
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                              ٤٥٣٠        
  
 

 ) ٧) و (٦) و (٥قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين المرقمة (          

 . ٢٠١٩لسنة 

  النظام الداخلي لتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة االعمار واالسكان والبلديات

 .  ٢٠١٩) لسنة ١واالشغال العامة ومهامها رقم (

 ) ٢٠١٩) لسنة ١تعليمات تشكيالت الدار العراقية لألزياء رقم . 

 ) ٢٠١٨) لسنة ٣٥بيان صادر عن وزارة العدل رقم  . 

 ٢٠١٩) لسنة ٣م (بيان صادر عن وزارة العدل رق. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  ون الستة السنم   ٢٠١٩   شباط ٢٥ / هـ١٤٤٠ خرةاآل جمادى ٢٠     ٤٥٣٠العدد                        

٤٥٣٠٢٠١٤٤٠٢٥٢٠١٩  

 



              الفهرس                                  
  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قرارات   

  ١  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين   ٥

  ٢  لجنة تجميد اموال االرهابيين صادر عن   ٦

  ٤  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٧

       أنظمة داخلية   

العمار النظام الداخلي لتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة ا  ١

   والبلديات واالشغال العامة ومهامهاواالسكان 

٨  

    تعليمات   

  ١٦  تشكيالت الدار العراقية لالزياء العراقية   ١

    بيانات   

  ٢٥  يقاف العمل في مالحظية التسجيل العقاري في بلدروزا  ٣٥

   استحداث دائرة الكاتب العدل في قضاء الشعلة  ٣

  التابع إلى محافظة بغداد 

٢٦  

 



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 

 قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٥رقم (
  

جاء في كتاب مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (سري) المرقم استنادًا إلى ما    

ومرافقه كتاب مكتب مراقب االمتثال ، ١/١١/٢٠١٨المؤرخ في   ٢٥٥٣ب د//٧/١العدد: ب

، وكتاب دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي ٢٨/١٠/٢٠١٨المؤرخ في  المرقم بالعدد: أ/

وأحكام قانون مكافحة  ،٢٩/١١/٢٠١٨المؤرخ في ٢٩١١  س/٩/٥العراقي المرقم بالعدد: 

) ٥ل اإلرهابيين رقم (، ونظام تجميد أموا٢٠١٥) لسنة ٣٩غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم (

  ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة .  ٢٠١٦لسنة 
  

في جلستها االعتيادية األولى المنعقدة في تاريخ رت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قر

   ، ما يأتي : ٤/٢/٢٠١٩
  

تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية للكيان واألشخاص المدرجين أوًال: 

  في أدناه : 

 شركة آفاق دبي للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية في محافظة أربيل .  . ١

 . %٤٩عمر عبد الحليم مطني / المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها  . ٢

  . %٥١ناكار اكرم عثمان / نائب المدير المفوض للشركة بمساهمة مقدارها  . ٣

  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره . 
  

ثالثًا: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس 

رض أخذ ذات العالقة لغ المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر

  آنفًا .  مالمشار إليه واالشخاص كيانالاإلجراءات المالئمة بشأن 
  

رابعًا: ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل 

  األموال وتمويل اإلرهاب . 
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

٦/٢/٢٠١٩   



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 

 قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٦رقم (
  

بناًء على ما عرضته منظمة التقدم في االنبار (منظمة غير حكومية) بموجب كتابها المرقم  

بشأن طلب االعتراض المقدم على تجميد األموال  ٢٤/١٢/٢٠١٨ المؤرخ في ٤٥بالعدد : 

   ما يأتي : المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية لألسماء المذكورة في ادناه بحسب 
  

  

 الجليباوي . لطيف عبيد عيادة رثيع  . ١

 حميد احمد هاشم إبراهيم العلواني .  . ٢

 اياد حسن خلف نجم المحالي .  . ٣

 فاوي .يحميد الخلسعد عواد رشيد  . ٤

 رافع حرب خليفة حمد العبيدي .  . ٥

 سالم عجمي طه علي الحلبوسي .  . ٦

 رابعة محمد نايل العلواني .  . ٧

 صالح فرحان فتيخان .  . ٨

الواردة من الجهات المختصة ، وتدارست قامت اللجنة باالطالع على األدلة والحيثيات كافة 

