
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

                                محتويات
  العدد                                   

                              ٤٤٧٨   
  د

  

  

 

 ة ـم جمهوريـمراسي. 

  ٤(رقـم  نـة المسنيـرعايدور ام ـث لنظـل الثالـالتعدينظـام (

 )١٧(م ــوزراء رقـس الـرار مجلـ الصـادر بق١٩٨٥ة ـلسنـ

  .٢٠١٨ة نــلس

 ة ـة الحمايـالت هيئـات تشكيـام وتقسيمـلمه يـام الداخلـالنظ

  .٢٠١٨ة ــلسن )١(م ــرق ةـاالجتماعي

 
 

   والخمســـــونالتاسعةة  السنــــ  م ٢٠١٨   آانون الثاني٢٢ /هـ١٤٣٩ جمادى االولى ٤  ٤٤٧٨ العدد                        

٤٤٧٨٤١٤٣٩/٢٢٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
               

الصفحة الموضوع الرقم
 

  مراسيم جمهورية  
  

 

 ١  احالة السفير غازي طاهر خالد الى التقاعد  ٢

السيد جابر حبيب جابر سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق تعيين  ٣

  دة لجمهورية العراق لدى جمهورية النمساالعا
 

٢  

السيد خليل اسماعيل عبد الصاحب الموسوي سفيرًا تعيين  ٤

  مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى اليابان 
  

٣ 

ين السيد ماجد عبدالرضا حسن سفيرًا مقيمًا ومفوضًا يعت ٥

  ةفوق العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية التونسي
  

٤ 

ن السيد احمد آمال حسن الكمالي سفيرًا مقيمًا ومفوضًا يعيت  ٦

  فوق العادة لجمهورية العراق لدى مملكة السويد

٥  

   

  راراتـق
 

قرار مجلس الوزراء باصدار نظام التعديل الثالث لنظام دور  ١٧

  رعاية المسنين

٦ 

   

 أنظمــة
 

   )٤(رقم رعاية المسنين دور نظام التعديل الثالث لنظام  ١

  ١٩٨٥لسنة 

٧ 

 

 
  

  انظمة داخلية
 

 

ة الحماية ئالنظام الداخلي لمهام وتقسيمات تشكيالت هي ١

 االجتماعية

٨ 

 



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  مرسوم جمهوري

  )٢(رقم 
  

من المادة ) اوًال(من الدستور والبند ) ٧٣(ادة من الم) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

   . ٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ١٤(

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

   . غازي طاهر خالد الى التقاعد يحال السفير: أوًال
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

  .  وُينشر في الجريدة الرسمية٣١/١٢/٢٠١٧ من تاريخ  اعتبارًاينفذ هذا المرسوم :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩ من شهر ربيع الثاني لسنة الرابع عشرآتب ببغداد في اليوم 

   ميالديــة  ٢٠١٨ مـن شهـر آانـون الثـاني لسنــة يـانـالثالموافـق لليـوم 

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٣(رقم 
  

وبناًء على ما عرضه وزير من الدستور ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(استنادًا إلى أحكام البند    

  . الخارجية
  

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى  جابر حبيب جابرالسيد يعين : أوًال

   . جمهورية النمسا
  

  . على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم :ثانيًا
  

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

  

  . هجرية ١٤٣٩ لسنة نيربيع الثا من شهر سابع والعشرينآتب ببغداد في اليوم ال

  ة  ــ ميالدي٢٠١٨ة ــ لسنثـاني الونـ آانرـن شهـ مالخـامس عشـروم ـق لليـالمواف

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  رسوم جمهوريم

  )٤(رقم 
  

من الدستور وبناًء على ما عرضه وزير ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

  .الخارجية 
  

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

الصاحب الموسوي سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة  يعين السيد خليل اسماعيل عبد: أوًال

  . لجمهورية العراق لدى اليابان 
   

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

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

  

  . هجرية ١٤٣٩آتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 

  ميالديــة   ٢٠١٨الموافـق لليـوم الخـامس عشـر مـن شهـر آانـون الثـاني لسنــة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٥(رقم 
  

