
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
  محتويات                              

  العدد                                   
                               ٤٤٩٤    

  د
  

  

  

 

 ٢٠١٨لسنة ) ١٢(انون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية رقم ق  . 
 

  ٢٠١٨لسنة ) ٢٥(مرسوم جمهوري رقم .  
 

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٠(قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم  . 
 

  ١(النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين رقم (
 .  ٢٠١٨لسنة 

 
  

  

  

  
  

  

 

  والخمســـــون ةـالتاسعة السنــــ        م ٢٠١٨  حزيران ٤ / هـ١٤٣٩ رمضان ١٩       ٤٤٩٤ العدد                        
٤٤٩٤١٩א١٤٣٩/٤א٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  
  
  

الصفحة الموضوع الرقم

  قوانين  
 ١ قانون انتخابات مجالس المحافظات واالقضية ١٢

  
  

  

  راسيم جمهورية م 
 

 
تعيين السيد حسين مهدي العامري سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق  ٢٥

 العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية السودان
١٥ 

   

 قرارات
 

 ١٦ صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين ٣٠

   أنظمة داخلية  
النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة الهجرة  ١

  والمهجرين
١٨ 

 



  
  

  
  قوانين 
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)١( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

  باسم الشعب 
  رئاسة الجمهورية

  

  )١٠(قرار رقم 
  

من ) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(على ما اقره مجلس النواب طبقًا الحكام البند  بناًء    
   .من الدستور) ٧٣(المادة 

  

  ٢٢/٥/٢٠١٨بتاريخ قرر رئيس الجمهورية 
  

  - :ر القانون اآلتيااصد
  

  ٢٠١٨لسنــة ) ١٢(رقـم 
  قـانون انتخابات مجالس المحافظات واألقضية

  

  الفصـــل األول
  التعاريف واألهداف والسريان

  

  

   : يقصد بالمصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها ــ١المادة ــ  
   . المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات - :المفوضية :- أوًال 
   . آل من له حق التصويت - :الناخب  -:ثانيًا
آل من يتم قبول ترشيحه رسميًا لعضوية مجلس المحافظة أو  - :المرشح  -:ثالثًا

   . القضاء
السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي  -:سجل الناخبين االبتدائي  -:رابعًا

   .ره من المفوضية لالطالع عليه وتقديم الطعون في شأنهيتم إعداده ونش
سجل األسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن  -:سجل الناخبين النهائي  -:خامسًا

   . فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة االعتراض
القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على  - : القائمة المفتوحة -:سادسا
يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة  الأ

االنتخابية واليقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون 
   . التقّيد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة



  
  

  
  قوانين 
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)٢( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

حق لفرد القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها ي -:القائمة المنفردة  -:سابعًا
   . واحد أن يرشح بها نفسه لالنتخابات على أن يكون مسجًال لـــــــدى المفوضية

هذا لآل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقًا  -:الدائرة االنتخابية  -:ثامنًا
   . القانون

المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة االنتخابية  - :مرآز االنتخاب  -:تاسعًا
   . عملية االقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات االقتراع إلجراء
المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مرآز االنتخاب  -:محطة االقتراع  -:عاشرًا

   . لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية
امته الدائم العراقي الذي تم نزوحه قسرًا من مكان إق -:الناخب النازح  - :حادي عشر

   . ألي سبب آان ٩/٤/٢٠٠٣إلى مكان آخر داخل العراق بعد 
الجيش العراقي وتشكيالته والعسكريون العاملون في  - : القوات المسلحة  -:ثاني عشر

وزارة الدفاع أو أية تشكيالت أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة اإلرهاب وهيئة 
   .الحشد الشعبي وأي جهاز عسكري آخر

وزارة الداخلية وتشكيالتها ومنتسبو األجهزة األمنية  -:األجهزة األمنية  -:ثالث عشر
وأية دوائر أو تشكيالت تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية 

  .األمن الوطني وجهاز األمن الوطني وأي جهاز أمني آخر
ين وجمعها الكترونيًا من تسجيل بيانات الناخب - :التسجيل البايومتري  -:رابع عشر

خالل استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين 
  . قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين

  . يسري هذا القانون على انتخابات مجالس المحافظات واالقضية -٢- المادة 
  - :يهدف هذا القانون الى ما يأتي -٣- المادة 

  .لس المحافظات واألقضيةامشارآة الناخبين في اختيار ممثليهم في مج -:أوًال
  . المساواة في المشارآة االنتخابية -:ثانيًا
   . ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشارآة االنتخابية -:ثالثًا
  . ضمان عدالة االنتخابات وحريتها ونزاهتها -:رابعًا
   . لمراحل وإجراءات العملية االنتخابيةتوفير الحماية القانونية  -:خامسًا

  



  
  

  
  قوانين 
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)٣( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

  

  الفصل الثاني 
  ق االنتخابحـ

  

االنتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في  -:أوًال -٤-المادة 
هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو 

