
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٦٩٧  

  

  
 

 ٢٠٢٢لسنة  )٣٨و( )٣٧رقم ( ةم جمهورياسيمر . 

 ) وزراء    "احالة السادة  ٢٠٢٢) لسنة ٣٩مرسوم جمهوري رقم س ال رئيس وأعضاء مجل

 ن إلى التقاعد". السابقي

  ) م ا رق يماتها ومهامه ة وتقس باب والرياض كيالت وزارة الش داخلي لتش ام ال                ) ١النظ

 . ٢٠٢٢لسنة 

 ) م (     ٢٠٢٢) لسنة  ٢تعليمات رقم ات رق اني لتعليم ديل الث نة  ٢"التع ات   ٢٠١٥) لس تعليم

 ". ٢٠١٢) لسنة ٢تسهيل تنفيذ أحكام نظام صنوف قوى األمن الداخلي رقم (

  .بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  
  
  
  
  
  
  

  ونوالست رابعةة الالسن  م ٢٠٢٢ تشرين الثاني ١٤/ـه١٤٤٤  ربيع الثاني ١٩   ٤٦٩٧ العدد                  

٤٦٩٧هبیعی ڕ١٩  ١٤٤٤تشرينی ١٤٢٠٢٢وارەمينچ  



ا   مر

 

                                             
  الفهرس

 

 

                     

  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    مراسيم جمهورية  

تعيين السيد احمد نايف رشيد الدليمي سفيرًا غير مقيم   ٣٧

ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية 

    جيبوتي

١  

تعيين السيد احمد نايف رشيد الدليمي سفيرًا غير مقيم   ٣٨

 ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية

  لصومال الفيدراليةا

٢  

  احالة السادة رئيس واعضاء مجلس الوزراء   ٣٩

  ن الى التقاعدالسابقي

٣  

    أنظمة داخلية  

  ٥   تشيكالت وزارة الشباب والرياضة وتقسيماتها ومهامها  ١

    تعليمات  

تعليمات  ٢٠١٥) لسنة ٢التعديل الثاني لتعليمات رقم (  ٢

تسهيل تنفيذ احكام نظام صفوف قوى األمن الداخلي رقم 

  ٢٠١٢) لسنة ٢(

٢٨  

   بيانات  

  ٣٠ صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ١٧

  ٣١ صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ١٨

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٣٧رقم (

  

د         ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة  (س ن الم ن )٧٣(عًا) م ى                              م اًء عل تور، وبن الدس

  ما عرضه وزير الخارجية .
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

ادة لجمهور      وق الع يم ومفوضًا ف ر مق ة  أوًال: ُيعّين السيد احمد نايف رشيد الدليمي سفيرًا غي ي

  العراق لدى جمهورية جيبوتي .
  

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
  

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

  

  

وم ال   ي الي داد ف ب ببغ ادُكت ن شس س اني  رـهم ع الث نة  ربي ة                     ١٤٤٤لس هجري

  ةـــــالديــمي ٢٠٢٢ة ـــنـسـل ي والثالثين  مـن شهــر  تشـريــن االولالحـادوم ـق لليــالمواف

  

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٣٨رقم (

  

د         ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة  (س ن الم ن )٧٣(عًا) م ى                              م اًء عل تور، وبن الدس

  ما عرضه وزير الخارجية .
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

ادة لجمهور      وق الع يم ومفوضًا ف ر مق ة  أوًال: ُيعّين السيد احمد نايف رشيد الدليمي سفيرًا غي ي

  .الصومال الفيدراليةالعراق لدى جمهورية 
  

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
  

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

  

  

وم ال   ي الي داد ف ب ببغ ادُكت ن شس س اني  رـهم ع الث نة  ربي ة                     ١٤٤٤لس هجري

  ةـــــالديــمي ٢٠٢٢ة ـــنـسـل ن االولتشـريــ ـر ـمـن شه  ي والثالثينحـادالوم ـيق للــالمواف

  

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهــوري

  )٣٩رقم (
  

) ١٤) من الدستور، والبند (أوًال) من المادة (٧٣استنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

م (   د رق د الموح انون التقاع ن ق نة ٩م ه ٢٠١٤) لس ا عرض ى م اًء عل                      ، وبن

 وزراء.ـس الـس مجلـرئي
  

  و آٍت:ـا هـا بمـرسمن
  

ال ابقون المدرج  أوًال: يح وزراء الس س ال اء مجل يس وأعض ادة رئ اه  ةالس ماؤهم ادن ى أس ال

  التقاعد.
 

  رئيس مجلس الوزراء. . مصطفى عبد اللطيف الكاظمي         ١

  وزير الدفاع. جمعة عناد سعدون خطاب              .٢

  وزير الداخلية. عثمان علي فرهود مشير. ٣

  وزير النفط.            احسان عبد الجبار اسماعيل   . ٤

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي.  نبيل كاظم عبد الصاحب عباس         . ٥

  وزير التربية. علي حميد مخلف محسن              . ٦

  وزير النقل.  ناصر حسين بندر حمد                 . ٧

  ن.وزير الصناعة والمعاد  منهل عزيز محمود عبد الرحمن          . ٨

  وزير التجارة.  عالء احمد حسن                        . ٩

  وزير الزراعة.  . محمد كريم الخفاجي                    ١٠

  وزير الموارد المائية.  . مهدي رشيد مهدي جاسم               ١١

  وزير االعمار واإلسكان والبلديات.  . نازنين محمد وسو شيخ محمد         ١٢

  وزير الشباب والرياضة.  درجال مطر جاسم              . عدنان ١٣

  وزير العدل.  . ساالر عبد الستار محمد               ١٤

  وزير الثقافة والسياحة واالثار.  . حسن ناظم عبد حمادي                 ١٥

  وزير االتصاالت.  . اركان شهاب احمد كاظم                ١٦

                 



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  .الجهات ذات العالقة تنفيذ هذا المرسومثانيًا: على  

  

  ـــة.يــر فـي الجريدة الرسموينش ٢٧/١٠/٢٠٢٢ينفذ هذا المرسوم ابتداًء من تاريخ ثالثًا: 

  

 

  

  ةـهجري ١٤٤٤لسنة  يـع الثانـر ربيـن شهـر مـي عشـالثانوم ــي اليـداد فب ببغكت

  ة   ـــالديـمي ٢٠٢٢ة ــلسن يــانـن الثــريتشر ــن شهــم ادســالسوم ــق لليـــالمواف

                                   

             

  

  

 عبد اللطيف جمال رشيد

  رئيس الجمهوريـــة

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

ام ا       ى إحك تنادًا إل د (اس ادة ( لبن ن الم باب والرياض ـن ق) م١٣أوال) م     ة انون وزارة الش