  ضوء ذلك .  ، وعلى ٢٠١٨) لسنة ٧٦األسباب الخاصة بالقرار رقم (

 ٤/٢/٢٠١٩قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادية األولى المنعقدة بتاريخ 

  ما يأتي : 

) ١٦ب االعتراض المقدم من المشار اليهم آنفًا ، إستنادًا إلى احكام المادة (رفض طل . ١

لألسباب الواردة في كتاب ،  ٢٠١٦) لسنة ٥من نظام تجميد أموال االرهابيين رقم (

،  ٦٦ت ح//٢/١مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (سري) المرقم بالعدد : 



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

الحكومية في األمانة العامة  رومذكرة دائرة المنظمات غي ، ١٣/١/٢٠١٩المؤرخ في 

 .  ٢١/١/٢٠١٩المؤرخة في   ٢٧لمجلس الوزراء المرقمة بالعدد : م د/د م غ/

 لقانون . للى هذا القرار لدى محكمة القضاء اإلداري المختصة وفقًا يحق االعتراض ع . ٢

 .  ٤/٢/٢٠١٩صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ  . ٣

إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس  . ٤

المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ 

  آنفًا . مليهااإلجراءات المالئمة بشأن المشار 

كافحة غسل األموال نشر القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب م . ٥

  وتمويل اإلرهاب .

   

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

٦/٢/٢٠١٩   

  

  

  

  

  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 

 قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٧رقم (
  

) لسنة ٢٢٥٣اقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس األمن رقم (استنادًا إلى ما    

، ونظام ٢٠١٥) لسنة ٣٩وأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( ،٢٠١٥

  ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة .  ٢٠١٦) لسنة ٥تجميد أموال اإلرهابيين رقم (
  

إعمام الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة رت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قر

   :  بشأن داعش والقاعدة بحسب اآلتيالعقوبات الدولية 
  

قرار مجلس حذف االسماء المذكورة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب أوًال: 

، فان تدابير تجميد األصول ، والمنع من السفر وحظر  ٢٠١٧) لسنة ٢٣٦٨االمن رقم (

   األسلحة لم تعد سارية عليهم ، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة : 

 ). .QDi ١٧٢حسن عبد اهللا حيرسي التركي ، اثيوبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (  .أ

 )..QDi ٢٢١جمال حسني ، مغربي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (  .ب

 )..QDi ٣٢١مالك محمد إسحاق ، باكستاني الجنسية ، والرقم المرجعي له : (  .ج

  )..QDi ٣٧٣الفدريم ميوهاكسهيري ، والرقم المرجعي له : (  .د

  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره . 
  

القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس ثالثًا: إعمام هذا 

رض أخذ المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغ

  المشار إليها آنفًا .  االسماء اإلجراءات المالئمة بشأن
  

رابعًا: ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل 

  األموال وتمويل اإلرهاب . 
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

١١/٢/٢٠١٩   



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           
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 )٧(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           
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 )٨(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

) ٣٣) من قانون وزارة االعمار واالسكان رقم (١١أوًال) من المادة (إستنادا الى احكام البند (

) ٥٧رقم () من أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) ٧) من القسم (٢والفقرة ( ٢٠١٢لسنة 

  .  ٢٠٠٤لسنة 

  أصدرنا النظام الداخلي اآلتي : 
  

  ٢٠١٩) لسنة ١رقم (

  النظام الداخلي

  عمار واالسكانلتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة اال

  والبلديات واالشغال العامة ومهامها
  

أوًال: يدير مكتب المفتش العام في وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال  -١-المادة 

  العامة موظف بعنوان مفتش عام يعين وفقا للقانون . 

ثانيًا: للمفتش العام معاونان بعنوان معاون مفتش عام حاصل كل منهما على شهادة 

احدهما للشؤون  جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

  اإلدارية والمالية واآلخر للشؤون الفنية . 
  

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

  أوًال: قسم التفتيش . 

  قسم التحقيقات . ثانيًا: 

  ثالثًا: قسم التخطيط والمتابعة . 

