
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

                                محتويات
  العدد                                   

                               ٤٤٨٤    
  د

  

  

  

  

 

 ١(ماعية رقم النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون االجت (

  . ٢٠١٨لسنة 

  مهام ونصاب انعقاد اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قانون  (( ٢٠١٨لسنة ) ٢(تعليمات رقم

  .  )) ٢٠١٤ لسنة ) ٧(اللغات الرسمية رقم 

  تشكيالت هيأة المنافذ الحدودية ومهماتها الصادرة (( ٢٠١٨لسنة ) ٣(تعليمات رقم 

   . )) ٢٠١٨لسنة ) ١٠٦(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   والخمســـــونةـالتاسعة السنــــ     م ٢٠١٨  آذار ٢٦ / هـ١٤٣٩ رجب ٨    ٤٤٨٤ العدد                        
٤٤٨٤٨١٤٣٩/٢٦א٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  

  

الصفحة الموضوع الرقم

  داخليةأنظمة  

النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة العمل  ١

 والشؤون االجتماعية 

١ 

  تعليمات 

قانون اللغات مهام ونصاب انعقاد اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ  ٢

  ٢٠١٤لسنة ) ٧(الرسمية رقم 

٧ 

تشكيالت هيأة المنافذ الحدودية ومهماتها الصادرة بموجب  ٣

  ٢٠١٨لسنة ) ١٠٦(قرار مجلس الوزراء رقم 

٩ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 

رقم ) المنحلة(من امر سلطة االئتالف المؤقتة ) ٧(من القسم ) ٢(استنادا الى الفقرة    

  :األتي النظام الداخلي أصدرنا ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(

  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 

  يالنظام الداخل

  ي وزارة العمل والشؤون االجتماعيةلمكتب المفتـش العـام ف
  

 يدير مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون االجتماعية  موظف :أوًال - ١- المـادة

   .بعنوان مفتش عام ُيعّين وفقا للقانون

اون بعنوان معاون مفتش عام حاصل على شهادة  للمفتش العام مع:ثانيًا

  . جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

  

  -: يتكون مكتب المفتش العام من التشكيالت اآلتية- ٢-المـادة 

  .والمالية اإلدارية الشؤون قسم :أوال

  .والتحري التحقيقات قسم: ثانيًا

  .التفتيش قسم: ثالثًا

  .ألداءا تقويم قسم :رابعًا

  .الخارجي والتدقيق الرقابة قسم :خامسًا

   .والمتابعة التخطيط قسم :سادسًا

  .الداخلي التدقيق شعبة :سابعًا

  .والعالقات االعالم شعبة :ثامنًا

  .السكرتارية:تاسعًا
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)٢( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

  -:  يتولى قسم الشؤون اإلدارية والمالية المهام اآلتية: أوًال- ٣-المـادة 

من تسلم وتسليم وتسجيل البريد الوارد والصادر  تنظيم اإلعمال اإلدارية .أ

  .وتوزيعه على تشكيالت المكتب

 متابعة دوام موظفي المكتب وإجراء معامالت الموظفين وتطبيق قوانين .ب

الخدمة والتقاعد واالنضباط واألنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة 

  .وأرشفة أضابيرهم

  .تجهيزات تأمين احتياجات المكتب من المواد وال.ـج

إعداد الموازنة السنوية التخمينية للمكتب ومسك السجالت الحسابية . د

  .وتنظيم الرواتب وسندات الصرف وإجراء القيود

  . تهيئة وتنظيم المصروفات وبيان توفر التخصيص المالي .هـ
  

  -:يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية: ثانيًا

  .الموارد البشرية .أ

  .الحسابات .ب

  .الخدمات .ـج

  .التخطيط والتدريب .د

  

  -:قسم التحقيقات والتحري المهام اآلتية: يتولى :  أوًال-٤- المادة 

  .التحري عن صحة الشكاوى واالخبارات الواردة إلى المكتب. أ

 متابعة القضايا المتعلقة بالفساد اإلداري والمالي وإعداد قاعدة بيانات .ب

قانونية ومتابعة أعمال اللجان المشكلة وتقديم االستشارات ال وتوثيقها 

  .في المكتب

  .إحالة قضايا الفساد اإلداري إلى النزاهة. جـ
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)٣( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

