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  مرسوم جمهوري

  )٤١(رقم 

  

 ورـن الدستـم) ٧٣(ادة ـالمن ـم) اًـسابع(د ـ البنامـأحك ىـإلاداً ـاستن    

  .وبناء على ما عرضه وزير الخارجية 
  

   - :رسمنا بما هو آٍت
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  . تنفيذ هذا المرسوم وزير الخارجيةعلى :  ثانياً
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�	
  دا���أ�

       ) ٧٥(جيـا رقـم     مـن قـانون وزارة العلـوم والتكنولو       ) ١٨( الى احكام المادة     استناداً   

 رقـم ) المنحلـة (من امر سلطة االئتالف المؤقتة      ) ٧(من القسم   ) ٢( والفقرة   ٢٠١٢لسنة  

  ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(
  

  ـ:أصدرنا النظام الداخلي اآلتي 

  

  ٢٠١٥ة لسنـ ) ١ (رقم 

  النظام الداخلي

  لمكتب المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا
  

كتب المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيا موظف بعنوان  يدير مــ أوال ١ ـالمادة  

  .مفتش عام يعين وفقاً للقانون 

ـ للمفتش العام معاون مفتش عام حاصل على شهادة جامعية اولية في   ثانيا  

او المحاسبة في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة          انون  الق

  .ة في االقل خمس عشرة  سن) ١٥(وظيفية التقل عن 
  

  : يتكون مكتب المفتش العام من االقسام اآلتية  ـ٢ـ المادة 

  . قسم الشؤون االدارية              اوال ـ

  . قسم التحري والتحقيق ـ  ثانيا

  . قسم الرقابة ـ  ثالثا

  . قسم التفتيش ـ  رابعا

  . قسم تقويم االداء ـ  خامسا

  . قسم التدريب ـ  سادسا

  .عالم والعالقات العامة  قسم االـ سابعا

  .  قسم شؤون المحافظات امنا ـث

  .شعبة تدقيق نشاط المكتب تاسعا ـ 
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�	
  دا���أ�

  :يتولى قسم الشؤون االدارية المهام االتية  ـ أوال ـ ٣المادة ـ 

ـ   مسك السجالت الخاصة بالمكتب وطبع وأرشفة جميـع المخاطبـات         أ 

 .الصادرة والـواردة الكترونيـاً 

تـب وتهيئـة    تنظيم البيانات الخاصة بإعداد الخطـط الـسنوية للمك  ـ     ب  

  .والفصلية  والسـنوية ومتابعتهـا التقارير الشهرية 

ـ   التنسيق مع قسم تقويم االداء من خـالل المـشاركة بالزيـارات     جـ 

الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش لتشكيالت الـوزارة لغـرض            

  .تقييم اداء عملها 

  .  إعداد الموازنة التخطيطية للمكتب وإرسالها إلى وزارة المالية ـ      د  

ـ مسك السجالت الدفترية وفقا للنظام المحاسبي الحكومي وإعـداد        هـ  

  .موازين المراجعة الشهرية في مواعيدها المقـررة 

 ـ إعداد وتنظيم قوائم رواتب موظفي المكتب وفقاً للقوانين والتعليمات       و  

  .النافـذة 

 الثابتـة الموجودات صيانة على والسـيطرة والمتابعـة اإلشـراف ـ ز       

   .للمكتب

ـ مسك سجل صيانة عجالت المكتب ومتابعـة الـصرفيات الخاصـة           ح  

  .بمستلزمات االدامة 

لمـوظفي  )  البصمة(ـ االشراف على منظومة الحضور واالنصراف      ط  

  .ر اليومية الخاصة بها المكتب وتقديم التقاري

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشُعب اآلتية               ثانيا ـ 

  .البشرية الموارد ـ أ   

  .المعلومات ـ ب

  .الحسابات ـ جـ   

  .النقل ـ د   

   .المتابعة ـ هـ  
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�	
  دا���أ�

