
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٤٧    
  

  
 

 ) ٢٠١٩لسنة  )٤١) و(٤٠) و(٣٩و( )٣٨) و(٣٢مراسيم جمهورية رقم. 

 ) لتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة الصحة  ٢٠١٩) لسنة ١النظام الداخلي رقم

 والبيئة ومهامها . 

 ) تشكيالت الهيأة العراقية لالعتماد ومهامها .  ٢٠١٩) لسنة ١تعليمات رقم 

 ) تنظيم بيع االعشاب الطبية .  ٢٠١٩) لسنة ١تعليمات رقم 

 ٣٣) و(٣٢) و(٣١ابيين رقم (قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال االره (           

 .٢٠١٩لسنة 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن  م  ٢٠١٩  تمـوز  ١٥  /  هـ ١٤٤٠  ذو القعدة ١٢  ٤٥٤٧  العدد                       

٤٥٤٧١٢١٤٤٠١٥٢٠١٩  

 



              الفهرس                                  
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    مراسيم جمهورية  

تعيين السيد عبداهللا فليح عبدالحسن محمد مديرًا عاما للدائرة   ٣٢

   القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية 

١  

  ٢   تعيين السيد نصيف جاسم محمد الخطابي بمنصب محافظ كربالء  ٣٨

  وزيرًا للدفاع  –نجاح حسن علي الشمري السيد ( تعيين  ٣٩

  وزيرًا للداخلية  –ياسين طاهر حسن الياسري السيد و

  وزيرًا للعدل)  –فاروق أمين عثمان الشواني السيد و

٣  

تعيين السادة المنتخبون (ستار جبار عباس طاهر ومحمد فرمان   ٤٠

شاهر وخالدة خليل رشو ويونادم يوسف كنا) نوابًا في مجلس النواب 

  للدورة االنتخابية الرابعة 

٤  

تعيين السيد فالح عبد الحسن عبد السادة سفيرًا غير مقيم لجمهورية   ٤١

  العراق لدى جمهورية النيبال

٥  

    أنظمة داخلية   

  ٦  تشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة ومهامها   ١

    تعليمات   

  ١٣  تشكيالت الهيأة العراقية لالعتماد ومهامها  ١

  ١٩  الطبية تنظيم بيع االعشاب   ١

      قرارات  

  ٢٢  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٣١

  ٢٩  االرهابيينصادر عن لجنة تجميد اموال   ٣٢

  ٣٢  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٣٣

 



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٣٢رقم (
  

والمادة (الثامنة) من قانون  ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  المعدل . ١٩٦٠) لسنة ٢٤الخدمة المدنية رقم (
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ُيعّين السيد عبد اهللا فليح عبد الحسن محمد مديرًا عامًا للدائرة القانونية في ديوان رئاسة أوًال: 

  الجمهورية .
  

  على رئيس ديوان رئاسة الجمهورية تنفيذ هذا المرسوم .  ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن العاشــــر     كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   حزيران   رـــن شهــمالثالث عشر   ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

   
  



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  

  مرسوم جمهوري

 )٣٨رقم (
  

) ٢٦ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

 على المعدل وبناًء٢٠٠٨) لسنة ٢١من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (

  .كربالءماعرضه مجلس محافظة 
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  بمنصب محافظ كربالء . نصيف جاسم محمد الخطابي عّين السيد ُيأوًال: 
  

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

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن    الثامن والعشرين   كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة      تموز     رـــشه ن ــــم          ولاأل          ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٣٩رقم (
  

ماعرضه مجلس  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  .النواب 
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

المدرجة اسماؤهم ادناه في المناصب المؤشرة إزاء كل منهم من تاريخ  يعين السادةأوًال: 

  . أدائهم اليمين الدستورية

 وزيرًا للدفاع .  –السيد نجاح حسن علي الشمري  . ١

 وزيرًا للداخلية .  –السيد ياسين طاهر حسن الياسري  . ٢

  وزيرًا للعدل .  –السيد فاروق أمين عثمان الشواني  . ٣

  

  مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم . على السيد رئيسثانيًا: 

  في الجريدة الرسمية . هذا المرسوم نشرُي ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن    الثالثين   كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة     تموز    رـــشه ن ــم    الثالـث   ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٤٠رقم (
  

) من ٤ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  لنواب .وبناًء على ماعرضه مجلس ا ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

نوابًا في مجلس النواب للدورة ادناه  في المدرجة اسماؤهم المنتخبون السادة عدُيأوًال: 

  . في التواريخ المؤشرة إزاءهم دائهم اليمين الدستوريةاالنتخابية الرابعة ، ابتداًء من ا

 .  ٢٣/٥/٢٠١٩ستار جبار عباس طاهر   . ١

 .  ١٣/٦/٢٠١٩محمد فرمان شاهر   . ٢

 .  ١٣/٦/٢٠١٩رشو   خالدة خليل . ٣

 .  ١٣/٦/٢٠١٩يونادم يوسف كنا   . ٤

  

  هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . نشرُيثانيًا: 