تسلم الشكاوى واالخبارات وتسجيلها والتأآد من صحتها ورفع التوصية    . د

  . في شأنها

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية:ثانيًا

  .الشكاوى والتحري. أ

  .القانونية. ب

  .التحقيقات. جـ

  -: اآلتيةيتولى قسم التفتيش المهام : أوًال -٥-المادة   

القيام بالزيارات التفتيشية لتشكيالت الوزارة في بغداد والمحافظات ورفع . أ

  .التقارير بشأنها

  .تشخيص السلبيات ألنشطة الوزارة وتشكيالتها. ب

                                           -:االتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس : ثانيًا

  .المالي التفتيش. أ

  .االداري التفتيش. ب

  .الفني التفتيش. جـ

     - : يتولى قسم تقويم االداء المهام االتية: أوًال -٦-المادة  

إعداد تقارير تقويم أداء دوائر الوزارة ووضع الحلول والمقترحات . أ

  لمعالجتها

ت الميدانية لتشكيالت الوزارة في بغداد والمحافظات القيام بالزيارا. ب

  .لتقويم االداء وتحديد االنحرافات ان وجدت ومعالجتها

  .جمع وتحليل البيانات. جـ

  .تقييم أداء تشكيالت المكتب. د

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين:ثانيًا
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)٤( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  .تقويم أداء تشكيالت الوزارة. أ

  .مكتبتقييم أداء ال. ب

  -:  المهام اآلتية الخارجي يتولى قسم الرقابة والتدقيق: أوًال-٧- المادة 

  .التأآد من صحة اإلعمال المالية واإلدارية للوزارة وتشكيالتها. أ

التأآد من المخازن وإجراء الجرد المفاجئ عليها ومطابقة األرصدة . ب

  الدفترية للمخزن

  .ية واتخاذ اإلجراءات بشأنهامتابعة تقارير ديوان الرقابة المال. جـ

  .تدقيق العقود وفق القانون. د

  -:يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية: ثانيًا

  .التدقيق اإلداري. أ

  .التدقيق المالي. ب

  .تدقيق العقود. جـ

  -:يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام اآلتية:  أوًال-٨- المادة 

  .ومتابعة تنفيذهاإعداد الخطة السنوية للمكتب . أ

  .إعداد التقارير الدورية والسنوية ألنشطة المكتب. ب

  .إبداء المالحظات على خطة الوزارة. جـ

  .متابعة تنفيذ خطط الوزارة ورفع التقارير بشأنها. د

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين:ثانيًا

  .التخطيط. أ

  .المتابعة. ب

  -:اآلتية المهام لتدقيق الداخليتتولى شعبة ا -٩- المادة 

  .تدقيق المعامالت المالية التي تخص عمل المكتب. أ
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)٥( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  .تدقيق موازين المراجعة الشهرية الخاصة بالمكتب ومطابقة الكشوفات. ب

  .التدقيق السنوي لجرد الموجودات الثابتة والمخزنية الخاصة بالمكتب. جـ

  .قة السجالتالقيام بالجرد المفاجئ لمخزن المكتب ومطاب. د

  .تدقيق عقود المكتب قبل توقيعها. هـ

  -: اآلتيةتتولى شعبة االعالم والعالقات المهام  -١٠- المادة 

  .تنظيم اللقاءات الصحفية والندوات والورش للمكتب. أ

  .تزويد وسائل اإلعالم بالنشاطات واالنجازات التي ينفذها المكتب. ب

صفحات التواصل االجتماعي بالتنسيق متابعة ما ينشر في وسائل اإلعالم و. جـ

  .مع قسم االعالم في الوزارة

نشر االعالنات في الصحف اليومية فيما يخص اعمال ومهام المكتب التي . د

  .تقتضي النشر والتنسيق مع الوزارة

    -: اآلتيةتتولى شعبة السكرتارية المهام  -١١- المادة 

  .التهتنظيم مواعيد واجتماعات المفتش العام ومقاب. أ

تنظيم المراسالت السرية والبريد وتوزيعها على اقسام المكتب وتشكيالت . ب

  .الوزارة

  .تنظيم البريد االلكتروني الداخلي والخارجي. جـ

  .حفظ وارشفة البريد الخاص في المكتب. د

يدير آل قسم من االقسام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف : أوًال - ١٢-المادة 

درجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن في ال

  .ذوي الخبرة واالختصاص
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)٦( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 من الشعب والسكرتارية المنصوص عليها في هذا   يرأس آل شعبة:ثانيًا

النظام الداخلي موظف في الدرجة الخامسة وحاصل على شهادة جامعية 

  .اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

  . ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية-١٣- ادة المـ 

   

  

  محمد شياع السوداني

  وزير العمل والشؤون االجتماعية

 

  



  
  

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

   .٢٠١٤لسنة ) ٧(من قانون اللغات الرسمية  رقم ) ١٦(المادة  أحكام الى استنادًا   

  :أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(م رق

  تعليمات

  مهام ونصاب انعقاد اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قانون اللغات الرسمية

  ٢٠١٤لسنة ) ٧(رقم 
  

 ٢٠١٤لسنة ) ٧(ذ قانون اللغات الرسمية رقم ـ تمارس اللجنة العليا لمتابعة تنفي- ١-المادة 

   -:المهام اآلتية
  

ومية االتحادية ومؤسسات الدولة في  القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات الحك:أوًال

اإلقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وإعداد تقرير في شأن مدى 

  .التزامها بتطبيق القانون
  

  . رصد مخالفات تطبيق القانون وتقديم التوصيات الالزمة في شأنها :ثانيًا
  

  .ون  تقديم مقترحات في شأن آليات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القان:ثالثًا
  

 تلقي المقترحات والشكاوى المتعلقة بتنفيذ القانون واتخاذ ما يلزم في :رابعًا

  .شأنها 
  

  . المصادقة على تقارير اللجنة المختصة ومتابعة أعمالها :خامسًا
  

  . تجتمع اللجنة العليا مرة واحدة في األقل آل شهر : أوًال-٢- المادة 

األغلبية المطلقة لعدد االعضاء وتتخذ  يتحقق نصاب انعقاد اللجنة بحضور :ثانيًا

  .القرارات فيها باألآثرية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة 

 تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد : ثالثًا

  .ولها عقدها في مكان آخر اذا اقتضت الضرورة 

جلس الوزراء للمصادقة  ترفع القرارات والتوصيات والمقترحات الى م:رابعًا

  .عليها
  

  



  
  

  
  تعليمات 
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)٨( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

 يكون للجنة مقرر يتولى تهيئة المحاضر والملفات وتبليغ األعضاء ومتابعة : أوًال-٣-المادة 

  .تنفيذ القرارات والتوصيات 

 يقوم مقرر اللجنة بتهيئة جدول أعمال اجتماع اللجنة وتوزيعه على :ثانيًا

االجتماع المقرر وللعضو سبعة أيام في األقل من موعد ) ٧(األعضاء قبل 

طلب أية معلومات أو وثائق تتعلق بالموضوعات المدرجة في جدول 

  . األعمال
  

 للجنة دعـــــوة من تراه مناسبًا لحضور جلساتها لالستئناس برأيه دون أن يكون - ٤-المادة 

  .له حق التصويت
  

  .تماعات اللجنة  لعضو اللجنة طلب عرض ما يراه مناسبًا من موضوعات في اج-٥- المادة 
  

 لرئيس اللجنة أن يطلب من االمانة العامة لمجلس الوزراء استبدال أي من : أوًال-٦-المادة 