و المعتقد أو الرأي أو القومية أو االصل أو اللون أو الدين أو المذهب أ
   . الوضع االقتصادي أو االجتماعي

يمارس آل ناخب حقه في التصويت لالنتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية  -:ثانيًا
   . وفردية وال يجوز التصويت بالوآالة

  

  - : يشترط في الناخب أن يكون -٥ - المادة 
   . عراقي الجنسية -:أوًال
   . آامل األهلية -:ثانيًا
   . الثامنة عشرة من عمره في السنة التي تجري فيها االنتخابات) ١٨(أتم  -:ثالثًا
الحكام هذا القانون والتعليمات التي  في سجل الناخبين وفقًا مسجًال -:رابعًا

   .تصدرها المفوضية
لمجلس الوزراء بناًء على اقتراح المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات  -:أوًال -٦-المادة 

  .طيل الدوام الرسمي ليومي انتخابات مجالس المحافظات واالقضية تع
لمجلس الوزراء بالتشاور مع المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات تأجيل  -:ثانيًا

   .انتخابات مجالس المحافظات واالقضية آما له تأجيلها في محافظة أو اآثر
  

  الفصل الثالث 
  حـــــق الترشيح

  

  : يشترط في المرشح ان يكون -٧- المادة 
الثالثين من عمره في السنة التي تجري فيها ) ٣٠(عراقيًا آامل االهلية اتم  -:أوًال

   . االنتخابات
   . حاصًال على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها عند الترشيح -:ثانيًا



  
  

  
  قوانين 
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)٤( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

مشموًال بعفو سابق المرشح يكون  والسلوك بأن ال والسمعة حسن السيرة -:ثالثًا
   .مخلة بالشرفال االداري والجنحو لي ماعن جرائم الفساد ال

من أبناء المحافظة بموجب سجل االحوال المدنية أو مقيمًا فيها بشكل  -:رابعًا
عشر سنوات على أال تكون اقامته فيها ) ١٠(مستمر مدة ال تقل عن 

   .ألغراض التغيير الديموغرافي
   .احكام اجراءات المساءلة والعدالة او اي قانون يحل محلهغير مشمول ب -:خامسًا
حساب الوطن أو المال العام  غير محكوم بسبب اثراء غير مشروع على -:سادسًا

   . قضائي بات بحكم
أن ال يكون من أفراد القوات المسلحة أو األجهزة األمنية أو قاضيًا عند  -:سابعًا

   . ترشحه
  

  

ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين الى وزارة التعليم العالي والبحث  -:أوًال - ٨-المادة 
العلمي ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة آًال حسب 

   . خمسة عشر يومًا من تاريخ استالمها) ١٥(اختصاصه للبت فيها خالل 
   . يخضع المرشحون لمصادقة المفوضية -:ثانيًا
الفرد في االنتخابات ُتحدد أجور اشتراك الحزب أو التنظيم السياسي أو  -:ثالثًا

   . ن المفوضية العليا المستقلة لالنتخاباتبقرار يصدر م
  

لتصويت للقائمة أو يكون الترشيح وفقًا لنظام القائمة المفتوحة ويحق للناخب ا -٩- المادة 
   . لمرشحين آما يجوز االنتخاب الفردياحد أللقائمة و

ال يسمح ألي من األحزاب أو التنظيمات السياسية ان تسحب من المرشح الفائز  -١٠- المادة 
   . المقعد المخصص له في اي وقت آان

   . التصويت شخصي وسري :أوًال -١١- المادة 
   . ال يجوز للناخب ان يدلي بصوته اآثر من مرة في االنتخاب الواحد: ثانيًا

  

،  ٣،  ١٫٧( تقسم االصوات الصحيحة لكل قائمة على االعداد التسلسلية  -:أوًال - ١٢-المادة 
 أعلىوبعدد مقاعد الدائرة االنتخابية ثم يجري البحث على ) الخ ...  ٧،  ٥

رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعدًا وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد جميع 
   . مقاعد الدائرة االنتخابية
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)٥( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

ى مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادًا لعدد توزع المقاعد عل -:ثانيًا
االصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز األول هو من يحصل 
على اآثر عدد من االصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية 
المرشحين على ان تكون امرأة بعد نهاية آل ثالثة فائزين بغض النظر عن 

   .الرجالالفائزين مـن 
اذا حصل مرشحان أو اآثر في القائمة االنتخابية نفسها على اصوات  -:أوًال - ١٣-المادة 

صحيحة متساوية وآان ترتيبهما االخير ضمن الدائرة االنتخابية فيتم 
اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة 

   . ياالنتخابية لتحديد الفائز بالمقعد االنتخاب
ؤهلهما للحصول على مقعد قائمتان على ناتج قسمة متساوية ي اذا حصلت -:ثانيًا

وآان هذا المقعد االخير في الدائرة االنتخابية فيتم اجراء القرعة واحد 
   .  للحصول على المقعد

فقد عضو المجلس مقعده ألي سبب آان يحل محله المرشح التالي له  اذا -:أوًال - ١٤-المادة 
   . في عدد االصوات الحاصل عليها في قائمته

