتقارير  وأهدافه  المشروا  وصف  مثل  عناصر 

الظ وتحليل  صلة التقدم  ذي  آخر  تحليل  وأي  المالية  والبيانات  المتوقعة  غير   روف 

 تقدم المشروا.  لتوضيح خطوات 

االمتثال ➢ لعدم  الفائزين    :عقوبات  العروض  مقدمي  جميع  على  بجميع  يجب  االلتزام 

وحسب    عقوبات لعدم االمتثال  يتضمن العقديجب أن    المبرم، كما عقد  البنود وشروط  

 طبيعة العقد. 

 : لمشاريعا تابعة تنفيذم .ب

المشاريع  تقوم تنفيذ  بمتابعة  وأحكام    الدائرة  بشروط  االلتزام  المبرمةلضمان  من  .  العقود 

وحسب   المشاريع  واستالم  وتأييد  متابعة  تتولى  مشروا  كل  حسب  لجان  تشكيل  خالل  

و   مشروا  كل  الى  ستقوم  طبيعة  تقارير  بتقديم  اللجان  بهذه  من  صورة  الدائرة  دورية 

 حسب الضرورة.ومشروا  لتفتيش الموقعي لوكذلك ال المتعاقد

العقد   لمتطلبات  االمتثال  لضمان  ضرورياً  تراه  اضافي  اجراء  اي  بإتخاذ  الحق  للدائرة 

 المبرم. 

 

 فض النزاعات: .ج

  وفي حال   اإلمكانبطريقة ودية قدر  عن طريق التوفيق وستسعى الدائرة الى فض النزاعات  

وتكون محاكم بغداد هي    والقوانين العراقية النافذة  وفقاً لألحكام   اللجوء  النزاا فيتم    عدم حل  

 .المختصة بالنظر بالنزاا وفقآ للقوانين العراقية النافذة 
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 (1ملحق رقم )

 )الهيكليـــة والمهـام( 

تتم استحتداث تشكيل  ،  2018/    9/  16( المؤر  في  1/1/10736/د/4وحسب االمر االداري المرقم ) 

ملتة( تتكتون متن )متدير دائترة وقسميتن( وكما مبيتن مهامهم أدناه والملحتق  بأسم  )دائترة الختدمتة الشا

 (:ت  1رقتم )

 اوالً / مهام مـدير دائرة الخـدمة الشاملـة :ـ  

ت أرتباطته بالسيد رئيس الجهاز التنفيتذي ويكتون مسؤول عتن دائترة الختدمتة الشاملتة وتوزيتع المهام  1

 والواجبتات . 

الدائترة واألشراف علتى أعتداد كافتة المخاطبات والكتب الرسميتة الخاصتة بموضوا    ت تمشيتة بريد2

فتي   المعتمتدة  اإلداريتة  للسياقات  وفقتاً  وتكتون  والخارجيتة  الداخليتة  الجهات  متع  الشاملتة  الختدمتة 

 الهيئتة. 

بموظفي باقتي دوائتر الهيئة  متن داختل دائرتته متع امكانيتة االستعانتة    اللجاناسماء اعضتاء    اقتراحت  3

وموافقة مدراء الدوائر الذين  بعتد استحصال موافقتة السيد رئيس الجهاز التنفيتذي  اللجاناعضاء  إلكمال 

بهم  االستعانة  بموضتوا  يتم  الخاصتة  االفضتل  العرض  وترشيح  العتروض  وتحليل  استالم  لغترض   ،

 تنفيتذ مشاريع الختدمتة الشاملتة .

أوامرت  4 الُمساهمة    تمشية  الجهات  إلى  معها  الصرف  المتعاقد  االخرى  الخدمة  والجهات  حسابات  في 

 .الشاملة بعد استحصال موافقة رئيس الجهاز التنفيذي

لمدراء  5 الممنوحتة  والصالحيات  والواجبات  الحقتوق  بكافتة  الشاملتة  الخدمتة  دائرة  مدير  يتمتتع  ت 

 . ا من قبل الدائرة االداريةوالتي من المزمع تحديثهالدوائتر فتي الهيئة  

 

   : ثانيـاً / قسم التخطيط والمشاريـع ، ويتألف مـن الشعب التاليـة 

 أ : شعبـة الشـؤون الفنيـة وتتولـى المهام االتيـة:

 تحديد اولويات الطلبات المشمولة بالخدمة الشاملة وفقاً للمعايير الفنيتة.  -1

 لخاصة بالتقديم لطلبات مشروا الخدمة الشاملة.اعداد كافة الوثائق واالستمارات ومتعلقاتها ا -2

في  -3 المفاضلة  ومعايير  الشاملة  الخدمة  بمشروا  الطلبات  شمولية  بتقييم  الخاصة  المعايير  وضع 

 عليها.  موافقة االدارة التنفيذية التنفيذ واستحصال 
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وفقاً للمعايير    استالم كافة الطلبات الخاصة بالخدمة الشاملة وتقييمها وتحديد شموليتها بالمشروا -4

 . المحددة في آلية العمل اإلجراءات وفق   المعتمدة

 استقبال الطلبات والشكاوى التي ترد الى الهيئة بشأن مشروا الخدمة الشاملة. -5

ارشفة كافة الفعاليات والخطوات الخاصة بمشروا الخدمة الشاملة لسهولة تدقيقها والرجوا اليها   -6

 عند الحاجة. 

