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 ) ٢٠٢٢) لسنة ٢قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم . 

  ٢٠٢٢) لسنة ١في وزارة الدفاع رقم (الحفاظ على الوثائق تعليمات . 
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  السنـة الثالثـة والستـون   م  ٢٠٢٢  تموز ٤/ هـ١٤٤٣ ةالحج ذو ٥   ٤٦٨١العدد             

٤٦٨١٥١٤٤٣٤٢٠٢٢



  مرا

 
                    

  الفهرس
 

 

                     

  

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    قوانين  

  ١  الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية   ٢

    تعليمات   

  ١١    الحفاظ على الوثائق في وزارة الدفاع   ١

  ) ٢٥تسهيل تنفيذ قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (  ١

    ٢٠١١لسنة 

٢٥  

      

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

د (ثال٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   ن ) والبن ًا) م ث

  ) من الدستور.٧٣المادة (

  إصدار القانون اآلتي:
  

  

  ٢٠٢٢) لسنـة ٢رقم (

 قانون

 الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية
  

ة والتحوتتولى وزارة ا –١–المادة  ذائي والتنمي ن الغ م األم ط لمالية إنشاء حساب يسمى (دع

  المالي وتخفيف الفقر)، يطلق عليه ألغراض هذا القانون اسم (الحساب).
 

ادة  ى ( –٢–الم د عل ا ال يزي اب وبم ول الحس ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠.٠٠٠يم                  ) دين

 (خمسة وعشرين تريليون دينار) من المصادر اآلتية: 

ة  ة الفائض ابات وزارة المالي ي حس ودة ف وال الموج نأوًال: األم الي  م الغ مإجم ب

 ةالتحاديا) من قانون االدارة المالية ١٣النفقات المنصوص عليها في المادة (

ى خمسة ٢٠١٩) لسنة ٦رقم (  (المعدل) على أساس شهري وبما ال يزيد عل

 .٢٠٢٢وعشرين تريليون دينار لسنة 

ة المقثانيًا: الُمنح و ة والعيني ات المالي ات والمساعدات والهب ن ااإلعان ة م دول دم ل

 والمنظمات المحلية والدولية.

  ثالثًا: أية مصادر أخرى.
  

ادة  دره ( –٣–الم غ ق يص مبل تم تخص ار ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أوًال: ي                  ) دين

وزع  ة وت ل وزارة المالي ن قب ار) م ون دين رون تريلي ة وعش                   (خمس

  وفق الجدولين (أ) و (ب) المرفقين بالقانون.

داره ( غ مق ص مبل ًا: يخص ار ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ثاني                       ) دين

د (اوال)  ي البن ا ف (ثمانية تريليون دينار) من أصل التخصيصات المشار اليه



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ار انون إلعم ة  من هذه المادة وحسب الجدول (ب) المرفق مع هذا الق وتنمي

ا بحسب النسب  تم توزيعه مشاريع في المحافظات غير المنتظمة في اقليم ي

ة  ة المحافظ داد خط افظ اع ى المح ة وعل ل محافظ ر لك ط الفق كانية وخ الس

واألقضية والنواحي وارسالها الى وزارة التخطيط االتحادية لغرض دراستها 

ر تضررا داخ اطق االكث ى المن ى ان تراع ا عل ة والمصادقة عليه ل المحافظ

  ويتولى المحافظ تنفيذ خطة االعمار المقرة.

ة  ٣٠ثالثًا: تخصص نسبة (          ة من تخصيصات محافظ ن المائ ين م داد ب%) ثالث غ

ات  ن تخصيص ل م ة تموي ل دفع ن ك بة م ذه النس ول ه داد وتم ة بغ ى امان ال

  محافظة بغداد.
 

ام الميجري الصرف من الحساب استثناًء من أ –٤–المادة  انون اإلدارة ١٣ادة (حك ن ق ) م

  (المعدل). ٢٠١٩) لسنة ٦المالية اإلتحادية رقم (
 

داخل او  –٥–المادة  ن ال أوًال: لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء االستمرار باالقتراض م

روض  ن الق ة م تمرة والممول ة المس روعات التنموي ل المش ارج لتموي الخ

دخولعامة االتحادية السابقة دوالمصادق عليها في قوانين الموازنات ال  ن ال

  بتعاقد جديد.

ذه ا             ن ه د (أوًال) م ي البن ذكورة ف ة الم روض كاف ون الق ًا: تك ادة وتثاني دات لم عاق

  المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
 

المنح والتبرعات من مرتبطة بوزارة والمحافظات قبول للوزارات والجهات غير ال –٦–المادة 

دها أو  ري قي ى أن يج اع الخاص عل ة أو القط ات األجنبي ات والمؤسس د قالحكوم ي

را ها لألغ ادة تخصيص ري إع ة ويج ة العام ًا للخزين رادًا نهائي ا إي ي أثمانه ض الت

  منحت من أجلها.
 

ادة  ة والتخطيط –٧–الم ا (المالي ولى وزارت ق تت ا جرى تخصيصه وف ان إدراج م ) االتحاديت

ة أ ة العام انون الموازن روع ق من مش نوي ض اس س ى أس انون عل ذا الق ام ه حك

 االتحادية.



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ة  –٨–المادة  ات اإلرهابي ن العملي اطق المتضررة م ار المن يستمر العمل بصندوق إعادة إعم

  وصندوق إعمار محافظة ذي قار.
  

ل وحدات االتلتزم وزارت -٩-المادة  إطالق الصرف وتموي ةا (المالية والتخطيط) ب اق، لكاف  نف

ى ان ت ة) عل داول المرفق انون (وحسب الج ذا الق ي ه وم التخصيصات المذكورة ف ق

رف او ا ولم تصوزارة المالية ووحدات االنفاق بقيد المبالغ المتبقية التي تم تمويله

ت ات لي اب االمان ى حس انون ال ذا الق ي ه دة ف ات المرص ن التخصيص ول م م تم م ل

  ة.االستمرار بالصرف للسنة الالحق
  

ا عن  تلتزم وزارة -١٠-المادة  يتم ادراجه ي س ع المشاريع الت التخطيط عدم تجاوز كلف جمي

  نون.سقف التخصيصات المالية لكل وحدة إنفاق وحسب ما مقرر لها في هذا القا
 

ادة  بة ( -١١-الم ص نس ى %٥٠تخص ة ال ذ الحدودي رادات المناف ن اي ة م ن المائ ين م ) خمس

ك المنا ى االمحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجودة فيها تل ذ عل ن ف

تثماري اريع اس از مش ة او انج دمات للمحافظ ديم الخ الغ لتق ك المب ص تل ة او تخص

ي لحدودية ففي المحافظة او اعمار المنافذ اتشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة 

  .١/١/٢٠٢٢كل محافظة اعتبارا من 
  

ادة  تمرار ب -١٢-الم زة او االس ل المنج ات العم ى ذرع تنادا ال تمرة اس اريع المس ل المش تموي

تثناًء ة اس وفر السيولة النقدي ن ت د م ن احكالتجهيز الفعلي للمشروع بعد التأك ام  م

  (المعدل). ٢٠١٩) لسنة ٦( قانون االدارة المالية رقم
 

ادة  ل -١٣-الم ين أوًال: يؤج ة الفالح ة بذم ة المترتب ديون الحكومي تيفاء ال نتين اس دة س  لم

ه د قروض ذين ال تزي روض وال ديد الق ل تس راغبين بتأجي زارعين ال م والم

ى ( رف ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠عل روض المص ن ق ار م ون دين ة ملي ) اربعمائ

هذه  وم محافظات العراق وعدم تحميلفي عم الزراعي والمبادرة الزراعية

  الديون اي فوائد خالل مدة التأجيل.       

ة المسثانيًا: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة ب              ن ذم تفيدين م

 قروض الحماية االجتماعية.



  مرا
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 )٤( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ادة  وي -١٤-الم لي ح ر فص ديم تقري ادي تق ة االتح ة المالي وان الرقاب ولى دي اقت                    ل االنف

  لهذا القانون الى مجلس النواب.
  