  :يتولى قسم التحري والتحقيق المهام اآلتية  ـ  أوال ـ ٤المادة ـ 

ـ  قيق في القضايا المتعلقة بمخالفة الموظفين للقوانين واألنظمـة   التح   أ 

والتعليمات والقضايا التي تحـال مـن الجهـات المختـصة واتخـاذ             

 .واصدار التوصيات على ضوء االدلة المتحصلة راءات المطلوبة االج

ـ تلقي الشكاوى الواردة إلى المكتب و التحري عن صحة المعلومات    ب  

  .صنيفها و اتخاذ اإلجراءات الالزمة في شأنها الواردة فيها  وت

ـ   متابعة لجان التحقيق في الوزارة والتحري عن صحة التوصـيات    جـ 

 .والقرارات المتخذة في شأنها 

ـ     عمل الدراسات واإلحصائيات المتعلقة بعمل القسم ورفع المقترحـات                    د 

ضايا التي تقع ضمن مهام والتوصيات التي من شأنها معالجة بعض الق

  .المكتب

ـ ـ ه  طبع جميع المخاطبـات الـصادرة و الـواردة والتقـارير المعـدة       

 . وأرشفتها 

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية               ثانيا ـ

  .التحري ـ أ 

  .التحقيق ـ ب

   .الشكاوى ـ جـ     
 

  :هام االتية  يتولى قسم الرقابة الم ـ اوال ـ٥المادة ـ 

  يضمن بما واإلدارية المالية بالرقابة الخاصة االجراءات بتنفيذ القيام ـ أ   

   .الوزارة أعمال في  والموضوعية والمصداقية الشفافية تعزيز

ـ   التأكد من قيام تشكيالت الوزارة مـن ممارسـة مهامهـا الماليـة       ب 

  .واإلدارية والقانونية بصورة سليمة وفقاً للقانون 

ـ كشف المخالفات التي تقع من غير المـوظفين  والتـي تـستهدف                      جـ  

  .المساس بالمال العام والتحايل على القانون 

ديوان الرقابة المالية التي تـنم  ـ متابعة المالحظات الواردة في تقارير د                    

 .فساد مالي و إداري فيها ن وجود ع
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�	
  دا���أ�

 التـي  والتوصيات المقترحات ورفع واإلحصائيات دراساتال اعداد ـ هـ   

   .القضايا بعض معالجة شانها من

   :اآلتية يمارس القسم مهامه من خالل الشُعب               ثانيا ـ

  .المالية الرقابة ـ أ   

  .الموجودات رقابة ـ ب   

   .القانونية الرقابة ـ جـ   
 

  :تيش المهام االتية  يتولى قسم التف ـأوال ـ ٦المادة ـ 

 للقيـام  الـوزارة  لتـشكيالت  والمفاجئـة  الميدانية بالزيارات القيام ـ أ   

   .واالداري المالي بالتفتيش

ـ   إعداد التقارير في شـأن متابعـة تنفيـذ المـشاريع االسـتثمارية         ب 

  .  للوزارة 

 أالسـتباقي  بـالفحص  الخاصـة  العام المفتش الى التقارير تقديم ـ جـ   

   .والعقود للمناقصات التحضيرية جراءاتلإل

ـ   فحص اإلجراءات المتخـذة مـن الـوزارة  بخـصوص المجهـزين                        د 