  رابعًا: قسم تقييم األداء . 

  خامسًا: قسم التدقيق والرقابة . 

  سادسًا: القسم القانوني . 

  سابعًا: قسم الشؤون اإلدارية . 

  ثامنًا: قسم الشؤون المالية . 

  تاسعًا: فرع المكتب في كل محافظة . 
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 )٩(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  عاشرًا: شعبة االعالم والعالقات . 

  حادي عشر: شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي . 

  ثاني عشر: شعبة السكرتارية . 
  

  ية : أوًال: يتولى قسم التفتيش المهام اآلت -٣-المادة 

 القيام بالزيارات التفتيشية لتشكيالت الوزارة . أ. 

لتوصية ادراسة تقارير الزيارات التفتيشية لتشكيالت مركز الوزارة ورفع ب. 

 .إلى المفتش العام

اعداد التقارير الفصلية عن الزيارات التفتيشية واحالتها الى قسم التخطيط جـ. 

 والمتابعة . 

متابعة االجراءات المتخذة من تشكيالت الوزارة الزالة المالحظات والسلبيات د. 

 الهم . مالمؤشرة على اع

 ارشفة اعمال القسم الكترونيًا . هـ. 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : ثانيًا: 

 تفتيش البلديات . أ. 

 تفتيش الطرق والجسور . ب. 

 تفتيش المباني . جـ. 

 تفتيش المعامل االنتاجية . د. 

 األرشفة . هـ. 
  

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

إجراء التحقيق وجمع المعلومات واألوليات في المواضيع المتعلقة بالفساد أ. 

 اإلداري والمالي . 

ورفع توصياتها للمفتش العام لغرض تدقيق ومتابعة اللجان التحقيقية ب. 

 تدقيقها ورفعها الى الوزير . 

 أرشفة أعمال القسم الكترونيًا . جـ. 
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 )١٠(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

تلقي الشكاوى واإلخبارات والمعلومات المتعلقة بأعمال الغش والهدر بالمال د. 

 العام وإساءة إستخدام السلطة ورفع التقارير الى المفتش العام في شأنها . 
  

  ثانيًا: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : 

 التحقيق . أ. 

 التسجيل والمعلومات . ب. 

 الشكاوى . جـ. 
  

  المتابعة المهام اآلتية : أوًال: يتولى قسم التخطيط و -٥-المادة 
  

اعداد الخطة السنوية للمكتب ومتابعة تنفيذها وتقديم تقرير فصلي بنسب أ. 

 االنجاز المتحققة الى المفتش العام . 

 اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ألقسام المكتب . ب. 

تهيئة مستلزمات إقامة المؤتمرات والندوات والورش التدريبية التي يقيمها جـ. 

 المكتب . 

المخاطر المحتملة وتوثيقها وتحليلها ووضع الخطط المناسبة تحديد د. 

 لمعالجتها للتقليل من آثارها السلبية . 

 مقر المكتب وفروعه في المحافظات .  اعداد خطة تدريب العاملين فيهـ. 

 امة الدورات التدريبية . التنسيق مع الجهات المختصة إلقو. 

  اعداد البحوث والتقارير الخاصة بعمل المكتب .ز. 

تصميم البرامج التي تخص عمل المكتب والمواقع ومتابعتها وصيانة ح. 

 وتحديث عمل المنظومة اإللكترونية . 

 إدارة وتنظيم البريد اإللكتروني . ط. 
  

  م مهامه من خالل الشعب اآلتية : ثانيًا: يمارس القس

 التخطيط . أ. 

 التطوير . ب. 

 تقنية المعلومات . جـ. 
  

  أوًال: يتولى قسم تقييم االداء المهام اآلتية :  -٦-المادة 
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 )١١(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

تحديد االنحرافات نية لتشكيالت الوزارة لتقييم االداء والقيام بالزيارات الميداأ. 

 ومعالجتها . 

 جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتشكيالت الوزارة . ب. 

  .اقتراح الحلول المناسبة لتطوير عمل تشكيالت الوزارة والمكتب جـ. 

 تقييم اداء تشكيالت المكتب . د. 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : ثانيًا: 

 تقييم اداء المكتب . أ. 

 تقييم اداء تشكيالت الوزارة . ب. 