ل ملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة االختصاصات للعمحالتعاقد مع  -١٥ -المادة 

ي اقل ة ف ر المنتظم ة للمحافظات غي ا المحلي ة واداراته عفي دوائر المحافظ  يم بواق

هري ق١٠٠٠( ب ش ة وبرات ل محافظ د لك ف ٣٠٠٫٠٠٠دره () متعاق ة أل ) ثالثمائ

  وير.دينار شهريًا للمتعاقد الواحد لمدة ثالث سنوات ألغراض التدريب والتط
  

ل حسبتتولى وزارت -١٦-المادة  انون ك ذا الق ذ ه ات تنفي ة والتخطيط) اصدار تعليم  ا (المالي

  االختصاص.
  

ذا  يجوز اجراء المناقالت بين االبواب والفقرات والتخصيال –١٧-المادة  ي ه صات المدرجة ف

  القانون كما ال يجوز اجراء المناقالت بين تخصيصات المحافظات.
  

ادة  ز -١٨-الم دول (أ) أوًال: تلت ي ج واردة ف ات ال ة التخصيص ل كاف ة بتموي م وزارة المالي

رين  اء والمحاض ذاء والكهرب ات الغ أمين قطاع انون لت ق بالق المرف

ه ة الش راء وحمل ود واألج ين والعق ريجينواالداري ا والخ ن  ادات العلي م

  والمفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية والعسكرية.  األوائل

ة من التخصيصات %) خمسين من المائ ٥٠ثانيًا: تلتزم وزارة المالية بتمويل (              

  الواردة في الجدول (ب) المرفق بالقانون لكل فقرة.

ارثالثًا: ينشر هذا القانون في                ن ت ذ م ه الجريدة الرسمية وينف يخ التصويت علي

اريخ  ة الحالي ٨/٦/٢٠٢٢وإقراره في مجلس النواب بت وم الحكوم ة وتق

ن  ًا) م دين (أوًال وثاني ذ البن ة لتنفي راءات الالزم اذ االج ادهباتخ        ة ذه الم

ة االتحادي رار المحكم ع ق م بما ال يتعارض مع الدستور وانسجامًا م ة رق

راءات تنف ٢٠٢٢ادية لسنة ) اتح١٢١( ذ وتستكمل الحكومة القادمة اج ي

   (أ، ب). فقرات القانون وتمويل باقي الفقرات في القانون والجـــــدولين
 

  

  
  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )٥( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  األسباب الموجبة
  

طورات ي ظل التفبغية تحقيق األمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق االستقرار المالي       

لهم بعد  المعيشي ار بتقديم الخدمات للمواطنين واالرتقاء بالمستوىالعالمية الطارئة واالستمر

ن م راقيين م يم استفادة الع ل وتعظ رص العم ة وارد الدانتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق ف ول

دم بب ع ة بس ة والمتلكئ روعات المتوقف ل بالمش تئناف العم ة واس ة التنمي ع عجل ل ودف  التموي

 األهمية،والسير بالمشروعات الجديدة ذات 
  

  

  ُشرع هــذا القانــون.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )٦( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  جدول (أ)

  المبلغ كتابة  المبلغ رقماً   الجهة  ت

1  

 وزارة التجارة (تحسين وشراء مفردات البطاقة التموينية 

وشراء محصول الحنطة المحلية اوال ثم المستوردة والشلب 

  بقة)والخزين الستراتيجي  واستحقاقات الفالحين للسنوات السا

5,000,000,000,000 

  

 خمسة تريليون دينار

  

2  
اد الكهرباء (تسديد المديونية الخارجية وديون استير وزارة

  وشراء الغاز و الطاقة )

4,000,000,000,000 

  

 اربعة تريليون دينار

  

3  

زمة على مجلس الوزراء ووزارة المالية اتخاذ األجراءات الال

ء لغرض تحويل المحاضرين واالداريين والعقود كافة واألجرا

ة فة والجهات غير المرتبطوقّراء المقاييس في الوزارات كا

 ٢٠١٩لسنة  ٣١٥بوزارة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 

وتلتزم وزارة المالية  ٢٠١٩لسنة  ٣٣٧المعدل بقرار رقم 

  بتعيين االوائل وحملة الشهادات العليا من الخريجين

1,000,000,000,000 

  

 تريليون  دينار

  

4  
 كريةاعادة المفسوخة عقودهم من االجهزة االمنية والعس

  

300,000,000,000 

 

 ثالثمائة مليار دينار

  



  مرا
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 )٧( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  جدول (ب) 

  ت
  

  المبلغ الجهة
  

1 
 

نسب تنمية األقاليم للمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزع حسب ال

من تخصيصات  %٣٠السكانية والفقر لكل محافظة على ان تخصص 

 محافظة بغداد الى امانة بغداد

 دينارثمانية تريليون   8,000,000,000,000

2  
 

ي وزارة العمل والشؤون االجتماعية (شمول الحماية االجتماعية وذو

ومن  )االحتياجات الخاصة على ان توزع وفق النسب السكانية للمحافظات 

يار ضمنها تمويل قانون الناجيات األيزيديات بمبلغ (خمسة وعشرين مل

 دينار عراقي)

 دينار ستمائة وثمانية وسبعون  مليار  678,000,000,000

3  
 

ت ختصاصاالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ) ولكافة اال

ي فنتظمة للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير الم

ائة ) متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره ثالثم١٠٠٠اقليم بواقع (

دريب ت ألغراض التالف دينار شهريًا للمتعاقد الواحد لمدة ثالث سنوا

 والتطوير.

 مائة واثنان وستون مليار دينار  162,000,000,000



ا   مر
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 )٨( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

4  
 

ط تخصيصات البترودوالر وتوزع للمحافظات المنتجة او المكررة للنف

ب إلحتساب النس ٢٠١٩وحسب نسبة االنتاج ويعتمد معدل االنتاج عام 

 بين المحافظات وللمحافظة االختيار بين االنتاج اوالتكرير

 تريليون دينار  1,000,000,000,000

5  
 

 سبعمائة مليار دينار  700,000,000,000 وزارة الزراعة

  
 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000  بذور الحنطة والشعير والشلب والشعير العلفي والذرة الصفراء أ

  
 ثالثمائة مليار دينار  300,000,000,000  دعم االسمدة ب

  
 خمسة وستون مليار دينار  65,000,000,000  فدعم شراء االعال ج

  
 خمسة مليار دينار  5,000,000,000  لمكافحة التصحر د

  
 اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم المبيدات ـه

  
 خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000  دعم االدوية البيطرية و

  
 اربعون مليار دينار  40,000,000,000  دعم منظومات الري والطائرات الزراعية ز

  
 ح

 تسديد مستحقات سابقة لبذور الحنطة والشعير العلفي وبذور الشلب

  والذرة الصفراء
 خمسة وسبعون مليار دينار  75,000,000,000

6  
 

 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000 وزارة النفط

  
 ائة مليار ديناراربعم 400,000,000,000  ) كلف انتاج لشركة نفط البصرة تسديد( أ

  
 مائة مليار دينار  100,000,000,000  شركة نفط الشمال ب



ا   مر
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 )٩( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

7  
 

 جديدة وزارة اإلعمار واإلسكان/ الهيأة العامة للطرق والجسور/ مشاريع

 ومستمرة
 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000

8  
 

 مائة مليار دينار  100,000,000,000 وزارة الموارد المائية

9  
 

 مائة وخمسة وعشرون مليار دينار  125,000,000,000 وزارة التربية/ صيانة األبنية المدرسية

10  
 

) من هذا الجدول وتوزع على المحافظات وفق ١تضاف الى الفقرة (

ميسان، %١٥بابل، %١٥مثنى، ال%٢٠، الديوانية%٢٠النسب اآلتية (

 صالح الدين )%١٥ واسط، %١٥

 ليار دينارخمسمائة م  500,000,000,000

11  
 

    صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من االرهاب وصندوق اعمار 

 ذي قار وتوزع كاآلتي:
 سبعمائة وخمسون مليار دينار  750,000,000,000

  
 خمسمائة وخمسون مليار دينار  550,000,000,000  ابلبصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من االرهاب وبضمنها شمال  أ