  .ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع ) ٣(عضوي اللجنة اذا تغيب 
  

 لعضوي اللجنة أن يطلبا من االمانة العامة لمجلس الوزراء استبدال رئيس : ثانيًا

  .ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع ) ٣(يب اللجنة إذا تغ
  

 تكون مفاتحة اللجنة وارسال الشكاوى والمقترحات والمخاطبات إليها من خالل - ٧-المادة 

  .األمانة العامة لمجلس الوزراء 
  

  .  تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية  -٨- المادة 

  
 

  
  حيدر العبادي. د

 الوزراءرئيس مجلس 



  
  

  
   قرارات 
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)٩( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ١٠٦(رقم 
  

        ، ٢٧/٢/٢٠١٨قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية التاسعة المنعقدة بتأريخ    

  : ما يأتي 
  

 ، تعليمات تشكيالت هيأة المنافذ الحدودية ٢٠١٨لسنة ) ٣(إصدار التعليمات رقم  .١

من ) البند رابعًا/ ١١(ومهماتها الذي دققه مجلس الدولة ، استنادًا إلى أحكام المادة 

من قانون ) ٢و١( والمادتين ٢٠١٦لسنة ) ٣٠(قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم 

   . ٢٠١١لسنة ) ١٢( التشكيالت االدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم استحداث

إلزام الجهات الحكومية ذات العالقة باعتماد المستندات االلكترونية في تعامالتها  .٢

المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وأرشفة تلك المعامالت وفق نظام 

 . الكتروني وخالل سقف زمني محدد 
  

  

  
  مهدي محسن العالق . د

 األمين العام لمجلس الوزراء وآالة 



  
  

  
  تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

من قانون هيأة المنافذ الحدوديــة رقـــم ) ١١(من المادة ) رابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

من قانون استحداث التشكيالت اإلدارية ودمجها ) ٢(و ) ١( والمادتين ، ٢٠١٦لسنة ) ٣٠(

  .   ٢٠١١لسنة ) ١٢(وتعديل ارتباطها رقم 

   :أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٣(رقم 

  تعليمات

  تشكيالت هيأة المنافذ الحدودية ومهماتها
  

   :  تتكون هيأة المنافذ الحدودية من التشكيالت اآلتية-١- المادة 

  . الدائرة اإلدارية والمالية :أوًال

  . الدائرة القانونية :ثانيًا

  . دائرة العمليات والخطط  :ثالثًا

 مديريات المنافذ الحدودية في آل من األقليم والمحافظات غير المنتظمة في :رابعًا

  .اقليم

  .مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة : خامسًا

  .طوير  مرآز التدريب والت:سادسًا

  .قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  : سابعًا

  . قسم التخطيط والمتابعة :ثامنًا

  . قسم تكنولوجيا المعلومات :تاسعًا

  . قسم العقود :عاشرًا

  . قسم االعالم والعالقات :حادي عشر

  . مكتب رئيس الهيأة :ثاني عشر

  .  شعبة الهويات والتصاريح األمنية :ثالث عشر
  

لى الدائرة اإلدارية والمالية تهيئة وتقديم الخدمات اإلدارية والمالية وإعداد تتو -٢-المادة 

المالآات والموارد البشرية وتوزيعها وإعداد الموازنة وتنفيذها والبيانات 

  : المالية السنوية للهيأة وتتكون من التشكيالت اآلتية

  :  قسم الموارد البشرية ويتكون من الشعب اآلتية :أوًال



  
  

  
  تعليمات 
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)١١( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  .ارة مالك قوى األمن الداخلي   إد.أ

 . إدارة المالك المدني .ب
  .  التقاعد .ـج

  : قسم الخدمات العامة ويتكون من الشعب اآلتية :              ثانيًا

  .الخدمات اإلدارية .                      أ

  .البريد واألرشفة المرآزية .                      ب

  .هندسية واآلليات  ال.                     جـ

  . المخازن .                     د

     : الشعب اآلتية من قسم الشؤون المالية ويتكون:              ثالثًا

  .الرواتب والنفقات . أ 

  . السجالت .  ب

  . الموازنة.ـ ج

  .  الصندوق .   د

لقانونية التي تعرض  تتولى الدائرة القانونية إبداء الرأي في العقود والمسائل ا-٣- المادة 

