
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٥٠٥    
         

  

 م جمهوري سومر . 

  الصادر بقرار مجلس الوزراء  ٢٠١١لسنة ) ٢(نظام تعديل نظام جوازات السفر رقم 

 .  ٢٠١٨لسنة ) ٣٢٩(المرقم 

 ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم  النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة االتصاالت  . 

 ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم  تعليمات تشكيالت هيئة السياحة وتقسيماتها ومهامها  . 

  بيان صادر عن وزارة المالية. 

 

  

  
  

  
  

  

  
 

  السـتـون ة السنــــ                 م ٢٠١٨  ايلول ١٠ / هـ١٤٣٩ ذو الحجة ٣٠        ٤٥٠٥ العدد                            
٤٥٠٥٣٠١٤٣٩/١٠٢٠١٨  

 



              الفھرس                                  
  

  
  

الصفحة الموضوع الرقم

 
  

  مراسيم جمهورية 

نصب نائب زيدون سعدون بشار السعيدي بمالقاضي تعيين   ٦١

 رئيس محكمة التمييز االتحادية

١ 

    قرارات  

  ٢  اصدار نظام تعديل نظام جوازات السفر   ٣٢٩

    أنظمة  

  ٣  ٢٠١١لسنة ) ٢(رقم  نظام تعديل نظام جوازات السفر  ٧

    أنظمة داخلية  

  ٥  النظام الداخلي لمكتب المفتش العام في وزارة االتصاالت  ١

    تعليمات  

  ١١  ت هيئة السياحة وتقسيماتها ومهامهاتعليمات تشكيال  ١

    بيانات  

  ٣٣  وزارة المالية عن بيان صادر   ٤

 



  
 

  
 مراسيم جمھورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٦١(رقم 
  

   .  ورـــــالدست  نـــم )  ٧٣ (  ادةـــالم ن ـــم )  ًاـابعـس ( د ــالبن  امــألحك ادًا ـــــاستن   

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

السعيدي بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز ُيعّين القاضي زيدون سعدون بشار : أوًال

    . االتحادية 
  

  

  . على رئيس مجلس القضاء األعلى تنفيذ هذا المرسوم : ًاثاني
  

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

  

  هجريــــة  ١٤٣٩مـن شهــــر ذي الحجــة لسـنة  سادس عشرآتـــب ببغـــداد فـي اليــــوم ال

  ــة ميــــالديــ ٢٠١٨ر آب لســــنة ــن شهـــــسابع والعشرين مــالمـــــــــــوافق  لليــــوم  ال

  

  

  فؤاد معصوم                                                 

  يس الجمهوريةرئ                                                 

 



  
 

  
  ات قرار
 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –العراقية الوقائع 

  

  قرار 

  مجلس الوزراء 

   ٢٠١٨لسنة ) ٣٢٩(رقم 
  

،  ١٣/٨/٢٠١٨َقّرَر مجلس الوزراء بجلسته اإلعتيادية الثانية والثالثين الُمنعقدة بتأريخ    

  : الموافقة على ما يأتي 
  

، ٢٠١١لسنة ) ٢(جوازات السفر رقم  نظام تعديل نظام، ٢٠١٨لسنة ) ٧(إصدار النظام رقم 

من الدستور ، والمادة ) البند ثالثًا/٨٠(الذي دققُه مجلس الدولة ، إستنادًا إلى أحكام المادة 

  .  ٢٠١٥لسنة ) ٣٢(من قانون جوازات السفر رقم ) ٢١(

  

  

  مهدي محسن العالق. د                                           

  األمين العام لمجلس الوزراء وآالًة                                           

                                          ٣/٩/٢٠١٨ 



  
 

  
  أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مجلس الوزراء
  

من قانون جوازات ) ٢١(من الدستور والمادة ) ٨٠(من المادة ) ثالثًا(استنادًا إلى أحكام البند 

  .  ٢٠١٥لسنة ) ٣٢(السفر رقم 

  : صدر النظام اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم 

  نظام

  ٢٠١١لسنة ) ٢(جوازات السفر رقم تعديل نظام 
  

ويحل محله  ٢٠١١لسنة ) ٢(من نظام جوازات السفر رقم ) ١٧(يلغى نص المادة  -١-المادة 

   -:ما يأتي 
  

يمنح جواز سفر دبلوماسي إلى األشخاص اآلتي ذآرهم مَمن يشغلون : أوًال -١٧-المادة 

ًا من المقيمين وظائفهم أصالًة وأزواجهم وأوالدهم الذين يعيلونهم قانون

   - :معهم 
  

 . رئيس الجمهورية . أ

 . رئيس مجلس الوزراء . ب

 . رئيس مجلس النواب . ج

 . رئيس المحكمة االتحادية العليا وأعضائها . د

 . رئيس مجلس القضاء األعلى . هـ

 . رئيس اإلقليم . و

 . رئيس مجلس وزراء اإلقليم . ز

 . نواب رئيس الجمهورية . ح

 . نواب رئيس مجلس الوزراء . ط

 . نواب رئيس مجلس النواب االتحادي . ي

 . نواب رئيس مجلس وزراء اإلقليم . ك

 . وزراء الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم . ل

 . من يشغل وظيفة بدرجة وزير في الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم . م



  
 

  
  أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 . اعضاء مجلس النواب . ن

األمين العام لمجلس الوزراء ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس . س