  
 مائتان مليار دينار  200,000,000,000  صندوق إعمار ذي قار ب

12  
 

ية قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واالخطاء العسكر

 المعدل ٢٠٠٩لسنة  ٢٠والعمليات االرهابية رقم 
 ثالثمائة مليار دينار  300,000,000,000

13  
 

بناء مجمعات مؤسسة الشهداء/ منح وتحويالت مالية/ شراء اراضي ل

 سكنية / تكاليف فتح المقابر الجماعية
 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000

14  
 

 مائة مليار دينار  100,000,000,000 مؤسسة السجناء السياسيين والمفصولين السياسيين



  مرا
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 )١٠( ٤/٧/٢٠٢٢                                            ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

15  
 

 خمسة وعشرون مليار دينار  25,000,000,000 قيادة قوات حرس الحدود

16  
 

ة %) خمسين من المائة من إيرادات المنافذ الحدودي ٥٠تخصص نسبة (

لك تالى المحافظات بما فيها محافظات اقليم كوردستان الموجود فيها 

نجاز االمنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او 

ة لمحافظمشاريع استثمارية او تشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة في ا

 ١/١/٢٠٢٢فذ الحدودية في كل محافظة اعتبارا من او اعمار المنا

   

17 
 

 مائة وخمسون مليار دينار  150,000,000,000 وزارة الصحة/ شراء ادوية مرضى السرطان ومرضى فقر الدم الوراثي

18  
 

 عشرة مليار دينار  10,000,000,000 رونيديوان الرقابة المالية/ برنامج التحول الرقمي والتدقيق االلكت

19  
 

 اربعمائة مليار دينار  400,000,000,000 االجهزة االمنية والعسكرية وتوزع بقرار من مجلس الوزراء

20  
 

 خمسمائة مليار دينار  500,000,000,000 تنمية االقاليم

  
 مائتان وخمسون مليار دينار  250,000,000,000  محافظة النجف االشرف أ

  
 مائتان مليار دينار  200,000,000,000  محافظة كربالء المقدسة ب

  
 خمسون مليار دينار  50,000,000,000  محافظة صالح الدين/ سامراء ج

21  
 

 خمسون مليار دينار  50,000,000,000 وزارة الهجرة والمهجرين إلغاثة النازحين

  



  مرا
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 )١١( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ادة (   ن الم ًا) م د (ثالث ام البن ى أحك تنادًا ال ًا) و(ث٥اس دين (ثاني ادة () والبن ن الم ًا) م                      )١١الث

  . ٢٠١٦) لسنة ٣٧لى الوثائق رقم (من قانون الحفاظ ع

  أصدرنا التعليمات االتية:
  

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق في وزارة الدفاع

  

  ة الدفاع اللجنتين اآلتيتين:ـــ تشكل في وزارـ١ــ المادة

  اللجنة الرئيسة . أوًال: 

  اللجنة الفرعية .ثانيًا: 
  

ائق العسة التتألف اللجنة الرئيسة لحفظ الوثائق برئاسة مدير مديريــ أوًال: ٢المادة ــ كرية وث

  وعضوية كل من:ــ

                     .           مدير شعبة الوثائق العسكرية في أمانة السر العام أ. 

                مدير شعبة الوثائق العسكرية في رئاسة أركان الجيش .           ب.

                    مدير شعبة الوثائق العسكرية في مكتب األمين العام .          جـ.

                       مدير شعبة الوثائق العسكرية  في الدائرة القانونية .          د.

                     مدير شعبة الوثائق العسكرية في قيادة القوات البرية .        .ـه

                      مدير شعبة الوثائق العسكرية  في قيادة القوة الجوية .         و.

                     مدير شعبة الوثائق العسكرية في قيادة القوة البحرية .         ز.

                     مدير شعبة الوثائق العسكرية  في قيادة الدفاع الجوي .         ح.

                          األمن . مدير شعبة الوثائق العسكرية في المديرية العامة لالستخبارات و ط.

           . مدير شعبة الوثائق العسكرية  في مديرية األستخبارات العسكرية  ي.

  تقل درجته عن مدير .  ممثل من دار الكتب والوثائق الوطنية ال ك.

  جنة.قررًا لليكون مدير قسم الفرز والتدقيق في مديرية الوثائق العسكرية م ثانيًا:

  



  مرا
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 )١٢( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  نة المهام اآلتية:ــتمارس اللج ثالثًا:

ة وت أ. ة وااللكتروني ائق الورقي ى الوث اظ عل ة للحف ط الكفيل ع الخط وير وض ط

  بها. العمل

عها مالتوجيه واإلشراف على عمل اللجان الفرعية وعقد اجتماعات دورية . ب

  لتنسيق العمل وتنظيمه.

ـ. بة  ج ات بالنس ذه التعليم ذ ه وزارة بتنفي كيالت ال زام تش ة الت ائق لمتابع لوث

  العائدة لها.

ا و د. ادات ومراجعته دوائر والقي ة لل ان الفرعي يات اللج ي توص ر ف اذ النظ اتخ

  .لجداول المرافقة بهذه التعليماتالمناسب في شأنها وفقًا لالقرار 

ـ. د  ه نيف الموح ب التص ائق حس رز الوث ة بف ايير الخاص س والمع ع األس وض

  المقرر للوزارة.

  التنسيق مع مديرية نظم المعلومات بخصوص حفظ وتداول الوثائق.و. 

  المصادقة على محاضر الفرز والترحيل . ز.

ظ بالإعداد برنامج دوري  ح. ام األرشفة والحف ي نظ املين ف تنسيق لتدريب الع

  مع دار الكتب والوثائق الوطنية للقيام بأعمالها وفقًا للقانون.

ًا: ي ال رابع ر ف هر للنظ ل ش ل ك ي األق دة ف رة واح ة م ة الرئيس ع اللجن االت تجتم ح

  ا وتعد محضرًا يتضمن مايأتي:ــالمعروضة عليه

  ملخص بالقضايا المعروضة عليها.أ. 

  قرارات اللجنة في شأن المواضيع المعروضة عليها.. ب

  الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق.. جـ

  الدوائر والقيادات والتشكيالت التي تتولى تنفيذ قراراتها.. د

ًا: ر خامس ذ الق دد األعضاء وتتخ ي ع ور ثلث ة بحض اد اللجن ق نصاب انعق ارات يتحق

ب البأغلبية عدد األعضاء الحاضرين وعند تس رجح الجان ذي اوي األصوات ي

  صوت معه الرئيس.

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة الوزير أو من يخوله. سادسًا:



  مرا
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 )١٣( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ادات األسلحة ــ أوًال:٣المادة ــ ر وقي ادات الع تتألف اللجنة الفرعية في كل من دوائ ات وقي ملي

ديريات ومن هي بمستو ن اها موالفرق والتشكيالت والوحدات الحسابية والم

ه ل رتبت ة (الثال رئيس التق ه عن الدرج ل درجت د) أو موظف التق ة) عن (رائ ث

جة وعضوية ضابطين او موظفين التقل رتبتهما عن (مالزم أول) او عن الدر

  (الخامسة) في األقل عن كل تشكيل من التشكيالت آنفًا.    

  ثانيًا: تمارس اللجنة المهام األتية:ــ

ًا يالت وفقنة الوثائق المتداولة في الدوائر او التشكاالشراف على حفظ وصيا أ.

  مات.لألساليب واالصول المتبعة في الحفظ المنصوص عليها في هذه التعلي

  متابعة وضع مفاتيح التصنيف الموحد المعتمدة في الوزارة.. ب

  االشراف على مسك سجل بمحتويات الوثائق. جـ.

  ذه التعليمات.تصنيف الوثائق وفق الجداول المرافقة به د.

ـ. ذه التعل ه ة به داول المرافق ي الج ا ف دة ألدخاله اوين جدي راح عن ات أقت يم

أنها واقت ي ش ب ف رار المناس اذ الق ة التخ ة الرئيس ى اللجن ها عل راح وعرض

  تعديلها.