اذا فقد عضو المجلس مقعده ألي سبب آان وآان ضمن قائمة منفردة  -:ثانيًا
فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى االصوات لحزب أو 

  .لألصوات ولم يحصل على مقعد  تنظيم سياسي حصل على الحد االعلى
اذا آان المقعد الشاغر يخص امرأة فال يشترط ان تحل محلها امرأة اخرى  -:ثالثًا

   .اال اذا آان ذلك مؤثرًا على نسبة تمثيل النساء
  

آل مكون ضمن مقاعد  تخصص المقاعد اآلتية للمكونات المبينة ازاء - :أوًال -١٥-المادة 
   -: مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم

لكل  ثالثة مقاعد للمسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيليين )٣(  . أ
   .في بغداد مكون مقعد واحد

لكل مكون  ثالثة مقاعد لكل من المسيحيين وااليزيديين والشبك )٣(  . ب
  . في نينوى مقعد واحد

  . للمسيحيين في البصرةمقعد واحد ) ١. (جـ
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   . مقعد واحد للكورد الفيليين في واسط )١( .د
   . مقعد واحد للصابئة المندائيين في ميسان )١(. هـ

  

يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى االصوات ويخصص  -:ثانيًا
   . للمرشح الذي يحصل على اعلى االصوات في القائمة

  

والفرز في مراآز االنتخابات بعد استكمال عملية االقتراع  تجري عملية العد -١٦- المادة 
مباشرة وعلى المفوضية تزويد وآالء األحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية 
أو الفرد المرشح بقائمة منفردة بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن آل 

   . محطة اقتراع
تقوم المفوضية بتسجيل الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص  -:أوًال -١٧-المادة 

   . عليها في هذا القانون
تتولى المفوضية اعداد وتحديث سجل الناخبين االبتدائي بالتعاون  -:ثانيًا

   . والتنسيق مع مكاتب االقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
اب الحق في ان يطلب تسجيل اسمه لكل شخص تتوافر فيه شروط االنتخ -:ثالثًا

في سجل الناخبين االبتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه ان لم يكن 
   . موجودًا فيه

   . يتم التسجيل شخصيًا أو على وفق اجراءات تصدرها المفوضية -:رابعًا
   . ال يجوز ان يكون الناخب مسجًال في اآثر من دائرة انتخابية واحدة -:خامسًا

  

تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة االنتخابية وفي اعداد سجل  -:أوًال -١٨- المادة 
الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات 

   . البطاقة التموينية مع تحديثها في مراآز تسجيل الناخبين
ي يتم االعالن عنه بحيث بعد اآمال عملية تنظيم سجل الناخبين االبتدائ -:ثانيًا

يتمكن المراقبون المحليون والدوليون ورجال الصحافة واالعالم من 
   .واالطالع عليه هتمراقب

  

يعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين حسب  -١٩- المادة 
للذين اجروا عملية  ترتيب الحروف االبجدية أو استمارة التسجيل البايومتري
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)٧( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

آز التسجيل لتسهيل االطالع من المفوضية في مكان بارز ضمن مرالتسجيل 
   . عليه

  

لكل من لم يرد اسمه في سجل الناخبين االبتدائي ولكل من حصل خطأ في  -:أوًال -٢٠-المادة 
للمفوضية  يالبيانات الخاصة بقيده ان يقدم اعتراضًا الى المكتب الرئيس

وعها في االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم إلدراج العليا أو فر
   . اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به في السجل

يقدم االعتراض تحريريًا لدى المكتب الرئيسي أو فروعه في االقاليم  -:ثانيًا
) ٧(والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقًا إلحكام هذا القانون خالل 

   . من اليوم التالي النتهاء تاريخ تحديث سجل الناخبين سبعة ايام
ثالثة ايام من تاريخ تسجيل ) ٣(يبت مكتب المفوضية في االعتراض خالل : ثالثًا 

الطعن لديه ويكون قراره قابًال لالعتراض عليه امام مجلس المفوضين 
خالل ثالثة ايام من تاريخ البت في نتيجة الطعن ويكون قرار مجلس 

   . ضين قابًال للطعن فيه وفقًا للقانونالمفو
  

يكون السجل االبتدائي نهائيا ويتم االقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد االعتراض  -٢١-المادة 
من ) ٢٠(المنصوص عليها في المادة  هنيه او حسم االعتراضات المقدمة بشأعل

   .في مراآز التسجيل بعد المدة التي تقررها هذا القانون وتتولى المفوضية نشره
  

   رابعالفصل ال
  الدوائر االنتخابية

  

يمارس آل ناخب حقه االنتخابي بنفسه في الدائرة االنتخابية التي يكون فيها  -٢٢- المادة 
   . من هذا القانون) ٢٠(مسجًال في سجل الناخبين مع مراعاة احكام المادة 

  

تكون آل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقًا للحدود االدارية الرسمية  -:أوًال -٢٣-المادة 
   . دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات

يكون آل قضاء وفقًا للحدود االدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في  -:ثانيًا
   . انتخابات مجالس االقضية
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)٨( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