والمقاولين الناكلين بالتزاماتهم التعاقدية وإجـراءات تمديـد العقـود          

 .ومدى مطابقتها مع القوانين والتعليمات النافذة 

  ـ:ن خالل الشُعب االتية  يمارس القسم مهامه م         ثانيا ـ

  .الفني التفتيش ـ أ

  .والمناقصات العقود ـ ب

   . والمتابعة التقارير ـ جـ
 

  :يتولى قسم تقويم االداء المهام اآلتية  ـ ـ اوال ٧ادة ـ الم

ـ   جمع البيانات الالزمة والمعلومات المطلوبة الخاصة بعمليـة تقـويم      أ 

ضمنها مشاريع الوزارة البحثيـة     االداء المؤسسي لتشكيالت الوزارة ب    

 .واالستثمارية 
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�	
  دا���أ�

ـ تحليل البيانات والمعلومات المستهدفة لمعرفة نتائج التقويم وتحديد    ب  

 .اوجه الضعف لمعالجتها 

ـ ايجاد معايير دقيقة تتسم بالشفافية والواقعية قابلة للقياس للتحقق     جـ 

 .ة من مستوى االداء المؤسسي العام لتشكيالت الوزار

ـ التنسيق مع بقية اقسام المكتب للمشاركة ضمن فرق العمـل التـي       د  

  .يشكلها المكتب لتقييم األداء 

  ـــ: يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين              ثانيا ـ

  .البيانات وتحليل جمع ـ أ  

   .التقارير واعداد التقويم ـ ب  
 

 :قسم التدريب المهام االتية  يتولى  ـ أوال ـ٨المادة ـ 

ـ العمل على تأهيل وتدريب العاملين في المكتـب ومـوظفي الـوزارة      أ  

  .لتحسين مستوى االداء الوظيفي وبما يتالءم مع العناوين الوظيفية 

ـ إعداد خطط وبرامج التدريب وتهيئة كافة المـستلزمات واإلشـراف     ب  

 . على تنفيذها

والمتابعة لبرامج التـدريب داخـل الـوزارة    ـ المساهمة واإلشراف   جـ  

وخارجها للمكتب وتحديد االختصاصات المشاركة لكـل دورة ومـدى          

 . االستفادة منها

متابعة تنفيذ الخطط اإلستراتيجية لمكافحة الفساد وإعداد التقارير فـي  ـ د   

  .شأنها

  ـ : من خالل الشُعبتين االتيتين يمارس القسم مهامهثانيا ـ               

  .البرامج اعداد ـ أ         

   . التدريب ـ ب         
  

  :يتولى قسم االعالم والعالقات العامة المهام اآلتية  ـ أوال ـ ٩المادة ـ 

ـ التغطية االعالمية لنشاطات المكتب من خالل الزيارات الميدانية التي     أ  

 .يقوم بها المفتش العام ومنتسبيه 

 .المكتب والسعي لبناء صورة ايجابية عنه  التعريف بدور     ب ـ
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�	
  دا���أ�

ـ العمل على تنظيم العالقات مع مكاتب المفتشين العمـوميين فـي                       جـ  

الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من خالل تبادل االصدارات         

 .والمطبوعات وتغطيتها إعالمياً 

كتـب وتنظـيم   ـ التواصل مع وسائل اإلعـالم لنـشر نـشاطات الم   د  

 .المؤتمرات والندوات واللقاءات 

  . التوثيق اإلعالمي من خالل أرشفة جميع األنشطة والبرامج هـ ـ

 ـ:مه من خالل الشعبتين االتيتين  يمارس القسم مهاـ            ثانيا 

   .االعالم ـ أ

   .العامة العالقات ـ ب            
 

  :محافظات المهام االتية يتولى قسم شؤون ال ـ أوال ـ ١٠ـ المادة 

 فـي  الـوزارة  لتـشكيالت  والمفاجئـة  التفتيشية بالزيارات القيام ـ أ

 القـوانين  بتطبيـق  التزامها مدى وبيان التقارير وإعداد المحافظات

  .والتعليمات

 من المحافظات في الوزارة تشكيالت بها المكلفة المشاريع تفتيش ـ ب

 التقـارير  وإعـداد  التنفيـذ  مراحل على والوقوف المحلية الحكومة

  .التفتيش لفرق الميدانية الزيارات خالل من شأنها في الدورية

 والمـالي  االداري الفساد حاالت عن الشكاوى بكافة المكتب رفد ـ جـ

  .ذلك يثبت بما معززة مكاتبهم الى ترد التي

 التـي  الماليـة  الرقابة ديوان تقارير في الواردة المالحظات متابعة ـ د

 المتخـذة  واالجـراءات  المحافظـات  فـي  الوزارة تشكيالت تخص

 .بصددها

ـ التنسيق والتواصل مع فروع الدوائر الرقابيـة الموجـودة فـي    هـ  

 ) ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة ( المحافظة 

ـ التوثيق اإلعالمي لكافة األنشطة وتزويد قسم االعالم  والعالقـات  و  

 .العامة  بنسخة منه 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ٣/٨/2015    ٧٤43 العدد–الوقائع العراقية 

�	
  دا���أ�

ـ  التنسيق مع قسم تقويم االداء من خالل زيارة دوائر الوزارة فـي   ز 

 .المحافظات بغية تقييم ادائها 

   :ةيتاآل الشُعب خالل من مهامه القسم يمارس ـ ثانيا             

   .االوسط والفرات الجنوبية المنطقة ـ أ                   

   .الوسطى المنطقة ـ ب                   

   . الشمالية المنطقة ـ جـ                     
  

   :االتية المهام المكتب نشاط تدقيق شعبة تتولى ـ١١ ـ المادة

   .التخصيصات سجل مع ومطابقتها المكتب موازنة تدقيق ـ أوال

 الـى  الترحيل وتدقيق للمدفوعات والتسوية الصرف سندات تدقيق ـ ثانيا         

  .المراجعة وميزان اذاالست وسجل اليومية سجل

   .القانون وفق االدارية واالوامر الرواتب قوائم تدقيق ـ ثالثا

 جـرد  لجـان  علـى  واالشراف الصندوق في للنقد المفاجئ الجرد ـ رابعا        

   .الفروقات معالجة ومتابعة الموجودات

   .الموقوفة الصكوك ومتابعة المصرف كشف مطابقة تدقيق ـ خامسا

   .تصفيتها اجراءات ومتابعة للمكتب والمدينة الدائنة الذمم تدقيق ـ اسادس        

  

يدير كل قسم من األقسام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  ـ  أوال ـ   ١٢المادة ـ  

موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل ومـن            

  .ذوي الخبرة واالختصاص 

ـ                  يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي    ثانياً 

موظف بعنوان رئيس مالحظين في االقل حاصل على شهادة جامعيـة           

  .أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص 
  

  .ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  ـ ١٣المادة ـ 
  

           فارس يوسف ججو                                                       

  وزير العلوم والتكنولوجيا                                                   



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( 3/8/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 


	����ت  

 ٢٠١٣لسنة  ) ٥ (من القانون رقم) ١٠(من المادة ) جـ(استناداً إلى أحكام البند     

   ٠ ٢٠٠٢لسنة ) ٣٥( لقانون الطرق العامة رقم األولقانون التعديل 
  

   :اآلتية التعليمات أصدرنا

  ٢٠١٥لسنة ) 1(رقم 

  تعليمات

  المحوريةباألثقالتشغيل محطات الوزن الخاصة 

  

 تسري هذه التعليمات على محطات الوزن التي تنشؤها الهيئة العامة للطرق ـ ١ المادة ـ

على جميع شبكات الجسور على الطرق العامة وطرق المرور السريع وو

  .الطرق في العراق
   

 للهيئة العامة للطرق والجسور احالة تشغيل محطات الوزن كافة او جزء  ـ٢المادة ـ 

 أموال وإيجار قانون بيع ألحكاممنها الى متعاقد من القطاع الخاص وفقاً 

  ٠ ٢٠١٣لسنة ) ٢١(الدولة رقم 
  

  يلتزم المتعاقد بتشغيل محطة الوزن بتوفير كادر متخصص وعلى   ـأوال ـ ٣ـ دة الما

   :اآلتيحسابه الخاص لكل وجبة وعلى النحو 

  ددالع                                  التخصص                         

   ١      فني تشغيل في غرفة السيطرة    ـ                       أ

   ٢ مراقب كابينة                          ـ                     ب 

  ٢         ـ مراقب ساحة                                     جـ 

  ١     اداري                               ـ                     د 

    ٢                                ـ حارس هـ                     

  ١                       ـ عامل تنظيف        و                   

من هذه ) اوال(  المنصوص عليها في البند األعدادللهيئة طلب زيادة  ـ ثانيا            

 . المادة وفقاً للحاجة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( 3/8/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 


