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     )٢(مالية رقم ي وزارة الـام فـتب المفتش العـي لمكـام الداخلـالنظ •

 . ٢٠١٥لسنة 

 .ان تشكيل محكمة تحقيق متخصصة بالنظر بقضايا العنف األسري ـبي •

ة إلدارة ـة الخدميـة الزيتون التعاونيـأسيس جمعيـالن تـإع •

  .المجمع السكني في صدر اليوسفية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٥ ( رقم

  

 وبناء ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ابعاًـس(ند ـام البـى أحكـاداً إلـاستن     

   .على ما عرضه وزير الخارجية  

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

دة لجمهورية يعين السيد سعد محمد رضا محمد علي سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العا : أوالً

   .العراق لدى جمهورية البرتغال
  

   .وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسومعلى : ثانياً 
  

  . في الجريدة الرسمية تاريخ صدوره وينشرينفذ هذا المرسوم من : ثالثاً 

  

  

 ةـ هجري١٤٣٦ لسنة شعبـانر ـن شهـمالثاني كتب ببغداد في اليوم 

   ميـالديـة ٢٠١٥ـار لسنة الموافق لليـوم العشـرين مـن شهـر آي

  

  

  

  فؤاد معصوم                                                          

  رئيس الجمهورية                                                          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٦ ( رقم

  

 وبناء ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـلمن اـم) ابعاًـس(ند ـام البـى أحكـاداً إلـاستن     

   .على ما عرضه وزير الخارجية  

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

 سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية راجح صابر عبود الموسوييعين السيد  : أوالً

   .اإلسالمية اإليرانيةجمهورية الالعراق لدى 
  

   .وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسومعلى : ثانياً 
  

  . في الجريدة الرسمية تاريخ صدوره وينشرينفذ هذا المرسوم من : ثالثاً 

  

  

 ةـ هجري١٤٣٦ لسنة شعبـانر ـن شهـمالثاني كتب ببغداد في اليوم 

   ميـالديـة ٢٠١٥الموافق لليـوم العشـرين مـن شهـر آيـار لسنة 

  

  

  

  ؤاد معصومف                                                          

  رئيس الجمهورية                                                          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

  

  مرسوم جمهوري

  )٣٠ ( رقم

  

 وبناء ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ابعاًـس(ند ـ البامـأحك ىـإلاداً ـاستن     

   . على ما عرضه وزير الخارجية 

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

 سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية عالء حسين موسى الجواديالسيد يعين  : أوالً

   .مملكة الدنماركالعراق لدى 
  

   .تنفيذ هذا المرسوموزير الخارجية على : ثانياً 
  

  . في الجريدة الرسمية تاريخ صدوره وينشرينفذ هذا المرسوم من : ثالثاً 

  

  

 ةـهجري ١٤٣٦ لسنة شعبـانر ـن شهـم العاشـركتب ببغداد في اليوم 

  ة ـالديـ مي٢٠١٥ لسنة آيارر ـن شهـ مالثامن والعشرينالموافق لليوم 

  

  

  

  فؤاد معصوم                                                          

  رئيس الجمهورية                                                          

  

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

  وريمرسوم جمه

  )٣٢ ( رقم

  

 والمادة ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ابعاًـس(ند ـام البـى أحكـاداً إلـاستن     

من المادة ) اوال( والبند ١٩٧٦لسنة ) ٣٣( القضائي رقم معهدمن قانون ال) السابعة عشرة(

 المعدل وبناء على ما عرضه ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٣٦(

   .ئيس مجلس القضاء االعلى ر

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

  . في الصنف الرابع من صنوف القضاةة هناء عباس حسن الهيازعي قاٍضعين السيدت : أوالً
  

   . تنفيذ هذا المرسومرئيس مجلس القضاء االعلىعلى : ثانياً 
  

  . في الجريدة الرسمية تاريخ صدوره وينشرينفذ هذا المرسوم من : ثالثاً 

  

  

 ةـ هجري١٤٣٦ لسنة شعبـانر ـن شهـم عشرينالكتب ببغداد في اليوم 

   ميـالديـة ٢٠١٥ة ـ لسنحزيران مـن شهـر سابـعق لليـوم الـالمواف

  

  

  