 المتابعة . جـ. 
  

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

مراجعة العمليات اإلدارية والمحاسبية لتشكيالت الوزارة وفق الضوابط أ. 

 اإلدارية والمحاسبية المعتمدة . والمعايير 

تدقيق سجالت مخازن الوزارة وتشكيالتها واجراء الجرد المفاجئ لها ب. 

 ومطابقة المواد المخزونة مع ارصدتها الدفترية . 

 تسلم واعداد تقارير بالزيارات الرقابية لتشكيالت الوزارة وتدقيق اعمالها . جـ. 

تخذة اجراء التدقيق المالي للمبالغ المصروفة والعقود ومتابعة االجراءات المد. 

 في شأنها . 
  

  خالل الشعب اآلتية :  ثانيًا: يمارس القسم مهامه من

 التدقيق . أ. 

 الرقابة . ب. 

 تدقيق العقود . جـ. 
  

  اآلتية :  القانوني المهامأوًال: يتولى القسم  -٨-المادة 

 . بيان الرأي في المسائل القانونية المحالة اليهأ. 

التحقيقية المشكلة في المكتب بعد اقترانها متابعة تنفيذ توصيات اللجان ب. 

 . بمصادقة الوزير
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 )١٢(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 . اعداد وارشفة قاعدة البيانات المتعلقة بالقسمجـ. 

 . تدقيق صحة اجراءات العقودد. 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : انيًا:ث

 االستشارات القانونية .أ. 

 شؤون اللجان .ب. 

 المعلوماتية .جـ. 

  سم الشؤون االدارية المهام اَالتية :ق: يتولى وًالأ -٩-المادة 

اعداد المالك الخاص بمنتسبي المكتب وتنظيم ومتابعة شؤون الموظفين بما أ. 

  عالوة والترفيع والتقاعد وفق القانون.الفي ذلك التعيين و

  تنظيم االضابير الشخصية المتعلقة بموظفي المكتب وارشفتها الكترونيًا. ب.

  تنظيم شؤون الخدمات في المكتب ومتابعة تنفيذها . ـ.ج

  تنظيم عمل البريد اليومي الصادر والوارد الى المكتب وارشفته. د.

  صيانة االجهزة واَالليات . هـ.

  : : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اَالتيةثانيًا

 الموارد البشرية . .أ 

 الخدمات . .ب

  الصادرة والواردة . جـ.

  : : يتولى قسم الشؤون المالية المهام اَالتيةوًالأ -١٠-المادة 

  اعداد الموازنة السنوية والتخمينية للمكتب واجراء المناقالت . أ.

  تنظيم قوائم الصرف . .ب

مسك السجالت الحسابية لمتابعة عمليات الصرف وااليرادات واألمانات  جـ.

  والتخصيصات وتحديثها واعداد جداول موازين المراجعة شهريا.
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 )١٣(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

ر اول المصروفات الشهرية وبيان توفاعداد الحسابات الختامية وتنظيم جد د.

  التخصيص المالي .

  ادارة المخزن ومسك سجالته . هـ.

  شكيالت المكتب من المواد والمستلزمات .تأمين احتياجات ت و.
  

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اَالتية:ثانيًا

 الحسابات .أ. 

 الموازنة والسجالت .ب. 

 المخزن .جـ. 
  

  يكون فرع المكتب في كل محافظة بمستوى قسم ويتولى المهام اَالتية : :وًالأ -١١-لمادة ا
  

  

 لتشكيالت الوزارة ومشاريعها في المحافظات .إجراءات الزيارات التفتيشية أ. 

إجراءات االستبيانات على مستوى الخدمة المقدمة  للمواطن المتعلقة ب. 

 بالبلدية والماء والمجاري في المحافظة.

تسلم الشكاوى واالخبارات والتحري واعالم المكتب التخاذ االجراءات وفق جـ. 

 القانون.

 حافظة .متابعة أداء العاملين في المد. 

 القيام بالتحري وجمع المعلومات االولية في شأن الشكاوى المستلمة.هـ. 

 إجراء التحقيق وفق األوامر المشكلة من المكتب .و. 

 متابعة تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية والمصادق عليها أصوليا.ز. 