ناًء على ما عرضه وزير من الدستور وب) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

  .الخارجية 
  

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

 سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق ماجد عبدالرضا حسنيعين السيد : أوًال

   . جمهورية التونسيةلدى ال
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

  . ُينشر في الجريدة الرسميةينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه و :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩آتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 

   ميالديــة  ٢٠١٨الموافـق لليـوم الخـامس عشـر مـن شهـر آانـون الثـاني لسنــة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٦(رقم 
  

من الدستور وبناًء على ما عرضه وزير ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

  .الخارجية 
  

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

مالي سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية يعين السيد احمد آمال حسن الك: أوًال

  . العراق لدى مملكة السويد 
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

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

  

  . هجرية ١٤٣٩آتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 

   ميالديــة  ٢٠١٨ عشـر مـن شهـر آانـون الثـاني لسنــة ـابعالموافـق لليـوم الس

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             

  



  
  

  
  قـرارات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ١٧(رقم 

  

،  ٢٦/١٢/٢٠١٧أريخ ـدة بتـن الُمنعقـيسخمة الـه االعتياديـوزراء بجلستـس الـرر مجلـق    

  :ا يأتي ـم

 المسنيـن ةـام دور رعايـث لنظـل الثالـالتعديام ـنظ،  ٢٠١٨ة ـلسن) ١(م ـام رقـظـ الندارـإص   

          ادة ـ الممـاأحك ـىإلادًا ـ استن ،ةـدولـس الـه مجلــذي دققـ ال١٩٨٥لسنــة ) ٤(رقـم 

الرعاية ون ـانـن قــم) اوًالد ــالبن/ ١٠٥(ادة ــ والم ،ورــلدستن اـم) ًاـد ثالثـالبن /٨٠(

   .١٩٨٠لسنة ) ١٢٦( رقم االجتماعية

  

  

  مهدي محسن العالق. د                                                 

   العام لمجلس الوزراء وآالةاألمين                                                

                                                 ١٤/١/٢٠١٨  



  
  

  
  انظمة

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  مجلس الوزراء

        ادةـالم نـم)  أوًال(د ـلبنوا ورـالدست نـم) ٨٠ (ادةـن المـم) ًاـثالث( دـالبن امـأحك ىـ إلادًاـ  استن

   ١٩٨٠  لسنة )١٢٦( االجتماعية رقم الرعاية قانون  من)١٠٥ (

  ــ:اآلتي   صدر النظام
  ٢٠١٨لسنة  ) ١( رقم 

  نظــام

  التعديل الثالث لنظام دور رعاية المسنين

  ١٩٨٥لسنة ) ٤( رقم 
   

 ١٩٨٥لسنة ) ٤( المسنين رقم من نظام دور رعاية) األولى( يلغى نص المادة ــ ١ ــالمادة 

  : ويحل محله ما يأتي 

 تتولى المحافظة إنشاء دور رعاية المسنين وإدارتها بالتنسيق بينها ولى ــ          المادة األ

  . ودائرة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
  

  ـــ: يأتي من النظام ويحل محله ما) الرابعة(من المادة ) ثانيًا(  يلغى نص البند ــ٢ــالمادة 

 للمحافظ قبول المسن في الدار لظروف انسانية تستدعي ذلك استثناًء من ــ           ثانيًا

من هذه المادة ) أوًال(من البند ) ب(شرط العمر المنصوص عليه في الفقرة 

  . خمس سنوات للذآور واالناث ) ٥(على أال يزيد فرق العمر على 
  

  : لها ) رابعًا(من النظام ويكون البند ) السابعة( المادة   يضاف ما يأتي إلىــ ٣ـ ـالمادة 

 اذا تكرر عدم عودة المسن الى الدار لمرتين بعد انتهاء االجازة الممنوحة له ـــ           رابعًا

  .عشرة أيام دون عذر مشروع) ١٠(لمدة تزيد على 
  

  .مية ينفذ هذا  النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرســ ٤ـ  ـالمادة 