	����ت  

 

  

  : يلتزم المتعاقد بما يأتي ـ أوال ـ ٤المادة ـ 

 تقديم خطاب ضمان بقيمة المحطة لصالح الهيئة العامة للطرق ـ   أ

ظة على والجسور قبل توقيع العقد لضمان حسن االداء والمحاف

   .المحطة

 صيانة محطة الوزن والميزان بصورة دورية وتسليم البناية  ب ـ

واالجهزة بعد انتهاء العقد بنفس الحالة التي تسلمها وفقاً للجرد 

   ٠ضر التسليم والتسلم المشترك ومح

حماية المحطة وتوفير المواد الالزمة للتشغيل واالدوات  جـ ـ 

   .االحتياطية لالجهزة الموجودة على حسابه الخاص

   ٠استيفاء اجور وزن من كل سيارة وفقا للقانون ـ د  

 تنفيذ عقد تشغيل المحطة وتسديد مبلغ التشغيل المتفق عليه في  هـ ـ

  ٠العقد 

   ٠يكون عقد تشغيل محطة الوزن سنوياً  ثانيا ـ

يعد المتعاقد مخال بالعقد عند ثبوت عدم  التزامه باجراءات الوزن او ثالثا ـ 

عدم تنفيذه الي التزام من التزامات العقد االخرى ويعد العقد مفسوخاً 

   ٠بدون حاجة الى انذار او اللجوء للقضاء 

بسحب مبلغ خطاب الضمان عند  تقوم الهيئة العامة للطرق والجسور رابعا ـ

   ٠اخالل المتعاقد بالعقد وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 
  

تحصلة عن تشغيل محطات الوزن الخاصة باالثقال ستؤول جميع المبالغ الم ـ ٥المادة ـ 

   ٠المحورية في بغداد والمحافظات الى الخزينة العامة للدولة 

  

ام اثنين من ضباط المرور لتطبيق االحك) ٢(سيب تقوم وزارة الداخلية بتن ـ ٦المادة ـ 

من قانون ) ١٥(من المادة ) رابعا( والبند )١٤(المنصوص عليها في المادة 

    ٠ ٢٠٠٢لسنة ) ٣٥(قم الطرق العامة ر



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( 3/8/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 


	����ت  

  

 تتولى الهيئة العامة للطرق والجسور بيع المواد الزائدة عن الحموالت  ـ٧ادة ـالم

لة تركها من المخالفين بالمزايدة العلنية بعد  المقررة قانوناً في حاواألوزان

) ١٥(ثالثين يوماً من تاريخ المخالفة للمواد غير سريعة التلف و) ٣٠(

  ٠خمسة عشر يوماً للمواد سريعة التلف وفقاً للقانون 
  

  ٠ـ  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ٨ المادة ـ

 

 

      طارق كطيفة الخيكاني                                                

      وزير االعمار واالسكان                                               
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

) المنحلة(الف المؤقتة من أمر سلطة اإلئت) ٧(من القسم ) ٢(استنادا الى احكام الفقرة     

من ) ١١(والمادة ) ٨(من المادة ) اوال(من البند ) ت( والفقرة ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(رقم 

  . ٢٠١٢لسنة ) ١٣(ياحة واآلثار رقم قانون الس
  

  : التعليمات اآلتية أصدرنا

  ٢٠١٥لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات

  تشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة السياحة واآلثار ومهامها
  

ـ يدير مكتب المفتش العام في وزارة السياحة واآلثار موظف بعنـوان   أوال ـ ١ـ لمادة  ا