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن الثالثين      كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة     تموز    رـــشه ن ــمالثالـث       ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٤١رقم (
  

ما عرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية.
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

لدى فالح عبد الحسن عبد السادة سفيرًا غير مقيم لجمهورية العراق ُيعّين السيد أوًال: 

  . جمهورية النيبال
  

  تنفيذ هذا المرسوم .  على وزير الخارجية ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن الثالثين      كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة     تموز    رـــشه ن ــمالثالـث       ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  



  
  

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

م  تالف المؤقتة (المنحلة) رق) من أمر سلطـة االئ٧) من القسم (٢ام الفقرة (استنادا الى احك   

) من قانون استحداث التشكيالت اإلدارية ودمجها وتعديل ٢والمادة ( ، ٢٠٠٤ ) لسنة٥٧(

  .   ٢٠١١) لسنة ١٢ارتباطها رقم (

   اصدرنا النظام الداخلي االتي :
  

  ٢٠١٩) لسنة ١رقم (

  النظام الداخلي

  لتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة ومهامها
  

يدير مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة موظف بعنوان مفتش عام  أوًال: -١-المادة 

  يعين وفقًا للقانون .
  

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

  ولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص . جامعية أ
  

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

 قسم الشؤون االدارية والمالية  . أوًال:

 .سم التحقيقات والشؤون القانونية ق ثانيًا:

 قسم التفتيش . ثالثًا:

  قسم التخطيط والمتابعة . :رابعًا

  قسم تقويم االداء . خامسًا:

  قسم تدقيق العقود  . سادسًا:

  .سابعًا: قسم الرقابة والتدقيق الخارجي 

  .ثامنًا: شعبة التدقيق الداخلي 

  شعبة الشكاوى واالخبارات  . تاسعًا:

  شعبة تكنولوجيا المعلومات  .     عاشرًا:

  شعبة االعالم والعالقات . حادي عشر:
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 )٧(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

 شعبة السكرتارية . ثاني عشر:
  

    والمالية المهام اآلتية :ة ؤون االدارييتولى قسم الش أوًال: -٣-المادة 
  

االنضباط تنظيم معامالت منتسبي المكتب وتطبيق قوانين الخدمة والتقاعد و أ.

 والمالك المتعلقة بالوظيفة العامة .

 مسك وتنظيم السجالت الخاصة بخدمات الشؤون االدارية .   ب.

تنظيم االضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي المكتب وارشفتها في الحاسبة  جـ.

  االلكترونية .    

 أعداد واصدار االوامر االدارية التي تخص نشاط المكتب .  د.

 تنظيم واصدار الهويات الخاصة بمنتسبي المكتب وتجديدها .  هـ.

الجاري واجراء  أعداد الموازنة السنوية التخمينية للمكتب وتمويل الحساب و.

 المناقالت.     

تنظيم جداول الرواتب والمخصصات واالجور الخاصة بمنتسبي المكتب  ز.

 وصرفها  .  

اعداد الحسابات الختامية السنوية وارسالها الى وزارة المالية وديوان حـ. 

  .   الرقابة المالية االتحادي

جراء القيود تنظيم مستندات الصرف والصكوك الخاصة بالمصروفات وا ط.

  الغراض التسوية القيدية لحساب المكتب .

ادخال واخراج المواد واالجهزة والمستلزمات االخرى من والى المخزن  ي.

  وتسجيلها في السجالت المخزنية .

تهيئة مستلزمات شؤون الخدمات ومتابعة اعمال الخدمات االدارية في  ك.

  المكتب. 

 والتجهيزات وخزنها وادامتها .  تأمين احتياجات المكتب من المواد  ل.
  

  مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  الموارد البشرية . أ.

  الموازنة والسجالت . ب.
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 )٨(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  الحسابات والرواتب . جـ.

  الخدمات . د.

  .هـ. المخزن 

  .و. الهويات 
  

   اآلتية :ون القانونية المهام شؤيتولى قسم التحقيقات وال أوًال: -٤-المادة 
  

اجراء التحري وجمع الوثائق والمستندات التي تؤيد او تنفي صحة االخبارات  أ.

  التي ترد الى المكتب .  

  بيان الرأي في المسائل القانونية المتعلقة بعمل المكتب وفق القانون .  ب.

  متابعة المواضيع المشتركة مع الجهات الرقابية .   جـ.

  تحقيقية .   ارشفة وتوثيق الملفات ال د.
  

    مهامه من خالل الشعب اآلتية : يمارس القسم ثانيًا:

  التحقيق . أ.

  القانونية . ب.

  االرشفة . جـ.

  التحري . د.
  

    أوًال: يتولى قسم التفتيش المهام اآلتية : -٥-المادة 
  

تفتيش وتدقيق االجراءات واالنشطة االدارية والفنية في الوزارة وتشكيالتها  أ.

من خالل الزيارات التفتيشية الدورية أو المفاجئة عند الضرورة وتقديم 

  التوصيات المناسبة بتحسين برامجها .

  اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ذات العالقة بنشاط القسم . ب.

رصد المظاهر السلبية في أداء تشكيالت الوزارة واقتراح المعالجات الالزمة  جـ.

  . في شأنها

  مسك السجالت الخاصة بالقسم . د.

متابعة الوضع الصحي للموقوفين والسجناء ودور الرعاية االجتماعية هـ. 

  ودور رعاية االطفال ورفع التقارير الخاصة بذلك الى الجهات المعنية .  
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 )٩(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

   هامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم م ثانيًا:

  التفتيش االداري . أ.

  .  التفتيش الفني ب.

  متابعة الموقوفين والسجناء ودور الرعاية .   جـ.
  

    لمهام اآلتية :ابعة ايتولى قسم التخطيط والمت أوًال: -٦-المادة 
  

  توحيد وتنسيق خطط العمل في المكتب ومتابعة تنفيذها .  أ.

  أعداد وتنظيم التقارير الخاصة بنشاط المكتب .  ب.

  جمع البيانات التي تخص أنشطة الوزارة وتشكيالتها ومتابعة تحديثها .  جـ.

  تنظيم المعامالت الخاصة بالتقديم للدراسات العليا لمنتسبي المكتب . د.

العمل على تطوير مالكات المكتب من خالل أشتراك المنتسبين في الدورات  .ـه

  التدريبية وورش العمل المختلفة .   
  

     هامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم م ثانيًا:

  التخطيط واالحصاء .   أ.

  المتابعة . ب.

  التدريب والتطوير . جـ.
  

  االداء المهام اآلتية :قويم يتولى قسم ت أوًال: -٧-المادة 
  

وضع المعايير والمؤشرات الخاصة بتقويم أداء عمل الوزارة وتشكيالتها  أ.

  وتشخيص نقاط القوة والضعف واعداد التقارير الدورية .

أجراء تقويم أداء منتسبي الوزارة وتشكيالتها وتحليل المعلومات وتسجيل  ب.

العام عن التغيرات التي انحرافات االداء ان وجدت وتقديم موقف للمفتش 

  تطرأ عليه .

  أعداد التقارير الدورية ومتابعة المقترحات . جـ.

  تقويم اداء عمل المكتب . د.
  

  القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين :يمارس  ثانيًا:

  تقويم اداء تشكيالت الوزارة .  أ.
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 )١٠(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  .ب. تقويم أداء المكتب 
  

   لمهام اآلتية :اتدقيق العقود  يتولى قسم أوًال: -٨-المادة 
  

  تدقيق ومراجعة اجراءات العقود التي تبرمها الوزارة  . أ.

  .متابعة اجراءات تنفيذ العقود التي تبرمها الوزارة وتشكيالتها  ب.

  جاز .القيام بالزيارات الميدانية لمشاريع الوزارة وتقييم نسب االن جـ.

  م .اعداد التقارير المتعلقة بنشاط القس د.

  أرشفة وتوثيق المستندات الخاصة بنشاط القسم .     .ـه
  

  القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين :يمارس  ثانيًا:

  تدقيق العقود . أ.

  تدقيق تنفيذ العقود .  ب.
  

  قابة والتدقيق الخارجي المهام اآلتية :يتولى قسم الر أوًال: -٩-المادة 
  

تدقيق ومراجعة العمليات المالية للوزارة وتشكيالتها بعد الصرف بما في ذلك  أ.

  خطابات الضمان .

  تدقيق مستندات القبض والقيود . ب.

اتخاذ االجراءات الالزمة في شأن تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي  جـ.

  المتعلقة بعمل الوزارة بناًء على طلب الديوان .

  ل الديون الحكومية المترتبة لصالح الوزارة .مراقبة استحصا د.
  

  القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين :يمارس  ثانيًا:

  التدقيق والرقابة الخارجية .   أ.

  مراقبة تحصيل الديون . ب.
  

  شعبة التدقيق الداخلى المهام اآلتية : تتولى -١٠-المادة 
  

  تدقيق جميع معامالت الصرف الخاصة بعمل المكتب . أوًال:

  تدقيق قوائم الرواتب واالجور الشهرية الخاصة بالمكتب . ثانيًا:

  القيام بالجرد المالي والمخزني المفاجئ للمكتب . ثالثًا:
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 )١١(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  تدقيق ميزان المراجعة الشهري للمكتب . عًا:راب

  تدقيق العقود التي يبرمها المكتب . خامسًا:

المتعلقة  متابعة االجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي :سادساً 

  بالمكتب بالتنسيق مع تشكيالته .
  

  ين اآلتيتين :تتولى شعبة الشكاوى واالخبارات المهمت -١١-المادة 
  

بريد تلقي االخبارات والشكاوى عن طريق الخط الساخن أو الصحف أو ال أوًال:

  االلكتروني أو من أي مصدر اخر وتقديمها للمفتش العام .
  