دوائر والقي و. ي ال الف ف ظ او االت دة للحف ائق المع وائم الوث ة ق ادات دراس

  ها .ى اللجنة الرئيسة للمصادقة عليوالمديريات بعد تدقيقها ورفعها ال

دة . ز رور الم د م ة بع ائق المحفوظ لمحددة اتقديم التوصية بحفظ او اتالف الوث

ة الرئ ى اللجن ا ال ات ورفعه ذه التعليم ة به داول المرافق ي الج ا ف ة له يس

  لمراجعتها والبت فيها.

 الوثائق االشراف على رزم الملفات والسجالت وتهيئتها للترحيل الى مديرية ح.

  العسكرية.

  ها.روضة عليواحدة في األقل كل شهر لدراسة الحاالت المع تجتمع اللجنة مرة ثالثًا:

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة اللجنة الرئيسة .رابعًا: 

ال اجراءاتخامسًا:  ر ألكم رز  للجنة الفرعية أن تستعين بمنتسب مختص او أكث الف

  واالستبعاد والترحيل.

  



  مرا
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 )١٤( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

         فاظ بها الى الفئات اآلتية:ـــ تصنف الوثائق من حيث مدة االحتـ٤ـة ـالماد

صل يحتفظ بأوالفئة ( أ ) : الوثائق التي تصور وترحل الى مديرية الوثائق العسكرية 

ائق او ال داول نسخ الوث ي الت د ف ا الخاصة وتعتم صور كل منها ألهميته

م ترحيلها هذه التعليمات ويت)  المرافق ب١الخاصة بها وفقًا للجدول رقم (

رور ( د م ائق بع ب والوث ى دار الكت ن ٢٥ال نة م رين س ة وعش ) خمس

  تأريخ انشاء الوثيقة.

 يتلف أصلوالفئة ( ب ) : الوثائق التي تصور وترحل الى مديرية الوثائق العسكرية 

رور( د م ا بع ل منه ًا١٠ك ة وفق اريخ أنشاء الوثيق ن ت نوات م  ) عشر س

  لمرافق بهذه التعليمات .) ا٢للجدول رقم (

ث سنوات ) ثال٣الفئة ( ج ) : الوثائق التي التصور ويتلف أصل كل منها بعد مرور(

  ت . ) المرافق بهذه التعليما٣من تاريخ انشائها وفقًا للجدول رقم (
  

  -ي:تها وكما يأتمن حسب عائديترحل الوثائق الخاصة باألستخبارات واأل ـــ أوًال:٥المادة ـــ

 مين العامثائق استخبارات أقسام استخبارات أمانة السر العام ومكتب األو. أ 

ة الع ائق المديري عبة وث ى ش ا ال ة به ديريات المرتبط دوائر والم ة وال ام

  لالستخبارات واألمن.

ان الجيش والمعاو. ب  ات وثائق استخبارات أقسام استخبارات رئاسة أرك ني

ـ اإلدارة  دريب ــــ ـ الت ات ــــ دير( العملي رة) والم ـ المي دات يات والوــــ ح

  المرتبطة بها الى شعبة وثائق مديرية االستخبارات العسكرية. 

ًا: ع ثاني ي ش ة ف ة التالي تخبارية واألمني ائق األس اظ بالوث تم االحتف ائق بتي الوثي

  ية.للمديرية العامة لالستخبارات واألمن ومديرية االستخبارات العسكر

  تقارير المراقبة.أ. 

  التقارير األستخبارية عن قواطع العمليات. .ب

  الوكالء والمصادر.. جـ

  قطعات.وثائق االستخبارات واألمن والتقارير السرية كافة لألفراد وال د.

  كشف الموظفين في المديريات والوحدات. .هـ



  مرا
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 )١٥( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

دي .و وفين والمتقاع ب المت باط والمرات ابير الض ة بأض ائق الخاص ن الوث

  بارات.العاملين في مجال االستخ
  

دير قسم االستخبارات او ضا ثالثًا: أ. ة برئاسة م ة الفرعي و بط امن اتكون اللجن

  استخبارات الوحدة المعنية .

تخبارات ب. ة االس ن ومديري تخبارات واألم ة لالس ة العام د المديري  تع

ام  ى اقس ا عل تم تعميمه ائق، وي نيف الوث ات تص وائم درج كرية ق العس

  الدفاع .         وشعب االستخبارات في وزارة 

ة ل رابعًا: ة العام ى المديري ة ال ن كاف ات الستخبارترحل وثائق االستخبارات واالم

  واألمن ومديرية األستخبارات العسكرية وحسب العائدية.
  

  :ــفرز وتصنيف الوثائق ما يأتييؤخذ بنظر االعتبار عند  ـــ أوًال:٦المادة ـــ

ائق  أ. ارة  ت . و. (أ. بدرج وتأشير درجات التصنيف للوث ة بعب .ج)  كاف

  في الزاوية السفلى اليسرى لتلك الوثيقة.

اون او المساعد ب. ـتص او المع رئيس المخ ن ال نيف م ة التص  تأشير درج

الحي ب الص ا وحس ادقة عليه د المص ة بع ا الوثيق ادرة منه دة الص ة للوح

  المخولة من الرئيس المختص.

ـ. ا ج د منه ابير والتأك اتيح األض د مف ة بموج توحي دار الوثيق ل اص ب قب

  التصنيف الموحد المعتمد في الوزارة.

ة  ثانيًا. ا كاف دافي حالة الغاء او هيكلة أي وحدة حسابية ترحل وثائقه ى الوح ة ل

  المتهيكلة عليها .
  

  -تلتزم دوائر الوزارة بما يأتي:ـــ ٧المادة ـــ

ل ا أوًال: ص ترحي ا يخ وزارة فيم ن ال دة م اذج المع اد النم ائق وماعتم بطة لوث ض

  اتالف الوثائق وطلب الوثائق .

ًا: ن ثاني ا م اظ عليه بة للحف اكن المناس ي األم ائق ف ات والوث ظ الملف أثير حف ات الت

  والتغيرات البيئية والطبيعية.

ًا: ى  ثالث ديمها ال ا وتق ائق أو أتالفه ويم الوث ة لتق اذج المطلوب وائم والنم يم الق تنظ

ع اللجنة الفرعية بموجب استمارة ت ائق المزم ذا الغرض تتضمن الوث عد له



  مرا
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 )١٦( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ات أخرى  ة معلوم ة اصدارها واي ا وجه اتالفها او حفظها ورقمها وتاريخه

  ضرورية.

ا او  رابعًا: دة حفظه ي انتهت م ائق والسجالت الت ااتهيئة الملفات والوث ل به  لعم

  وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات التخاذ مايلزم في شأنها.

  عليها .لوثائق وترحيلها بعد وضع القوائم لفات وارزم الم خامسًا:

ًا: ا سادس الف الوث ة المشكلةات ان الفرعي راف اللج ي تشكيالت ا ئق بإش وزارة ف ل

ائق العسكرية  د بوتنظم مضبطة االتالف وتصادق وترحل الى مديرية الوث ع

  نشرها في أوامر القسم الثاني للوحدة.

ابعًا: ين س ائق الفئت ن وث ة م ب أي وثيق ى م طل ة ال ة ( أ ) و ( ب) المرحل ديري

  هذه المديرية . الوثائق العسكرية وفق اآللية التي تحددها

ا  نًا:ثام اظ عليه ة فأخالء مستودعات الوثائق الى مناطق أمنة لغرض الحف ي حال

  حصول أي فعالية قتالية الي وحدة من الوحدات في قواطع العمليات .
  

صغر ة التصوير الملة بموجب هذه التعليمات ان تستعين بأجهزللجان المشك أوًال: ــ ٨المادة ــ 

دات  زة والمع ن االجه ا م ي وغيره وب اآلل وئي او الحاس ح الض او الماس

  -يأتي: الفنية مع مراعاة ما

ها فن أ. د فحص ا بع تم اعتماده ل ي ي االق ورتين ف وير بص ون التص ًا ان يك ي

ة نظم ا ع مديري ات وتحللتأكد من سالمة التصوير بالتنسيق م ظ لمعلوم ف

  احدى الصورتين في مكان آمن .