 . ديوان مجلس النواب 

 . مستشاري رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء . ع

موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية والملحقين الفنيين . ف

 . ومعاونيهم 

ومساعديهم من العراقيين العاملين في المنظمات األمناء العامين . ص

 . العربية والدولية الحكومية 
  

) أوًال(من البند ) ز -أ (يحتفظ المتقاعدون المنصوص عليهم في الفقرات : ثانيًا

وأزواجهم ،  ٩/٤/٢٠٠٣من هذه المادة الذين تولوا مناصبهم بعد 

بجوازات سفرهم وأوالدهم الذين يعيلونهم قانونًا من المقيمين معهم 

الدبلوماسية ، ويمنح الجواز الدبلوماسي ، لمن لم يمنح الجواز المذآور 

  . سابقًا 
  

من يحال إلى التقاعد بعد نفاذ هذا النظام من المنصوص عليهم في يحتفظ : ثالثًا

من هذه المادة الذين ) أوًال(من البند ) س ، ع(والفقرتين ) م -أ (الفقرات 

يشغلون وظائفهم أصالة والسفراء وأزواجهم وأوالدهم الذين يعيلونهم 

از قانونا من المقيمين معهم بجوازات سفرهم الدبلوماسية ، ويمنح الجو

  . الدبلوماسي ، لمن لم يمنح الجواز المذآور سابقًا 
  

يمنح جواز سفر دبلوماسي لحامل البريد السياسي بتكليف من وزارة : رابعًا

  . الخارجية 
  

لمن  ق الضوابط منح جواز سفر دبلوماسيلوزير الخارجية على وف: خامسًا

  . تقتضي طبيعة عمله أو المصلحة العامة منحه ذلك 
  

  . ينفذ هذا النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية  -٢- المادة 

  

  حيدر العبادي. د                                                              

 رئيس مجلس الوزراء                                                              



  
 

  
  أنظمة داخلية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

 من امر سلطة االئتالف المؤقتة المنحلة ) ٧(من القسم ) ٢(استنادًا الى احكام الفقرة    

   ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(رقم 

  :.اصدرنا النظام الداخلي اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 

  النظام الداخلي

  في وزارة االتصاالتلمكتب المفتش العام 
  

يدير مكتب المفتش العام في وزارة االتصاالت موظف بعنوان مفتش عام  -وًالأ -١-المادة 

  .يعين وفقًا للقانون 
  

حاصل على شهادة ) معاون مفتش عام(للمفتش العام معاون بعنوان  -ثانيًا

  .جامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص 
  

  - :لمفتش العام من االقسام اآلتية مكتب ايتكون  -٢- المادة 
  

  .قسم الشؤون االدارية والمالية  :أوًال

  .قسم التحقيقات والشؤون القانونية : ثانيًا

  .قسم الرقابة والتدقيق : ثالثًا

  .قسم التفتيش : رابعًا

  .م االداء يوقسم التخطيط وتق: خامسًا

  .شعبة االعالم والعالقات العامة  :سادسًا

  . شعبة التدقيق الداخلي :سابعًا

  .شعبة السكرتارية : ثامنًا
  

  :دارية والمالية المهام اآلتية يتولى قسم الشؤون اال :وًالأ -٣- المادة 
  

  .استالم وتسليم البريد الوارد والصادر وتوزيعه حسب االختصاص  - أ

تنظيم االمور االدارية المتعلقة بشؤون المكتب وموظفيه واالضابير  - ب

  .الخاصة بهم الشخصية 



  
 

  
  أنظمة داخلية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

مسك السجالت الخاصة بالمكتب وطبع وارشفة المخاطبات الصادرة  - ـ ج

  .والواردة الكترونيًا 

ادخال واخراج المواد واالجهزة والمستلزمات االخرى الى مخازن  -د

  .المكتب وتثبيتها في السجالت الخاصة بها 

موازين  مسك السجالت الدفترية والمخزنية وتنظيم حرآتها واعداد - هـ

  .المراجعة الشهرية للمكتب وارسالها الى وزارة المالية 

متابعة عمليات الصرف وااليرادات والسلف واالمانات والتخصيصات  -و

  .وتحديثها واعداد وتنظيم قوائم رواتب موظفي المكتب 

  .اعداد وتصميم البرامج الخاصة بانشطة المكتب  -ز

  .تشغيل ونصب وادامة اجهزة الحاسوب  - ح

صيانة العجالت ومتابعة المصروفات الخاصة بها بالتنسيق مع شعبة  - ط

  .الصيانة في مرآز الوزارة وادارة شؤون نقل موظفي المكتب 
  

  :سم مهامه من خالل الشعب اآلتية يمارس الق :ثانيًا 
  

  .الموارد البشرية  - أ

  .الشؤون المالية  - ب

  .تكنلوجيا المعلومات  - ج

  .النقل والخدمات  -د
  

  :هام اآلتية يتولى قسم التحقيقات والشؤون القانونية الم :أوًال -٤- المادة 
  

تلقي الشكاوى واالخبارات الواردة الى المكتب والتحري عن صحة  - أ

  .المعلومات الواردة فيها وتصنيفها واتخاذ االجراءات المناسبة بشأنها 

يمات والقضايا التحقيق بمخالفات الموظفين للقوانين واالنظمة والتعل - ب

  .التي تحال من الجهات المختصة

متابعة اللجان التحقيقية واالجراءات القانونية واالدارية والتوصية  -ـ ج

  .باتخاذ القرار المناسب في شأنها 

التنسيق مع هيأة النزاهة لضمان سرعة حسم القضايا وتذليل المعوقات  -د

  .التي تواجه التحقيق االداري 
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)٧( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

رير المتعلقة بعمل القسم ورفع المقترحات والتوصيات في اعداد التقا -  هـ

  .شأنها 

  .المشارآة في الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش -و

  .تقدم الرأي والمشورة القانونية بناء على طلب المفتش العام  -ز
  

   :سم مهامه من خالل الشعب اآلتية يمارس الق :ثانيًا
  

  .التحقيق  - أ

  .القانونية  الشؤون - ب

  .الشكاوى  -ـ ج
  

  :لرقابة والتدقيق المهام اآلتية يتولى قسم ا :أوًال -٥- المادة 
  

تنفيذ االجراءات الخاصة بالرقابة المالية واالدارية في الوزارة بما  - أ

يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والموضوعية في اعمال الوزارة 

  .وتشكيالتها 

  .التفتيشية والتدقيقية االعتيادية والمفاجئة الزيارات الميدانية  - ب

تدقيق العقود والمناقصات ومتابعة مدى مطابقة االجراءات القانونية  -ـ ج

  .المتخذة مع التعليمات النافذة 

اعداد التقارير والمطالعات الخاصة باعمال القسم وتوثيقها في السجالت  -د

  .ومتابعة سير اجراءاتها بشكل دوري 

ة تطبيق التشريعات والقوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة مراقب - هـ