  حفظ وارشفة البيانات وتصنيفها ومتابعة حسمها . ثانيًا:
  

    يا المعلومات المهام اآلتية :تتولى شعبة تكنولوج -١٢-المادة 
  

كتب واجراء المتابعة أعداد وتصميم البرامج واالنظمة االلكترونية الخاصة بالم أوًال:

  ة لها .الدوريـ
  

  ادارة وصيانة شبكات االنترنت والشبكات الداخلية واجهزتها الخاصة .  ثانيًا:
  

  صيانة الحاسبات واالجهزة االلكترونية .   ثالثًا:
  

   مهام اآلتية :م والعالقات التتولى شعبة االعال -١٣-المادة 
  

تغطية نشاطات المكتب اعالميا والتواصل مع وسائل االعالم المختلفة لنشر  أوًال:

  الوعي بتنمية ثقافة النزاهة واالستقامة والشفافية واحترام القانون .
  

تنظيم اللقاءات االعالمية والمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمناسبات الوطنية  ثانيًا:

  رسها المكتب .واالنشطة التي يما
  

  .لتي ينفذها المكتب وفقًا للقانونتزويد وسائل االعالم بالنشاطات واالنجازات ا ثالثًا:
  

متابعة ماينشر في وسائل االعالم بما فيها التواصل االجتماعي ورفع االخبار  رابعًا:

  المهمة الى المفتش العام . 
  

  السكرتارية المهام اآلتية : تتولى شعبة -١٤-المادة 

  تنظيم مقابالت واجتماعات وزيارات المفتش العام . :أوًال
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  تسلم وتسليم بريد المفتش العام وتوزيعه . ثانيًا:

  تنظيم البريد السري للمكتب . ثالثًا:

  .  تنظيم وحفظ البيانات المتعلقة باستمارات كشف الذمة المالية رابعًا:
  

سام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف يدير كل قسم من االق أوًال: -١٥-المادة 

ي الخبرة في الدرجة الثالثة حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل ومن ذو

  واالختصاص .
  

يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هـذا النظام الداخلي موظف  ثانيًا:

بلوم في االقل ومن ذوي الخبرة في الدرجة الخامسة حاصل على شهادة الد

  واالختصاص .
  

  ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .   -١٦-المادة 

  

  

  الدكتور

  عالء الدين العلوان

  وزير الصحة والبيئة

  

  

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

 ٢٠١٧) لسنة ٧٨) من قانون الهيأة العراقية لالعتماد رقم (١٦استنادًا إلى أحكام المادة (   

) لسنة ١٢) من  قانون استحداث التشكيالت االدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (٢والمادة (

٢٠١١  

  تية:التعليمات اآلاصدرنا 
  

  ٢٠١٩) لسنــة ١رقم (

  تعليمات

  تشكيالت الهيأة العراقية لالعتماد و مهامها
  

  تية:عراقية لالعتماد من التشكيالت اآلتتكون الهيأة ال -١-المادة 

  القسم القانوني والمالي واالداري. أوًال:

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ثانيًا:

  قسم  اعتماد جهات التفتيش وجهات منح الشهادات واعتماد المختبرات. ثالثًا:

  قسم اختبارات المهارة. :رابعًا

  شعبة ادارة الجودة والتطوير.خامسًا: 

  شعبة التعاون الدولي والمعلوماتية. سادسًا:

  مكتب مدير الهيئة. سابعًا:
  

  تية:لمهام اآلي والمالي واالداري ايتولى القسم القانون :وًالأ -٢-المادة 

تمثيل الهيأة امام المحاكم وجهات التحقيق في القضايا التي تكون الهياة  أ.

  طرفًا فيها.

  تنظيم العقود التي تكون الهيأة طرفًا فيها ومتابعة تنفيذها. ب.

  تقديم الرأي والمشورة القانونية  في المسائل المعروضة عليه. جـ.

  اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بمهام الهيأة. د.

إعداد المالكات وإجراء معامالت التعيين والنقل والتنسيب واإلحالة إلى  .ـه

  التقاعد وكل مايتعلق بشؤون الموظفين وفقا للقانون.
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متابعة حركة السيارات الخدمية وخطوط نقل الموظفين وإدامة وتصليح   و.  

  لعائدة للهيأة.السيارات والمولدات ا

لجهات ذات تقديم الخدمات االدارية والدفاع المدني للهيأة بالتنسيق مع ا ز. 

  العالقة .

وضع الخطط السنوية الخاصة بعقد الندوات التخصصية والدورات  ح.

  ة.التدريبية والورش لموظفي الهيأة والعاملين وجهات تقويم المطابق

  اعداد الموازنة السنوية والمناقالت ومسك سجل التخصيصات . ط.

اثبات المعامالت والتصرفات المالية بالقيود والمستندات المالية المطلوبة  ي.

  وفق متطلبات النظام المحاسبي المعتمد .

تنظيم سجالت الموجودات الحسابية ومستندات الصرف والقيود وحسابات  ك.

  المستندات المخزنية .المصارف وحفظ مستنداتها و

ين من داخل وخارج الهيأة صرف رواتب الموظفين واجور العاملين والمقيم ل.