ًا  ب. ل ووفق ة العم ب حاج ور حس دة ص ى ع لية ال خة األص ور النس ان تص

  ة.لمتطلبات نظام الحفظ وتداول الوثائق المطبق في تشكيالت الوزار

ـ. ل ج ًا ك ور دوري ص الص هر لل٦( ان تفح تة أش المتها ) س ن س د م تأك

  مناخية.أثرها بالظروف الوصالحيتها وعدم ت

ًا: ا وح ثاني ي حفظه ة ف دابير خاص ة ت ائق االلكتروني ظ الوث ي حف د ف ا تعتم مايته

  تحددها مديرية الوثائق العسكرية.

  



  مرا
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 )١٧( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ـ ادة ـ وزارة أو ٩الم كيالت ال ين تش ًا ب ائق الكتروني داول الوث د ت ى عن ـ يراع وزارة بـ ين ال

  -يأتي: والجهات االخرى ما

رقم أوًال: ام معالج تأشير الوثائق بالحرف او ال ل ة ذي شكاو االمضاء او اي نظ

  الكتروني ملحق او مرتبط بالوثيقة.

ا الوثائ المحافظة على األجهزة االلكترونية المستخدمة في التعامل مع ثانيًا: ق بم

  تتضمنه من معلومات وبيانات.

ن ثالثًا: د صدرت م شخص  التأكد من اجراءات الحفظ والتحقق من أن الوثائق ق

ي أرسال أو حفمحدد والكشف ع ات او ف ظ ن أي خطأ او تعديل في المحتوي

ات وز او كلم اهج حسابية أو رم أو  الوثائق من خالل أي اجراء يستخدم من

ا م لم وغيره رار بالتس رد او أق راءات ال فير اج ة أو تش ام تعريفي ن ارق

  الوسائل.
  

  

دون  أوًال: ـــ١٠المادة ـــ ائق ب ن الوث ررة م ي تصويرتتلف النسخ األضافية المك  أو تسجيل ف

  قوائم االتالف.

و ال ثانيًا:  ات ق وااللتزيجوز اتالف أي وثيقة مالم يتم التأكد من أن جميع الحق ام

  المتعلقة بها قد نفذت بالكامل او انتهت قانونيًا.
  

ة ا ـــ١١ـ المادة ــ دى المديري الجيش السابق ل ائق الخاصة ب ة لشؤون تودع وترحل الوث لعام

  المحاربين.
  

  

ـ ادة ــ ي ١٢الم ة ف ائق المالي ى الوث اظ عل ات الحف ائق تعليم ى الوث ق عل ـ يطب ة دــ ر الدول وائ

  . ٢٠٢١) لسنة ٣والقطاع العام رقم (
  

ائق ذات ا ١٣ـ المادة ـ ة التارـــ تودع لدى دار الكتب والوثائق الوطنية اصول الوث ة الهمي يخي

  ير .  أو التراثية بقرار من اللجنة الرئيسة وبمصادقة الوز
  

  ـــ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.١٤المادة ـــ
  

  ادـة عنـجمع

  اعـر الدفـوزي
  



  مرا
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 )١٨( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  )١جدول رقم (
  

ادرة م .١ الحيات الص ات والص ات والبيان ر والتعليم ة واألوام وانين واألنظم دائرالق ة ن ال

  القانونية ومقررات مجلس الدفاع.

  التعليمات الحسابية لمديرية الحسابات ومديرية التدقيق المركزي.  .٢

ائق   .٣ وات التحالف ووث دفاع وق ين وزارة ال ة ب ات والرسائل كاف ة بالمخاطب الوثائق المتعلق

  النظام السابق والمتعلقة بالعمليات االرهابية . 

  األوامر الوزارية.  .٤

  جريدة الوقائع العراقية.  .٥

  القسم الثاني. سجالت أوامر  .٦

بة  (  .٧ االت محاس ر إيص اس ودفت جل األس ابات  ٣٧س زائن والحس جالت الخ أ) وس

  واإلنشاءات.

  ).٢٤٩قوائم الدور والتسليم وسجالت البالنجو (  .٨

  .ت والمؤتمرات العسكرية خارج العراق المعاهدات واالتفاقيا  .٩

  راد والقطاعات المهمة.وثائق األمن واالستخبارات والتقارير السرية كافة لألف  .١٠

  جرائد الحرب الموجودة لدى الحركات العسكرية وجرائد الحرب للوحدات الملغاة .  .١١

  السجالت الخاصة بالحركات الفعلية.  .١٢

ت   .١٣ سجالت االفراد ومراكز التطوع وتخصيص االرقام اإلحصائية وتعديل التولدات والتثبي

  وإعادة الرتب والمالكات.

  ة واألنواط.سجل األوسم  .١٤

  النهج العام إلسكان الجيش وثكناته وتوزيع القطعات وقت السلم.  .١٥

  أنواع الخرائط والمخططات كافة ألغراض الحركات.  .١٦

  خطط التحشد والتحصينات والنفير العام.  .١٧

  خطط استخدام الجهد البري والجوي والنهري للقطعات العسكرية.  .١٨

  ئية والكيميائية.خطط الحروب النووية واإلحيا  .١٩

  خطط الدفاع المدني عن المناطق الحيوية المدنية.  .٢٠

  وصايا الحركات المشتركة وتقارير المواقف.  .٢١



  مرا
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 )١٩( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  خطط التموين البري والبحري والنهري والجوي.  .٢٢

  خطط النقل البري والبحري والنهري والجوي.  .٢٣

  خطط خزن االعتدة والمفرقعات واأللغام.  .٢٤

  اد العينة واإلنقاذ والطبابة والبيطرة وتنظيم المستودعات.خطط خزن مو  .٢٥

  خطط التنظيم اإلداري للقواعد الجوية والبحرية ومناطق المواصالت واإلدامة.  .٢٦

  نتائج الكليات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية كافة .  .٢٧

  سجالت الكشوفات للموظفين في المديريات وإدارة الضباط والمراتب.  .٢٨

  تاريخ الجيش العراقي وتطوراته في العلوم العسكرية التعبوية والسوقية.  .٢٩

  الدراسات حول العقيدة العسكرية العراقية.  .٣٠

وانئ   .٣١ زل والم ري والب اريع ال ات ومش دود والخزان ة بالس كرية المتعلق ات العس الدراس

ة وقضايا ال ة والصحاري والمنشآت المدني ي مسح الزوالمطارات والمنشآت النفطي لزال

  والجيولوجي والمناجم والمقالع والتخطيط اإلقليمي.

اضابير الضباط والمراتب والموظفين الشهداء والمتوفين والمتقاعدين وترحل من دائرة   .٣٢

  التقاعد العسكري.

  جدول ترقية الضباط ويصنف من مديرية إدارة الضباط حصريًا.  .٣٣

  األمين العام حصريًا. جدول ترفيع الموظفين ويصنف من مكتب  .٣٤

  جدول ترقية المراتب ويصنف من مديرية إدارة المراتب حصريًا.  .٣٥

  العقود المبرمة من وزارة الدفاع كافة.  .٣٦

  المخاطبات مع قوات التحالف كافة.  .٣٧

  المباشرة. المزايدات والمناقصات والدعاوى  .٣٨

  لعسكرية.تقارير الموقف اليومي الصادرة من مديرية الحركات ا  .٣٩

  األوامر اإلدارية الصادرة من دائرة االدارة كافة.  .٤٠

  المجالس التحقيقية والكفاالت القانونية.  .٤١

  تقارير تفتيش المفتشية العسكرية العامة للوحدات.  .٤٢
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 )٢٠( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  )٢جدول رقم (
  

  سجالت البريد الصادر والوارد في الدوائر والتشكيالت والوحدات.  .١

  ادرة والواردة ودفاتر الذمة وسجل التعداد اليومي.لوائح النقل الص  .٢

  مضابط الرمي وسجالت التنزيالت.  .٣

  وسجالت االحالة على المحاكم. سجل األساس للدعاوى  .٤

  ت بعد انتهاء العمل بها سواء التنفيذ او التعديل.امشاريع الخطط والمطار  .٥

  التحليل والتمارين السوقية وخطط التعبئة العامة.  .٦

اذج (  .٧ تندات (١١٧نم لحة ١٠٢) ومس رف األس تندات ص دقيقها ومس ن ت د م د التأك ) بع

  واالعتدة.