 اعداد وإقامة الورش والدورات التي تتعلق بمهام عمل مكتب المفتش العامح. 

 وفق الواجبات المناطة به.

 تدقيق عمليات الصرف .ط. 

 أرشفة وحفظ اعمال فرع المكتب في المحافظة المعنية.ي. 
  

يمارس كل فرع من فروع المكتب في المحافظات مهامه من خالل الشعب  :ثانيًا

  اَالتية :

 اإلدارية والمالية .أ. 
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 )١٤(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 التحقيق وتقييم االداء.ب. 

 التدقيق .جـ. 

  ات المهام اَالتية:تتولى شعبة االعالم والعالق -١٢-المادة 

عريفية نشاطات المكتب اعالميا واصدار النشرات والمطبوعات الت: تغطية وًالأ

  الخاصة به .

  .والمعارض المتعلقة بنشاط المكتب مؤتمرات وورش العملوال: تنظيم الندوات ثانيًا

  والشفافية .اعداد برامج التوعية لنشر قيم النزاهة  :ثالثًا
  

  متابعة الصحف اليومية ورفع التقارير التي تخص المكتب . :رابعًا
  

  مهام اَالتية:تتولى شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي ال -١٣-المادة 
  

  : تدقيق سندات الصرف والتسوية لمدفوعات المكتب .وًالأ
  

  : تدقيق جداول رواتب منتسبي المكتب واَالوامر االدارية.ثانيًا
  

: الجرد المفاجئ لصندوق المكتب واإلشراف على لجان جرد الموجودات ثالثًا

  والمخزن .
  

  تتولى شعبة السكرتارية المهام االتية : -١٤- المادة
  

  : تبليغ توجيهات المفتش العام ومتابعة تنفيذها .وًالأ
  

  المفتش العام .: تنظيم مواعيد اجتماعات ومقابالت ثانيًا
  

  وادارة البريد الخاص بالمفتش العام .: تنظيم ثالثًا
  

: تسلم تقارير كشف المصالح المالية من المكلفين بتقديمها في الوزارة رابعًا

  وارسالها الى هيئة النزاهة .
  

  : تنظيم البريد السري الكترونيًا.خامسًا
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 )١٥(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

 الداخلي موظف بالدرجةدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في النظام : يوًالأ -١٥-المادة 

لخبرة االثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل ومن ذوي 

  واالختصاص .
  

ي موظف : يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلثانيًا

من وبالدرجة الخامسة في األقل حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل 

  واالختصاص .ذوي الخبرة 
  

     يلغى النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة البلديات واالشغال العامة  -١٦-المادة 

  .٢٠١٥) لسنة ١رقم (
  

  . ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية -١٧-المادة 

  

  

  بنكين ريكاني 

  وزير االعمار واالسكان 

 والبلديات واالشغال العامة 
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 )١٦(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

(الثانية عشر) من قانون الدار  ) من المادة الرابعة والمادةاستنادًا الى احكام البند (ثانيًا    

   ١٩٨٣) لسنة ١٠٠العراقية لألزياء رقم (

   -اصدرنا التعليمات االتية : 

  

  ٢٠١٩) لسنة  ١رقم  ( 

  تعليمات

  تشكيالت الدار العراقية لألزياء

  

  تتألف الدار العراقية لألزياء من التشكيالت االتية : -١-المادة 

  قسم التصميم. – وًالأ

  قسم االنتاج. -ثانيًا

  قسم التشكيل واالكسسوار.-ثالثًا

  قسم العروض والتسويق.-رابعًا

  قسم العالقات واالعالم.-خامسًا

  والتطوير.قسم التخطيط -سادسًا

  قسم الشؤون االدارية .-سابعًا

  قسم الشؤون القانونية. -ثامنًا

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. -تاسعًا

  قسم الحسابات. -عاشرًا
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 )١٧(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  قسم الشؤون الهندسية. -حادي عشر

  سم تكنولوجيا المعلومات.ق-ثاني عشر

  مركز التدريب.-ثالث عشر

  شعبة المتابعة. -رابع عشر

  

  يتولى قسم التصميم المهام االتية: -وًالأ-٢-المادة 

وضع التصاميم ورسم النقشات والزخارف وتصميم االزياء وتحديد أنواع   -أ

  االنسجة واالقمشة وااللبسة والخامات المناسبة.