  ت .والمكافآ

  استيفاء االيرادات وايداعها في الحساب المصرفي للهيأة. م.

  اعداد الحسابات الختامية. ن.

اعداد استمارة كشف المصرف وميزان المراجعة والسلف واالمانات  س.

  وااليرادات. والمصروفات

  تية:لى القسم مهامه من خالل الشعب اآليتو ثانيًا:

  القانونية . أ.

  المالية. ب.

  الموارد البشرية . جـ.

  الخدمات االدارية. د.

  المراسالت واالرشفة. هـ.
  

  تية:قيق والرقابة الداخلية المهام اآليتولى قسم التد -٣-المادة 
  

  تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد والسجالت المالية  ومطابقتها. أوًال:
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 )١٥(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

  تدقيق سجالت الجرد الدوري والمفاجئ لموجودات المخزن. ثانيًا:
  

  مل الهيأة.مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بع ثالثًا:
  

  التدقيق الشهري للرواتب واألجور والمخصصات . رابعًا:
  

المخازن  تدقيق وصوالت االدخال واالخراج للمواد المخزنية ومتابعة خامسًا:

  الخاصة بالمواد الراكدة والمتضررة والتالفة .
  

  مطابقة سجل امين الصندوق مع سجل االستاذ. سادسًا:
  

االجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع التشكيالت  سابعًا:

  االخرى .
  

  شراف والتدقيق على عمل لجان الجرد والمطابقة.اال ثامنًا:
  

  

دات واعتماد يتولى قسم  اعتماد جهات التفتيش وجهات منح الشها أوًال: -٤-المادة 

  تية:المختبرات المهام اآل
  

دراسة طلبات االعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة ورفع التوصية  أ.

  النهائية بقرار االعتماد.

  تشكيل فريق التقويم . ب.

  اعداد شهادات االعتماد ومجاله ورمزه . جـ.

  مراجعة الوثائق الخاصة بجهات تقويم المطابقة. د.

اعداد خطة التقويم والتنسيق الخاصة بزيارات التقويم الموقعي  هـ.

  لجهات تقويم المطابقة.

  اعداد تقرير بالزيارة وتزويد جهات تقويم المطابقة بصورة منه . و.

التحقق من قيام جهات تقويم المطابقة باإلجراءات التصحيحية ورفع  ز.

  تقرير بذلك لجهة  قرار االعتماد.

ة لجهات تقويم المطابقة  اعداد خطة زيارات المتابعة السنوي ح.

  .وتنفيذها 

  اعداد المتطلبات الفنية الخاصة بالقطاعات المختلفة. ط.



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  اعداد ملفات المقيمين والخبراء الفنيين وتقييمها. ي.

َين ومتابعة اعداد االحتياجات التدريبية الالزمة لتدريب وتأهيل المقيم ك.

  ادائهم .

  متابعة عمل اللجان القطاعية . ل.

على  اعداد قائمة ببيانات جهات تقويم المطابقة وتحديثها ونشرها م.

  الموقع االلكتروني .

  لتوسيع نشاطات مجاالت االعتماد وتنفيذها .اعداد خطة  ن.

) من ١٣التوصية بفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( س.

  قانون الهيأة العراقية لالعتماد .
  

  تية:رس القسم مهامه من خالل الشعب اآليما ثانيًا:

  اعتماد جهات التفتيش ومنح الشهادات . أ.

  اعتماد مختبرات الفحص والمعايرة . ب.

  اعتماد المختبرات الطبية . جـ.
  

  تية:قسم اختبارات المهارة المهام اآل يتولى -٥-المادة 
  

  تجهيز العينات المستخدمة في البرامج وتوزيعها على المختبرات المشاركة. أوًال:
  

  اجراء فحوصات التجانس والثباتية على العينات المجهزة. ثانيًا:
  

  اعداد ارشادات عمل لكل برنامج اختبارات مهارة . ثالثًا:
  

  تسلم نتائج اختبارات المهارة من المختبرات وتحليلها . رابعًا:
  

اعداد التقرير النهائي لكل برنامج ونشره على الموقع االلكتروني للهيأة  خامسًا:

  وتزويد المختبرات المشاركة بصورة من التقرير .
  

  اعداد قائمة بيانات لمجهزي برامج اختبارات المهارة . سادسًا:
  

المشاركة في البرامج التي تنظمها المنظمات العربية واالجنبية ذات الصلة  سابعًا:

  بمهام الهيأة. 
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  تية: ادارة الجودة والتطوير المهام اآلتتولى شعبة  -٦-المادة 
  

مواصفة بالهيأة وفق متطلبات الالسيطرة على الوثائق والسجالت الخاصة : وًالأ

) والمواصفات الدولية الخاصة بجهات تقويم ISO/IEC 17011الدولية (

  المطابقة.
  

د الدولية مراقبة تطبيق نظام ادارة الجودة للهيأة وفق متطلبات االعتما ثانيًا:

  .وال) من هذه المادةلدولية المنصوص عليها في البند (أوالمواصفات ا
  

) ISO/IEC 17011اعداد خطة برنامج التدقيق وفق المواصفة الدولية ( ثالثًا:

  ومتابعة االجراءات التصحيحية في حالة عدم المطابقة.
  