نة ٢٥ـم (رقـ ادة ( ٢٠١١) لس ا     )٢والم ـة ودمجه كيالت اإلداريــ تحداث التش انون اس ن ق م

  . ٢٠١١) لسنـة ١٢وتعديل ارتباطها رقم (
  

  ي :اآلتـ أصدرنا النظام الداخلي

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  نظام الداخليال

  لتشكيالت وزارة الشباب والرياضة وتقسيماتها ومهامها

  وزارة من التشكيالت االتية :تتكون ال -١-المادة 

  .دائرة ثقافة وفنون الشباب  .أ

  .دائرة الرعاية العلمية  .ب

  .دائرة التربية البدنية والرياضة  ـ.ج

  . دائرة الطب الرياضي والعالج الطبيعي .د

  .تنسيق والمتابعة دائرة ال ـ.ه

  .دائرة العالقات والتعاون الدولي  .و

  .دائرة الشؤون الهندسية والفنية  .ز

  . دائرة الشؤون القانونية واإلدارية والمالية .ح

  .دائرة شؤون األقاليم والمحافظات  .ط

  . دائرة الدراسات وتطوير المالكات والقيادات الشبابية .ي

  .لذاتي دائرة االستثمار والتمويل ا .ك

  .قسم التدقيق والرقابة الداخلية  .ل

  .قسم العقود  .م

  . قسم التصاريح االمنية .ن

  . قسم الدفاع المدني .س

  .قسم اإلعالم واالتصال الحكومي  ع.

  .قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي  .ف

  .مكتب الوزير  .ص



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  -تية :المهام اآلرة ثقافة وفنون الشباب تتولى دائ :أوالًً -٢- المادة

  رعاية وتأهيل الشباب فنيا وثقافيا. .أ

دورات   .ب تنظيم االنشطة الفنية والثقافية واقامة المهرجانات والمسابقات وال

  والندوات والمؤتمرات والورش الفنية .

  إعداد الخطط والبرامج اإلستراتيجية  الفنية والثقافية . ـ.ج

ة و .د ة والثقافي ب الفني اف المواه م اكتش قلها ودع ى ص ل عل ا  والعم رعايته

وبين  دعين والموه ك      المب اء بتل ل االرتق ي تكف تلزمات الت ة المس وتهيئ

  المواهب .

ة          ـ.ه ة كوسيلة من وسائل التربي ة والديني ة والتاريخي ة التراثي ترسيخ الثقاف

  وتأكيد الهوية الوطنية .

ة      .و رامج التطوعي لتنسيق  با اإلسهام في وضع سياسة التطوع والخطط والب

  مع الجهات ذات العالقة لتنفيذ االعمال التطوعية .

ي       .ز ل ف رص العم ادة ف إعداد المتطوعين وإشاعة ثقافة العمل التطوعي وزي

  هذا المجال من خالل التواصل مع الفرق التطوعية .

  توفير الكتب والبحوث الثقافية ذات العالقة بانشطة الدائرة . .ح

ة واال  .ط ؤون المالي يم الش الت   تنظ يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج داري

  والكترونيًا . وطبعها وارشفتها يدويًا

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية: :ثانيًا

  قسم الفنون التشكيلية ويتكون من الشعبتين اآلتيتين:   .أ

  . ) الرسم والخط والزخرفة االسالمية١(

  .) الحرف والصناعات الفلكلورية ٢(

  قسم الموسيقى واإلنشاد  ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :   .ب

  .الموسيقى  )١(

  اإلنشاد . )٢(

  قسم المسرح والسينما ويتكون من الشعبتين االتيتين :   ـ.ج

  . المسرح )١(
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 )٧( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  . ) السينما٢(

  قسم الثقافة ويتكون من الشعب االتية :   .د

  .منتدى الثقافة والفنون  )١(

  . دبيةالنتاجات اال) ٢(

  . المكتبة )٣(

ن الشعبتين     ـ.ه ون م قسم التأهيل النفسي واالجتماعي لمكافحة التطرف ويتك

  اآلتيتين : 

  . ) التأهيل النفسي والوقائي١(

  .النوع االجتماعي ) ٢(

  المركز الوطني للعمل التطوعي ويتكون من الشعب االتية :   .و

 . االعمال التطوعية )١(

 .شؤون المتطوعين  )٢(

  . البرامج واالنشطة )٣(

  . الشعبة االدارية والمالية .ز

   . شعبة التخطيط والمتابعة .ح

  . شعبة الجودة .ط
  

  تتولى دائرة الرعاية العلمية المهام االتية : :وًالأ -٣-المادة 

ة       .أ ة ضمن محاور السياسات العام اعداد الخطط والبرامج والمشاريع العلمي

  للوزارة .

  لشباب علميًا . رعاية وتأهيل ا .ب

  اكتشاف المواهب الشبابية ورعايتها وتنميتها في المجاالت العلمية .  ـ.ج

ا يض    .د ي بم ق     توفير المناخ العلم ة وف ات العلمي رامج  امن ممارسة الهواي لب

  لمستحدثة والتجارب العالمية .ا

نشر الوعي العلمي لدى الشباب من خالل الحوار ودعم اواصر التواصل      ـ.ه

  ات العلمية الشبابية .                         والعالق
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 )٨( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

ة   .و ات العلمي ات والجمعي وية الهيئ ي عض وبين ف باب الموه اركة الش مش

  العربية والدولية .

ام     .ز ق نظ ى تطبي راف عل وزارة واالش دوائر ال ت ل بكات واالنترن وفير الش ت

  .الحوكمة االلكترونية 

يرات واالنترنت في مقر الوزارة صيانة وادارة الحاسبات والشبكات والكام .ح

  وتشكيالتها .

  نشر الكتب والبحوث العلمية ضمن قاعدة بيانات المكتبة االلكترونية .  .ط

ذة         .ي ام الناف ق نظ ة للشباب من خالل تطبي تبسيط اجراءات الخدمات المقدم

  الواحدة والمواقع التفاعلية ضمن برنامج الحوكمة االلكترونية .

ة        اإلشراف على إد .ك ا وإقام ة عمله ة ومتابع ة والمختبري زة الفلكي ة األجه ام

  الدورات العلمية للهواة والشباب. 