 الكتروني خاش بمشروا الخدمة الشاملة ومتابعته. انشاء موقع رسمي وبريد  -7

 انشاء قاعدة بيانات بالطلبات الخاصة بالخدمة الشاملة والمناطق المشمولة بالخدمة الشاملة. -8

 وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الخاصة بالخدمة الشاملة. -9

 

 ت  ب/ شعبـة إدارة المشاريـع وتتولـى المهام االتيـة :

الشاملتة  يليةالتشغخطتة  الوضتع    -1 بالختدمتة  الدائرة   الخاصتة  في  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق 

 . وخارجها

وفقاً   -2 واعالنها  الشاملة  الخدمة  بمشاريع  الخاصة  المناقصات  وثائق  المعايير   ألفضلاعداد 

والممارسات الدولية الخاصة بمشاريع الخدمة الشاملة بالتنسيق متع الشعبتة القانونيتة فتي دائترة 

 دمتة الشاملتة . الخ 

3- ( لجنتي  عمتل  الشاملة  متابعتتة  الخدمة  بمشاريع  الخاصه  العطاءات  و)تحليل  فتح  العطاءات    ( 

الشاملة الخدمة  بمشاريع  تطترح  الخاصه  التتي  المشتاريتع  لتنفيتذ  الشركتات  قبتل  متن  المقتدمتة   )

المعلن  العتروض  فتي  تثبت  التتي  للمعاييتر  ووفقتاً  الشاملتتة  كتل  للختدمتة  طبيعتة  وحسب  تة 

 مشتروا. 

وتأييد    متابعة  تتولى  التي   و  الشاملة  الخدمة  دائرة  قبل  من  المشكلة  اللجان  عمل  متابعة 

تنفيذ   مراحل  على  االشراف  الى  باالضافة  مشروا  كل  طبيعة  وحسب  المشاريع  واستالم 

 المشروا  

مصادقتة   -4 التنفيذياستحصتال  الجهاز  ،    رئيس  المرشح  العترض  االجتراءات إسو   علتى  تكمتال 

 ومنهتا صترف المستحقتات الماليتتة.

 فائز. الاستكمال اجراءات احالتتة العرض  -5
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 ويتألف مـن الشعب التاليـة :   المالي والقانوني: االشرافثـالثاً ـ قسم 

 :ـ  المالي االشرافأ :

ب  -1 الخاصة  الموازنة  الشاملةاعتتداد  الخدمة  بدائرة  الخاصة  مصادقة واستحص  المشاريع  ال 

 بشأنها.  رئيس الجهاز التنفيذي 

% متن   1.5متابعتة والتأكتد متن نسبتة المشاركتة للمساهمين فتي برنامج الختدمتة الشاملتة   -2

والالئحتة   االمنتاء  مجلس  السادة  وقترارات  الترخيص  لعقتود  ووفقا  االجمالتتية  االيترادات 

 الخاصتة بالختدمتة الشاملتة .

 

المس -3 صرف  صاحبة  متابعتة  للجهة  الشاملتة(  الختدمتة  )مشروا  حساب  من  المالية  تحقات 

رئيس الجهاز    االستالم واالنجاز بناءاً على مصادقة    وتأييد العرض الفائز بعد استالم العمل  

 استكمال االجراءات المتعلقة وفقتاً  و   التنفيذي

و  -4 المساهمين  حسابات  وتدقيق  والتدقمراجعة  الرقابة  دائترة  مع  وديوان  التنسيق  الداخلي  يق 

 الرقابة المالية وبشكل منفصل عن حسابات الهيئة. 

 

 :  القانوني  االشراف ب: 

لصالحيات 1 وفقاً  بالتزاماتها  الشركات  اختتالل  تترتب عن  التي  والغرامات  العقوبات  اقتراح  ت 

الترخيص  النافتذ وعقتتد    2004لسنتة    65الهيئة وفقتاُ لما جتاء فتي القسم )التاستع( متن االمتر  

 المبرم مع الشركات والقوانين النافتذة. 

العطاء  إعدادت  2 تقديم  شعبتة  الب   طلب  متع  سيتم ادارة  تنسيق  التتي  العقتود  وتنظيتم  المشاريتع 

 ابرامهتا بين الهيئتة والشركتات . 

دمتة ت متابعتة التتزام لشركتات المساهمتة بالختدمتة الشاملتة باللوائتح والتنظيمات الخاصتة بالخ 3

 .الشاملتة

 متابعة اجراءات مصادقة العقود المبرمة مع الدائرة القانونية.  -5

 التنسيق مع ديوان الرقابة المالية حول تدقيق اإلجراءات التعاقدية. -6