  .مفتش عام يعين وفقا للقانون 

 للمفتش العام معاون بعنوان معاون مفتش عام حاصل علـى شـهادة             ـ  ثانيا             

   .واالختصاص في األقل ومن ذوي الخبرة أوليةجامعية 
  

  :كتب المفتش العام من التشكيالت اآلتية  يتكون مـ ٢المادة ـ 

  ٠ـ قسم الشؤون القانونية والتحقيقات  أوال

  ٠ـ قسم التفتيش ثانيا

 ٠ـ قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  ثالثا

  ٠ـ قسم التخطيط والتدريب وتقييم األداء رابعا

  ٠ـ قسم الموارد البشرية  خامسا

  ٠ـ قسم الشؤون المالية سادسا

  ٠لخط الساخنـ شعبة ا سابعا

  ٠ثامنا ـ سكرتارية مكتب المفتش العام 
  

  :ـ يتولى قسم الشؤون القانونية والتحقيقات المهام اآلتية  أوالـ  ٣ ـالمادة 

ـ   المتعلقة بأعمال الغش وهدر المال العـام  اتواإلخبار تلقي المعلومات              أ 

ات الالزمة في   وإساءة استخدام السلطة ، والتحقيق فيها وتقديم التوصي       

  .شأنها وفقا للقانون 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

  ٠ تقديم اإلستشارات القانونية في المسائل المعروضة عليه             ب ـ

ـ متابعة القضايا المتعلقة بالفساد اإلداري والمـالي مـع تـشكيالت    ـ  ج

 ٠الوزارة 

  ٠ـ متابعة القضايا المعروضة امام المحاكم  د

  ٠ا ارشفة اعمال القسم الكترونيـ   هـ 

  :ـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية           ثانيا

  ٠ـ التحقيق والتحري            أ 

  ٠ـ الشؤون القانونية  ب          

  ٠           جـ ـ المتابعة واألرشفة األلكترونية
 

  : يتولى قسم التفتيش المهام اآلتية  ـ اوالـ ٤  ـالمادة

تيشية لدوائر مركز الوزارة والتشكيالت التابعة لها في  الزيارات التف          أ ـ

  ٠المحافظات 

 اعداد تقارير الزيارات التفتيشية ومتابعة معالجة ما جاء فيها من           ب ـ

  ٠مالحظات وسلبيات 

 ٠ اعداد التقارير الفصلية المتعلقة بنشاط القسم ـ    جـ 

  ٠ـ مسك السجالت الخاصة بالقسم      د

ـ دراسة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والشكاوى التي تحال من              هـ

  .الدوائر ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات المناسبة في شأنها 

  ٠ـ ارشفة اعمال القسم الكترونيا     و

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  ـ          ثانيا

  ٠ـ التفتيش المركزي          أ 

 ٠ التفتيش السياحيب ـ             

  ٠      جـ ـ التفتيش التراثي واآلثاري

  ٠ـ المتابعة واألرشفة األلكترونية       د

  

 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

  :ـ يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المهام اآلتية  ـ اوال٥ ـالمادة 

تدقيق المعامالت اإلدارية ومراجعـة العمليـات المحاسـبية وفـق                    أ ـ  

  ٠لمعايير اإلدارية والمحاسبية المعتمدة الضوابط وا

ـ         اإلجابة على المالحظات الواردة بتقارير ديـوان الرقابـة الماليـة             ب 

  . الخاصة بالوزارة وتشكيالتها ومتابعة تنفيذها 

ـ تدقيق الحسابات قبل الصرف وموازين المراجعة الشهرية لمكتـب  ـ                ج

 . المفتش العام 

ـ  القيام بالزيارات الميدانية لدوائر مركز الوزارة والتشكيالت التابعة                         د 