  حيدر العبادي. د                                                            

  رئيـس مجلـس الــوزراء                                                               
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)٨( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

) ١١(االجتماعية رقم من قانون الحماية ) ٥(من المادة ) رابعًا(استنادًا الى احكام البند      

من قانون استحداث التشكيالت االدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) ٢( والمادة ٢٠١٤لسنة 

  .٢٠١١لسنة ) ١٢(رقم 
  

  :صدر النظام الداخلي االتي

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 

  النظام الداخلي

  لمهام وتقسيمات تشكيالت هيئة الحماية االجتماعية
  

  :ية االجتماعية من التشكيالت االتية تتكون هيئة الحما-١- المادة 

  .دائرة الحماية االجتماعية: اوًال  

  .رأةـة للمـة االجتماعيـرة الحمايـدائ: ثانيًا  

  .الدائرة القانونية واالدارية والمالية: ثالثًا  

  .ةـة االجتماعيـدوق الحمايـصن: رابعًا         

  .اتـا المعلومـز تكنولوجيـمرآ:  خامسًا        

  .قسم التدقيق والرقابة الداخلية:   سادسًا       

  .نــؤون المواطنيــم شـقس: سابعًا         

  .ةـط والمتابعـم التخطيـقس: ثامنًا         

  .ات ــم العالقـقس: تاسعًا         

  .مكتب رئيس الهيئة:  عاشرًا        
  

  :م االتيةتتولى دائرة الحماية االجتماعية المها:  اوال -٢- المادة 

تقديم االعانات والخدمات االجتماعية للمشمولين بالقانون ممن هم دون ــ أـ

  .مستوى خط الفقر الذي تحدده وزارة التخطيط 

التنسيق مع الوزارات والجهات االخرى ومراآز البحوث في الجامعات في ـ ـب ـ

  .شأن اعداد الدراسات ذات العالقة بالبحث االجتماعي

وجيهات الخاصة بعمل البحث االجتماعي وتطويره وتنفيذ الخطط اصدار التجـ ــ 

  .الخاصة به
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)٩( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

مراقبة وتقويم اداء الباحثين االجتماعيين واعداد التقارير والمقترحات الخاصة د ــ 

  .بتطوير عملهم

تزويد قسم التخطيط والمتابعة في الهيئة بالمعلومات الخاصة بالبحث هــ ــ 

  .االجتماعي

ساعدة للمشمولين بالقانون في الحصول على فرص العمل او تقديم المو ـــ 

  .القروض القامة المشاريع المدرة للدخل

تقديم الخدمات في مجاالت التربية والتعليم والصحة والسكن وبرامج رعاية ز ـــ 

  .االسرة

تسلم طلبات ووثائق المواطنين المتقدمين للشمول باالعانة وتدقيقها واجراء ح ـــ 

جتماعي الميداني بما في ذلك ملئ االستمارة الخاصة بالتقديم البحث اال

  .والتعاون مع متغيرات واقع المشمولين وانجاز البيان السنوي وتدقيقه

  .حفظ الوثائق الخاصة بالمشمولين وادامتها وارشفتها وتحديثهاطـ ـــ 

  .انجاز االعمال القانونية الخاصة بالدائرة ومتابعتها ي ـــ 

 االحتياجات المالية للدائرة وادراجها ضمن موازنة الهيئة واعداد تحديدك ـــ 

آشوفات المصاريف الشهرية واحتساب وصرف رواتب واجور العاملين 

  .وتدقيقها في ضوء تعليمات الموازنة وتنفيذ االوامر الصادرة من الهيئة

انة االبنية  تحديد احتياجات الدائرة واعداد الخطة السنوية للصيانة بما فيها صيل ـــ