  .باعمال الوزارة وتشكيالتها 

متابعة المالحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي  -و

  .المتعلقة بالوزراة وتشكيالتها 
  

  :من خالل الشعب اآلتية  مهامه يمارس القسم :ثانيًا
  

  .الرقابة   - أ

  .دقيق االداري والمالي الت - ب

  .تدقيق ومراجعة العقود  -ـ ج
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)٨( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  :ولى قسم التفتيش المهام اآلتية يت :أوًال -٦- المادة 
  

  .اجراء الزيارات التفتيشية واعداد التقارير والمقترحات  - أ

  .متابعة مدد انجاز وتنفيذ المشاريع وتحديد نسب االنجاز فيها  - ب

الوزارة وتشكيالتها وتقييمها والتوصية  فحص ومراجعة انشطة - ـ ج

  .بشأنها 

تقديم المشورة الفنية والمقترحات التي من شأنها االرتقاء بعمل الوزارة  -د

  .وتشكيالتها 
  

  :اله من خالل الشعبتين اآلتيتين يمارس القسم اعم :ثانيًا
  

  .التفتيش الفني  - أ

  .متابعة تنفيذ المشاريع  - ب
  

  :لى قسم التخطيط وتقويم االداء المهام اآلتية يتو :وًالأ -٧- المادة 
  

  .اعداد تقارير الشفافية والتقرير السنوي لمكتب المفتش العام  - أ

  .اعداد الخطط والبرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها  - ب

جمع البيانات والمعلومات الخاصة بعملية تقويم االداء المؤسسي  -ـ ج

  .لتشكيالت الوزارة وتحليلها 

اعتماد معايير دقيقة قابلة للقياس للتحقق من مستوى االداء المؤسسي  -د

  .العام لدوائر الوزارة وتشكيالتها

اعداد التقارير واالحصائيات المتعلقة بعمل القسم وعرض المقترحات  - هـ

  .في شأنها 
  

  :من خالل الشعب اآلتية يمارس القسم مهامه  -ثانيًا

  .التخطيط  - أ

  .تقويم االداء  - ب

  .التدريب  -ـ ج
  

  :العالقات العامة المهام اآلتية تتولى شعبة االعالم و -٨- المادة 

  .تمثيل المكتب اعالميًا وحضور المؤتمرات والندوات  :أوًال
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)٩( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

رامج االعالمية التي تهدف الى التوعية والتعريف باهمية دور باعداد ال :ثانيًا

  .المكتب وصالحياته 

متابعة نشاط النشر والطباعة واالعالم الخاص باصدارات المكتب بالتنسيق  :ثالثًا

  .مع قسم التخطيط وتقويم االداء 

  .تنظيم الندوات التثقيفية لمنتسبي المكتب والوزارة  :رابعًا
  

  :التدقيق الداخلي المهام اآلتية تتولى شعبة  -٩- المادة 
  

  .تدقيق موازنة المكتب ومطابقتها مع سجل التخصيصات ومتابعة المناقالت  :أوًال

تدقيق سندات الصرف والتسوية للمدفوعات والوثائق الملحقة بها وتدقيق  :ثانيًا

  .عمليات الترحيل واعداد الموازين 

تدقيق قوائم الرواتب لمنتسبي المكتب مع آافة االوامر االدارية التي تؤيد  :ثالثًا

  .غيرات للقوانين والتعليمات النافذة المت

لجان جرد الموجودات ومتابعة الجرد المفاجئ للصندوق واالشراف على  :رابعًا

  .ة الفروقات جمعال

  .تدقيق مطابقة آشف المصرف ومتابعة الصكوك الموقوفة  :خامسًا

  .كتب المفتش العام ومتابعة اجراءات تصفيته متدقيق المرآز المالي ل :سادسًا
  

  :شعبة السكرتارية المهام اآلتية تتولى  -١٠- لمادة ا
  

  .تسلم وتسليم البريد الخاص بالمفتش العام وحفظها وارشفتها  :أوًال

  .تبليغ توجيهات المفتش العام ومتابعة تنفيذها  :ثانيًا

  .تنظيم مواعيد اجتماعات ومقابالت المفتش العام  :ثالثًا
  

االقسام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف يدير آل قسم من  :أوًال - ١١-المادة 

بالدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي 

  .الخبرة واالختصاص 

يدير آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  :ثانيًا

موظف بالدرجة الخامسة في االقل حاصل على شهادة دبلوم ومن ذوي 

  .خبرة واالختصاص ال
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)١٠( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  

  .ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   -١٢- المادة 

  

  

  حسن آاظم الراشد                                                               

  وزير االتصاالت                                                               
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)١١( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 

لسنة ) ١٤(من قانون هيئة السياحة رقم ) ١٠(من المادة ) ثانيًا(استنادًا الى احكام البند    

من ) ٢(و المادة  ٢٠٠١لسنة ) ١٧(من قانون وزارة الثقافة رقم ) ٩(و المادة  ١٩٩٦

  . ٢٠١١لسنة ) ١٢(االدارية و دمجها و تعديل ارتباطها رقم قانون استحداث التشكيالت 

  :  اآلتيةاصدرنا التعليمات 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات

  تشكيالت هيئة السياحة و تقسيماتها و مهامها
  

  -: اآلتيةتتألف هيئة السياحة من التشكيالت  -١- المادة 
  

  .دائرة المجاميع السياحية  -أوًال

  .المرافق السياحية دائرة  -ثانيًا

  الدائرة االدارية و المالية  - ثالثًا

  .دائرة التفتيش و المتابعة  - رابعًا

  .قسم التدقيق  -خامسًا

  .قسم الشؤون القانونية  -سادسًا

  .قسم التخطيط و المتابعة  - سابعًا

  .قسم العالقات و االعالم  -ثامنًا

  . السياحي قسم تكنولوجيا المعلومات - تاسعًا

  .قسم العقود و االستثمار  -عاشرًا

  .مكتب رئيس الهيئة  -حادي عشر
  

  :تتولى دائرة المجاميع السياحية المهام اآلتية  -وًالأ -٢- المادة 

اقتراح عقد االتفاقيات السياحية مع الدول االخرى الستقدام المجاميع  -أ 

 .السياحية 

الحصول على سمات الدخول للمجاميع السياحية الوافدة و لمختلف  -ب  

 .أنواع السياحة 
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)١٢( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