  فؤاد معصوم                                                          

  يس الجمهوريةرئ                                                          

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 جمهورية مراسيم

 مرسوم جمهوري

  )٣٣( رقم 

  

مـن الدستـور والبندين ) ٧٣(مـن المـادة ) سـابعاً(     استنـاداً إلـى أحكـام البـند 

  من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ) ٢٦(من المادة ) اوالً وثانياً(

  . لى  المعدل وبناء على ما عرضه مجلس محافظة ديا٢٠٠٨لسنة ) ٢١(

  

  -:رسمنا بما هو آٍت 
  

  .يعين السيد مثنى علي مهدي بمنصب محافظ ديالى : أوالً 
  

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

  

  

   هجرية١٤٣٦كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 

  ميـالديـة ٢٠١٥ لسنـة الموافـق لليـوم الثامـن مـن شهـر حزيران

  

  

  

                                                            فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

   دا	���أ����

     

ــتن     ــى اداًاس ــام إل ــد أحك ــا(  البن ــادة ) ثالث ــن  الم ــان) ١١(م ــن ق ون وزارة م

مــن أمــر ســلطة ) ٧(مــن القــسم ) ٢( والفقــرة ١٩٨١لــسنة ) ٩٢(الماليــة رقــم 

  .  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(رقم ) المنحلة( االئتالف المؤقتة 
  

 ـ: اآلتي النظـام الداخلـي أصدرنا

  

   ٢٠١٥لسنـة  ) ٢  (رقـم

  النظـام الداخلـي

  ةالماليام في وزارة لمكتب المفتش الع
  

يدير مكتب المفتش العام في وزارة المالية موظف بعنوان مفتش عام  ـ أوال ـ   ١ادة ـ  الم

  .  يعين وفقا للقانون

ـ ثانيا                    اـ للمفتش العام معاونان بعنوان معاون مفتش عام حاصل كل منهم

على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبـرة واالختـصاص            

  . القانونية للشؤون واآلخرويكون احدهما للشؤون االدارية والمالية 
  

  :اآلتيةيتكون مكتب المفتش العام من التشكيالت  ـ ٢ادة ـ الم

  .اإلدارية قسم الشؤون       اوال ـ      

  الية قسم الشؤون الم            ثانيا ـ

   .والتحقيقات لشؤون القانونيةـ قسم ا            ثالثا 

  . قسم التفتيش والتدقيق    رابعا ـ         

  .  قسم تقويم االداء   خامسا ـ          

  . قسم شؤون المحافظات  سادسا ـ           

  . قسم الشكاوى   سابعا ـ          

    .عة التخطيط والمتاب قسم  ثامنا ـ          

  .  شعبة التدقيق الداخلي    تاسعا ـ        

  .               ـ شعبة السكرتارية  عاشرا           

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

   دا	���أ����

يتولى تنظيم االعمال االداريـة مـن تـسلم    : قسم الشؤون االدارية  ـ أوال ـ   ٣ادة ـ  الم

الـوارد والـصادر وتوزيعـه بحـسب        وتسليم وتسجيل البريـد     

ي المكتـب واجـراء معـامالت       ومراقبة دوام موظف  االختصاص  

الموظفين وارشفة اضابيرهم وتأمين احتياجات المكتب من المواد        

والتجهيزات وتطبيق قوانين الخدمة والتقاعد واالنضباط واالنظمة       

   ٠والتعليمات الخاصة بالوظيفة 

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية       ثانياـ           

  ٠الموارد البشرية  أ ـ                    

   ٠ الخدمات                     ب ـ

 .ـ التدريب جـ                    

  .ـ البريد والحفظ د                    

  . ـ تقنية المعلومات                      هـ
  

ـ  ٤المادة ـ    الموازنـة الـسنوية التخمينيـة    إعداديتولى :  قسم الشؤون المالية  ـ أوال 

للمكتب وتنظيم الرواتب وسندات الصرف واجراء القيـود وتهيئـة          

واعداد الحسابات وتنظيم المصروفات وبيـان تـوفر التخـصيص          

 . المالي 

  :اآلتيةـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب ثانياً       

  . الموازنة أـ

  .ـ الرواتب ب 

  .ـ المصروفات والصندوق             جـ                   
  

ـ أوال ـ  ٥ـ المادة    التحري والتحقيق عمالأيتولى :   والتحقيقات ة الشؤون القانوني قسم 