داد خطة مراجعة وثائق نظام ادارة الجودة وفق متطلبات المواصفة الدولية رابعًا: اع

)ISO/IEC 17011.(  
  

استقبال الشكاوى ومتابعة االجراءات التصحيحية المتخذة في حالة عدم  ًا:خامس

  المطابقة واالجراءات الوقائية.
  

  متابعة االصدارات الجديدة للوثائق الدولية الخاصة باالعتماد . سادسًا:
  

متابعة الخطة االستراتيجية للهيأة وخطط العمل المتعلقة بها وفق االهداف  سابعًا:

  . ومؤشرات االداء
  

تنفيذ االنشطة واالجراءات الالزمة للحصول على االعتراف الدولي بالهيئة  ثامنًا:

  .ا واستمراريته
  

رفع التقارير ذات العالقة بخطط العمل وفقا لألهداف ومؤشرات االداء الى  تاسعًا:

  مدير عام الهيأة.
  

  تية: ن الدولي والمعلوماتية المهام اآلتتولى شعبة التعاو -٧-المادة 
  

  .ادارة الموقع االلكتروني للهيأة : وًالأ
  

  .  ة بعمل الهيأة ، بنشاطات الهيأةتزويد المنظمات الدولية واالقليمية ذات العالق ثانيًا:
  

  تنظيم الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بعمل الهيأة والمشاركة فيها . ثالثًا:
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  رة منها .ترجمة الوثائق والكتب والمنشورات الواردة الى الهيأة والصاد رابعًا:
  

  تية:تولى مكتب مدير الهيئة المهام اآلي -٨-المادة 
  

لى الجهات ذات تنظيم أعمال المكتب وتقديم البريد الى المدير العام وتوزيعه ع أوًال:

  . العالقة
  

لسجالت تسلم وتسليم المراسالت الخاصة بالمدير العام وإصدارها ومسك ا ثانيًا:

  . الالزمة لذلك
  

  . تنظيم البريد السري للمدير العام ثالثًا:
  

  . متابعة تنفيذ األوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام رابعًا:
  

يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في الدرجة  -٩-المادة 

الخامسة في االقل حاصل على شهادة البكالوريوس في االقل ومن ذوي الخبرة 

  واالختصاص . 
  

  . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية -١٠-المادة 

  

  

  د. نوري صباح الدليمي

  وزير التخطيط
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  ، ١٩٨١) لسنة ٨٩) من قانون الصحة العامة رقم (١٠٥استنادا الى أحكام المادة (   

  ة : اصدرنا التعليمات اآلتي
  

  ٢٠١٩ة ) لسن١( رقم

  اتتعليم

  ةع االعشاب الطبيتنظيم بي
  

  يأتي :  يشترط في طالب اجازة بيع االعشاب الطبية ما أوًال: -١-المادة 

  تية :                 يكون حاصال على احدى الشهادات اآلان  أ.

شهادة جامعية اولية من احدى كليات الطب او الصيدلة او التمريض او  )١(

الزراعة (قسم البستننة او قسم المحاصيل الحقلية او قسم الصناعات 

الغذائية) ، او العلوم ( قسم علوم الحياة ، او قسم الكيمياء) ، او التقنيات 

ارة الصحية والطبية او مايعادلها من الشهادات المعترف بها من وز

   . التعليم العالي والبحث العلمي

  )  شهادة من احد المعاهد الطبية ذات العالقة . ٢(

  )  شهادة الدراسة االعدادية .  ٣(

ي صادر ان يكون سالمًا من االمراض الجسمية والنفسية بموجب تقرير طب ب.

   عن جهة طبية رسمية مختصة .

ع ني لطب االعشاب التابطان يجتاز دورة في طب االعشاب في المركز الو جـ.

  الى دائرة االمور الفنية في وزارة الصحة وفقًا لما يأتي :

  ) ثالثة اشهر لمن يحمل الشهادة الجامعية االولية .٣( ) ١(

 ) ستة اشهر لمن يحمل شهادة من احد المعاهد الطبية ذات العالقة . ٦( ) ٢(

 ) تسعة اشهر لمن يحمل شهادة االعدادية .٩( ) ٣(

ان يجتاز اختبار القدرة والقابلية في مجال طب االعشاب الذي تجريه اللجنة  د.

  المشكلة في المركز الوطني لطب االعشاب . 
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 )٢٠(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

يستثنى اصحاب الخبرة في مجال بيع االعشاب الطبية من الشروط المنصوص  :ثانيًا

لى عليها في الفقرات (أ ) و(جـ) و(د) من البند (اوال) من هذه المادة ، بناًء ع

تأييد رسمي من لجنة مختصة في المركز الوطني لطب االعشاب ، ووفقًا 

  لضوابط تصدر لهذا الغرض . 
  