والمكائن والمعدات والمرآبات وتنظيم اعمال الدفاع المدني ومتابعة عمل 

  .االستعالمات

 تدقيق النفقات و اجراءات الصرف والتسوية والموازين الشهرية والسنوية م ـــ

ورواتب الموظفين والمتعاقدين والعاملين باجور يومية بالتنسيق مع الدائرة 

  .لماليةالقانونية واالدارية وا

اقتراح خطة عمل الدائرة السنوية ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير الشهرية ن ـــ 

والفصلية والسنوية الخاصة بنشاطات الدائرة وبالتنسيق مع قسم التخطيط 

  .والمتابعة في الهيئة
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)١٠( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

متابعة عمل اقسام الحماية االجتماعية في بغداد والمحافظات وتوفير س ـــ 

ورية النجاح عملها والتنسيق بينها وبين دوائر واقسام المستلزمات الضر

  .مرآز الهيئة

  :تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية: ثانيًا

  :قسم البحث االجتماعي ويتكون من  الشعب االتية أ ـــ 

  .البحث الميدانيــ ١

  المتابعة ــ ٢

  التقييمــ ٣

  :الشعب االتية قسم الخدمات االجتماعية ويتكون من ب ـــ

  .التدريب والتأهيلــ ١

  .التشغيل والقروضــ ٢

  .رعاية االسرةــ ٣

  .الرصد واالستهدافــ ٤

  : اقسام الحماية االجتماعية في بغداد والمحافظات وتتكون من الشعب االتية ـــج

  .اللجان الفرعية ــ ١

  .االرشيفــ ٢

  .البحث والخدمة االجتماعيةــ ٣

  .الحاسبةــ ٤

  .سابات والتدقيقالحــ ٥

  .القانونيةــ ٦

  .الموارد البشريةــ ٧

  .استرداد المبالغــ ٨
  

تتولى دائرة الحماية االجتماعية للمرأة المهام المنصوص عليها في البند  : اوًالـــ٣ـــالمادة 

  .من هذا النظام الداخلي) ٢(المادة  من) اوال(

من ) ثانيًا(ليها في البند تتكون الدائرة من ذات التشكيالت المنصوص ع :ثانيًا

  .                 من هذا النظام الداخلي) ٢(المادة 
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)١١( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  : تتولى الدائرة القانونية واالدارية والمالية المهام التالية- اوًال-٤- المادة 

ابداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليها الخاصة بالهيئة أ ــ 

  .ودوائرها

تفاقيات والتوصيات الخاصة بمنظمات العمل العربية اعداد مشاريع االب ــ 

والدولية ذات العالقة باختصاصات ومهام الهيئة وابداء الرأي في شأن ما يرد 

  .منها الى الهيئة بالتنسيق مع قسم العالقات 

اتخاذ االجراءات الالزمة بخصوص تنفيذ االتفاقيات التي تكون جمهورية جـ ــ 

صيات الخاصة بالمنظمات العربية والدولية ومتابعة العراق طرفًا فيها والتو

  .تطبيقها واعداد التقارير الخاصة به

  .دراسة وصياغة مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئةد ــ 

تمثيل الهيئة امام المحاآم واللجان القضائية والتحقيقية في جميع االعمال هــ ــ 

  .يالتهاالتي لها عالقة بالهيئة وتشك

متابعة تنفيذ القرارات واالحكام الصادرة من المحاآم لدى دوائر التنفيذ وـــ 

  .المختصة

  .ابداء الرأي في اجراءات المناقصات وشروطها قبل االعالن عنهازــ 

  .تنظيم العقود الخاصة بدوائر الهيئة وتدقيقها ح ــ 

  .ة نشر ثقافة حقوق االنسان بالتنسيق مع الجهات المختصط ــ 

ادارة وتنظيم شؤون الموظفين واعداد المالك وتطبيق قوانين الخدمة ي ــ 

  .والمالك والتقاعد واالنضباط واالنظمة والتعليمات المتعلقة بها

تنظيم الملفات الشخصية للموظفين وتحديث المعلومات والحفاظ على ك ــ 

  .وثائقها

  .الموظفيناالشراف على اعمال االليات وصيانتها وخطوط نقل ل ــ 

متابعة اعمال الدفاع المدني في مقر الهيئة والتشكيالت التابعة لها وتأمين م ــ 

  .سالمة واالمان فيهاالمتطلبات 

تنظيم الدورات التدريبية لموظفي الهيئة والمشارآة في الدورات التدريبية ن ــ 

  .التي تقام خارج العراق بالتنسيق مع قسم العالقات 
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)١٢( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  .عمل البدالة واالستعالماتاالشراف على س ــ 