نظمة واألعليها وتدقيق وتصديق الكفاالت والتعهدات وإعداد مشاريع القوانين 

شــؤون االتفاقيـات والمعاهدات الدولية ومذآرات ا يتعلق في والتعليمات وآـل م

ة وتتكون الدائرة من التفاهم والتعاون الدولي وتمثيل الهيأة امـام الجهات المختص

  : ةالتشكيالت اآلتي

     : اآلتيتين قسم الدعاوى والتحقيق ويتكون من الشعبتين :أوًال

  . الدعاوى .أ

  . المجالس واللجان التحقيقية . ب

  :  قسم التشريعات والتعاون الدولي ويتكون من الشعبتين اآلتيتين:ثانيًا

  . التشريعات . أ

  . االتفاقيات والتعاون الدولي .  ب

 :  نية ويتكون من الشعبتين اآلتيتين قسم االستشارات القانو:ثالثًا
  . المشورة القانونية .أ

 . التصديقات والكفاالت .ب



  
  

  
  تعليمات 
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)١٢( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

  

  . شعبة اإلدارة واألرشفة والمتابعة:رابعًا
  

 تتولى دائرة العمليات والخطط إعداد الخطط األمنية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق -٤-المادة 

أة والمنافذ الحدودية وتمثيل بينها والجهات المعنية وتوفير الحماية لمقر الهي

الهيأة في اللجان القطاعية وتنظيم الشؤون الفنية ومراقبة ومتابعة عمل المنافذ 

الحدودية والدوائر العاملة فيها ورصد ومتابعة المخالفات وتقديم التقارير في 

   :شأنها وتتكون الدائرة من التشكيالت اآلتية 
  

  : ن الشعب اآلتية  قسم البحث والتحري ويتكون م:  أوًال

 . المراقبة والرصد.أ
  .المنظومة االلكترونية والكاميرات . ب

 . تدقيق المعلومات وتقاطع البيانات .جـ
  : قسم العمليات ويتكون من الشعب اآلتية :ثانيًا

 . الخطط األمنية .أ
 . التنسيق واالرتباط .ب
 . االتصاالت .جـ

  : اآلتيتين  القسم الفني ويتكون من الشعبتين :ثالثًا

 . الصيانة .أ
 . الفحص وتدريب الكالب .ب
  . شعبة قوة الحماية :رابعًا

  . شعبة اإلدارة والمتابعة واألرشفة:خامسًا
  

 تتولى آل مديرية من مديريات المنافذ الحدودية مهمات االشراف والمراقبة على -٥-المادة 

 على النحو الذي يضمن الوضع األمني واالداري في المنفذ والدوائر العاملة فيه و

حسن ادائها لمهماتها المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة وتتكون آل 

  :مديرية منفذ حدودي من التشكيالت اآلتية 
            

  

  : قسم الشؤون اإلدارية والمالية ويتكون من الشعب اآلتية :أوًال

 . اإلدارة. أ
 . الحسابات.ب
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)١٣( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 . الصيانة والخدمات.جـ
 .ميرة ال.د
  : قسم البحث والتحري ويتكون من الشعب اآلتية :ثانيًا

  . الكشف والتفتيش األمني .              أ

  . االشراف والرقابة .                  ب

  . الفحص وتدريب الكالب .              جـ

  .   الشعبة الفنية :ثالثًا

  . شعبة قوة الحماية:رابعًا

  .علومات  شعبة تكنولوجيا الم:خامسًا

  .  الشعبة القانونية :سادسًا

  .  شعبة االحصاء والتخطيط :سابعًا

  . شعبة االعالم والشكاوى :ثامنًا
  ج

 يتولى مرآز التدريب والتطوير إعداد المناهج والخطط التدريبية الخاصة - ٦-المادة 

بمنسوبي الهيأة والعاملين في المنافذ الحدودية من المالآين المدني واألمن 

خلي وتدريبهم بالتنسيق بينها والجهات ذات العالقة واالشراف على القاعات الدا

التدريبية وتأمين االحتياجات الالزمة لتنفيذ تلك الدورات وإعداد معايير اختيار 

المدربين ومديري الدورات وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير عمل 