متابعة القضايا المتعلقة بالفـساد     االداري في الشكاوي والمخالفات  و     

 واعداد قاعدة بيانات وتوثيقها  وتقديم االستـشارات         االداري والمالي 

لمكتب وتقـديم كـشف      في ا  المشكلة ومتابعة اعمال اللجان     القانونية

 واحالة قضايا الفـساد االداري      الدراسية وتدقيق الوثائق    الماليةالذمم  

   ٠الى المحاكم ومتابعتها وتدقيق عقود المكتب قبل توقيعها



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

   دا	���أ����

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية   ثانياً ـ          

  التحقيق أـ  

  .القانونية ب ـ                   

   . المعلوماتية  جـ ـ                  
  

ـ  ـ  ٦المادة  يتولى مهـام التفتـيش والتـدقيق المـالي     :   قسم التفتيش والتدقيق  ـ أوال 

 لنشاطات مركز الوزارة والتشكيالت التابعة لها وبحسب طبيعـة          واإلداري

   ٠النشاط وتقديم التقارير الدورية بذلك 

  :اآلتيةهامه من خالل الشعب  يمارس القسم م   ثانياً ـ         

  . المصارف       أ ـ                    

 ـ الضرائب   ب                        

 .ـ الكمارك     جـ           

 .ـ العقارات    د           

 . التقاعد  هـ ـ          

  .ـ التأمين  و           

  .  المناطق الحرة   ز ـ          

  . الوزارة  مركزح ـ  

   . واألرشفة المتابعة ط ـ   
  

 والمتابعـة علـى   واإلشرافيتولى التنسيق : ـ قسم شؤون المحافظات ـ أوال  ٧ ـالمادة  

 المتعلقـة بتـشكيالت     إقلـيم الشعب في المحافظات غير المنتظمة في       

   ٠الوزارة والتفتيش والتدقيق والتحري على نشاطاتها 

   : اآلتيةالقسم مهامه من خالل الشعب يمارس                ثانياً ـ

   .المتابعة - أ

  .الحاسبة  - ب

   :المحافظات وترتبط بالوحدات اآلتية شعب -   جـ

   . اإلدارية)١                        (



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

   دا	���أ����

 .التحري والتحقيق )٢                        (

 .التفتيش والتدقيق )٣                        (

   .المتابعة)٤                        (
  

 يتولى استالم الشكاوى بالوسائل المختلفة وتسجيلها  : قسم الشكاوىـ أوال ـ٨المادة ـ

 الى الجهة إحالتهاوتحليلها وتقييمها والتأكد من صحتها ثم 

   ٠ القانوني لها اإلجراءالمختصة التخاذ 

  : خالل الشعب اآلتية يمارس القسم مهامه من   ثانيا ـ           

  . التحليل والتقييم  أ ـ

  .  التسجيل والحاسبة  ـب

  

 وفقا للمعايير والنماذج األداءيتولى القسم تقويم :  األداءقسم تقويم ـ  أوالـ  ٩ ـ المادة

   .المعتمدة

   :القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية يمارس –         ثانيا 

  .التقييم المؤسسي   - أ

 .م  االفراد تقوي  - ب

 

يتولى اعداد الخطة السنوية للمكتب :  قسم التخطيط والمتابعة  ـأوال   ـ١٠المادة ـ 

والخطط والبرامج الخاصة ومتابعة تنفيذها وتنظيم االحصاءات 

واعداد التقارير الدورية لنشاط المكتب ومراجعة ادلة العمل 

  .ا اضافة الى االعمال التي يكلف به، ومتابعتها وتوثيقها 

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : ثانيا                   

  .التخطيط  - أ

   .المتابعة - ب

                    

                 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

   دا	���أ����

 األخطـاء التدقيق  وتشخيص تتولى مهمة : التدقيق الداخلي  شعبة ـ أوالـ  ١١المادة ـ  

  ٠لتوثيق وسبل معالجتها وتدقيق معامالت الصرف وا

   :اآلتيتين مهامها من خالل الوحدتين الشعبةتمارس ـ   ثانيا                 

   . الرقابة - أ

 . التدقيق  - ب

  