  .االشراف على صيانة المباني التابعة للهيئةع ــ 

  .اعداد الموازنة التخمينية والحسابات الختامية للهيئة ومتابعة تنفيذهاف ــ 

اجراء العمليات المالية والمحاسبية وفقًا للقوانين واالنظمة والتعليمات ص ــ 

  .الت الخاصة بذلكالمالية والمحاسبية النافذة ومسك السج

  .االشراف على مخازن الهيئة وتأمين احتياجاتهاق ــ 

ت واالجور وجميع المصروفات أتنظيم جداول الرواتب والمخصصات والمكافرــ 

  .ومسك السجالت االصولية الخاصة بها

متابعة المنح والتبرعات المقدمة من الغير واستحصال الموافقات االصولية ش ــ 

  . المراسالت الخاصة بذلك مع وزارة الماليةفي شأنها واجراء

  :تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية :ثانيًا

  :قسم الشؤون القانونية ويتكون من الشعب االتيةأ ــ 

   .العقودــ ١

  .حقوق االنسان ــ ٢

  .التحقيق والدعاوى ــ ٣

  .التشريعات واالتفاقيات ــ ٤

  .االستشارات والعقارات ــ ٥

  : قسم الموارد البشرية ويتكون من الشعب االتيةب ــ 

  .شؤون الموظفينــ ١

  .المالكــ ٢

  .التقاعدــ ٣

  .التدريب والدراسات ــ ٤

  .االضابير الشخصيةــ ٥

  : قسم الشؤون المالية ويتكون من الشعب االتية- ج

  .الموازنةــ ١

  .الرواتبــ ٢

  .المقبوضاتــ ٣
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)١٣( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  .المصروفاتــ ٤

  .المخازنــ ٥

   قسم الخدمات والصيانة -د

  .االلياتــ ١

  .الدفاع المدنيــ ٢

  .االرشيفــ ٣

  .االستعالماتــ ٤

  .الصيانة واالنشاءاتــ ٥
  

  :يتولى صندوق الحماية االجتماعية المهام االتية:  اوال-٥- المادة 

متابعة وتدقيق وصرف مبالغ االعانات االجتماعية واتخاذ االجراءات الالزمة أ ــ 

  .هافي شأن

  .اعداد الموازنة التخمينية السنوية و موازين المراجعة الشهرية للصندوقب ــ 

  .مسك السجالت المحاسبية وتدقيقهاج ــ 

  .تدقيق الموازين الشهرية والتخمينية الخاصة باالعاناتد ــ 

  .متابعة تقارير الجهات الرقابية واالجابة عليهاهــ ــ 

والتقارير واالنشطة االستثمارية المعدة من تدقيق استثمار اموال الصندوق وــ 

  .قسم االستثمار

من ) اوال(استحصال مبالغ االيراد من الجهات المنصوص عليها في البند زــ 

  .٢٠١٤لسنة ) ١١(من قانون الحماية االجتماعية رقم ) ١٩(المادة 

 توفير البيانات الخاصة بااليرادات المقبوضة وارسالها الى االقسام ذاتح ــ 

  .العالقة في الهيئة

ل الهيئة وبالتنسيق مع دوائر استرداد المبالغ من المتجاوزين على امواط ــ 

اقسام الهيئة المعنية وتنظيم الوصوالت الخاصة بالقبض وايداعها وفق و

  .االصول المحاسبية

اعداد الدراسات والبحوث والتقارير في شأن استثمار اموال الصندوق ي ــ 

  .لة والمخاطر المحتم
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)١٤( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  .اعداد التقارير الخاصة باالنشطة االستثمارية وعرضها على مجلس االدارةك ــ 