   :الهيأة ويتكون المرآز من القسمين اآلتيين 
  

  . التدريب :أوًال

  . المتابعة :ثانيًا
  

 يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي مراجعة العمليات المالية والمحاسبية :أوًال -٧- المادة 

في الهيأة والتدقيق لجميع عمليات الصرف وجميع مستندات القيد 

وسجالت الرواتب والسلف واالمانات ومطابقتها للسجالت ومتابعة 

يقية والتأآد من صحة موازين المراجعة الدورية وتدقيق التقارير التدق

  . آشف المصرف ومراقبة االلتزام بالتخصيصات المالية المحددة 

  : يتكون القسم من الشعب اآلتية :ثانيًا
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)١٤( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 .  تدقيق الرواتب والنفقات والذمم.أ
  . تدقيق السجالت والعقود.ب

 .الرقابة . جـ
  

يط والمتابعة إعداد الخطط الستراتيجية والتشغيلية  للهيأة  يتولى قسم التخط: أوًال-٨- المادة

ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دورية في شأنها وإجراء المسوحات 

والدراسات واإلحصاءات المتعلقة بعملها واالسهام في إعداد موازنة 

  .الهيئة 

  : يتكون القسم من الشعبتين اآلتيتين :ثانيًا

  .  التخطيط واالحصاء .أ

  .المتابعة  . ب
  

 يتولى قسم تكنولوجيا المعلومات تحليل وإعداد ودراسة األنظمة التي تلبي :أوًال -٩- المادة

احتياجات الهيأة في مجال تقنية المعلومات وتطوير وإعداد المواصفات 

الفنية الالزمة إلعداد البرامجيات ومراجعة نتائج فحص البرامج وتعديلها 

الت لتحديد احتياجاتهم من البرامج واألنظمة والتنسيق بينه وبقية التشكي

وأتمتة اإلجراءات بحسب ما تقتضيه حاجة الهيأة وتقييم األجهزة 

والبرامجيات الجديدة وتحديد مدى فاعليتها وتوافقها مع البيئة التشغيلية 

لتقنية المعلومات العاملة فيها والتدريب على استخدامها وعمليات 

  . إدامة الموقع االلكتروني للهيأة التوثيق واألرشفة ومتابعة 

  : يتكون القسم من الشعبتين اآلتيتين :ثانيًا

  . البرمجيات والموقع االلكتروني.أ

  . الشبكات و الصيانة .ب
  

 يتولى قسم العقود إعداد وثائق المناقصات والمزايدات والصيغ اإلعالنية :أوًال - ١٠-المادة 

كون الهيأة طرفًا فيها ومتابعة واستقدام العروض وتنظيم العقود التي ت

 نتائج عمل لجان فتح وتحليل العطاءات وتنفيذ إجراءات اإلحالة وآل 

  .ما يتعلق بالعقارات الخاصة بالهيئة وفقًا للقانون وأرشفتها 

 : يتكون القسم من الشعبتين اآلتيتين :ثانيًا
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)١٥( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 . التعاقدات.أ
 . االمالك .ب

  

الم والعالقات مهمة الرصد اإلعالمي والتعريف بأعمال  يتولى قسم االع:أوًال - ١١-المادة 

الهيأة  وتأمين االتصال مع وسائل اإلعالم وإصدار النشرات والمجالت 

الدورية والمطبوعات والتهيئة لعقد المؤتمرات واالجتماعات واللقاءات 

وتوفير خدمات الترجمة وتنظيم اإلجراءات الخاصة بمراسيم استقبال 

  . ن واستقبال الشكاوى ومتابعتها الضيوف والمسؤولي

  : يتكون القسم من الشعب اآلتية :               ثانيًا

  . اإلعالم .أ

  . الشكاوى .ب

  .  الترجمة .جـ
  

 يتولى مكتب رئيس الهيأة متابعة وإدارة شؤون المكتب وتنظيم مواعيده :أوًال - ١٢- المادة