الت      .ل يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  وطبعها وأرشفتها يدويًا والكترونيًا . 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :انيًاث

  ك واألنشطة الجوية  ويتكون من الشعب االتية : قسم الفل .أ

  ) الفلك.١(

  .المنشآت العلمية  )٢(

  . االنشطة الجوية ونماذج الطائرات) ٣(

  قسم تطوير القدرات المهنية والعلمية ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :  .ب

  . التعليم والتدريب االلكتروني )١(

  الطاقات المتجددة .) ٢(

  يا المعلومات  ويتكون من الشعب االتية : قسم تكنولوج ـ.ج

  . البيانات والمعلومات )١(

  .الشبكات واالنترنت  )٢(

  .الحوكمة االلكترونية واالسناد الفني  )٣(
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 )٩( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  قسم المواهب واإلبداعات العلمية ويتكون من الشعبتين اآلتيتين:  .د

  .) رعاية الموهوبين ١(

  ) المسابقات العلمية.٢(

  . ارية والماليةالشعبة االد ـ.ه

  . شعبة التخطيط والمتابعة .و

   .شعبة الجودة   .ز
                             

  تتولى دائرة التربية البدنية والرياضة المهام االتية: :وًالأ -٤-المادة 

  إعداد الخطة اإلستراتيجية الرياضية للوزارة . .أ

رامج الرياضية للشباب و       .ب داد الخطط والب يم وإع ة  تنظ ز ذوي االعاق لمراك

  واصحاب العوق الذهني .

ر    االهتمام بالحركة الرياضية لألندية واالتحادات الر  ـ.ج ة وغي ية االولمبي ياض

  واالتحادات البارالمبية والعوق الذهني. االولمبية

  ت الرياضية وتقديم الخدمات .آإدارة المنش .د

  ا .منح اإلجازات لألندية الرياضية ومتابعتها وتقييمه ـ.ه

  نشر ثقافة ممارسة المرأة للرياضة ووضع البرامج الخاصة بها . .و

ة    .ز ة باألندي ات الخاص ة والتعليم وانين واألنظم روعات الق راح مش اقت

  الرياضية .

  توفير الدعم للرياضة الشعبية . .ح

  وضع برامج العمل الكشفي ومنهاجه وتطوير االدلة الكشفية . .ط

ة و  .ي ؤون االداري يم الش الت  تنظ يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج المالي

  والكترونيًا .  وطبعها وارشفتها يدويًا
  

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية: :ثانيًا

  قسم األندية الرياضية ويتكون من الشعب االتية :  .أ

 . اندية المنطقة الجنوبية )١(

 .اندية منطقة الفرات االوسط )٢(
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 )١٠( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

 . منطقة الوسطىاندية ال )٣(

 . اندية المنطقة الشمالية )٤(

  . أندية محافظة بغداد )٥(

  تكون من الشعب االتية :ية ويقسم االنشطة الرياض .ب

  . ) الرياضة النسوية١(

  حتياجات الخاصة .ذوي االو المعاقين ) رياضة٢(

  . ) رياضة الفرق الشعبية٣(

  . )  الرياضة المجتمعية٤(

  ياضية ويتكون من الشعب االتية: قسم االتحادات الر ـ.ج

  . )  االتحادات االولمبية١(

  . ) االتحادات البارالمبية والخاصة٢(

  .) االتحادات غير االولمبية والنوعية ٣(

  قسم رعاية الرياضيين ويتكون من الشعب االتية :  .د

 .االبطال  )١(

 . الرواد )٢(

  .المعلومات )٣(

  االتية :قسم الكشافة ويتكون من الشعب  ـ.ه

 شؤون الكشافة.  )١(

 التدريب والتطوير الكشفي . )٢(

  المخيمات الكشفية . )٣(

  .الشعبة االدارية والمالية  .و

  . شعبة التخطيط والمتابعة .ز

  . شعبة الجودة .ح
  

  تتولى دائرة الطب الرياضي والعالج الطبيعي المهام االتية : :أوًال -٥-المادة  

ذوي و المعاقينوالصحية للرياضيين والرياضيين من  تقديم الخدمات الطبية .أ

  لفحص والمعالجة والتأهيل الصحي والطبي .اوتشمل حتياجات الخاصة اال
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 )١١( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  تقديم الخدمات الطبية والصحية للرياضيين الرواد. .ب

ل      ـ.ج اتهم ونشاطاتهم  داخ اء فعالي رفد االتحادات الرياضية بمالكات طبية إثن

   .العراق وخارجه 

د .د باب    إع حي للش وعي الص ى ال ي تتبن رامج الت طة والب ذ األنش اد وتنفي

ع    ال الرياضي وتطوير المهارات ل بالتنسيق م تخصصية للطاقم الطبي العام

  الجهات ذات العالقة .

  توفير المستلزمات الطبية والعالجية واإلشراف على توزيعها. ـ.ه

ي ا  .و لمؤسسات الشبابية   تقديم الخدمات الطبية والصحية للمالكات العاملة ف

  والرياضية.

ًا        .ز طات وفق ة المنش ة بمكافح طة الخاص رامج واألنش ذ الب ى تنفي ل عل العم

  للمعايير الوطنية و الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة .

س     .ح ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس ع المتطلب وض

  . ومتابعة تنفيذها وتقييمهاوالمعايير الوطنية والمواصفات الدولية 

الت      .ط يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  وطبعها وارشفتها يدويًا والكترونيًا . 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :انيًاث

  المركز التخصصي للطب الرياضي ويتكون من الشعب االتية:  .أ

  .ين والعيادة الخارجية ) االستشاري١(

  . األسنان )٢(

   . الصيدلية) ٣(

  .) االشعة والسونار٤(

  . ) المختبر٥(

  . )  العالج الطبيعي٦(

  . ) فحص اللياقة والوظائف٧(

  قسم التوعية والتدريب ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :  .ب

  .)  التوعية الصحية ١(
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 )١٢( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  .)  التدريب والبحوث ٢(

  تكون من الشعبتين اآلتيتين : القسم الفني  وي ـ.ج

  . األجهزة الطبية) ١(

  .األدوية والمستلزمات الطبية ) ٢(

  . الشعبة االدارية والمالية .د

   . شعبة التخطيط والمتابعة ـ.ه

  .شعبة الجودة  .و
  

  تتولى دائرة التنسيق والمتابعة المهام االتية : :أوًال -٦-المادة 

تراتيجية وال .أ ط اإلس داد الخط دائل  إع د الب ة وتحدي باب والرياض ة للش قطاعي

  لها . 

  .مراجعة السياسات العامة لتشكيالت الوزارة وفقًا للبرنامج الحكومي  .ب

ى        .ج رية والبن وارد البش ن الم تقبلية م ات المس م االحتياج ي رس هام ف اإلس

  التحتية ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة . 

ات ال. د ط والسياس ذ الخط ة تنفي ات متابع ع الهيئ ات م وزارة واالتفاقي ة لل عام

  والمنظمات االقليمية والدولية . 