االشراف على خدمة المجاميع السياحية الوافدة بالتنسيق مع شرآات  - جـ  

  .السفر و السياحة 

  .فتح المكاتب السياحية في المنافذ الحدودية  -د   

المية بالمعلومات الخاصة عن تزويد المنظمات السياحية العربية و الع -هـ  

  .النشاط السياحي في العراق 

  .المشارآة في المؤتمرات و الندوات السياحية العربية و العالمية  -و  

التوصية بمنح اجازة ممارسة النشاط لشرآات السفر و السياحة و  - ز  

  .تجديدها و الغائها وفقًا للقانون 

ارات للسياح االجانب العاملين في تنظيم اجازة تأسيس مكاتب تأجير السي -ح 

  .العراق و تجديدها وفقًا للقانون 

  .تنظيم رحالت سياحية داخلية و خارجية للسياح  -ط 

االشراف على عمل شرآات السفر و السياحة و مكاتب تأجير السيارات و  -ي

  .التأآد من سالمة الخدمات المقدمة منها للسياح الوافدين وفقًا للقانون 

  .اجازات االدالء السياحيين المهنيين وفقًا للقانون منح  -ك 

  .استقدام المجاميع السياحية عن طريق قسم المكتب الوطني  -ل 
  

  - :تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت اآلتية  -ثانيًا
  

 -:قسم السياحة الدينية و ترتبط به الشعب اآلتية  -أ 

 .السمات ) ١(

 .االيرادات ) ٢(

 .المنافذ الحدودية) ٣(

 .الخدمات السياحية ) ٤(

  -:قسم المكتب الوطني و ترتبط به الشعب اآلتية  -ب 

 .االيرادات ) ١(

 .الرحالت ) ٢(

 .الحجز و قطع التذاآر ) ٣(

 .االدارة ) ٤(

  - :قسم العالقات الدولية و ترتبط به الشعب اآلتية  -جـ  
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)١٣( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .المنظمات و االتفاقيات  )١(

 . الترجمة  )٢(

 .التسويق و الترويج السياحي  )٣(

  - :سياحة و ترتبط به الشعب اآلتية قسم شرآات السفر و ال  -د 

 .االجازات ) ١(

 .وآاالت السفر ) ٢(

 .الخدمات السياحية ) ٣(

  .شعبة المتابعة  -هـ 
  

   - :تتولى دائرة المرافق السياحية المهام اآلتية  -أوًال -٣- المادة 
  

  .ادارة المرافق السياحية التابعة للهيئة و القطاع العام االشراف على  -أ 

 .االشراف على نشاط المرافق السياحية التابعة للقطاع المختلط  -ب 

وضع خطط مشاريع القطاع السياحي العام السنوية بالتنسيق مع ادارات  -جـ 

  .المرافق السياحية التابعة للهيئة 

لمرافق السياحية التابعة للهيئة بما العمل على رفع مستوى االداء في ا -د  

  .يكفل تقديم أفضل الخدمات السياحية في القطاعين العام و المختلط 

  .تسمية ممثلي الهيئة في مجالس ادارات القطاع السياحي المختلط  -هـ  

دراسة محاضر اجتماعات مجالس ادارات القطاع السياحي المختلط وفق  - و  

  .و تقديم التوصيات في شأنها  ١٩٩٧ة لسن) ٢١(قانون الشرآات رقم 

دراسة مناهج اجتماعات الهيئة العامة في القطاع المختلط و تقديم  -ز  

  .المقترحات في شأنها 

  .الترويج السياحي للمرافق السياحية التابعة للهيئة  -ح  

  .اقتراح مجاالت االستثمار في الهيئة  - ط  

تخطيطية للدائرة و المرافق اعداد الخطة السنوية و الموازنة ال -ي  

  .السياحية التابعة لها و متابعة تنفيذها 

  .شراء المستلزمات التشغيلية للمرافق السياحية التابعة لها  -ك  

  .جرد موجودات المرافق السياحية التابعة لها وفق التعليمات المحاسبية  -ل  
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)١٤( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .اعادة تأهيل و تطوير المرافق السياحية التابعة لها  - م  

والمدارس السياحية والفندقية والمراآز التدريبية االشراف على المعاهد  -ن  

  .بالتنسيق مع وزارة التربية التابعة لها و

اعداد دورات تدريبية لمختلف االختصاصات التي تخدم النشاط  -س  

  .السياحي لمنتسبي الهيئة و المرافق السياحية التابعة لها و تنفيذها 

الخدمات الفندقية و االطعمة و أجور االيواء في المرافق  اقتراح اجور - ع 

  .السياحية التابعة لها 

  .تقديم االستشارات الهندسية و الفنية للمرافق السياحية التابعة للهيئة  - ف 

االشراف على اسكان و تخلية الموظفين في المجمعات السكنية التابعة  - ص 

  .لها 

اريع الــواردة فـــي خطـــة الهيئة اعداد الدراسات الهندسية للمش -ق  

االستثمارية و اعداد جداول الكميـــات و المواصفات الفنية و الكلف 

  . التخمينية لها 

تدقيق التصاميم للمشاريع التي تنفذ الغراض التأهيل و التطوير في مرافق  -ر

  .الهيئة السياحية 

تنفيذها و دراسة المشاريع السياحية التي يتولى القطاع الخاص  -ش

  .المصادقة عليها فنيًا 

االشراف الموقعي على تنفيذ المشاريع من خالل اقامة دوائر المهندس  - ت  

  .المقيم أو لجان االشراف و المتابعة 

والخاص والمختلط  العام تقديم االستشارات الهندسية و الفنية للقطاع -ث 

  .وفقًا للقانون 

  .الى الجهات المعنية بادارتها  تسلم المرافق السياحية و تسليمها -خ 
  

   - : تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت اآلتية  -ثانيًا
  

   -:ترتبط بها التشكيالت اآلتية اد السياحية في محافظة بغداد ، وجزيرة بغد -أ 

 -:قسم التدقيق ، و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين  )١(

  . تدقيق االيرادات ) وًالأ(

  .تدقيق الصرف  ) ثانيًا(
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)١٥( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 - :قسم الحسابات ، و ترتبط به الشعب اآلتية  )٢(