  االشراف على تنفيذ التصاميم بالتعاون مع قسم االنتاج . -ب

قسم  سيق معأرشفة التصاميم وتصنيفها وفق التقنيات الحديثة بالتن -ج

  تكنولوجيا المعلومات .

  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

 التصميم.  -أ

  االرشفة.  -ب
  

  يتولى قسم االنتاج المهام االتية: -اوال -٣-المادة 
  

 استخراج التصميم المعد على شكل قالب (باترون).  -أ

 تفصيل االقمشة حسب الموديالت المعدة .  -ب

خياطة المالبس التاريخية والفلكلورية والحديثة واالزياء الخاصة بموظفي - ج

 الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والقطاع الخاص بناًء على طلبهم.

 عمل النقوش والتطريزات يدويًا وآليًا. -د

  تنفيذ التصاميم المعدة من قسم التصميم. - ه

  وعمل النموذج.تهيئة القالب من الورق والقماش الخام  -و
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 )١٨(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

  التفصيل والخياطة.  -أ

 التطريز .   -ب
  

  يتولى قسم التشكيل واالكسسوار المهام االتية : -اوًال -٤-المادة 

 يلها.صناعة وتهيئة انواع الحلي واإلكسسوار والمنتوجات الحرفية وتشك  -أ

 المتعلقة بالدار.تنفيذ االعمال التشكيلية   -ب

تجهيز سوق ومتحف االزياء وقاعات وأروقة الدار باألعمال الفنية  -ج

 المختلفة.

 ادارة قاعة الواسطي للفنون التشكيلية.  -د
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

 التشكيل.  -أ

  صناعة الحلي واالكسسوار.  -ب
  

  والتسويق المهام االتية:يتولى قسم العروض  -وًالأ-٥- المادة

تنظيم المعارض الفنية داخل العراق وخارجة وفي المتاحف ومعارض  -أ

  المبيعات.

اقامة عروض االزياء واإلكسسوار المتعلقة بها المنتجة داخل الدار وخارجها  -ب

  على اختالفها الفلكلورية والتاريخية والحديثة.

التدريب الفنية والرياضية ادارة حمامات السباحة والساونا وقاعات  -ج

  والصالون في الدار .

ادارة وتحضير جلسات التصوير الداخلية والخارجية بالتعاون مع قسم  -د

  العالقات واالعالم.

  ادارة متحف االزياء العراقية وقاعة الجواهري في الدار. -ه
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 )١٩(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

  مارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية:ي -ثانيًا

 العروض:  -أ

 تسويق:المعارض وال  -ب

 متحف االزياء. - ج
  

  يتولى قسم العالقات واالعالم المهام االتية: -اوال -٦- المادة

تغطية نشاطات الدار وفعالياتها داخل العراق وخارجه من خالل وسائل االعالم   -أ

المقروءة والمرئية والمسموعة والموقع االلكتروني ووسائل التواصل 

 االجتماعي المتعلقة بنشاطات الدار.

ارشفة النشاطات الفنية والثقافية للدار واصدار المطبوعات الدعائية   -ب

 والتعريفية .

تنظيم االحتفاالت والمؤتمرات والندوات الفنية والثقافية وتغطيتها اعالميًا - ج

وتهيئة مراسم استقبال ومرافقة وتوديع الوفود وضيوف الدار داخل العراق 

 وخارجه.

 صة في مجال عمل الدار.اعداد الدراسات والبحوث المتخص  -د

اصدار مجلة دورية للدار بالتنسيق مع تشكيالت الدار الفنية والجهات  -ه

  والشخصيات المتخصصة في هذا المجال.

ترجمة الكتب والنصوص واالصدارات واالعمال الفنية المتعلقة بعمل الدار  -و

  الى اللغات االخرى.

 والجهات والشخصياتع المنظمات غير الحكومية ـم يالتعاون الفن -ز 

  المتخصصة داخل العراق وخارجه.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: -ثانيًا

 العالقات والمراسم .  -أ
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 )٢٠(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 االعالم.  -ب

 المجلة . - ج

  

  تولى قسم التخطيط والتطوير المهام االتية:ي -وًالأ -٧- المادة

  ته.وضع خطة الدار السنوية االدارية والمالية بالتنسيق مع تشكيال -أ

نوية اعداد تقارير المتابعة الدورية لنشاطات الدار الفصلية ونصف الس -ب

  والسنوية.