  .متابعة مراحل تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة ورفع التوصيات في شأنها  ـ.ه

   . اقتراح الحلول والمعالجات لمعوقات العمل في دوائر الوزارة وتشكيالتها .و

ام    .ز يم االداء للع ايير تقي اييس ومع ام مق ع نظ م  لين وض وع وحج د ن وتحدي

  .  االنحراف ووضع االجراءات التصحيحية لتقويم االنحرافات 

ا واصدار الجداول االحصائية        .ح ا وتحليله جمع البيانات االحصائية وتبويبه

ات ذات         زي لالحصاء والجه از المرك ع الجه وزارة بالتنسيق م لتشكيالت ال

  .  العالقة بعمل الشباب  والرياضة

ؤو  .ط يم الش الت    تنظ يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ن االداري

  ا وارشفتها يدويًا والكترونيًا. وطبعه
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  أنظمة داخلية

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :ثانيًا

  قسم التخطيط المركزي ويتكون من الشعب االتية :أ. 

 . التخطيط االستراتيجي والسياسات العامة) ١(

 .واالنشطة تخطيط البرامج  )٢(

  .ت الشبابية والرياضيةآتخطيط المنش )٣(

  قسم المتابعة المركزية ويتكون من الشعب االتية : .ب

  . التوثيق )١(

  .المتابعة ) ٢(

  . ) التقييم والتقويم٣(

  قسم  االحصاء ويتكون من الشعب االتية : ـ.ج

  نظم المعلومات اإلحصائية .  )١(

  . التحليل االحصائي )٢(

  . ث االحصائيةالبحو )٣(

   .الشعبة االدارية والمالية  .د

  .شعبة الجودة  ـ.ه
  

  تتولى دائرة العالقات والتعاون الدولي المهام االتية :  :وًالأ -٧-المادة 

ع   .أ ي م بابي والرياض ال الش ي المج والت ف اهم والبروتوك ذكرات التف داد م اع

  عة تنفيذها . الوزارات والمنظمات  في الدول العربية واالجنبية ومتاب

  اعداد المطبوعات الخاصة بالوزارة وتصميمها واخراجها . .ب

  ترجمة المراسالت والترجمة الفورية التحريرية والشفوية . ـ.ج

  استقبال الوفود . .د

  تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للوافدين والموفدين . ـ.ه

لتنسيق مع وزارة التواصل مع الجاليات والمؤسسات العراقية في الخارج با .و

  الخارجية . 

  اعداد تصاميم الدروع والهويات التعريفية والتذكارية .  .ز
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  أنظمة داخلية

دم      .ح ا يخ ة بم ة والدولي ة واالقليمي ات المحلي ات والمنظم ع الهيئ يق م التنس

  اهداف الوزارة. 

س        .ط ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس ع المتطلب وض

  . لدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمهاوالمعايير والمواصفات ا

الت       .ي يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  وطبعها وارشفتها يدويًا والكترونيًا.

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :ثانيًا

  قسم التعاون الدولي ويتكون من الشعب االتية :  .أ

  .الترجمة  )١(

  .البروتوكالت  )٢(

  . التنسيق االقليمي والدولي )٣(

  قسم العالقات العامة ويتكون من الشعب االتية :  .ب

  .االحتفاالت والمراسم  )١(

  . ) االيفاد٢(

  . االعالم والتسويق) ٣(

  . التصاميم )٤(

  قسم الهيئات والمنظمات الدولية ويتكون من الشعبتين اآلتيتين: ـ.ج

 . ة المنظمات المحلي) ١(

  . المنظمات الدولية ) ٢(

  .الشعبة االدارية والمالية .د

  .شعبة التخطيط والمتابعة  ـ.ه

  .شعبة الجودة  .و
  

  تتولى دائرة الشؤون الهندسية والفنية المهام االتية :  :وًالأ -٨- المادة

اء    .أ تثمارية النش اريع االس ة للمش ادية والفني دوى االقتص ات الج داد دراس اع

  التنسيق مع الدوائر ذات العالقة في الوزارة .المشاريع ب
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  أنظمة داخلية

اعداد تصاميم المشاريع الهندسية وشبكات الخدمات لمواقع المشاريع التي  .ب

دة من خارج           ية المع وزارة وتصديق تصاميم المشاريع الهندس ا ال تكلف به

  الوزارة  .

  المراقبة الفنية على مشاريع الوزارة . ـ.ج

  كشف مخططات المشاريع. تدقيق مطابقة الكميات في .د

  االشراف على المقاوالت واالعمال التي ينفذها المقاولون في الوزارة. ـ.ه

  االشراف على تنفيذ االعمال الخاصة بالوزارة بطريقة التنفيذ المباشر. .و

نح    .ز ار وم ر الغي داد اوام دقيقها واع زة وت ال المنج ن االعم لف ع داد الس اع

  .المدد االضافية 

شروط والمواصفات العامة لعقود التشغيل والصيانة وادارة مشاريع اعداد ال .ح

  الخدمات الهندسية الميكانيكية والكهربائية والصحية.

  اعداد الكشوفات وادارة مشاريع الصيانة والتأهيل التي تكلف بها الدائرة. .ط

من        .ي ا ض ة وادراجه ة االتحادي ة بالموازن اريع المقترح ة للمش داد الخط اع

  ستثمارية بالتنسيق مع وزارة التخطيط.الخطة اال

  متابعة استحصال التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع. .ك

دعوات   .ل االعالن عن المشاريع المدرجة ضمن الخطة االستثمارية وتوجيه ال

  المباشرة.

  تدوير المبالغ واجراء المناقالت بين ابواب الخطة االستثمارية وفقًا للقانون. .م

  لمشاريع بعد االحالة الى الشركات المنفذة لحين التسلم.متابعة ا .ن

س     .س ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس ع المتطلب وض

  . والمعايير والمواصفات الدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمها

الت        .ع يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  . يدويًا والكترونيًاوطبعها وارشفتها 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :ثانيًا

  قسم الدراسات والتصاميم ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :  .أ

 . المعمارية واالنشائية) ١(
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  أنظمة داخلية

   .الخدمية ) ٢(

  قسم االشراف الهندسي ويتكون من الشعب االتية :  .ب

  . االشراف ومتابعة المشاريع )١(

  . ) تدقيق السلف والذرعات والمنح ٢(

  .) التخمين والتسعير ٣(

  قسم التخطيط والمتابعة ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :  ـ.ج

  الخطط االستثمارية والمتابعة  )١(

  .اإلعالنات والدعوات ) ٢(

  .شعبة حسابات الخطة  .د

  . الشعبة االدارية ـ.ه

  .شعبة الجودة  .و
  

  تولى دائرة الشؤون القانونية واالدارية والمالية المهام االتية : ت :وًالأ -٩-المادة  

  . تمثيل الوزارة امام المحاكم والجهات االخرى .أ

ود            .ب ي العق وزارة وف ن تشكيالت ال ا م ة اليه ي القضايا المحال راي ف ابداء ال

  لوزارة طرفا فيها . االتي تكون 

  .المشاركة في عضوية اللجان التحقيقية  ـ.ج

ة    .د ات المتعلق ة والتعليم وانين واالنظم ات والق روعات االتفاقي راح مش اقت

  بالوزارة .