  .الرواتب ) وًالأ(

  .االيرادات و امانة الصندوق ) ثانيًا(

  .السجالت و الموجودات ) ثالثًا(

  .المخازن و الحسابات المخزنية ) رابعًا(

 .قسم االطعمة و المشروبات ، وترتبط به شعبة االآشاك و المطابخ  )٣(

 : تينراعة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيقسم الز )٤(

  .المشاتل ) أوًال(

  .الحدائق ) ثانيًا(

 :قسم االدارة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين  )٥(

  .الخدمات ) وًالأ(

  .الرقابة و السالمة و الصحة المهنية ) ثانيًا(

 :قسم الموارد البشرية ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين  )٦(

  .المعلومات و االضابير ) وًالأ(

  .القوى العاملة ) ثانيًا(

 : قسم الصيانة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين  )٧(

  .الميكانيك و الكهرباء ) وًالأ(

  .االعمال المدنية ) ثانيًا(

 .شعبة العالقات و االعالم  )٨(

  :جزيرة االعراس في محافظة بغداد ، وترتبط بها التشكيالت اآلتية  -ب 

 -:قسم التدقيق ، و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين  )١(

  . تدقيق االيرادات ) وًالأ(

  .تدقيق الصرف  ) ثانيًا(

 - :قسم الحسابات ، و ترتبط به الشعب اآلتية ) ٢(

  .الرواتب ) وًالأ(

  .االيرادات و امانة الصندوق ) ثانيًا(

  .السجالت و الموجودات ) ثالثًا(
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)١٦( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .المخازن و الحسابات المخزنية ) رابعًا(

 .قسم االطعمة و المشروبات ، وترتبط به شعبة االآشاك و المطابخ ) ٣(

 : راعة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتينقسم الز) ٤(

  .المشاتل ) أوًال(

  .الحدائق ) ثانيًا(

 :قسم االدارة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٥(

  .الخدمات ) وًالأ(

  .الرقابة و السالمة و الصحة المهنية ) ثانيًا(

 :قسم الموارد البشرية ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٦(

  .المعلومات و االضابير ) وًالأ(

  .القوى العاملة ) ثانيًا(

 : قسم الصيانة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٧(

  .الميكانيك و الكهرباء ) وًالأ(

  .المدنية  االعمال) ثانيًا(

 .شعبة العالقات و االعالم ) ٨(

  :فندق الرشيد في محافظة بغداد ، وترتبط به التشكيالت اآلتية  -جـ 

 -:قسم التدقيق ، و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ١(

  . تدقيق االيرادات ) وًالأ(

  .تدقيق الصرف  ) ثانيًا(

 - :قسم الحسابات ، و ترتبط به الشعب اآلتية ) ٢(

  .الصندوق العام ) وًالأ(

  .السجالت واعداد الميزانية  ) ثانيًا(

  .حسابات التكاليف  ) ثالثًا(

  .الرواتب ) رابعًا(

  .الصرف ) خامسًا(

  .االيرادات ) سادسًا(

  . المخازن ) سابعًا(



  
 

  
    تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٧( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 : قسم الصيانة ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٣(

  .الميكانيك و الكهرباء ) وًالأ(

  .عمال المدنية اال) ثانيًا(

  .المدني ) ثالثًا(

  .الزراعة و مكافحة اآلفات و القوارض ) رابعًا(

  .النظم ) خامسًا(

 :قسم الموارد البشرية ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ٤(

 .مراقبة الدوام ) وًالأ(

  .التدريب ) ثانيًا(

  .القوى العاملة ) ثالثًا(

  .التقاعد ) رابعًا(

 :و ترتبط به الشعب اآلتية  قسم انتاج االطعمة) ٥(

  .الحلويات ) وًالأ(

  .القصابة ) ثانيًا(

  .المطبخ الحار ) ثالثًا(

  .المطبخ البارد ) رابعًا(

 :قسم االطعمة و االشربة  وترتبط به الشعب اآلتية ) ٦(

  . المطاعم) وًالأ(

  .البارات  ) ثانيًا(

  .المآدب ) ثالثًا(

  .الضيافة و التشغيل ) رابعًا(

 :سم العالقات و المبيعات و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ق) ٧(

  .العالقات و المبيعات ) وًالأ(

  .نشاطات الضيوف ) ثانيًا(

 :قسم التخطيط و المتابعة و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٨(

  .الخطة ) وًالأ(

  .الجودة و النوعية ) ثانيًا(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٨( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 :الشعب اآلتية  قسم المكتب االمامي و ترتبط به) ٩(

  .االستقبال ) وًالأ(

  .الحجز ) ثانيًا(

  .البدالة ) ثالثًا(

 :قسم الصالة و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ١٠(

  .الصالة ) وًالأ(

  .العتالين ) ثانيًا(

 :قسم السالمة و الصحة المهنية و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ١١(