 تحديث قواعد البيانات بشكل دوري. - ج

اعداد خطة للدورات التدريبية الخارجية والداخلية وفق الكلف التخطيطية   -د

 الموازنة.المثبتة في 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

 التخطيط واالحصاء.  -أ

 التطوير.  -ب
  

  يتولى قسم الشؤون االدارية المهام االتية : -وًالأ -٨-المادة 

ادارة وتنظيم االمور االدارية من تسلم البريد وتوزيعه وأعمال الصادرة   -أ

 الحضور واالنصراف اليومي للموظفين.والواردة واالرشفة ومتابعة تسجيل 

 تنظيم شؤون الموظفين والمالك والتعيين والتقاعد وفق القانون .  -ب

  تنظيم عملية البستنة والسقي والتشجير في حدائق الدار . -ج

  تنظيم حركة العجالت والواجبات المكلفة بها. -د

  .تنظيم واجبات وخفارات الدفاع المدني -ه

  الصحة والسالمة المهنية.توفير مستلزمات  -و

  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: -ثانيًا

 الموارد البشرية.  -أ
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 )٢١(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 البريد.  -ب

  الخدمات. -ج

 السالمة المهنية. -د
  

  قانونية المهام االتية :الشؤون ال يتولى قسم -وًالأ -٩- المادة

ذات  تمثيل الدار امام المحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة والجهات  -أ

 العالقة.

 ابداء اآلراء واالستشارات القانونية لتشكيالت الدار .  -ب

  االشتراك في اللجان التحقيقية. -ج

  تصديق الكفاالت والتعهدات المتعلقة بأعمال الدار وفقًا للقانون. -د

  االشتراك في عضوية لجان بيع وايجار اموال الدولة. -ه

  الشعبتين االتيتين:يمارس القسم مهامه من خالل  -ثانيًا

 االستشارات .  -أ

 .الدعاوى   -ب

  يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام االتية: -وًالأ -١٠- المادة

تدقيق سجالت مستندات الصرف والقبض والقيد وموازين المراجعة والتحقق  -أ

  من مدى توفر شروط الصرف المحددة وفقًا للقانون.

والسيطرة المخزنية والقيام بأعمال الجرد المفاجئ تدقيق اعمال المخازن  -ب

  والجرد الدوري.

  االشتراك في اللجان التي تتطلب تمثيل رقابي. -ج

  متابعة اجراءات تصفية االرصدة الموقوفة في السجالت . -د
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

  الرقابة. -أ
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 )٢٢(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  التدقيق. -ب

  

  تولى قسم الحسابات المهام االتية :ي -وًالأ -١١- المادة

 ها.اعداد تخمينات الموازنة السنوية للدار بعد الوقوف على احتياجات  -أ

اعداد وتنظيم مستندات الصرف والقيود والصكوك للحسابين الجاري   -ب

 واالستثماري ومتابعتها.

  صرف رواتب منتسبي الدار واجور المتعاقدين وتنظيم قوائم االستقطاعات . -ج

مسك سجالت الصرف والقيود والسلف واالمانات وسجل اليومية  -د

  والتخصيصات على اختالف انواعها.

  مسك سجالت االدخال واالخراج المخزني وسجالت السيطرة المخزنية. -ه

  لقسم مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس ا -ثانيًا

 الرواتب.  -أ

 الصندوق.  -ب

  المخازن. -ج

  السجالت. -د
  

  يتولى قسم الشؤون الهندسة المهام االتية :   -وًالأ -١٢- المادة

 وضع وتنفيذ صيانة دورية لجميع اجهزة الدار ومعداتها الكهربائية .  -أ

 صيانة أبنية الدار.  -ب

  تقديم االستشارات الهندسية وفق متطلبات العمل في الدار. -ج

د نصب وصيانة وتصليح اجهزة التبريد والتدفئة والمولدات والمصاع -د

  الكهربائية بجميع انواعها.