ارات    ـ.ه ي والعق تمالك االراض راءات اس ة اج وزارة ومتابع الك ال ادارة ام

  واستكمال إجراءات نقل ملكيتها . 

  تصديق العقود والتعهدات والكفاالت وفقًا للقانون . .و

  فيها . متابعة تنفيذ االحكام القضائية التي تكون الوزارة طرفًا .ز

يم            .ح ذا المجال وتقي ي ه وزارة ف وق االنسان ورسم سياسة ال ة حق نشر ثقاف

  ذه الحقوق ورصد االنتهاكات المتعلقة بها . همدى احترام 
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  أنظمة داخلية

ة    .ط طة التجاري راخيص لالنش ات الت ي طلب ر ف اري والنظ جل التج ة الس متابع

تيرا ة     االس واد االولي راء الم وابط ش ع ض ا ووض راي فيه داء ال دية واب

  والتشغيلية واالحتياطية وآالالت التي تحتاجها الوزارة وتشكيالتها .

ًا     .ي د وفق ى التقاع ة ال ين واالحال امالت التعي راء مع ات واج داد المالك اع

  للقانون . 

ع وزارة ا     .ك ديثها بالتنسيق م ي   اعداد قاعدة بيانات للموظفين وتح لتخطيط ف

  شأن بنك المعلومات الوظيفي .

  تنظيم حركة اآلليات وصيانتها وتأمين مستلزماتها. .ل

  اجراء التسويات المالية وحفظ السجالت الحسابية . .م

  اقتراح الموازنة السنوية لتشكيالت الوزارة . .ن

  اعداد الموازنة التشغيلية واالستثمارية للوزارة ومتابعة تنفيذها .  .س

ك       ا .ع ة ومس ابية والمالي امالت الحس بض للمع رف والق تندات الص داد مس ع

   .السجالت الخاصة بها 

  اعداد البيانات والجداول الخاصة بحركة المواد المخزنية في الوزارة . .ف

  صرف الرواتب واالجور واالستحقاقات المالية .  .ص

ت   .ق ب المف ادي ومكت ة االتح ة المالي وان الرقاب ارير دي ة تق ام متابع ش الع

  . واالجابة عليها

وزارة    .ر ة لل ديريات التابع اًً   شطب وبيع المواد المستهلكة في الدوائر والم وفق

  . للقانون

ا      .ش تهلكة وتوثيقه الحة والمس ة الص ودات المخزني جالت للموج ك س مس

  .  الكترونيًا

س       .ت ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس ع المتطلب وض

  . ر والمواصفات الدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمهاوالمعايي

الت       .ث يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  . وطبعها وارشفتها يدويًا والكترونيًا
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 )١٨( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :ثانيًا

  القسم القانوني ويتكون من الشعب االتية :  .أ

 . االستشارات )١(

  . الدعاوى )٢(

  .اللجان التحقيقية  )٣(

  .االتفاقيات الدولية  )٤(

  . حقوق االنسان )٥(

  قسم االمالك ويتكون من الشعبتين اآلتيتين :  .ب

  .العقارات  )١(

  .  ) االراضي٢(

  تكون من الشعب االتية : يقسم الموارد البشرية و ـ.ج

 . شؤون الموظفين )١(

 .التقاعد  )٢(

 . االضابير الشخصية واالرشفة االلكترونية )٣(

  :االداري ويتكون من الشعب االتية القسم  .د

 . لمراسالت ا )١(

 .الصادر والوارد )٢(

 . البدالة  )٣(

 .  االستعالمات )٤(

  قسم االسناد والدعم الخدمي ويتكون من الشعب االتية :  ـ.ه

 .االليات  )١(

 . الخدمات )٢(

 . الصيانة )٣(

  قسم المخازن ويتكون من الشعب االتية :  .و

 .الموجودات الثابتة  )١(

 . المواد االحتياطية والمستلزمات )٢(
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 )١٩( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

 . المواد المستهلكة )٣(

  يتكون من الشعب االتية :والقسم المالي  .ز

 . المصروفات )١(

 . الحسابات المخزنية )٢(

 . الرواتب واالجور )٣(

  . الموازنة )٤(

  .المتابعة شعبة التخطيط و .ح

  . شعبة الجودة .ط
  

  تتولى دائرة شؤون االقاليم والمحافظات المهام االتية : :وًالأ -١٠-المادة 

  الشباب في المحافظات. اقسامالتنسيق بين دوائر الوزارة و .أ

  ادارة عمل المنشآت الشبابية والرياضية وصيانتها وتنظيمها . .ب

  صيانتها .ادارة المالعب الدولية واالولمبية و ـ.ج

  الموهوبين الرياضيين وتطويرهم. رعاية .د

ًا لالسس          ـ.ه ات الرئيسة للخطط االستراتيجية والسنوية وفق وضع المتطلب

  . والمعايير والمواصفات الدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمها

الت    .و يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  . يًا والكترونيًاوطبعها وارشفتها يدو

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : :ثانيًا

  : تيناالتي تينقسم المنشآت الشبابية والرياضية ويتكون من الشعب .أ

  .)  الصيانة ١(

   .) أمن المالعب ٢(

  قسم الموهبة الرياضية ويتكون من الشعب االتية : .ب

 . الموهبة الرياضية في بغداد  )١(

  الموهبة الرياضية في محافظة نينوى  . )٢(

 الموهبة الرياضية في محافظة كركوك . )٣(

 . الموهبة الرياضية في محافظة ديالى )٤(
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 )٢٠( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

 . الموهبة الرياضية في محافظة صالح الدين )٥(

 . الموهبة الرياضية في محافظة االنبار )٦(

 . الموهبة الرياضية في محافظة بابل )٧(

 .  اضية في محافظة النجف االشرفالموهبة الري )٨(

 . الموهبة الرياضية في محافظة كربالء المقدسة )٩(

 . الموهبة الرياضية في محافظة الديوانية )١٠(

 .الموهبة الرياضية في محافظة المثنى  )١١(

 . الموهبة الرياضية في محافظة واسط )١٢(

 . الموهبة الرياضية في محافظة ذي قار )١٣(

 . الرياضية في محافظة ميسان الموهبة )١٤(

  . الموهبة الرياضية في محافظة البصرة  )١٥(

  ويتكون من الشعبتين االتيتين : قسم البرامج الوطنية ـ.ج

  البرامج الشبابية .) ١(

  البرامج الرياضية .) ٢(

  .قسم ملعب الشعب الدولي  .د

  .قسم ملعب البصرة الدولي  ـ.ه

  .قسم ملعب كربالء الدولي  .و

  .قسم ملعب النجف الدولي  .ز

  .قسم ملعب ميسان االولمبي .ح

  .قسم ملعب الكوت االولمبي  .ط

  .الشعبة االدارية والمالية  .ي

  شعبة التخطيط والمتابعة. .ك

  . شعبة الجودة .ل

ا       :ثالثًا ن االقسام المنصوص عليه رات (د) ،(ه   يتكون كل قسم م ي الفق ) ، (و) ، ـف

  ثانيا) من هذه المادة من الشعب االتية : ، (ح) ، (ط) من البند ((ز)

  .  االدارية والمالية .أ
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 )٢١( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  .  الزراعية .ب

  .  التوثيق واالعالم ـ.ج

  . الصيانة .د

  . التجهيزات والمخازن هـ.
  