  أضابير المجالس التحقيقية على اختالف أنواعها.  .٨

  األضابير الخاصة بمخازن العتاد.  .٩

  سجالت النفقات الشرعية واألضابير المتعلقة بها.  .١٠

  معامالت مناقلة األسلحة واآلليات.  .١١

  بير ومعامالت اإلعاشة المجهزة من المتعهدين والشركات والمصانع الحكومية.أضا  .١٢

  معامالت صرف مواد اإلعاشة إلى الشرطة والحدود والجهات االخرى.  .١٣

اء   .١٤ اء والكهرب وائم الم ري والبحري والنهري والشحن وق معامالت تسديد قوائم النقل الب

  راء بعد التأكد من تدقيقها.والهاتف والوقود ومشتقاته ومعامالت االستك

  أضابير ديوان اموال القاصرين والتسوية الرضائية واالستالف من المصارف.  .١٥

  جداول األرزاق والتدفئة والوقود والزيوت والمواد القابلة لالستهالك بعد التدقيق.  .١٦

ة   .١٧ ر القابل ديون غي دقيقها وال امًال وت ديدها ك د تس ة بع ديون الحكومي ابير ال يل اض للتحص

  والمستوفاة لشروط اإلطفاء.

  أضابير ديون مديرية الحوانيت العسكرية ومضابط مصرف الرهون والرافدين.  .١٨

  وثائق تبديل الصنوف والمهن وفسخ العقد وتنزيل الرتب.  .١٩

  معامالت تأمين المواد االحتياطية ومعامالت تحوير العجالت.  .٢٠

  كافحة الحريق.صرف اوعية الوقود والماء ومعدات م  .٢١



  مرا
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 )٢١( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  ).٤٥٣سجالت مواقف العدادات للعجالت وموقف العطل واإلنتاج جميعًا ونماذج (  .٢٢

  خطة الخزن والتكديس.  .٢٣

  ).٤٥٤) وصحيفة البيان الشهري (ن ج ٥٥٥سجالت حسابات الوقود والزيوت (ن ج   .٢٤

  ف.معامالت التخمينات السنوية في الدوائر والمديريات والتشكيالت والصنو  .٢٥

) وإضبارة ١٢نماذج كشف المخصصات والوقوعات اليومية والطوابع البريدية (محاسبة   .٢٦

  التبرعات ومضابط المواد القابلة لالستهالك ومذكرات إذن الدفع.

  الك.ماضبارة بيع وإيجار أمالك وزارة الدفاع وأضابير الحجز واالست  .٢٧

  والواردة وسجالت البالنجو الرسمية.معامالت صرف التجهيزات ولوائح النقل الصادرة   .٢٨

ات واألقسام   .٢٩ معامالت أكداس الغنائم والمعامالت المتعلقة بإعادة األسلحة والمواد والمهم

  االحتياطية من الوحدات الى مستودعات العينة المركزية.

  سياق فحص الكفاءة للوحدات وتقارير المفتشين.  .٣٠

نحهم أضابير قبول الطالب في الكليات ال  .٣١ دفاع وم ة وزارة ال ى نفق ولين عل عسكرية والمقب

  الرتبة وما يتعلق بامتحانهم.

معامالت صرف المساعدات المالية للمتسرحين ألسباب صحية ومعامالت المعالجة خارج   .٣٢

  والدخول والخروج من المستشفى للضباط والمراتب والموظفين. عراقال

  وأجور التدريب.والدورات  أضابير اإليفاد خارج العراق  .٣٣

  قوائم ضريبة الدخل.  .٣٤

  القسم الثاني/ شعبة تدقيق الميرة/ سجالت توحيد الغرامات.  .٣٥

  أضابير شراء المواد للحوانيت والصرف من دوائرها للوحدات.  .٣٦

  المخاطبات المتعلقة بالمالكات والتقارير السرية السنوية للضباط وكشوف الموظفين.  .٣٧

  دورات كلية األركان. تمارين ومناقشات  .٣٨

  أضابير ترجمة الكتب والكراسات وتقارير تطوير الصنوف بعد تنفيذ محتوياتها.  .٣٩

  األضابير الخاصة بميادين ونماذج الرمي السنوي ومضابط رمي االعتدة والمفرقعات.  .٤٠

  مناهج التدريب والنشرات واالعمال والتمارين والمظاهرات في التشكيالت والوحدات.  .٤١



  مرا
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 )٢٢( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

زات (ن ج   .٤٢ س والتجهي جل المالب زات وس د التجهي دات وتوحي اث للوح جل األث ) ٩١س

ه إخراج  وجواز الباب لمستودعات العينة المركزية (نموذج خاص بالعينة يسمح بموجب ب

  المواد).

  خطط السوق وتوزيع الجنود المتطوعين.  .٤٣

  مواقع القطعات. أضابير انذار القطعات والمواقف الصباحية والمسائية وبيانات  .٤٤

  النشاط اإلعالمي والمطبوعات والنشرات.  .٤٥

  معامالت الشهداء واألسرى والمفقودين.  .٤٦

  األوامر والوصايا والنشاط للقوة الجوية والدفاع الجوي.  .٤٧

  تقارير األمن الداخلي (األمن والشرطة).  .٤٨

  الفيضانات والحرائق وحركة السفن في شط العرب.  .٤٩

  عليمات التدريب السوقي والتمارين السنوية.مناهج وت  .٥٠

  الكشوف االلكترونية.  .٥١

  معامالت تغيير السكن ونقل الشروحات وتصحيح التولدات واألسماء واأللقاب والصنوف.  .٥٢

  السجالت والجداول الخاصة بأستيراد األدوية واألالت الطبية.  .٥٣

  أي وثائق تراها اللجان مهمة.  .٥٤
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 )٢٣( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  )٣رقم (جدول 
  

  الوثائق كافة الواردة الى الوحدات والتي صنفت من الوحدة التي أنشأتها.  .١

  األضابير المتعلقة بالمحروقات وتصاريح الصفائح والبراميل واستهالكها ومبايعاتها.  .٢

  مواقف العطل واإلنتاج.  .٣

اذج (  .٤ ا ونم ة به ات الخاص الت والبطاق روج العج ول وخ جالت دخ اص ١٠١س ) الخ

  لطلبات.با

  ) وسجل المخالفات للعجالت.٢٣١نماذج االعمال اليومية لسائقي العجالت (  .٥

  البالغات الخاصة بالسجالت والوقود والزيوت ومشتقاتها.  .٦

  ضيفية العجالت واشتغالها بدون عداد.  .٧

  معامالت ملء قناني غاز مطافئ الحريق ووصايا وتدابير مكافحة الحريق والفيضان.  .٨

  مواد اإلعاشة إلى المذاخر والوحدات وجداول األرزاق والطلبات. تجهيز  .٩

رد األرزاق   .١٠ وائم ج يش وق اب الج ى حس ات األرزاق عل امالت مبايع                       مع

  ).٣٥٠بعد التدقيق ( ن ج 

  ة.الموافقات الخاصة باستخدام وتخصيص وإرسال العجالت وحجز عربات السكك الحديدي  .١١

ة   .١٢ يح للترقي د الترش وظفين ومواعي ب والم باط والمرات ة للض ات الترقي ابير امتحان أض

  ونتائجها.

  الكتب الخاصة بالمراسيم واالحتفاالت واألعياد واأللعاب والسباقات واالستعراضات.  .١٣

  فحص تهذيب المهن والصنوف وفحوص التدريب االبتدائي.  .١٤

  اضر القديمة وترجمة الكراسات والكتب االجنبية.مقترحات نشرات التدريب والمح  .١٥

  مواقف االسلحة والرمي والتدريب االسبوعية وطلبات الحجز لميادين الرمي ومتطلباتها.  .١٦

  الكتب الخاصة بالتبرعات واليانصيب والعطل الرسمية وتبديل أوقات الدوام.  .١٧

  لواجبات المتنوعة.كشوف خفارة الضباط والكتب الخاصة بالضبط والعقوبات وا  .١٨

الكتب الخاصة بإجازات الضباط والمراتب والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال بعد   .١٩

  التأكد من تأشير أضابيرهم.