  

   خامسالفصل ال
  االنتخابيةالدعاية 

  

الدعاية االنتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من  -٢٤-المادة 
اربع ) ٢٤(تاريخ ايذان المفوضية ببدء الحملة االنتخابية رسميًا وتنتهي قبل 

   . وعشرين ساعة من تاريخ اجراء االنتخابات
  

   . ومتعفى الدعاية االنتخابية من اية رس -٢٥- المادة 
  

تحدد امانة بغداد والبلديات المختصة في االقليم والمحافظات غير المنتظمة  :أوًال -٢٦- المادة 
في اقليم بالتنسيق مع المفوضية االماآن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية 
االنتخابية وإلصاق االعالنات االنتخابية طوال المدة السابقة على اليوم 

نشر اي اعالن أو برنامج أو صور للمرشحين المحدد لالنتخابات ويمنع 
   . في مراآز االقتراع

على األحزاب السياسية أو التنظيمات السياسية أو الفرد المرشح بقائمة  -:ثانيًا
منفردة المشارآة في االنتخابات إزالة ملصقات الدعاية االنتخابية بموجب 

   . تعليمات تصدرها المفوضية
  

جتماعات االنتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون يمنع تنظيم اال -٢٧- المادة 
الغرض منها الدعاية للمرشح خالل المدة المحددة في هذا القانون في االبنية التي 

   . تشغلها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ودوائر الدولة المختلفة
  

االجتماعات واإلعالنات والنشرات يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في  -٢٨- المادة 
   . االنتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة االنتخابية

  

ال يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم  -٢٩- المادة 
مرشح  الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي

بما في ذلك اجهزتها االمنية والعسكرية بالدعاية االنتخابية أو التأثير على 
   . الناخبين
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يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة آانت  :أوًال -٣٠- المادة 
ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو 

   . مكاسب مادية أو الوعد بها التلويح بالمغريات أو منح
يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشارآة  -:ثانيًا

   . في االنتخابات
يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشارآة في االنتخابات واحتساب  -:ثالثًا

دام القوة أو التهديد بأستخاالصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية ب
   . وة لصالحه أو ضد غيرهالق

  

يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة آانت ألغراض الدعاية  -٣١-المادة 
   . االنتخابية

  

يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو  -٣٢- المادة 
   . التجريح أو التشهير باآلخرين في الدعاية االنتخابية غشهم أو استخدام اسلوب

  

يحظر االنفاق على الدعاية االنتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة  -٣٣-المادة 
االتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو من اموال 

   . الوقف أو من اموال الدعم الخارجي
  

ال يجوز ألي مرشح ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو  -:أوًال -٣٤-المادة 
   . منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره

ال يجوز ألي من العاملين في دوائر الدولة أو القطاع العام أو اعضاء  -:ثانيًا
نفسه أو السلطات المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل ب

   . بواسطة غيره
ال يجوز وضع اعالنات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات  -:ثالثًا

   . باسم مرشح غير مسجل في آشف المرشحين
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)١٠( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

   دسالفصل السا
  محافظة آرآوك

  

تجري انتخابات مجلس محافظة آرآوك واالقضية بموجب احكام هذا القانون  -٣٥-المادة 
  : وآما يلي

  

تقوم المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة  .١
بتدقيق سجالت الناخبين قبل اجراء ) الداخلية والتجارة والتخطيط والصحة ( 

  . االنتخابات
في حال تعذر التدقيق قبل اجراء االنتخابات تنفذ االلية اعاله لتدقيق السجالت  .٢

  . دء اعمال مجلس المحافظة المنتخبمن ب )ستة اشهر(في موعد اقصاه 
تحديد الية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في   .٣

المحافظة بأستثناء المناصب االتحادية على ان تعطى االولوية ألبناء المحافظة 
 . في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات

ات المحلية اي اجراء اداري وقانوني يتعلق ال يترتب على نتائج االنتخاب .٤
 . بمستقبل محافظة آرآوك

الكلدان، (ي مجلس محافظة آرآوك للمكون المسيحي يخصص مقعد واحد ف .٥
 . )االشوريين ،السريان

  .تسري احكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة امدها اربع سنوات  .٦
  

   سابعالفصل ال
 الجرائم االنتخابية

  

ستة اشهر أو بغرامة ال تقل عن ) ٦(يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن  -٣٦-المادة 
   مليون دينار ) ١٠٠٠٠٠٠(خمسمائة الف دينار وال تزيد عن ) ٥٠٠٠٠٠(

  -:آل من
تعمد ادراج اسم أو اسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو تعمد  -:أوًال 

   . عدم ادراج اسم خالفًا الحكام هذا القانون



  
  

  
  قوانين 
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)١١( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

توصل الى ادراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية  -:ثانيًا
المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وآل من توصل الى عدم ادراج اسم اخر أو 

   . حذفـــه
ادلى بصوته في االنتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في سجل الناخبين  -:ثالثًا

وبة في استعمال حقه في خالفًا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطل
   . االنتخابات