  تتولى دائرة الدراسات وتطوير المالكات والقيادات الشبابية المهام االتية : :وًالأ -١١-المادة 

ات       اعداد البحوث والدراس  .أ ول واتجاه ات ومي الج مشاكل ورغب ي تع ات الت

  الشباب والمساهمة في وضع الحلول االستراتيجية لها وارشفتها . 

  عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية. .ب

ق        ـ.ج ي تحقي اعد ف ي تس وزارة الت دوائر ال ة ل ات التدريبي د االحتياج تحدي

  اهدافها . 

  ادات الشبابية وتدريبها . وضع الخطط الالزمة لتطوير القي .د

  متابعة الرصد الميداني للظواهر االيجابية والسلبية وتقييم مخرجاته . ـ.ه

ا     .و رصد مشاكل وظواهر وسلوكيات الشباب في القطاع الرياضي ومتابعته

  ووضع الحلول المناسبة لها . 

  .اعداد االستبيانات واالستطالعات بالتنسيق مع دوائر الوزارة  .ز

ع .ح س   وض ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس المتطلب

  . والمعايير والمواصفات الدولية ومتابعة تنفيذها وتقييمها

الت   .ط يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  . وطبعها وارشفتها يدويًا والكترونيًا

  لتشكيالت االتية :تمارس الدائرة مهامها من خالل ا :ثانيًا

عبتين         .أ ن الش ون م ية ويتك بابية والرياض ات الش وث والدراس ز البح مرك

  اآلتيتين : 

  .البحوث والدراسات ) ١(

  .المكتبة المركزية والمتحف ) ٢(

ن الشعبتين        .ب ون م ادات الشبابية ويتك ات والقي مركز التدريب وتطوير المالك

  اآلتيتين:
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 )٢٢( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  . التدريب والتطوير )١(

  .قيادات الشبابية ال) ٢(

   : المرصد الوطني للشباب ويتكون من الشعبتين اآلتيتين ـ.ج 

 .الرصد الميداني ) ١(

  .تحليل البيانات ) ٢(

  : المرصد الوطني للرياضة ويتكون من الشعبتين اآلتيتين .د

  . ) الرصد الميداني١(

  .تحليل البيانات  )٢(

  .الشعبة االدارية والمالية  ـ.ه

  .خطيط والمتابعةشعبة الت .و

  .شعبة الجودة .ز
  

  تتولى دائرة االستثمار والتمويل الذاتي المهام االتية  : :وًالأ -١٢- المادة

  رسم السياسات االستثمارية في النشاطات القطاعية للوزارة . .أ

  متابعة تنفيذ المشاريع االستثمارية حسب خطة الوزارة .  .ب

   ٠للمشاريع االستثمارية  تنظيم االمور المالية والحسابية ـ.ج

ادية    .د دوى االقتص ة الج تثمار ودراس ى باالس ي تعن ات الت داد الدراس اع

  ٠للمشاريع االستثمارية الخاصة بالوزارة 

ة         ـ.ه ا ومراقب د عليه ذ مشاريع االستثمار المتعاق االشراف على مراحل تنفي

  . اداء الشركات المستثمرة

دوا   .و ؤتمرات والن رويج للمشاريع االستثمارية    تنظيم المعارض والم ت والت

    .داخل العراق وخارجه 

ًا   .ز تثمار وفق ايرادات االس ة ب بض الخاص رف والق تندات الص دقيق مس ت

  للتبويب المثبت في ميزانية الدائرة .

س   .ح ًا لالس نوية وفق تراتيجية والس ط االس ة للخط ات الرئيس ع المتطلب وض

  .تنفيذها وتقييمهالدولية ومتابعة ا  والمعايير والمواصفات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

الت   .ط يم المراس ودات وتنظ رد الموج ة وج ة والمالي ؤون االداري يم الش تنظ

  وطبعها وارشفتها يدويًا والكترونيًا.                            

  االتية : التشكيالتتمارس الدائرة مهامها من خالل  :ثانيًا

  القسم االقتصادي ويتكون من الشعبتين اآلتيتين : .أ

  .متابعة المشاريع  )١(

  . المالية )٢(

  قسم النافذة الواحدة ويتكون من الشعب االتية : .ب

   .خدمات المستثمرين  )١(

  . امالك مشاريع االستثمار )٢(

  . شؤون المحافظات لالستثمار )٣(

  . االضابير االستثمارية )٤(

  الشعبة االدارية . ـ.ج

  .التخطيط والمتابعة  .د

  . شعبة الجودة ـ.ه
  

  يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام االتية : :وًالأ -١٣-المادة 

  تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد. .أ

  متابعة توفر شروط الصرف وفقًا للقانون . .ب

  ابداء المالحظات في مختلف اوجه الصرف والقبض والمعالجات القيدية . ـ.ج

ة  االجراءات الرقابية المتخذة  ةمراجع .د للحفاظ على موجودات الوزارة الثابت

  وفقًا للقانون .  والمخزنية والنقدية

  متابعة وحدات التدقيق في تشكيالت الوزارة وتدقيق قوائم الرواتب . ـ.ه

  تدقيق سجالت االدخال واالخراج المخزني . .و 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : :ثانيًا

  .التدقيق الداخلي  .أ

  . الرقابة الداخلية .ب
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 )٢٤( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  يتولى  قسم العقود المهام االتية :  :وًالأ -١٤-المادة 

  اعداد مستندات التعاقد واالعالن عنها  . .أ

وان      .ب ة ودي ي التخطيط والمالي متابعة اجراءات التعاقد بالتنسيق مع وزارت

  الرقابة المالية االتحادي في هذا المجال.