  .االستعالمات ) وًالأ(

  .الدفاع المدني ) ثانيًا(

 :قسم التدبير الفندقي و ترتبط به الشعب اآلتية ) ١٢(

  .الطوابق ) وًالأ(

  .المناطق العامة ) ثانيًا(

  .الغسل و الكي ) ثالثًا(

  .المفروشات و الزي الموحد ) رابعًا(

 .الشعبة القانونية ) ١٣(

  : اآلتية التشكيالت فندق بابل في محافظة بابل ، و ترتبط به  -د 

 :قسم االدارة ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ١(

  .الموارد البشرية ) وًالأ(

  .القانونية ) ثانيًا(

  .الخدمات ) ثالثًا(

  .السالمة و الصحة المهنية ) رابعًا(

  .المشتريات ) خامسًا(

  .المخازن ) سادسًا(

 :قسم الحسابات ، و ترتبط به الشعب اآلتية ) ٢(

  .الرواتب ) وًالأ(

  .السيطرة المخزنية   ) ثانيًا(
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)١٩( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .الصندوق ) ثالثًا(

 -:قسم التدقيق ، و ترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٣(

  . تدقيق االيرادات ) وًالأ(

  . تدقيق المصروفات) ثانيًا(

 :قسم االسكان ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٤(

  .المكتب االمامي ) وًالأ(

  .التدبير الفندقي ) ثانيًا(

 : تين اآلتيتيناالطعمة ، و ترتبط به الشعبقسم ) ٥(

  .المطبخ ) وًالأ(

  .المطعم ) ثانيًا(

 : قسم الصيانة ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ٦(

  .الكهرباء ) وًالأ(

  .السباآة ) ثانيًا(

  .الزراعة ) ثالثًا(

 .شعبة العالقات و االعالم ) ٧(

  :به التشكيالت اآلتية فندق نينوى الدولي في محافظة نينوى ، و ترتبط  -هـ 

 :قسم التدبير الفندقي و ترتبط به الشعب اآلتية ) ١(

  .تنظيف الغرف ) وًالأ(

  .الغسل و الكي) ثانيًا(

  .البياضات ) ثالثًا(

 :قسم المكتب االمامي و ترتبط به الشعب اآلتية ) ٢(

  .االستقبال ) وًالأ(

  .الحجز ) ثانيًا(

  مراسلي االستقبال ) ثالثًا(

  .البدالة ) رابعًا(

  .الصالة ) خامسًا(

 .قسم العالقات ) ٣(
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)٢٠( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  :قسم االطعمة و االشربة ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ٤(

  . المطبخ) وًالأ(

  .خدمة الغرف   ) ثانيًا(

  .  المطاعم) ثالثًا(

  . حفالتال) رابعًا(

 :قسم الموارد البشرية ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ٥(

  .الخدمات ) وًالأ(

  . سكن العاملين ) ثانيًا(

  .النقل ) رابعًا(

 .مراقبة الدوام ) خامسًا(

  .االضابير ) سادسًا(

 - :قسم الحسابات ، و ترتبط به الشعب اآلتية ) ٦(

  .الديون ) وًالأ(

  .الرواتب) ثانيًا(

  . المصاريف) ثالثًا(

  .الكلف) رابعًا(

  .الحسابات المخزنية ) خامسًا(

  .المشتريات ) سادسًا(

  . المخازن ) سابعًا(

  .الصندوق ) ثامنًا(

 .قسم التدقيق ) ٧(

 :قسم الرقابة السياحية ، وترتبط به الشعبتين اآلتيتين ) ٨(

  .الرقابة السياحية ) وًالأ(

  .الحراسة ) ثانيًا(

  .االمن الداخلي ) ثالثًا(

 :قسم النادي الصحي ، وترتبط به الشعب اآلتية ) ٩(

  .األلعاب ) وًالأ(
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)٢١( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .الساونة ) ثانيًا(

  .الجاآوزي ) ثالثًا(

  .المسابح) رابعًا(

 .شعبة الحاسبة ) ١٠(

  -: قسم الخدمات الفندقية و ترتبط به الشعب اآلتية  -و

 .بغداد / الخدمات الفندقية ) ١(

 .المحافظات / الخدمات الفندقية ) ٢(

 .الرشيد ) ٣(

 . الخدمات المساعدة ) ٤(

  - :المختلطة و ترتبط بها الشعبتين اآلتيتين قسم الشرآات السياحية  -ز

 .فنادق بغداد المساهمة المختلطة ) ١(

 .فنادق المحافظات المساهمة المختلطة ) ٢(

  :قسم التعليم و التطوير السياحي و ترتبط به الشعب اآلتية  -ح 

 .التدريب ) ١(

 .المعاهد ) ٢(

 .الوثائق و الشهادات ) ٣(

  :قسم االستشارات الهندسية و ترتبط به الشعب اآلتية  -ط 

 .الهندسية ) ١(

 .الفنية ) ٢(

 .الدراسات الفنية ) ٣(

  .شعبة التحليل المالي  -ي 

  .شعبة المتابعة  -ك 
  

  : تتولى الدائرة االدارية و المالية المهام اآلتية  -أوًال -٤- المادة 
  

لهيئة ورئيس الهيئة في المجالين تنفيذ قرارات و توجيهات مجلس ادارة ا -أ 

  .التعليمات النافذة الداري و المالي وفق القوانين وا

  .اصدار االوامر المتعلقة في شؤون الوظيفة لمنتسبي الهيئة  -ب 
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)٢٢( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .تنظيم معامالت التقاعد لموظفي الهيئة  -جـ 

  .اعداد مالك الهيئة  -د 

  ) .الجارية  الموازنة(نة التخطيطية السنوية اعداد المواز -هـ 

  .اعداد موازين المراجعة الشهرية و السنوية  -و

  .       الصرف اليومي على ابواب الموازنة التخطيطية  -ز

  .اعداد قوائم الرواتب لمنتسبي الهيئة و الصرف بموجبها  -ح 

الصرف على االبواب االخرى من الميزانية آااليفادات و النثرية و  - ط 

  .الصيانة 

  .على آليات الهيئة و صيانتها  االشراف -ي 

  .تهيئة وسائط لنقل موظفي الهيئة من والى مناطق سكناهم  -ك 

توفير مستلزمات و متطلبات العمل في الهيئة من اثاث و قرطاسية و طبع  -ل 

  .الكتب 

  .تنظيم عملية المراسالت البريدية من تسلم و تسليم و توزيع و حفظ  -م 

  .هيئة سبي التمتابعة دوام من -ن 

  .اجراء الجرد المخزني السنوي لموجودات الهيئة  - س 

  .صيانة بناية الهيئة و مكائنها و معداتها  -ع 

  .االشراف على سالمة و أمن الهيئة و المرافق التابعة لها  - ف 
  

  - :تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت اآلتية  -ثانيًا

 -:الشعب اآلتية  قسم الموارد البشرية و ترتبط به -أ 

 .شؤون الوظيفة ) ١(

 .بنك المعلومات ) ٢(

 .التقاعد ) ٣(

 .األرشيف ) ٤(

 .المتابعة ) ٥(

   -:قسم الحسابات و ترتبط به الشعب اآلتية  -ب 

 .الرواتب ) ١(

 .الميزانية ) ٢(
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)٢٣( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .الصرف ) ٣(