  سجل امر و أوراق الضبط بعد نشرها بأوامر القسم الثاني وتأشيرها.  .٢٠



  مرا
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 )٢٤( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ا   .٢١ رر غلقه ة المق الس التحقيقي دات والمج م األول للوح ر القس ابير أوام كاوى واألض والش

  المنجزة.

ين   .٢٢ االت المتخلف ات وكف وائم التبليغ وظفين وق وف الم واردة وكش ة ال داول الترقي خ ج نس

  والهاربين.

  أضابير الفحص الشعاعي ومراجعات المستشفى ونماذج األجازات المرضية.  .٢٣

  المتوفين.أضابير االعاالت والتأجيل للمكلفين ودافعي البدل والمزالة أعذارهم و  .٢٤

  أضابير الغياب والهروب وااللتحاق والمجالس التحقيقية التي بت فيها.  .٢٥

النوادي   .٢٦ ة ب ايا الخاص رة والقض ن المي دات م ه الوح ة ترفي ت وحص ابير الحواني أض

  العسكرية.

  أضابير الصحف المعلن عنها في إعالنات وزارة الدفاع وأوراق المناقصات الملغاة.  .٢٧

جالت وأور  .٢٨ ةس ات القديم ة والكتلوك ات الطارئ ات والمعروض رات واإلعالن                   اق النش

  التي ال يستفيد منها.

  المعامالت الخاصة بالقرطاسية والكراسات.  .٢٩

  الخارجية والجداول الشهرية بالمحاكم وقوائم النفقات الشرعية. أضبارة الدعاوى  .٣٠

  وجداول حركة الطائرات. االرتباط ألغراض الحركات وسر الليل  .٣١

  القضايا المتعلقة بالتوجيه المعنوي والمؤتمرات والمحاضرات.  .٣٢

اذج (  .٣٣ اذج (٤٦٢نم ي نم ابط رم اذج (٣٧١) ومض واد) و نم ب الم جل ١٠١) (طل ) (س

اذج ( اط) ونم ة االحتي ة (٨٦٥خدم اذج العين عاع٨٦٩) ونم ح الش ات المس ي ) وبطاق

اعي (ن ج  ودات و٨٣١االجتم ادات) والمس ائية والعي رات اإلحص معات والنش  المش

  الصباحية.

  معامالت تصليح المولدات في معامل الجيش وتفتيش االسلحة والمواد الفنية.  .٣٤

دائرة   .٣٥ دير ال ا حسب تق اظ به الكتب والبرقيات والمعامالت االدارية التي ال ضرورة لالحتف

ة ر مهم ة غي ان الفرعي ا اللج ائق تراه جالت أو وث أي او أي س ائق ترت ان  أو أي وث اللج

  إضافتها.

  كتب الدائرة المدنية التي تطلب إضافة الخدمة أو ممارسته المهنية.  .٣٦

  



  مرا
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 )٢٥( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

 .٢٠١١) لسنة ٢٥) من قانون وزارة الشباب والرياضة رقم (١٦استنادًا الى احكام المادة (  

  اصدرنـا التعليمـات اآلتيـة :ــ

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  تسهيل تنفيذ احكام قانون وزارة الشباب والرياضة

  ٢٠١١) لسنة ٢٥رقم (
  

ـ ـ ُتنش١المادة ـ داد ئـ ي بغ ر المنتظ وزارة الشباب والرياضة ف يم والمحافظات غي ي اقل ة ف م

درات واهبهم وق ة م اطاتهم وتنمي باب ونش ة الش ى برعاي باب تعن ديات للش هم منت

  تمع . وتمكينهم من ممارسة هواياتهم المختلفة وتعزيز مشاركتهم في بناء المج
  

  ــ يمارس المنتدى في مجال النشاط العلمي ما يأتي :٢المادة ــ

ى باب عل دريب الش اء اوال: ت اء والكيمي ي الفيزي ة ف ارب العلمي ذ التج وم تنفي  والعل

  األخرى .

اتهم وتشجيعهم عل ة الشباب فعالي ة لممارس اميع العلمي ا: تشكيل المج وير ثاني ى تط

  . مهاراتهم وابتكاراتهم

ن  الل خثالثا: تشجيع الصناعات الحرفية ومساعدة الشباب على التخصص المهني م

  نتدى .وجود الورش المساعدة في الم

  رابعا: فتح دورات نماذج الطائرات والفعاليات الجوية .

ة الت ي ومواكب ى النشاط العلم ز عل ي تحف ة الت الم العلمي طورات خامسا: عرض األف

  التكنولوجية . 

  سادسا: تنظيم الرحالت العلمية .

  سابعا: تشجيع اعداد الدراسات والبحوث العلمية .

  ية .هرجانات والمعارض والمناظرات العلمثامنا: اجراء المسابقات واقامة الم

ديات ا ع منت ايتهم والتنسيق م ة تاسعا: الكشف عن المتميزين الموهوبين ورع لرعاي

  مية .العلمية المتخصصة بهدف تطوير امكانياتهم وأفكارهم ومبتكراتهم العل

  .ة عليها عاشرا: انشاء المختبرات وادامة األجهزة والمعدات والممتلكات والمحافظ



  مرا
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 تعليمات

  ــ يمارس المنتدى في مجال النشاط الثقافي والفني ما يأتي : ٣المادة ــ

  دفة .  ية الهاأوال: تعميق الوعي الثقافي والوطني لدى الشباب من خالل الندوات الثقاف

ـاب وهو ـب الشب ـة مواه ا: رعاي ـاثاني ـون التشكيلي ـال الفن ـي مج ـم ف ـة ة والنغياته مي

  جيـع االعمـال اليدويـة والخياطـة . والمسرحيـة والسينمائيـة وتش

اد وا ي األعي ينمائية ف رحية والس ـة والمس روض الموسيقي ـم الع ا: تقدي باثالث ت لمناس

ا  ي تنظمه ديااواالحتفاالت الوطنية والمشاركة في المحافل والمسابقات الت ت لمنت

  المناظرة . 

  رابعا: اجراء المسابقات الثقافية والفنية .

  عارض الفنية لمنتجات الشباب .خامسا: اقامة الم

  فسيره .سادسا:اقامة دورات ومسابقات ومهرجانات في تالوة وحفظ القرآن الكريم وت

  . كة فيهاسابعا: اقامة المهرجانات والمسابقات في مجال الشعر والخطابة او المشار

داد ال ة اع ى كيفي دريب الشباب عل ي مجال الصحافة وت نشرات  ثامنا: تنظيم دورات ف

  .  لجدارية وكيفية كتابة التقارير واعداد الدراسات والبحوث بشكل مبسطا

  ل . الوسائ تاسعا:  عرض األفالم السينمائية الثقافية والروائية والوثائقية بمختلف

 المجالتوعاشرا: انشاء مكتبة ورقية والكترونية في المنتدى ورفدها بمختلف الكتب 

  ات ذات العالقة بأهدافها . واالقراص المدمجة والبرامج والمنشور

ة  ى المطالع جيعهم عل الل تش ن خ باب م ات الش وير معلوم ة وتط ر: تنمي ادي عش ح

  واالطالع على الثقافات وتنوعها .
  

  ــ يمارس المنتدى في مجال النشاطات الرياضية ما يأتي :٤المادة ــ

ممارسة ة لهم لسباوال: رعاية الشباب بما يتالءم وفئاتهم العمرية وتوفير االجواء المنا

  هواياتهم في االلعاب الرياضية .

  اب . فوس الشبثانيا: تنمية المهارات الفردية والجماعية في مختلف االلعاب المحببة لن

  ثالثا: البحث والتقصي عن المتميزين في االنشطة الرياضية ورعايتهم .

ى اشراكهم ف ل عل سابقات ي المرابعا: تشكيل الفرق الرياضية وتدريب اعضائها والعم

  الداخلية والخارجية .



  مرا
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 )٢٧( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

لرياضة ثقافـة اوخامسا: نشـر الوعـي والثقافـة الرياضيـة للمنتميـن لمنتديـات الشبـاب 

  للجميع .

  سادسا: تهيئة واعداد قاعات العاب التسلية والترويح . 

  سابعا: تعزيز العالقات بين المنتدى والفرق الرياضية الشعبية .