  .التنسيق مع وزارة المالية في شأن تخصيص مبالغ االعانات وتعزيزهال ــ 

  .تثمار الخاصة بالصندوق المبرمة وفق القانون متابعة عقود االسم ــ 

لمصروفة ومتابعة الخطة تنظيم استمارات الصرف و التسوية للمبالغ ان ــ 

  .المالية واعداد البيانات الخاصة بمصاريف الصندوق والتقرير السنوي

  : يمارس الصندوق مهامه من خالل التشكيالت االتية:ثانيا

  : االتيةمالية واالعانات ويتكون من الشعبقسم الشؤون الأ ــ 

  .الموازنة ــ ١

  .االعاناتــ ٢

  .الحساباتــ ٣

  .العانات ويضم شعبة التدقيق قسم تدقيق اب ــ

  :قسم االيرادات ويتكون من الشعب االتيةج ــ 

  .البيانات ــ ١

  .استرداد المبالغــ ٢

  .المقبوضاتــ ٣

  : قسم االستثمار ويتكون من الشعب االتية-د

  .ادارة االستثمارــ ١

  .المتابعةــ ٢

  .تقويم المخاطرــ ٣

  .االحصاءــ ٤
  

  :ى مرآز تكنولوجيا المعلومات المهام االتية يتول- اوًال-٦-    المادة 

مكننة اعمال الهيئة وتصميم االنظمة والبرامج الخاصة بقواعد البيانات أ ــ 

  .والعمل على تحديثها وتطويرها وارشفتها

  .ادارة االنظمة وقواعد البيانات وتحديثهاب ــ 

  .ادارة المخاطر لتطبيقات االنظمة وقواعد البياناتج ــ 



  
  

  
  أنظمة داخلية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

جيل البيانات الخاصة بالمستفيدين وما يحصلون عليه من مساعدات تسد ــ 

الحماية االجتماعية بجميع انواعها وتحديثها من خالل ربطها بقواعد 

  .البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات المحددة في القانون

اعداد وتنظيم قوائم االعانات الخاصة بالمستفيدين وتدقيقها الكترونيًا في هـ ــ 

  .اتها المحددة في بغداد والمحافظات وارسالها الى الصندوق لصرفهااوق

متابعة تسلم المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية وغير الحكومية وــ 

التي تتعلق بما صرفته او تصرفه من اعانات او خدمات اجتماعية نقدًا او 

  .عينًا الي فرد أو اسرة وحسب ما متوفر لدى تلك الجهات

  .داد وتنصيب الشبكات وصيانتها وادارتها وادامتهااعزــ 

  .صيانة الحاسبات واالجهزة الملحقة بهاح ــ 

توفير البيانات والمؤشرات التي تحتاجها الهيئة في وضع سياستها طـ ــ 

  .واجراءاتها بصورة دورية

لخاصة بالشمول بالتنسيق مع اعداد نموذج استمارة البحث االجتماعي اي ــ 

  .يئة ووزارة التخطيط الهدوائر

 مع دوائر واقسام لتنسيقاعداد االستمارة الخاصة بالبيان السنوي باك ــ 

  .الهيئة المعنية
  

  :يتولى المرآز مهامه من خالل التشكيالت االتية :ثانيًا

  :قسم االنظمة وقواعد البيانات ويتكون من الشعب االتيةأــ 

  .االنظمةــ ١

  .قواعد البياناتــ ٢

  . قوائم االعاناتتنظيمــ ٣

  .شؤون المحافظاتــ ٤

  :قسم الصيانة وادارة الشبكات ويتكون من الشعبتين االتيتينب ــ 

   .الشبكاتــ ١

   .الصيانةــ ٢
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)١٦( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  :كترونية ويتكون من الشعبتين االتيتين ل قسم االرشفة اال-ج 