 .الصندوق ) ٤(

 .حسابات الخطة االستثمارية ) ٥(

 .الموجودات الثابتة ) ٦(

 .المخازن ) ٧(

  - :قسم الصيانة و ترتبط به الشعب اآلتية  -جـ 

 .الكهرباء ) ١(

 .المدني ) ٢(

 .الميكانيك ) ٣(

 .االتصاالت ) ٤(

 .المخزن ) ٥(

  :قسم االدارة و ترتبط به الشعب اآلتية  -د 

 .الخدمات ) ١(

 .االستعالمات ) ٢(

 .اآلليات ) ٣(

  - :تبط به الشعبتين االتيتين قسم السالمة و الصحة المهنية و تر -هـ 

 .الدفاع المدني ) ١(

 .السالمة المهنية ) ٢(

  .شعبة المتابعة  -و 
  

  : تتولى دائرة التفتيش و المتابعة المهام اآلتية  -أوًال -٥- المادة 
  

  .وضع خطة لمراقبة المرافق السياحية و تصنيفها وفقًا للقانون  -أ 

فتح المرافق السياحية ، عدا مكاتب ووآاالت و  التوصية بمنح اجازة -ب 

شرآات السفر و السياحة و مكاتب تأجير السيارات ، و تجديدها وفقًا 

  .للقانون 

  .تشكيل لجان تفتيش المرافق السياحية و تصنيفها  -جـ 
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)٢٤( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

التفتيش الدوري على المرافق السياحية للوقوف على مستوى و نوعية  - د 

مدى التزام المرافق المذآورة بالتعليمات و الخدمات المقدمة فيها و 

  .الضوابط و اتخاذ االجراءات بحق المخالفين وفقًا للقانون 

  .اجراء الكشف الموقعي السنوي على المرافق السياحية  -هـ 

اقتراح التعليمات الخاصة بمنح و تجديد اجازة المرافق السياحية و  -و 

  .ا مخازن و مكاتب المشروبات الكحولية وغلقه

التوصية بالغاء اجازة المرافق السياحية و مكاتب و مخازن المشروبات  -ز 

الكحولية المخالفة للتعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن وفقًا 

  . للقانون 

تسلم االعتراضات المقدمة من اصحاب المرافق السياحية التي يتم غلقها  -ح 

الغلق الحالتها الى اللجنة  لمخالفتها وتوثيق االعتراض مع اوليات

  .االستئنافية التخاذ القرار في شأن الغلق 

تسلم طلبات أصحاب المرافق السياحية و مخازن و مكاتب المشروبات  -ط 

  .الكحولية الملغاة اجازاتهم للنظر في االلغاء وفقًا للقانون 

ود االشراف الدوري على مرافق الخدمات ذات الطبيعة السياحية في الحد -  ي

بالتنسيق مع تلك  حديد والموانئ والمواقع األثريةومحطات السكك ال

  .الجهات

اعداد التقارير الشهرية والفصلية ونصف السنوية عن واقع المرافق  - ك

السياحية ومستوى ادائها وتحديد الخلل وتأشير السلبيات وااليجابيات في 

  .عملها واقتراح المعالجات

رى المعنية بعمل المرافق السياحية ومحالت التعاون مع الجهات االخ - ل

المستفيدين من خدماتها في اطار قانون  المشروبات الكحولية والعاملين او

  .ة والقوانين والتعليمات ذات الصلةهيئة السياح

  .  اصدار هويات سنوية خاصة بمفتشي الدائرة - م
  

  :اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  -ثانيًا

  - :اآلتيتينقسم الرقابة والمتابعة وترتبط به الشعبتين  -أ 

 .السكرتارية) ١(
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)٢٥( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .المتابعة) ٢(

  -:اآلتيتينقسم التفتيش السياحي وترتبط به الشعبتين  - ب

 الكرخ/ تفتيش بغداد ) ١(

 الرصافة/ تفتيش بغداد ) ٢(

  - :اآلتيتينقسم التصنيف وترتبط به الشعبتين  - ج

 تصنيف بغداد) ١(

 .ف المحافظاتتصني) ٢(

  - :اآلتيتينقسم االجازات وترتبط به الشعبتين  -د

 اجازات بغداد) ١(

 اجازات المحافظات) ٢(

  :اآلتيةقسم شؤون المحافظات وترتبط به الشعب  -هـ 

 سياحة الديوانية) ١(

 سياحة المثنى) ٢(

 سياحة ديالى) ٣(

 سياحة ميسان) ٤(

 سياحة ذي قار) ٥(

 سياحة آرآوك) ٦(

  صالح الدين سياحة) ٧(

  .قسم سياحة النجف -و

  .قسم سياحة آربالء -ز

  .قسم سياحة البصرة - ح

  .قسم سياحة الموصل -ط

  .قسم سياحة االنبار -ي

  .قسم سياحة بابل -ك

  .قسم سياحة واسط -ل
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)٢٦( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