  ٠لها وتدقيق اعمالها ومشاريعها ورفع التقارير بنتائج الزيارة 

ـ تدقيق مخازن الوزارة واجراء الجرد المفاجئ لها ومطابقة المواد           ـه              

  ٠ديد الفروقات المخزونة مع ارصدتها الدفترية وتح

  :ـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  ثانيا

  ٠ـ التدقيق الداخلي              أ 

  ٠ـ التدقيق الخارجي              ب 

  ٠ األرشفة األلكترونيةـ              جـ 
 

  : يتولى قسم التخطيط والتدريب وتقييم األداء المهام اآلتية  ـ اوالـ ٦المادة ـ 

  ٠ـ اعداد الخطة السنوية للمكتب ومتابعة تنفيذها               أ 

  ٠ متابعة خطة عمل الوزارة والتشكيالت التابعة لها               ب ـ

 ٠              جـ ـ تنظيم اإلحصاءات واعداد التقارير الدورية بنشاط المكتب

 الـوزارة والتـشكيالت     ـ جرد واحصاء عدد القوى العاملة في مركـز                       د

  . التابعة لها في ضوء خطة الوزارة 

              هـ ـ اعداد خطة لتدريب وتأهيل موظفي المكتب كل حسب اختصاصه ،  

  ٠ومتابعة تنفيذها 

ـ تقييم اداء الموظفين في مركز الوزارة والتشكيالت التابعة لها وفقـا                           و

  .للمعايير المعتمدة 
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 )١٥( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

  :ـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية       ثانيا        

  ٠ـ التخطيطأ 

  ٠ـ التدريبب 

  ٠    جـ ـ تقييم األداء
 

  : يتولى قسم ادارة الموارد البشرية المهام اآلتية  ـأوال ـ ٧المادة ـ 

ـ تنظيم األعمال اإلدارية من تسلم وتسليم للبريـد الـصادر والـوارد    أ  

  ٠تشكيالت المكتب حسب اإلختصاص وتسجيله وتوزيعه على 

  ٠ـ مراقبة دوام موظفي المكتب ب 

جـ ـ اجراء معامالت الموظفين المتعلقة بالخدمـة الوظيفيـة وتنظـيم     

 ٠شؤونهم

  ٠ د ـ تأمين احتياجات المكتب من المواد والتجهيزات 

  ٠ـ أرشفة األضابير الشخصية لمنتسبي المكتب هـ

  ٠ى العاملة في المكتب  مسك سجل باعداد المالكات والقوـو

  :ـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية              ثانيا

  ٠ األفراد            أ ـ

  ٠ـ المالك          ب 

 ٠    جـ ـ األضابير

  ٠ـ الصادرة والواردة     د

  ٠        هـ ـ المتابعة واألرشفة األلكترونية
  

  : المالية المهام اآلتية ـ يتولى قسم الشؤون  ـ اوال٨ ـالمادة 

  ٠ اعداد الموازنة السنوية التخمينية للمكتب أ ـ

  ٠ب ـ تنظيم الرواتب وسندات الصرف 

 ٠ اجراء القيود وتهيئة واعداد الحسابات  ـجـ

  ٠ تنظيم المصروفات وبيان توفر التخصيص الماليـد 

 تنظيم األمور المالية والحسابية للمكتـب ومتابعتهـا مـع وزارة    ـهـ  

  ٠المالية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  ـ              ثانيا