   . تعمد التصويت بأسم غيره -:رابعًا 
   . افشى سر تصويت ناخب بدون رضاه -:خامسًا 
   . استعمل حقه في االنتخاب الواحد اآثر من مرة -:سادسًا
غير ارادة االمي الناخب وآتب اسمًا أو اشر على رمز غير الذي قصده  -:سابعًا

   .ي ناخب لمنعه من ممارسة حقه االنتخابيالناخب أو عرقل ا
   . رشح نفسه في أآثر من دائرة أو قائمة انتخابية - :ثامنًا

  

  - : يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة آل من -٣٧- المادة 
  

استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على  -:أوًال
   . صويتالتصويت على وجه معين أو االمتناع عن الت

اعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبًا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله  -:ثانيًا
   . على التصويت على وجه معين أو االمتناع عن التصويت

قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن آان مكلفًا بأداء خدمة عامة في  -:ثالثًا
   . العملية االنتخابية

بين الناخبين اخبارًا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين  نشر أو اذاع -:رابعًا
   . أو سمعته بقصد التأثير على اراء الناخبين في نتيجة االنتخاب

دخل الى المقر المخصص لالنتخابات حامًال سالحًا ناريًا أو جارحًا  -:خامسًا
   . مخالفًا ألحكام هذا القانون

ها اثناء عملية ت أو احد اعضائضرب لجنة االنتخاباسب أو قذف أو  -:سادسًا
   .االنتخاب
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)١٢( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –العراقية الوقائع 

العبث بصناديق االقتراع أو الجداول االنتخابية أو اية وثائق تتعلق  -:سابعًا
   . بالعملية االنتخابية

  

مليون ) ١٠٠٠٠٠٠(يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن  - ٣٨-المادة 
آل من استحوذ أو اخفى أو  خمسة ماليين) ٥٠٠٠٠٠٠( لىدينار وال تزيد ع

عدم أو اتلف أو افسد أو سرق أوراق االقتراع أو جداول الناخبين أو غير 
   . نتيجتهما بأية طريقة من الطرق

  

) ١٠٠٠٠٠٠(يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تزيد على  -٣٩-المادة 
مليون دينار آل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات االنتخابية الخاصة 

   . خارج االماآن المخصصة لها
  

   -: سنة آل من لىيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد ع -٤٠- المادة 
  

د االعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في االماآن تعم -:أوًال
المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد االضرار بهذا المرشح 

   . أو التأثير على سير العملية االنتخابية
اعلن عن انسحاب مرشح أو اآثر من العملية االنتخابية وهو يعلم أن  -:ثانيًا

ر على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح االمر غير صحيح بقصد التأثي
   . اليه

آان  االنتخابية المسموح بها ألي سبٍب االعتداء على وسائل الدعاية -:ثالثًا
سواء أآان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو آل تصرف من هذا 

   . القبيل
  

ستة اشهر ) ٦(لى شهر وال تزيد ع) ١( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن -:أوًال -٤١-المادة 
 لىمليون دينار وال تزيد ع) ١٠٠٠٠٠٠( لىوبغرامة ال تقل ع

، ٢٩، ٢٨( ـن خالف أحكام الموادخمسة ماليين آل م) ٥٠٠٠٠٠٠(
   . من هذا القانون )٣٤، ٣٣، ٣٠

 دينار عشرة ماليين) ١٠٠٠٠٠٠٠(يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن  -:ثانيًا
آل من  دينار ن مليونخمسة وعشري) ٢٥٠٠٠٠٠٠( لىوال تزيد ع

   . من هذا القانون) ٣٢(و ) ٣١(خالف احكام المادتين 
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يعاقب على الشروع في جرائم االنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون  -٤٢-المادة 
  .بجريمة العقوبة التامة 

  

في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب  -:أوًال -٤٣- المادة 
اي جريمة من الجرائم االنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب 

  .خمسين مليون دينار ) ٥٠٠٠٠٠٠٠(بغرامة مالية مقدارها 
لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح  -:ثانيًا

بقائمة منفردة من االصوات التي حصل عليها في المرآز االنتخابي في 
) أوًال ( اقترافه احدى الجرائم االنتخابية المنصوص عليها في البنود حال 
من هذا ) ٣٨(والمادة ) ٣٧(من المادة ) سابعًا (و) سادسًا(و ) خامسًا( و

   . القانون
  

  ثامنالفصل ال
  احكام عامة انتخابية

  

يحدد موعد االنتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناًء على اقتراح من  - :أوًال  -٤٤-المادة 
المفوضية يعلن عنه بوسائل االعالم المختلفة قبل الموعد المحدد إلجرائه 

   . ستين يومًا ) ٦٠(بـ
   . يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم  -:ثانيًا
تخابات تستمر مجالس المحافظات غير المنتظمة في في حالة تأجيل االن -:ثالثًا

اقليم واالقضية والنواحي التابعة لها في ادارة شؤونها لحين انتخاب 
  . مجالس جديدة 

ال يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام إلى درجة  - ٤٥-المادة 
المجالس المحلية اال بعد تقديم  اتالنتخابوآيل وزير ومن بدرجتهم الترشيح 