  يكون منح االجازة وفقًا لما يأتي : -٢-المادة 
  

  تقديم طلب الى المركز الوطني لطب االعشاب.  أوًال:
  

اجراء كشف موقعي على المحل ، للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها  ثانيًا:

  ) من هذه التعليمات .٤في المادة (
  

  تجدد االجازة الممنوحة لبيع االعشاب الطبية بشكل سنوي . :وًالأ -٣-المادة 
  

يشترط في طالب تجديد االجازة ان يجتاز دورة تطويرية خاصة يقيمها المركز  ثانيًا:

  فقًا لضوابط تصدر لهذا الغرض .لطب االعشاب ، والوطني 
  

  يأتي : يشترط في محل بيع االعشاب الطبية ما -٤-المادة 
  

م) مترين،  ٢) عشرة امتار مربعة ، وبواجهة التقل عن (٢م١٠ان ال تقل مساحته عن ( أوًال:

واالرضية مبلطة بمادة ملساء سهلة التنظيف ، والجدران مطلية بمادة ملساء ، ويحتوي على 

  تأسيسات صحية وكهربائية وشبكة انابيب الماء الصافي . 
  

  ان يحتوي على نظام تهوية جيدة .  ثانيًا:
  

ان تتوفر فيه حاويات زجاجية مزودة باغطية لحفظ االعشاب ، ومكتوب عليها اسم العشبة  ثالثًا:

  ومدة صالحيته . 
  

     ي على رفوف لوضع الحاويات عليها .ان يحتو رابعًا:
  

  يلتزم صاحب المحل بما يأتي :  -٥-المادة 

مسك سجل رسمي في المحل يختم بختم المركز الوطني لطب االعشاب ، ويحتوي على  أوًال:

  المواد العشبية التي يتعامل بها صاحب المحل ، ويكون خاضعا للتفتيش من لجان التفتيش . 

  عدم تغيير طبيعة العمل في المحل المجاز لبيع االعشاب الطبية اال بعد موافقة المركز .  ثانيًا:
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 )٢١(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  يشترط في االعشاب المعروضة للبيع ان تكون  : :وًالأ -٦-المادة 
  

، ًا عند الطلباو قابلة للطحن آني ،ا الطبيعية الجافة وبشكلها الخامفي حالته أ.

  وغير مضاف اليها أي مادة كيمياوية او سائلة او دهنية .

وات ان تكون محفوظة في اكياس من الورق او السليفون ، ومعبأة في عب ب.

   عضوية .من الشوائب العضوية والال ومكتوبًا عليها كل المعلومات ، وخالية

  مسجلة في المركز الوطني لطب االعشاب .  جـ.

مسجل اسمها الشائع او اسم االعشاب الداخلة في تركيبها والمقرة من  د.

العشاب ، واالسم العلمي الكامل (النوع والجنس لطب االمركز الوطني 

) وطريقة االستعمال ، على بطاقة موضوعة على عبوة الدواء والعائلة

  العشبي . 
  

ن معامل يجوز بيع الزيوت الغذائية ذات العالقة باالعشاب الطبية والمنتجة م ثانيًا:

  مجازة من الجهات المختصة .
  

    ) ١تبقى االجازات الممنوحة بموجب تعليمات تنظيم بيع االعشاب الطبية رقم ( -٧-المادة 

في البند (ثانيا)  انافذة وتجدد سنويًا بعد اجتياز الدورة المنصوص عليه ١٩٩٧لسنة 

  ) من هذه التعليمات . ٣من المادة (
  

   . ١٩٩٧) لسنة ١عشاب الطبية رقم (تلغى تعليمات تنظيم بيع اال -٨-المادة 
  

 تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .   -٩-المادة 

  

  

  الدكتور

  عالء الدين العلوان

 وزير الصحة والبيئة
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 )٢٢(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٣١رقم (
  

لسنة  ١٥١٨رته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن رقم اقاستنادًا الى ما   

، ونظام ٢٠١٥) لسنة ٣٩اإلرهاب رقم (، وأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل ٢٠٠٣

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

قررت لجنة تجميد أموال االرهابيين إعمام الحذف على القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة 

  العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب اآلتي :
  

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

  ، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة :٢٠٠٣) لسنة ١٤٨٣االمن رقم (

 . ) .٠١٥IQeرجعي لها (مالشركة العامة للسيارات ، والرقم الأ. 

 ) .٠٢٦IQeلمرجعي لها (المديرية العامة للمستلزمات الطبية ، والرقم اب. 

 .)  .٠٢٩IQeمديرية مشروع انتاج المحوالت الكهربائية ، والرقم المرجعي لها (جـ. 

 .)  .٠٥٦IQeالشركة العامة لصناعة الكارتون ، والرقم المرجعي لها (د. 

  ) .٠٦٢IQeالشركة العراقية للمشروبات الغازية ،والرقم المرجعي لها ( .هــ

  .)  .٠٧٥IQeلكبريت المشراق ، والرقم المرجعي لها (الشركة العامة و. 