                 

تتولى تنظيم البريد وتوزيعه على تـشكيالت المكتـب           :ة شعبة السكرتاري  ـ ١٢ ـ المادة

  .لعام  ومتابعته  وتنظيم مقابالت المفتش اةودوائر الوزار

  

ـ ١٣ـ المادة    المنصوص عليها في هذا النظام الـداخلي  األقساميدير كل قسم من  ـ أوال 

موظف بعنوان مدير في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية فـي            

  .االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

ـ                  خلي  يدير كل شعبة  من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الدا ثانيا 

موظف بعنوان رئيس مالحظين في االقل حاصل على شهادة جامعية          

  .اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

 من الوحدات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي         ة يدير كل وحد   – ثالثا                 

 في  أولية  جامعية شهادةموظف بعنوان مالحظ في االقل حاصل على        

  . واالختصاص الخبرة االقل ومن ذوي
  

لـسنة  ) ١( رقم   تب المفتش العام في وزارة المالية      يلغى النظام الداخلي لمك    ـ ١٤ ـ المادة

٢٠١٣.   
                 

  . ـ ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ١٥ـ ادة الم

                                                           

  وشيار زيباري ه                                                                    

  ـة                                                   وزيـر المالي       



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  

  انـبي

  

المنعقدة بتاريخ ) السابعة( بجلسته األعلىما قرره مجلس القضاء بناءاً على : اوال 

رقم من قانون التنظيم القضائي ) ياًثان/٣٥( المادة أحكامواستناداً الى  ٢٨/٥/٢٠١٥

 لسنة) ١٢(بداللة احكام القسم السابع من االمر رقم  ، ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(

  : تقرر ٢٠٠٤

بقضايا العنف االسري يكون مقرها في  بالنظر متخصصة تشكيل محكمة تحقيق -     

   .ةيمركز كل منطقة استئناف
  

  .وينشر في الجريدة الرسمية  ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره -ثانياً

  

  

                                                        القاضي

                                                          مدحت المحمود

                                                        رئيس مجلس القضاء األعلى

                                                        ٣١/٥/٢٠١٥    

  

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٥/٦/٢٠١٥    ٤٣٦٨  العدد–الوقائع العراقية 

  إ����ت

  

  النـإع

وجماعته ) عمار شمخي جبر شاطي( من قبل السيد إلينا على الطلب المقدم بناءاً    

بتأسيس جمعية تعاونية خدمية وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستناداً 

ذ قررنا تأسيس  المعدل الناف١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة( المادة إلى

جمعية الزيتون التعاونية الخدمية الدارة المجمع السكني في (جمعية تعاونية خدمية باسم 

  .مقرها في محافظة الديوانية ) صدر اليوسفية 

  

  

  محمد طارق كريم                                                              

                     رئيس االتحاد العام للتعاون                                 

  

  



                              
          

  الفهرس 

 

 

 الصفحة   الموضوع   الرقم

  مراسيـم جمهوريـة 

اً فوق ن السيد سعد محمد رضا محمد علي سفيراً مقيماً ومفوضيعيت ٢٥

 العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية البرتغال

١ 

ين السيد راجح صابر عبود الموسوي سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق يعت ٢٦

 العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

٢ 

ن السيد عالء حسين موسى الجوادي سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق يعيت ٣٠

 ة العراق لدى مملكة الدنماركالعادة لجمهوري

٣ 

ن السيدة هناء عباس حسن الهيازعي قاٍض في الصنف الرابع من يتعي ٣٢

 .صنوف القضاة

٤  

 

 ٥ ين السيد مثنى علي مهدي بمنصب محافظ ديالىيعت ٣٣

   أنظمـة داخليـة 
 

  لمكتب المفتش العام في وزارة المالية يالنظام الداخل ٢

 

٦ 

  بيـانـات 

  األسري محكمة تحقيق متخصصة بالنظر بقضايا العنف تشكيل -

 يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية

١١ 

   

 اتـالنـإع

 

 المجمع السكني في إلدارةالخدمية  جمعية الزيتون التعاونيةتأسيس  -

 مقرها في محافظة الديوانية صدر اليوسفية

١٢ 
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