  .  استقالتهم قبل ستة اشهر من موعد االنتخابات 
  

في نفس لعسكريين وقوى االمن الداخلي با الخاصتصويت التجري عملية  -:أوًال -٤٦-المادة 
   . التصويت العام على أال يتم التصويت في الوحدات العسكرية يوم
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باإلجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت على المفوضية القيام  -:ثانيًا
   . الخاص من سجل الناخبين النهائي

  
  

تخصص مراآز انتخابية محددة للمهجرين والنازحين في مناطق وجودهم لغرض  - ٤٧-المادة 
االدالء بأصواتهم لمرشحيهم في المناطق التي هجروا أو نزحوا منها وتتولى المفوضية 

  .وجب تعليمات تصدرها المفوضية تحديد آلية تسجيلهم بم
  

أربع سنوات ) ٤(تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس المحافظة والقضاء  -٤٨- المادة 
  . تقويمية تبدأ بأول جلسة لها 

  

  . تصدر المفوضية المستقلة لالنتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون -٤٩- المادة 
  

  . ال يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون -٥٠- المادة 
  

لسنة  )٣٦(مجالس المحافظات واالقضية والنواحي رقم  يلغى قانون انتخاب -٥١-المادة 
  .من القانون لحين اجراء االنتخابات المحلية في آرآوك) ٢٣(عدا المادة  ٢٠٠٨

  

  . الرسميةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة  -٥٢- المادة 

  
  فؤاد معصوم                                                                

  رئيس الجمهورية                                                                
  

  االسباب الموجبة
التابعة  لغرض اجراء انتخابات حرة ونزيهة للمحافظات غير المنتظمة في اقليم واالقضية   

لها ولكي تكون هذه االنتخابات ديموقراطية بعيدة عن الـتأثيرات الخارجية وبغية االرتقاء 
    .بهذه االنتخابات للمستوى المطلوب

 . شرع هذا القانون
 

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 
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)١٥( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري
  ) ٢٥(رقم 

  

من الدستور وبناًء على ما عرضه وزير ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(استنادًا إلى أحكام البند    
  . الخارجية 

  

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

ُيعّين السيد حسين مهدي العامري سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق : أوًال
  . لدى جمهورية السودان 

  

  . على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا
  

  هجريــــة  ١٤٣٩آتـب ببغـداد فـي اليـوم الخامـــــس مــن شهــــر رمضان لســـنة 
  ميالديـــة  ٢٠١٨المـــــــوافق لليــــوم الحادي والعشرين مــن شهــــر آيار لســـنة 

  
  
  

  فؤاد معصوم                                                                
  رئيس الجمهورية                                                                 
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)١٦( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ٣٠(رقم 

  

احكام ، و ٢٠٠٦لسنة ) ١٧١٨(قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  استنادًا الى   
، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم قانون مكافحة غسل االموال وت

   . ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة  ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 
  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  

 اوالرقم المرجعي له ،) ويهيهاي للشحن العالمي( السفينة ادخال التعديالت على اسم: أوًال
  ) . المرافق ربطًا) (KPe. ٠٧٤(عقوبات هو الفي قائمة 

    
  

           االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار آتاب بدءًا من تاريخ ينفذ هذا القرار: ثانيًا
  . ٢٤/٥/٢٠١٨في 

  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا
أخذ غرض المالية والدوائر ذات العالقة ل والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير

  .  آنفًاالسفينة بشأن  الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  أموال اإلرهابيينرئيس لجنة تجميد                                              
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)١٧( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 
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)١٨( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

وزارة الهجرة والمهجرين رقم  من قانون) ١١(من المادة ) اوال(استنادًا الى احكام البند    
ن أمر سلطة االئتالف المؤقتة م) ٧(من القسم ) ٢(والفقرة ) ١(والقسم  ٢٠٠٩لسنة  )٢١(
 .٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(رقم ) المنحلة(

  :اصدرنا النظام الداخلي اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 
  النظام الداخلي

  لمكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين
  

يدير مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين موظف بعنوان مفتش  :أوًال - ١-المادة 
  .يعين وفقًا للقانون عام 

للمفتش العام معاون بعنوان معاون مفتش عام حاصل على شهادة جامعية  :ثانيًا
  .اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص 

  

  :يتكون مكتب المفتش العام من التشكيالت اآلتية  -٢- المادة 
  .قسم الشؤون االدارية والمالية  :أوًال
  .بعة قسم التخطيط والمتا :ثانيًا
  .قسم التفتيش :ثالثًا
  .قسم القانونية والتحقيقات  :رابعًا
  .قسم التدقيق والرقابة الداخلية  :خامسًا
  .شعبة االعالم  :سادسًا
  .شعبة السكرتارية  :سابعًا

  