  صيانة وتصليح مضخات الصرف الصحي ومضخات تجهيز الماء الصافي . -ه
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: -ثانيًا
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 )٢٣(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

 الميكانيك.  -أ

 الكهرباء.  -ب

  المدني. -ج

  

  كنولوجيا المعلومات المهام االتية:يتولى قسم ت -اوال -١٣- المادة

  صة في الدار.وتصميم البرامج االلكترونية الخااعداد وبرمجة  -أ 

 بناء قواعد بيانات الكترونية متكاملة وجداول تخص العاملين في الدار. -ب

  ادارة وصيانة شبكات االنترنيت والشبكات الداخلية واجهزتها الخاصة. -ج

تهيئة وتصميم صفحات مواقع التواصل االجتماعي المتعلقة بتشكيالت الدار  -د

  وادارتها الكترونيا.

  صيانة الحاسبات واالجهزة االلكترونية . -ه 

  حفظ وتوثيق األرشيف الخاص بنتاجات الدار ونشاطاتها المختلفة الكترونيًا. -و

  التعاون مع قسم التصميم ألعداد تصميم االزياء الكترونيًا. -ز
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: -ثانيًا

 المعلومات.برمجة   -أ

 الحاسبات والشبكات.  -ب
  

  مركز التدريب ويكون بمستوى قسم ويتولى المهام االتية : -وًالأ -١٤- المادة

 تنظيم الدورات والفعاليات الخاصة به وحسب الخطة الموضوعة.  -أ

تنظيم جداول دورات مركز التدريب بالتنسيق مع المركز والمحاضرين من   -ب

 وخارجه.االقسام المتخصصة داخل الدار 

  اعداد خطة التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد ذات العالقة. -ج

  مركز مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس ال -ثانيًا

  تدريب الخياطة. -أ
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 )٢٤(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  تدريب التشكيل واالكسسوار .  -ب

  تدريب الفعاليات االستعراضية. -ج
  

  لمتابعة المهام االتية:اتتولى شعبة  -١٥- المادة

  قلم السري واعداد الكتب السرية.االشراف على ال -وًالأ

  الدار الى المدير العام. تتنظيم وتنسيق البريد المقدم من تشكيال -ثانيًا

  متابعة تنفيذ توجيهات المدير العام في شأن القرارات والتعليمات واألوامر. -ثالثًا

  

هذه التعليمات موظف في يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في  -والأ -١٦- المادة

الدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل ومن ذوي 

  الخبرة واالختصاص.

يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في  -ثانيًا

  الدرجة الخامسة في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص .

  

  .١٩٨٥) لسنة ٣لدار العراقية لألزياء رقم (تلغى تعليمات ا -١٧-المادة 

  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . -١٨- المادة

  

  

  د. عبد األمير الحمداني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار
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 )٢٥(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٨) لسنة ٣٥بيان رقم (
  

 ٢٧/١٢/٢٠١٨د) في /٥/٨/١/٩٥٦٥بناًء على ما جاء بكتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم (

   -ولمقتضيات المصلحة العامة ، تقرر ما يأتي :

) ٥أوًال: إيقاف العمل في مالحظية التسجيل العقاري في بلدروز التابعة لمحافظة ديالى لمدة (

  في مندلي . خمسة أيام لغرض نقل األضابير والسجالت إلى مالحظية التسجيل العقاري 

  ثانيًا: ينفذ هذا البيان من تاريخ المباشرة بعملية النقل . 

  

  

  نكين ريكاني ب

  وزير العدل وكالة 



  
  

   بيانات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                   ٤٥٣٠العدد  –الوقائع العراقية  ٢٥/٢/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٣بيان رقم (
  

ثانيًا وسادسًا) من قانون الكتاب  /٥لمقتضيات المصلحة العامة واستنادًا إلحكام المادة (

-، تقرر ما يأتي : ١٩٩٨) لسنة ٣٣العدول رقم (  

استحداث دائرة الكاتب العدل في قضاء الشعلة التابع إلى محافظة بغداد . –أوًال   

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . –ثانيًا   

 

 

 

  نكين ريكاني ب

  وزير العدل وكالة 

١١/٢/٢٠١٩  
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