  ة النسوية .ثامنا: تشجيع الرياض

  تاسعا: االهتمام برياضة ذوي االحتياجات الخاصة . 
    

  تي :ــ يمارس المنتدى في مجال االنشطة االجتماعية واالقتصادية ما يأ٥ــالمادة 

اطق السكنية ، ودعم أواص ي المن ةاوال: تشجيع المبادرات والعمل التطوعي ف  ر األلف

  لجماعية.اوالممارسات االجتماعية  واالخاء والتعاون بين الشباب من خالل العمل

ؤ ا ي ة بم ل المنطق ع عوائ نة م ة والحس ات الطيب ة العالق عي القام ا: الس ى ثاني من أعل

  مستوى للتفاعل .

  ثالثا: اقامة معسكرات خدمة البيئة والعمل والخدمة العامة .

تهم لرابعا: اعداد الشباب اعدادا سليما من النواحي السلوكية واالجتماعية وت ل هيئ تحم

  المسؤولية في المجتمع .

  خامسا: تشخيص مشاكل الشباب النفسية والبحث عن الحلول لمعالجتها .

  سادسا: اقامة االحتفاالت في المناسبات واألعياد الوطنية والدينية .

  سابعا: تنظيم احتفاالت ترويحية العضاء المنتدى وعوائلهم . 

ايط االسر المنتجة واستغالثامنا: تشجيع الصناعات اليدوية الصغيرة في مح دة لها لزي

  يه. الدخل ورفع المستوى االقتصادي ألعضاء المنتدى والمجتمعات الممثلة ف

ن المدرسةتاسعا: متاب ة ظاهرة تسرب الشباب م ى  اسبابها وال ع وف عل سعي والوق

  لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .
  

  النشاط الكشفي ما يأتي :ــ  يمارس المنتدى في مجال ٦المادة ــ 

فية د كرات الكش ات والمعس ة المخيم ة قاوال: اقام ه وتنمي راق وخارج ل الع  دراتاخ

  الشباب ونشر ثقافة العمل الكشفي في المجتمع .

رامج في والب ل الكش ة للعم داد ادل ا: اع ل  ثاني فية وجع ادات الكش وير القي ة بتط الكفيل

  الوسائل واالجراءات متاحة لدى الشباب بالتنسيق مع الجهات المعنية . 



  مرا
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 )٢٨( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  ــ اوال: يدير المنتدى مجلس ادارة يتألف من :٧المادة ــ

            أ. مدير المنتدى ويتم اختياره من المحافظ بناًء على              

  ئيساً ر      والرياضة في المحافظة .                 اقتراح مدير قسم الشباب  

  ) اربعة يمثلون منظمات المجتمع المدني ذات العالقة ٤ب . (

  العاملة في الرقعة الجغرافية الخاصة بالمنتدى بناء على

  عضاءا        ترشيح دائرة المنظمات غير الحكومية.                             

  وظفي المنتدى تختارهم الوزارة بناء) اربعة من م٤جـ .(

  عضاء ا    على اقتراح مدير قسم الشباب والرياضة في المحافظة.               

  ثانيا: يمارس المجلس المهام االتية :            

  اقرار خطط وبرامج أنشطة وفعاليات المنتدى ومتابعة تنفيذها . .أ

ا ال  . ب ة ورفعه ة التخميني ى الموازن ة عل باب والرياضالموافق م الش ي ى قس ة ف

  المحافظة.

ارير الدو داد التق ى األنشطة الشبابية والرياضية واع ة عن جـ. المصادقة عل ري

ديم المقترحات  رامج ومناقشتها وتق ذ الخطط والب ل لاألنشطة في ضوء تنفي ح

  المشاكل والمعوقات ورفعها الى قسم الشباب والرياضة في المحافظة . 

ات مع الجه تي يمكن فيها اعداد الدراسات والبحوث وبالتعاوند. تحديد الحاالت ال

  ذات العالقة .

  هـ. البت في طلبات االنتماء الى المنتدى .

ةو. اقتراح التعاقد مع المحاضرين في االختصاصات التربوية واألنشطة ا  لمختلف

  للعمل في منتدى الشباب وفقًا للقانون . 

  تدى وفقًا للقانون . ز. التوصية بتعيين العاملين في المن

ا ارس فيه ي يم طة الت ب األنش دى حس ي المنت آت ف تحداث المنش راح اس  ح. اقت

  كالقاعات والمالعب والمسابح وغيرها . 

تفادتهم اء اس رهم لق اء أو غي ن األعض توفى م ي تس ور الت راح  األج ن  ط. اقت م

ي تحد م بموجب الضوابط الت دى له دمها المنت ي يق ا دهالمنشآت والخدمات الت

  الوزارة وفقًا للقانون . 



  مرا
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 تعليمات

اعات   رين وس ور المحاض آت واج ا المكاف ا فيه وظفين بم ور الم رف اج ي. ص

ا يحتاج لعية وم ة والس تلزمات الخدمي ى المس رف عل افية والص ل االض ه العم

  نون . المنتدى لصيانة الموجودات والقيام باالنشطة والمبادرات وفقًا للقا

دى ا ك. اتخاذ االجراءات االدارية بحق ات المنت ل و االخالالعضو المخالف لتعليم

  بقواعد السلوك . 
  

ب رـــ اوال: يجتمع المجلس مرة واحدة في األقل كل شهر بدعوة من  ٨المادة ـــ  ئيسه أو بطل

  ) اربعة أعضاء في االقل  .٤من (

ذ الق رارات ثانيا: يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخ

رجح والتوصيات  د تساوي االصوات ي بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعن

  الجانب الذي يصوت معه الرئيس .

لشباب ثالثا: تعرض القرارات والتوصيات المتخذة من المجلس على مدير قسم ا

  والرياضة في المحافظة للمصادقة عليها.

  به . رابعا:يختار المجلس من بين اعضائه نائبًا للرئيس يحل محله عند غيا

  خامسا: للمجلس تخويل بعض صالحياته لرئيسه . 
  

  مرة واحدة . ل) ثالث سنوات قابلة للتجديد ٣ــ اوال: مدة العضوية في المجلس (٩المادة ــ 

ور ( ن الحض و ع ف العض س اذا تخل ي المجل وية ف ى العض ا: تنه ة٣ثاني  ) ثالث

ع اخال ًال الينسجم م ب فع ات اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع او ارتك قي

  العمل واهدافه او عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
   

  ــ اوال: يشترط في عضو المنتدى ما يأتي : ١٠المادة ـــ

  أــ أن يكون عراقيا او مقيمًا في العراق .

ره عن ( ى (١٤ب ــ ان اليقل عم د عل ع عشرة سنة واليزي  ) تسع٢٩) ارب

  وعشرين سنة.     

  لوزارة .طلب االنتماء من خالل ملء استمارة وفق نموذج تعده اثانيا: أ. يقدم 

الل ( ه خ ة طلب اء بنتيج ب االنتم غ طال ن١٥ب. يبل ًا م ر يوم ة عش  ) خمس

  تاريخ تقديم الطلب ولذي المصلحة الطعن به وفقًا للقانون . 



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ٤/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨١العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ن  ية ع ات االساس من المعلوم وية تتض ة عض و بطاق ل عض نظم لك ـ. ت جـ

  يفية تثبت انتماءه للمنتدى . العضو ويزود بهوية تعر
  

  ــ اوال: لعضو المنتدى مايأتي : ١١المادة ــ

ي .أ تطوير  ممارسة األنشطة المختلفة والمشاركة بفعاليات المنتدى واالسهام ف

  واقع الحركة الشبابية في المنطقة . 

   مختلفة .ب . استعمال المنشآت والمواد واالجهزة العائدة لممارسة األنشطة ال

ي ثانيا: دى او المشاركة ف  نشاطاته يجوز لغير االعضاء االفادة من خدمات المنت

  بموافقة مجلس االدارة . 
  

  . ٢٠٠٢) لسنة ٤ــ تلغى تعليمات مراكز الشباب رقم (١٢المادة ــ 
   

  ــ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .١٣المادة ــ 

  

  

  

  عدنـان درجـال

  والرياضـةوزيـر الشبـاب 
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