  :يتولى قسم الشؤون االدارية والمالية المهام اآلتية  :أوًال -٣- المادة 
  

كتب وتنظيم ومتابعة شؤون الموظفين بما اعداد المالك الخاص لمنتسبي الم  . أ
  . ترفيعالعالوة والتعيين والذلك  في
تنظيم االضابير الشخصية الخاصة بموظفي المكتب واالضابير العامة    . ب

  .االخرى وارشفتها في الحاسبة االلكترونية 
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)١٩( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

ترشيح موظفي المكتب للدورات التدريبية وورش العمل التي تقام داخل  .جـ
  .رجه بالتنسيق مع االقسام االخرىالعراق وخا

مسك السجالت الخاصة بالكتب الواردة والصادرة وادخالها الكترونيًا وتسلم  .د
  .البريد الوارد الى المكتب من البريد المرآزي  وتسليم

مسك السجالت المخزنية الخاصة بادخال واخراج المواد واالجهزة  .هـ
لالزمة لمتابعة عمليات الصرف والمعدات والمستلزمات االخرى والسجالت ا

  .وااليرادات 
اعداد الموازنة السنوية التخمينية للمكتب وتأييد توفر االعتماد واجراء  .و

  .المناقالت 
تنظيم جداول الرواتب والمخصصات والمكافآت واالجور الخاصة بالمكتب  .ز

  .وصرفها
ود تنظيم سندات الصرف والصكوك الخاصة بالمصروفات واجراء القي .ح

  .الغراض التسوية القيدية للمكتب
تأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الالزمة لتمويل الحساب الجاري للمكتب  .ط

  .بصورة دورية
  .انجاز الجداول المتعلقة بالحسابات الختامية في الموعد المحدد .ي
اعداد التقارير الفصلية المتعلقة بنشاط القسم واحالتها الى قسم التخطيط  .ك

  .لمتابعة وا
  .اعداد وطباعة الكتب والمذآرات الخاصة بالقسم .ل
  .تنظيم شؤون الخدمات في المكتب ومتابعة تنفيذها .م

  

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  :ثانيًا
  

  .ادارة الموارد البشرية   . أ
  .الخدمات  . ب
  .التدريب .جـ
  .الموازنة والنفقات  .د
  .الراتب والمصروفات .هـ
  .المخزن .و
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)٢٠( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  :يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام اآلتية  :أوًال -٤- المادة 
  .أعداد الخطة السنوية للمكتب ومتابعة تنفيذها   . أ
متابعة مدى فعالية الخطط الخاصة بتشكيالت الوزارة وانسجامها مع   . ب

  .اهداف الوزارة 
الخاصة بنشاط  اعداد وتنظيم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية .جـ

المكتب بالتنسيق مع التشكيالت التابعة له ومتابعتها واتخاذ االجراءات 
  .الالزمة في شأنها

  .تقويم االداء المؤسسي واداء العاملين في المكتب .د
وضع المعايير والمؤشرات الخاصة بتقويم اداء تشكيالت الوزارة وتكون  .هـ

  .ام للتشكيالت قابلة للقياس للتحقق من مستوى االداء الع
  .متابعة الكتب والمخاطبات الصادرة عن أقسام المكتب آافة .و
  .اعداد برامج وصيانة الحاسبات  .ز
  . االجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي .ح
  .تسلم وارسال البريد االلكتروني  .ط
قسام ليات المكتب بالتنسيق مع االإعداد قاعدة بيانات لنشاطات وفعا .ي

  .االخرى
  

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  :ثانيًا
  .التخطيط والمتابعة   . أ
  .تقويم االداء   . ب
  .تكنولوجيا المعلومات .جـ

  

  : يتولى قسم التفتيش المهام اآلتية  :أوًال -٥- المادة 
لها في القيام بالزيارات التفتيشية لدوائر مرآز الوزارة والتشكيالت التابعة   . أ

بغداد والمحافظات بالتنسيق مع تشكيالت المكتب االخرى وتدقيق اعمالها 
  .ومشاريعها

إعداد تقارير الزيارات التفتيشية ومتابعة ومعالجة ما جاء فيها من    . ب
  . مالحظات
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)٢١( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

إعداد التقارير الفصلية بنشاط القسم واحالتها الى قسم التخطيط  .جـ
  .والمتابعة

  .اصة بالقسم مسك السجالت الخ .د 
استقبال الشكاوى واالستفسارات من خالل الخط الساخن وصندوق  .هـ

الشكاوى والبريد االلكتروني اضافة الى الشكاوى التي تحال من الدوائر 
  .ذات العالقة وأتخاذ االجراءات المناسبة في شأنها

  .ارشفة وتوثيق المستندات الخاصة بالقسم .و
  

  :ن خالل الشعب اآلتية يمارس القسم مهامه م :ثانيًا
  .شؤون المحافظات   . أ
  .التفتيش االداري والفني    . ب
  . الشكاوى .جـ

  

  :يتولى قسم القانونية والتحقيقات المهام اآلتية  :أوًال -٦-المادة  
  

تلقي المعلومات من أي مصدر والمتعلقة بأعمال الغش والهدر بالمال   . أ
القرارات المناسبة في شأنها وفقا العام واساءة استخدام السلطة واتخاذ 