  شاريع الموازنة االستثمارية .           متابعة التقرير الشهري لم ـ.ج

وزارات    .د ع ال متابعة اجراءات االحالة ودراسة العقود وتوقيعها بالتنسيق م

  المرتبطة بوزارة .  والجهات غير

ر   ـ.ه داء ال ع المستثمرين واصحاب        أاب د م راءات التعاق ي اج ي والمشورة ف

  ٠قا لهم االجازات الممنوحة التي حصلت الموافقات االصولية مسب

  اعداد االحاالت والعقود العامة وتدقيقها من الناحية التعاقدية . .و

  تدقيق خطابات الضمان والصكوك المصدقة وبيان صحة صدورها . .ز

  حفظ المراسالت والمخاطبات الخاصة بالقسم . .ح

  ارشفة المعلومات الخاصة باجراءات التعاقد الكترونيا . .ط

  من خالل الشعب االتية : يمارس القسم مهامه :ثانيًا

  .التعاقدات  .أ

  .المتابعة  .ب

  االرشفة االلكترونية والتوثيق. ـ.ج
  

    يتولى قسم التصاريح االمنية المهام االتية : :وًالأ -١٥-المادة 

  تطبيق السياسة الوطنية للتصاريح االمنية في الوزارة . .أ

وزار        .ب ي ال املين ف وظفين والع ي للم ريح االمن نح التص راجعين م ة والم

  والسيارات الداخلة للوزارة .

  التنسيق مع المكتب الوطني للتصاريح االمنية وتبادل المعلومات االمنية. ـ.ج

ع خط  .د اميرات       ةوض ة ك ى منظوم راف عل ي واالش راق االمن ع االخت لمن

   .المراقبة في الوزارة

  . متابعة اخراج وإدخال المواد الى الوزارة ـ.ه

  .يتعلق بأمن االتصاالت السلكية والالسلكية متابعة كل ما  .و
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 )٢٥( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  . االشراف على عمل موظفي االستعالمات الداخلية والخارجية .ز

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: :ثانيًا

  .المعلومات  .أ

  .الهويات  .ب
  

  المهام االتية :  يتولى  قسم الدفاع المدني :وًالأ -١٦-المادة 

ق   اعداد الخط .أ ن الحرائ ط والتدابير الفنية واالجراءات االحترازية للوقاية م

  .والحوادث ومعالجتها 

  ت الوزارة .    آالعمل على توفير مستلزمات الوقاية لمنش .ب

دني           ـ.ج دفاع الم ي مجال ال ة ف ات العامل دريب وتطوير المالك اعداد خطط لت

  . بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة داخل الوزارة وخارجها

  القيام بالممارسات الميدانية لخطط الدفاع المدني.  .د

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  .الوقاية  .أ

  . االطفاء .ب

  . الصحة والسالمة المهنية ـ.ج
  

  يتولى قسم االعالم واالتصال الحكومي المهام االتية : :وًالأ -١٧-المادة 

طة ا .أ ق االنش ام بتوثي ا  القي رويج له فتها والت ية وأرش بابية والرياض لش

  بوسائل االعالم كافة . 

الت       .ب حف والمج ة والص ع االلكتروني ي المواق رها ف ار ونش ر االخب تحري

  اليومية والدورية .

  االشراف على موقع الوزارة وصفحات التواصل االجتماعي . ـ.ج

  . ة وتحريرهاادارة المجالت والصحف اليومية والدورية الخاصة بالوزار .د

  اعداد البرامج االعالمية التي تعنى بالثقافة والفنون والعلوم والرياضة . ـ.ه

ا    .و رويج له باب والت ة للش ورش التثقيفي دوات وال ؤتمرات والن د الم عق

  بوسائل االعالم والمواقع االلكترونية .
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 )٢٦( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

بابية        .ز وزارة الش رامج ال طة وب دم انش ا يخ ات بم دار المطبوع اص

  .والرياضية 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  .التحرير والتصوير  .أ

  .الموقع االلكتروني  .ب

  . المعلومات والتوثيق ـ.ج
  

  يتولى قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي المهام االتية:  :وًالأ -١٨-المادة 

ام    .أ  ى مه ادا عل وزارة اعتم ي لل ل التنظيم وير الهيك د  تط رة وتحدي ل دائ ك

ات   ؤوليات والواجب ايير        المس ًا لمع ة وفق ل وظيف وظيفي لك ف ال والوص

  الجودة بالتنسيق مع دائرة التنسيق والمتابعة .

وزارة          .ب ي  ال ة ف راءات المتبع ات واألج ة وااللي ين االنظم وير وتحس تط

  وتطبيق أحدث االساليب والمواصفات العالمية القياسية . 

ي أ  ـ.ج اركة ف داد الخط المش وزارة      طع دى لل دة الم تراتيجية  بعي اإلس

ات    وبالتنسيق مع دوائرها وتحديد مجاالت التميز والمبادرة وتطوير عالق

  ٠االرتباط والتكامل مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة 

ذ يتحد .د ائج التنفي يم نت رات تقي ايير ومؤش ة د مع ارير الدوري ع التق ورف

  .بنتائجها

ي       الرق ـ.ه ة ف ات المتبع ع االجراءات وااللي ى جمي ابة والمراجعة الداخلية عل

  .الوزارة 

  االهتمام بمعايير السالمة المهنية والبيئة واجراء تقييم دوري لها. .و

ذه    .ز يم ه املين ،وتقي ا الع توى رض د مس ائية لتحدي تبيانات أحص راء أس أج

  .لبيانات بشكل دوريا

  ل الشعب االتية :يمارس القسم مهامه من خال :ثانيًا

  .  التقييم المؤسسي والتحسين المستمر .أ

   .ضبط الوثائق  .ب

  . انظمة الجودة ـ.ج
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 )٢٧( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  أنظمة داخلية

  يتولى مكتب الوزير المهام االتية : :وًالأ -١٩-المادة 

  تنظيم اجتماعات ومقابالت واتصاالت الوزير. .أ

  زارة .متابعة تنفيذ االوامر والتعليمات الصادرة من الوزير الى دوائر الو .ب

د         ـ.ج ة بالبري ات الخاص يم الملف الت وتنظ د والمراس ظ البري نيف وحف تص

  السري.

  اعداد التقارير والوثائق التي يطلبها الوزير . .د

  . اعداد المراسالت السرية ومتابعتها  ـ.ه

ى         .و ها عل ا وعرض وزارة وخارجه ل ال ن داخ ة م كاوى المقدم لم الش تس

  الوزير. 

  امه من خالل الشعب االتية:يمارس المكتب مه :ثانيًا

   . السكرتارية .أ

  .شؤون المواطنين  .ب

  الصادر والوارد  . ـ.ج

  . البريد السري .د
  

ادة  ذا   :وًالأ -٢٠-الم ي ه ا ف وص عليه د المنص ز والمرص ام والمرك ن االقس م م ل قس دير ك ي

ي   النظام الداخلي عدا قسم التدقيق والرقابة الداخلية ومكتب الوزير موظف ف

رة     الد ل ومن ذوي الخب ي االق رجة الثالثة حاصل على شهادة جامعية اولية ف

  واالختصاص .