  .ادخال البيانات ــ ١

   .االرشفةــ ٢
  

  :والرقابة الداخلية المهام االتية  يتولى قسم التدقيق - اوال-٧ - المادة

  .متابعة تنفيذ القوانين والتعليمات المالية والمحاسبيةأ ــ 

معالجتها بالتنسيق ومتابعة تنفيذ مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي ب ــ 

  .مع الدوائر المعنية

ة تدقيق مستندات الصرف والقيود والسجالت الحسابية والمخزنية المختلفج ــ 

  .لدوائر الهيئة وفروعها

  .التبليغ عن اية مخالفات بموجب تقرير مفصلدــ 

تدقيق قوائم الجرد السنوي واجراء الجرد المفاجئ واالعتيادي ومطابقة هـ ــ 

  .النتائج مع السجالت المخزنية

  .المشارآة في اللجان ذات الصفة المالية والرقابيةوــ 

  :الشعب االتيةيمارس القسم مهامه من خالل  :ثانيًا

  .التدقيقــ ١

  .الرقابةــ ٢

  .المتابعةــ ٣
  

  : يتولى قسم شؤون المواطنين المهام االتية-اوال-٨- المادة

تسلم شكاوى المواطنين ودراستها وعرضها على رئيس الهيئة الحالتها الى أ ــ 

  .الدوائر المختصة التخاذ مايلزم بشأنها ومتابعتها وتبليغهم بنتائج طلباتهم

  .اعداد قاعدة بيانات للشكوى المقدمة ونتائجهاـ ب ـ

تسلم الشكاوى والطلبات والمراسالت الواردة للهيئة وفروعها الخاصة ج ــ 

  .بشؤون المواطنين ومتابعتها واالجابة عنها

آشف المعوقات في االجراءات االدارية من خالل تحليل شكاوى وطلبات دــ 

  .المواطنين واقتراح المعالجات
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)١٧( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: ثانيًا

  .الشكاوى ــ ١

  .المتابعةــ ٢

  .الرشفة االلكترونيةــ ا٣
  

  :يرتبط قسم التخطيط والمتابعة برئيس الهيئة ويتولى المهام االتية :اوالــ ٩المادة ــ

  .تحديد االهداف والمؤشرات والضوابط المرآزية لخطة عمل الهيئة السنويةأــ 

مع خطط دوائر الهيئة ومناقشتها ووضع مشروع الخطة وتحديد جب ــ 

  .البرنامج الزمني وجدول االولويات لتنفيذها

بيان الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة بانشطة الهيئة التي تقتضي جـ ــ 

  .الدراسة والتحليل 

جمع وتنسيق البيانات االحصائية عن انشطة دوائر الهيئة واصدارها على دــ 

  .مجموعات احصائية سنويةشكل 

جمع وتنسيق المعلومات والبيانات االحصائية التي يمكن االستفادة منها هـ ــ 

في عمل الهيئة المستقاة من مختلف المصادر وتحليلها واستخراج المؤشرات 

  .وتوظيفها بما يعزز حسن االداء

االدارية تحديد االحتياجات التدريبية واعداد الخطة التدريبية للمستويات وــ 

  .المختلفة بالتنسيق مع تشكيالت الهيئة

  .توفير المعلومات والبيانات االحصائية التي تطلب من الجهات المختلفةزــ 

  .التنسيق مع وزارة التخطيط في آل ما يتعلق بانشطة الهيئة االحصائيةح ــ 

يم متابعة وتنفيذ الخطط السنوية والفصلية لدوائر الهيئة واقسامها وتقدطـ ــ 

  .التقارير الدورية الى رئيس الهيئة

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ثانيًا

  .التخطيط أــ 

  .المتابعة ب ــ 

  . االحصاءج ــ 
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)١٨( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  :يرتبط قسم العالقات برئيس الهيئة ويتولى المهام االتية -اوال -١٠- المادة 