  .للقانون
رفع توصيات اللجان التحقيقية الى الوزير للمصادقة عليها ومتابعة    . ب

  .تنفيذها
  .بيان الرأي في االمور القانونية واالدارية المعروضه عليه .جـ 
  .متابعة القضايا المعروضة أمام المحاآم  .د 
  .د االداري والمالي مع دوائر الوزارة متابعة القضايا المتعلقة بالفسا .هـ 
  .ارشفة اعمال القسم على جهاز الحاسوب .و 
  .اعداد وطبع المخاطبات والمذآرات الخاصة بالقسم .ز
توزيع استمارة آشف المصالح المالية للمشمولين بها وارسالها الى  .ح

  .هيئة النزاهة
  .لوزارة متابعة صحة صدور الوثائق الدراسية الخاصة بموظفي ا .ط 
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)٢٢( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

اعداد التقارير الفصلية المتعلقة بنشاط القسم واحالتها الى قسم  .ي 
  .التخطيط والمتابعة 

  .اجراء التحري في الشكاوى واالخبارات المحالة الى القسم .ك 
تدقيق ومراجعة اجراءات وانظمة ومستندات التعاقد وتنفيذ العقود  .ل

  .الحكومية لتشكيالت الوزارة 
  

  :س القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية يمار :ثانيًا
  .الدعاوى والتحقيق  . أ
  .االستشارات القانونية والعقود   . ب
  .االرشفة االلكترونية .جـ 

  

  :يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام اآلتية  :أوًال -٧- المادة 
  

دارية مراجعة العمليات االدارية والمحاسبية وفق الضوابط والمعايير اال  . أ
  .والمحاسبية المعتمدة

  .اعداد وطبع المخاطبات والمذآرات الخاصة بالقسم   . ب
  .تدقيق مستندات الصرف والتسوية للمدفوعات وتطبيق الترحيل  .جـ 
  .تدقيق مطابقة آشف المصرف ومتابعة الصكوك .د
  .متابعة تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي .هـ
  .ية واحالتها الى قسم التخطيط والمتابعة اعداد التقارير الفصل .و
  .تدقيق موازين المكتب ومطابقتها مع سجل التخصيصات المالية  .ز
تدقيق مخازن الوزارة واجراء الجرد المفاجئ لها ومطابقة المواد  .ح

  .المخزونة مع ارصدتها الدفترية وتحديد الفروقات ان وجدت
الكشف المصرفي لحساب  مراجعة الموازين الشهرية ومطابقتها مع .ط

  .الوزارة 
  .تدقيق قوائم الرواتب واالجور للعاملين في المكتب .ي
القيام بالزيارات الميدانية لدوائر الوزارة وتدقيق اعمالها ومشاريعها  .ك

  .ورفع التقارير الالزمة عن نتائج الزيارة 
  

  -:يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  :ثانيًا
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)٢٣( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

  .التدقيق   . أ
  .الرقابة الداخلية    . ب
  .المتابعة  .جـ

  

  :ترتبط شعبة االعالم بالمفتش العام وتتولى المهام اآلتية  -٨-  المادة
  

تغطية نشاطات المكتب اعالميا والتواصل مع وسائل االعالم المختلفة  لنشر  :وًالأ
  .الوعي بتنمية ثقافة النزاهة واالستقامة والشفافية واحترام القانون

  .متابعة الصحف اليومية ورفع االخبار المهمة الى المفتش العام :ثانيًا
  .المكتب تنظيم الندوات المتعلقة بالمناسبات الوطنية واالنشطة التي يمارسها :ثالثًا

                            

  :تتولى شعبة السكرتارية المهام اآلتية  -٩- المادة 
  .المفتش العام تنظيم مواعيد مقابالت واجتماعات  :أوًال
  .تبليغ توجيهات المفتش العام ومتابعة تنفيذها :ثانيًا
اعداد المراسالت والمذآرات وتسلم وتسليم البريد العادي والسري ومسك  :ًاثالث

  .السجالت الالزمة بذلك 
  .ارشفة الكتب الصادرة من المكتب الكترونيًا :رابعًا

  

م المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف يدير آل قسم من االقسا :أوًال -١٠-المادة   
في الدرجة الثالثة حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي 

  .الخبرة واالختصاص
من هذه المادة موظف ) وًالأ(الموظف المنصوص عليه في البند  يعاون :ثانيًا

 في الدرجة الرابعة حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي
  . الخبرة واالختصاص

يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  :ثالثًا
موظف في الدرجة الخامسة  حاصل على شهادة الدبلوم في االقل ومن 

  .ذوي الخبرة واالختصاص 
  
  
  
  
  
  



  
  

  
    داخلية أنظمة

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٤( ٤/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٤ العدد –الوقائع العراقية 

      يلغى النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين  -١١ - المادة
  . ٢٠١٤لسنة ) ٢(رقم 

  

  . ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -١٢- المادة 
  
  
  

  جاسم محمد محمد علي. د                                                     
  وزير الهجرة والمهجرين                                                     
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