داخلي موظف     :ثانيًا ام ال يرأس كل شعبة والمنتدى المنصوص عليها في هذا النظ

رة       في دبلوم ومن ذوي الخب ى شهادة ال الدرجة الخامسة في األقل حاصل عل

  واالختصاص .
  

  

  . لداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةينفذ هذا النظام ا  -٢١-المادة 
  

  

  عدنان درجال

  وزير الشباب والرياضة

٦/١٠/٢٠٢٢  
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 )٢٨( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

    ٢٠١٢ لسنة) ٢( رقم الداخلي االمن قوى صنوف نظام من) ٦( المادة احكام الى استنادا    

  :  االتية التعليمات اصدرنا

  

  ٢٠٢٢ لسنة) ٢( رقم

  تعليمات

  ٢٠١٥ لسنة) ٢( رقم لتعليمات الثاني التعديل

  الداخلي االمن قوى صنوف نظام احكام تنفيذ تسهيل تعليمات

  ٢٠١٢ لسنة) ٢( رقم
  

 تسهيل تعليمات ٢٠١٥ لسنة) ٢( رقم التعليمات من) ٢( المادة الى يلي ما يضاف ـ١ــ ادةالم

ون  ٢٠١٢ لسنة) ٢( رقم الداخلي االمن قوى صنوف نظام احكام تنفيذ ود  وتك  البن

اني (و) وعشرون  حادي (و) عشرون(و) عشر تاسع(و) عشر ثامن( ) وعشرون  ث

  : لها) نوعشرو خامس(و) وعشرون رابع(و) وعشرون ثالث(و

  .   طبية اجهزة مهندس ـــ عشر ثامن

  . طائرات فني ـــ عشر تاسع

  . مقاتلة عجلة فني ـــ عشرون

  . للحرائق مبكر انذار منظومة فني ـــ وعشرون حادي

  . مصاعد مصلح ـــ وعشرون ثاني

  . استنساخ اجهزة فني ـــ وعشرون ثالث

  . تبريد اجهزة فني ـــ وعشرون رابع

  . نقطوي تتبع خبير ـــ وعشرون خامس
  

ادة ـ٢ــ الم اف ـ ا يض ي م ى يل ادة ال ن) ٤( الم ات م ون التعليم دان ويك ادس( البن ر س         ) عش

  : لها) عشر سابع(و

  . ممرض ـــعشر سادس

  . طبي تقني عشرـــ سابع



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

ا  يضاف  ــ٣ــ المادة ي  م ى  يل ادة  ال ات  من ) ٨( الم ون  التعليم ود  وتك ) وعشرون  سادس ( البن

  : لها) وعشرون تاسع(و) وعشرون ثامن(و) وعشرون سابع(و

  . فالح ـــ وعشرون سادس

  .  يرماك ـــ وعشرون سابع

  . لوندري ـــ وعشرون ثامن

  . ثانوية وسقوف المنيوم فني ـــ وعشرون تاسع
  

ا  يضاف ـــ٤ـــ المادة ي  م ى  يل ادة  ال ات  من ) ٩( الم ون  التعليم ود  ويك ) سابعاً (و) سادساً ( البن

  : لها) ثامنًا(و

  . مشفر ـــ سادسًا

  ) .سيبراني( الكتروني راصد ـــ سابعًا

  . الكترونية جرائم خبير ـــ ثامنًا
  

 .  الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ ـــ٥ـــ المادة

  

                                                             

  عثمان الغانمي

  ةوزير الداخلي

١٠/١٠/٢٠٢٢  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –العراقية  الوقائع

  بيانات 

  ٢٠٢٢) لسنة ١٧رقم (بيان 
  

قررنا اعتبار  ٢٠٠٢لسنة  ٥٥) من قانون اآلثار والتراث رقم ٥استنادًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (

  المواقع أدناه في محافظات بغداد واالنبار وواسط من المواقع األثرية. 
  

  المحافظة   القضاء  الناحية   القرية   القطعة   المقاطعة   اسم العقار   ت

أ أراضي - ٣٢  تل أبو قمر  ١

 ٢٤الجزيرة/ 

أراضي 

  الجزيرة

١  /  

   واسط  العزيزية  الدبوني 

  الرضوانية  ١٧  تل الشاعري  ٢

  -أ  -
/  

  الفلوجين
/  

  بغداد  أبي غريب

/ الهكتريا ١٦  تل زبيد  ٣

  والشعار
١٤  

مركز   حميد شعبان

  عكركوف

  بغداد  أبي غريب

/ الهكتريا ١٦  تل هويان  ٤

  والشعار
١٤  

مركز   شعبانحميد 

  عكركوف

  بغداد  أبي غريب

/ ١٥  تل أيشان وحيد  ٥

الرضوانية 

  الشرقية

١/٢٣٣  

الرضوانية 

  الشرقية

  بغداد  المحمودية  اليوسفية

   /٢  ٤/٥  تل الحمرة  ٦

  الجي بجي

  بغداد  المحمودية  الرشيد   عرب جبور

/ ١٥  تل أبو جاون  ٧

الرضوانية 

  الشرقية

١٤/١٧  

  بغداد  المحمودية  اليوسفية  عبد العهد

تل قبر أبراهيم   ٨

  االثري

/ صخريجة ٨

  الغربية
١/١  

صخريجة 

  الغربية

  بغداد  المحمودية  الرشيد

  بغداد  المحمودية  الرشيد  تل الذهب  ١/٤٥  / تل الذهب٢٣  تل كلسنة  ٩

  تل مقبرة   ١٠

  قبة مهجة

  ) الجبل٣٦(
١  

  االنبار  الرمادي   الحبانية  المالحمة

  

  د. حسن ناظم

  الثقافة والسياحة واآلثاروزير 

  ٢٠٢٢/تشرين األول/٦
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١( ١٤/١١/٢٠٢٢                      ٤٦٩٧العدد  –العراقية  الوقائع

  بيانات 

  

  ٢٠٢٢) لسنة ١٨رقم (بيان 
  

اعتبار  قررنا ٢٠٠٢لسنة  ٥٥) من قانون اآلثار والتراث رقم ٥استنادًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (

  من المواقع األثرية.  بابل قع أدناه في محافظةالمو
  

  المحافظة   القضاء  الناحية   ة القري  القطعة   المقاطعة   اسم العقار   ت

الريفية  ٤١  تل عكرب األثري  ١

  بيوأبو كص

  بابل   المحاويل  النيل   مركز الناحية  ٢/٥

  

  د. حسن ناظم

  وزير الثقافة والسياحة واآلثار

  ٢٠٢٢/تشرين األول/٦
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