 المؤتمرات العربية تنظيم ومتابعة انشطة الهيئة واالعداد للمشارآة فيأــ 

  .والدولية وتنظيم مشارآة منتسبي الهيئة في الدورات والندوات العلمية 

تهيئة الوثائق والدراسات اوراق العمل ذات الصلة بالموضوعات التي ب ــ 

  .تبحثها المجالس واللجان المنبثقة عن المنظمات العربية والدولية

ة ـه صلـل مالـات بكـن المنظمـ مواردةـارات الـى االستفســة علـاالجابج ــ 

باختصاصات الهيئة  بما فيها االتفاقيات والتوصيات والوثائق واالستبانات 

بالتنسيق مع تشكيالت الهيئة المعنية وترجمة الوثائق واالتفاقيات 

  .والتوصيات

اتخاذ االجراءات الخاصة باعداد برامج التعاون الفني مع المنظمات دــ 

  .العربية والدولية

تنظيم الديون المترتبة بذمة العراق لصالح المنظمات العربية والدولية هـ ــ 

ذات العالقة بنشاط الهيئة ومتابعة التسديد بالتنسيق مع الدائرة القانونية 

  .واالدارية والمالية

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ثانيًا

  . العربية والدوليةأــ 

  . الترجمةب ــ 

  . لمنظماتاج ــ 
  

  : يتولى مكتب رئيس الهيئة المهام االتية- اوال -١١- المادة 

  .ادارة شؤون موظفي المكتب أــ 

  . تهيئة وتنظيم البريد والمراسالتب ــ 

ن لحضور يد واجتماعات ومقابالت رئيس الهيئة ودعوة المعنييتنظيم مواعج ــ 

  . االجتماعات وتأمين المخاطبات الالزمة

  . على البريد الخاص والسري ومسك السجالت الالزمةالمحافظة دــ 

  . اعداد الكتب والمخاطبات الرسمية واصدارهاهـ ــ 
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)١٩( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

 التابعة للهيئة ومتابعة تبليغ توجيهات رئيس الهيئة للدوائر واالقساموــ 

  .تنفيذها

تزويد قسم االعالم في الوزارة بالنشاطات واالنجازات التي تنفذها الهيئة في زــ 

  .والمحافظاتبغداد 

متابعة ما ينشر في وسائل االعالم بالتنسيق مع قسم االعالم في الوزارة ح ــ 

   .واتخاذ االجراءات المناسبة في شأنها

  :يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب االتية:ثانيًا

  .القلم السريأــ 

  .السكرتاريةب ــ 

  .المتابعةج ــ 

  .االعالم واالتصال الحكوميدــ 

  

في البنود  يعاون المدير العام في آل تشكيل من التشكيالت المنصوص عليها - اوال -١٢- المادة

نظام الداخلي من هذا ال) ١(من المادة ) وثانيا وثالثا ورابعا وخامسًااوال (

مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل موظف بعنوان معاون 

  .ومن ذوي الخبرة واالختصاص

تب رئيس الهيئة وآل قسم من االقسام المنصـــوص عليها في هذا يدير مك: ثانيًا

 حاصـل على شهادة جامعية اوليــــة) مدير(موظف بعنوان لي النظام الداخـــ

 وله خدمة فعلية في مجال عمله االختصاصفي االقل ومن ذوي الخبـــرة و

  . عشرسنوات) ١٠(تقل عن ال

  بعنوانليها في هذا النظام موظفيرأس آل شعبة من الشعب المنصوص ع:ثالثًا

رئيس مالحظين حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبرة 

  . واالختصاص

  

 ٢٠١٠لسنة ) ٣(ية االجتماعية رقم  تلغى تعليمات تشكيالت ومهام دائرة الرعا-١٣- المادة

  .٢٠١٣ة لسن) ٢(وتعليمات مهام وتشكيالت دائرة الرعاية االجتماعية للمرأة رقم 
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)٢٠( ٢٢/١/٢٠١٨    ٤٤٧٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  . ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -١٤- المادة
  

  

  

  

  

  

  المهندس             

       محمد شياع السوداني                                                  

  عية وزير العمل والشؤون االجتما                                                

  وآالة/   رئيس هيئة الحماية االجتماعية                                           
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