  . ) .٠٩٥IQeالشركة العامة للسمنت الشمالية ، والرقم المرجعي لها ( ز.

  .) .١٠٦IQeالمؤسسة العامة لصناعة البطاريات، والرقم المرجعي لها ( .ح

والرقم المرجعي لها االكياس البالستيكية في تكريت، الشركة العامة لصناعة .ط

)١٠٧IQe.  (.  

  .)  .١٢٨IQeالشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك ، والرقم المرجعي لها ( .ي

  .)  .١٤٠IQwوالرقم المرجعي لها (،واد البناء األولية (االنشائية)الشركة العامة لم .ك
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  .)  .١٤٦IQeة الخشب ، والرقم المرجعي لها (ناعالشركة العامة لص ل.

  .)  .١٧٢IQeالمؤسسة العامة للتنمية الصناعية ، والرقم المرجعي لها ( .م

  .)  .١٧٦IQeالمؤسسة العامة للطرق والجسور، والرقم المرجعي لها ( ن.

  .) .١٨١IQe، والرقم المرجعي لها (العامة للصناعات التعدينيةالشركة  .س

              المرجعي لهالمشاريع انتاج الطاقة الكهربائية،والرقم المديرية العامة  .ع

)٠٢٣IQe. .(  

  .)  .٠٨١IQeمحطة الناصرية للطاقة الحرارية ، والرقم المرجعي لها ( .ف 

   ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.
  

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

المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ 

  آنفًا .  االمشار إليه الكيانات اإلجراءات المالئمة بشأن
  

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

  األموال وتمويل اإلرهاب . 

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٦/٦/٢٠١٩  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٣٢رقم (
  

لسنة  ٢٢٠٦عقوبات مجلس االمن المؤلفة بموجب القرار رقم رته لجنة اق استنادًا الى ما   

) ٣٩األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( ، حول جنوب السودان ، وأحكام قانون مكافحة غسل٢٠١٥

، ووفقاً للصالحيات المخولة ٢٠١٦) لسنة ٥، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم (٢٠١٥لسنة 

  إلى اللجنة .

قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين إعمام التعديالت على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة 

  ، بحسب اآلتي :٢٠١٥لسنة  ٢٢٠٦رقم عقوبات مجلس االمن المؤلفة بموجب القرار 
  

أوًال: ادخال التعديالت على المدعو (بول مالونق أوان) ، الرئيس السابق لهيئة األركان العامة 

للجيش الشعبي لتحرير السودان ، والمحافظ السابق لوالية شمال بحر الغزال ،  والرقم 

لة وغير المنقولة ) الذي سبق وان جمدت أمواله المنقو.SSi ٠٠٨المرجعي له :(

  .٢٠١٨) لسنة ٤١بموجب قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم (
  

   ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.
  

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

المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير 

  المشار إليه آنفًا . لتعديالت على االسم ا اإلجراءات المالئمة بشأن
  

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

  األموال وتمويل اإلرهاب . 

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٦/٦/٢٠١٩  

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٣٣رقم (
  

) لسنة ١٥١٨الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن رقم (رته لجنة اق استنادًا الى ما   

، ونظام ٢٠١٥) لسنة ٣٩، وأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ( ٢٠٠٣

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

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

  بحسب اآلتي : بشأن العراقالعقوبات الدولية 
  

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

  : ، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ٢٠٠٣) لسنة ١٤٨٣االمن رقم (
  

  ) . .IQe ٠٠٧أ. المنشأة الوطنية الزراعية في ابي غريب ، والرقم المرجعي لها : (

  ) .IQe. ٠١١البيطرة ، والرقم المرجعي لها : (دائرة  ))قسم صحة الحيوان((ب. 

  ) ..IQe ٠١٢ج. الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ٠٣٤د. المنشأة العامة الزراعية في الدملج ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ٠٣٥هـ. المنشأة العامة الزراعية في الخالص ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ٠٣٦و. المؤسسة العامة لمزارع الدولة ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ٠٣٧ز. الهيئة العامة لتنظيم المزروعات ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ٠٨٠ح. شركة النهروان العامة ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ١٠٤ط. المنشأة العامة الزراعية في االسحاقي ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ١٠٥ي. المنشأة العامة الزراعية في المسيب ، والرقم المرجعي لها : (

يل الزراعي ، والرقم المرجعي لها : ك. المنشأة العامة الزراعية في الدجيل / مجمع الدج

)١٤٧ IQe.. (  

  ) ..IQe ١٦٥ل. المؤسسة العامة لإلنتاج الحيواني ، والرقم المرجعي لها : (

  ) ..IQe ١٧١م. المؤسسة العامة لصيد االسماك ، والرقم المرجعي لها : (
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                   ٤٥٤٧العدد  –الوقائع العراقية  ١٥/٧/٢٠١٩           

  

   ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.
  

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

غرض أخذ المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ل

  آنفًا .  االمشار إليه كياناتال اإلجراءات المالئمة بشأن
  

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

  األموال وتمويل اإلرهاب . 

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٣٠/٦/٢٠١٩  
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