  . ومراسالته وجدول اعماله وتنظيم البريد السري 

 :اآلتية  يتكون المكتب من الشعب :ثانيًا
 . اإلدارة .أ
  .   المتابعة .ب

 .  البريد السري .جـ
  

 تتولى شعبة الهويات والتصاريح األمنية مهمة اصدار هويات موظفي الهيأة - ١٣- المادة

ومنسوبيها والتحقق األمني للعاملين فيها بالتنسيق بينها والجهات المختصة 

متعلقة بالتصاريح األمنية وقاعدة البيانات الخاصة بهم وإعداد االضابير ال

  .وتنفيذ ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات األمنية وفقًا لمتطلبات العمل 
  

 يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة :أوًال -١٤-المادة 

  .  للقانون  جامعية أولية ومن ذوي الخبرة واالختصاص ويعين وفقًا

 يدير آل مديرية من مديريات المنافذ الحدودية المنصوص عليها في .أ: نيًاثا

من هذه التعليمات موظف بدرجة مدير ) ١(من المادة ) رابعًا(البند 

     ويكون حاصًال على شهادة جامعية أولية وله خدمة وظيفية فعلية 
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)١٦( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

 تقل رتبته عن عشر سنوات ويجوز تكليف ضابط ال) ١٠(ال تقـل عــن 

حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل إلدارتها بصورة ) مقدم(

  .مؤقتة في حال عدم توافر المالآات المدنية 

 يعاون آل مدير من مديري المنافذ الحدودية المنصوص عليهم في .ب

من هذه التعليمات معاونين أثنين احدهم ) ١(من المادة ) رابعًا(البند 

 واآلخر للشؤون األمنية والفنية ويكون موظفًا للشؤون اإلدارية

حاصل على ) مقدم(بالدرجة الرابعة في األقل أو ضابط ال تقل رتبته عن 

شهادة جامعية أولية في األقل وله خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن 

  .عشر سنوات ) ١٠(
  

من ) خامسًا( يدير مرآز التدريب والتطوير المنصوص عليه في البند :ثالثًا

من هذه التعليمات موظف في الدرجة الثانية في األقل او ) ١(المادة 

حاصًال على شهادة جامعية أولية في ) عقيد(ضابط ال تقل رتبته عن 

  .عشر سنوات ) ١٠(األقل وله خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن 
  

 يدير آل قسم من األقسام المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في :رابعًا

حاصل على ) مقدم( الثالثة في األقل او ضابط ال تقل رتبته عن الدرجة

) ١٠(شهادة جامعية أولية في األقل وله خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن 

  . عشر سنوات
  

 يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف :خامسًا

حاصل ) ئدرا(في الدرجة الخامسة في األقل او ضابط ال تقل رتبته عن 

على شهادة جامعية أولية في األقل وله خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن 

  . ثمان سنوات) ٨(
  

 يدير الدائرة موظف بعنوان -: مديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة : أوًال-١٥-المادة 

مدير من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال التجارة الدولية أو 

سنة ) ١٥(قانون ولديه خدمة فعلية ال تقل عن تكنولوجيا المعلومات أو ال

في مجال اختصاصه وتتولى إنشاء المنظومات االلكترونية للنافذة 

وإدارتها وتشكيلها على وفق المعايير الدولية وتبادل معلومات وبيانات 
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)١٧( ٢٦/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٤  العدد–الوقائع العراقية 

ومستندات ووثائق التجارة وخفض تكاليف التجارة وتقليص اإلجراءات 

  .واختصارها وتنشيطها 
  

 تحدد تشكيالت هذه المديرية وتقسيماتها بقرار يصدر عن رئيس هيأة :ثانيًا

  .المنافذ الحدودية 
  

  .     تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية -١٦- المادة 

                                                            
 

  
  حيدر العبادي. د

 رئيس مجلس الوزراء
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