  ٠ الرواتب             أـ

  ٠ـ الموازنة                 ب 

 ٠ النفقاتـ    جـ 

  ٠ الصندوق    دـ

  ٠ـ المخزن    هـ
  

 عن  ـ تتولى شعبة الخط الساخن والشكاوى تلقي اإلخبارات والشكاوى الواردة ٩المادة ـ  

طريق خطوط الهاتف او البريد األلكتروني او مباشرة وتسجيلها بالشكل الذي           

يضمن عدم الكشف عن هوية المخبر وعرضها على المفتش العـام ألتخـاذ             

  . اإلجراءات الالزمة في شأنها وإبالغ مقدم الشكوى بنتيجتها 
  

  : المهام اآلتية ـ تكون سكرتارية مكتب المفتش العام بمستوى شعبة وتتولى١٠المادة ـ 

  ٠ـ تنظيم البريد الخاص بالمفتش العام  اوال

  ٠ـ تنظيم مواعيد اجتماعات ومقابالت المفتش العام  ثانيا

   ٠ تبليغ توجيهات المفتش العام ومتابعة تنفيذها ـثالثا

ـ رابعا  تنظيم العالقات العامة للمكتب وابراز دوره في مكافحة الفساد المالي  

  ٠ اإلعالميةواإلداري بالوسائل

  ٠ـ تنظيم شؤون حمايات المكتب  خامسا             
  

ـ يدير كل قسم من األقسام المنصوص عليها فـي هـذه التعليمـات     أوال ـ ١١المادة ـ  

موظف في الدرجة الثالثة في األقل حاصل على شـهادة جامعيـة            

  .اولية في األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص 

) اوال( كل قسم من األقسام المنصوص عليها في البند          ـ يعاون مدير   ثانيا      

من هذه المادة موظف في الدرجة الرابعة في األقل حاصل علـى            

  .شهادة جامعية اولية في األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  ������ت

ـ  يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمـات              ثالثا     

ل حاصل على شهادة جامعية     موظف في الدرجة الخامسة في األق     

  .اولية في األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص 

  

  .  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ـ ١٢المادة ـ 

 

  عادل فهد الشرشاب                                                 

 ر السياحة واالثاروزي                                                 
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 )١٨( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  بيـان
  

 ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(كتاب العدول رقم المن قانون ) سادساً/٥( المادة ألحكاماستناداً     

   -: تقرر ما يأتي ،لعامة ولمقتضيات المصلحة ا

  

ة مع دائرة كاتب عدل سوق الشيوخ التابعتين لمحافظة يالفضل دائرة كاتب عدل دمج -أوالً

   .ذي قار
  

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

   

  

  

  الدكتـور                                                         

  حيـدر الزاملـي                                                          

  وزيـر العدل                                                          

                                                           ١٣/٧/٢٠١٥    
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 )١٩( ٣/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٤  العدد–الوقائع العراقية 

  إ����ت

        

 

  النـإع
  

وجماعته بتأسيس ) إبراهيمفراس رجاء ( من قبل السيد إلينابناء على الطلب المقدم     

 إلى وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستناداً كانيةإسجمعية تعاونية 

   . النافذ قررناالمعدل ١٩٩٢ لسنة ١٥من قانون التعاون رقم ) الثامنة(المادة 

 في محافظة البصرة سكانإلل التعاونية  الخيرات باسم جمعيةإسكانيةتأسيس جمعية تعاونية 

   .البصرةمقرها في محافظة 

 

 
  

  

  محمد طارق كريم                                                        

  العام للتعاونتحاد الرئيس ا                                                         

  



                              
          

  الفهرس 

 الصفحة الموضوع الرقم

  مراسيـم جمهورية 

تعيين السيد رشدي محمود رشيد العاني سفيراً مقيماً ومفوضاً  41

 السعوديةورية العراق لدى المملكة العربية فوق العادة لجمه

1 

  ةـ داخليةـأنظم 

 ٢ مكتب المفتش العام في وزارة العلوم والتكنولوجيام الداخلي لالنظا ١

  تعليمـات 

 ٩ تشغيل محطات الوزن الخاصة باألثقال المحورية ١

 ١٢ اتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة السياحة واآلثار ومهامه ١

  بيـانـات 

دمج دائرة كاتب عدل الفضلية مع دائرة كاتب عدل سوق الشيوخ  -

  التابعتين لمحافظة ذي قار

 

١٨ 

  اتـإعالن 

 ١٩ تأسيس جمعية الخيرات التعاونية لإلسكان في محافظة البصرة  -
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