) ح(و) ز(و) و(المنصوص عليها في الفقرات  ترتبط بكل قسم من االقسام - ثالثًا

  :اآلتيةمن هذه المادة الشعب ) ثانيا(من البند ) ل(و) ك(و) ي(و) ط(و

  .التفتيش - أ

  .التصنيف - ب

  .المكتب الوطني - ج
  

  :اآلتيةيتولى قسم التدقيق المهام  -أوًال -٦- المادة 
  

  .تدقيق الصكوك وسندات الصرف - أ

  .الموظفين الشهرية لجميع دوائر ومرافق الهيئةتدقيق قوائم رواتب  - ب

  .تدقيق قوائم االيفادات الداخلية والخارجية - ج

  .تدقيق موازين المراجعة الشهرية والفصلية والسنوية -د

  .هـ تدقيق السجالت الحسابية للهيئة

  .كمطابقتها مع سجل البنتدقيق آشوفات البنك والتأآد من  -و

  .تدقيق ايرادات الصندوق -ز

تدقيق االعمال والمعامالت المالية واالدارية للهيئة والمرافق السياحية  - ح

  .التابعة لها

متابعة مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادية على صرفيات الهيئة  -ط

  .بالتنسيق مع قسم الحسابات في الدائرة االدارية والمالية

رئيس الهيئة وتشخيص الخلل في  رفع التقارير عن النشاطات المالية الى -ي

  .حالة حدوثه

  .تدقيق السلف -ك

  .المشارآة في لجان التثمين والتضمين والمزادات والمزايدات والتحقيق -ل

المشارآة في لجنتي فتح العطاءات وتحليلها والتفاوض للمناقصات   -م

  .        المحلية والمناقصات االستيرادية

  .ع المختلطتدقيق النشاط المالي للقطا -ن
  

  - :اآلتيتينيمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين  -ثانيًا

 .التدقيق الداخلي -أ 
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)٢٧( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .التدقيق الخارجي -ب 

  :اآلتيةيتولى قسم الشؤون القانونية المهام  -أوًال -٧- المادة 
  

 .ابداء الرأي في االمور التي تعرض علي القسم -أ 

 .الترافع في الدعاوي المقامة من الهيئة او عليها -ب 

دراسة مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات الخاصة بالهيئة وتقديم  -  ج

  .المقترحات في شأنها

  .االشتراك في اللجان التحقيقية التي يتم تأليفها في الهيئة - د

  .االشتراك في عضوية لجان بيع وايجار اموال الدولة - هـ

القاء المحاضرات في الدورات التخصصية التي تقيمها الهيئة لتطوير  -  و

  .منتسبيها

متابعة امالك الهيئة وتثبيت عائديتها بسندات تمليك وخرائط مصادق  - ز

  .عليها من مديريات التسجيل العقاري المختصة

التصرفية لالراضي غير المسجلة متابعة اعمال التسوية واطفاء الحقوق  - ح

  .يات التسجيل العقاريمدير لدى

المشارآة في لجان الكشف الموقعي على امالك الهيئة بالتنسيق مع  - ط

  .دوائر الهيئة

  .تصديق الكفاالت والتعهدات وفقًا للقانون - ى
  

  :اآلتيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب  -ثانيًا

  الرأي - ا

  الدعاوي - ب

  االمالك - ج

  .التعهدات والكفاالت -د

  .المتابعة - هـ
  

  :اآلتيةيتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام  -أوًال -٨- المادة 
  

اعداد خطة عمل الهيئة السنوية باالستناد على الخطط المقترحة من دوائر  - أ

  .واقسام الهيئة



  
 

  
    تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٨( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .اقتراح ادراج مشاريع سياحة ضمن الخطة االستثمارية السنوية - ب

  .متابعة تنفيذ خطط الهيئةاعداد التقارير الفصلية والسنويةعن  -جـ

  .اعداد الدراسات عن المشاريع المقترحة للنشاط السياحي -د

اعداد االحصائيات عن المرافق السياحية ونشاطاتها واصدار الدليل  - هـ

  .االحصائي بها

الستثمارية او اي مشروع ات الجدوى االقتصادية للمشاريع ااعداد دراس -و

  .سياحي حسب الحاجة

  .الدراسات التي تخدم النشاط السياحي اعداد -ز
  

  : اآلتيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب  -ثانيًا

  التخطيط - أ

  المتابعة - ب

  االحصاء -جـ 

  الخطة االستثمارية -د

  الدراسات - هـ
  

  :اآلتيةيتولى قسم العالقات واالعالم المهام  -أوًال -٩-  المادة
  

  .قروءةماالعالم المرئية والمسموعة والنشر نشاطات الهيئة في وسائل  - أ

عقد المؤتمرات الصحفية والندوات واللقاءات مع مراسلي الصحف  -  ب

  .والوآاالت المختصة بالنشاط االعالمي السياحي

عالقة بالنشاط السياحي في داخل  المشارآة في الفعاليات التي لها - جـ 

  .العراق وخارجه التي تعدها المنظمات السياحية

تعني باخر التطورات )  روكوأمجلة ( اصدار مجلة فصلية سياحية تسمى  - د

  .السياحية  محليا وعريبا وعالميا ونشر البحوث والدراسات السياحية

وتقارير سياحية حية اسبوعية تتضمن اخبار الهيئة اصدار نشرة سيا -هـ 

  .عالمية
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)٢٩( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

لجهات غير العمل على ادامة العالقة بين هيئة السياحة والوزارات وا -  و

منظمات والمرتبطة بوزارة والمنظمات الحكومية في الدول االخرى 

  . المجتمع المدني

طبع المطبوعات والنشرات والملصقات واالدلة السياحية وتوزيعها  - ز

  .لغرض الترويج والتسويق السياحي

التنسيق مع السفارات العراقية في الخارج و اقامة العالقات مع  -  ح

االجنبية المعتمدة في العراق و تزويدها بالدليل السياحي للمواقع السفارات 

  .السياحية االثرية و الدينية و الحضارية و الترفيهية في العراق 

التنسيق مع دائرة المجاميع السياحية فيما يتعلق بمرافقة المجاميع  -  ط

ن السياحية التي تزور العراق و تزويدهم بالمطبوعات السياحية عن االماآ

  .السياحية 

اقامة المعارض للصور الفوتوغرافية للمواقع السياحية و معارض  -ي

  .للصناعات التقليدية الظهار الصناعات الشعبية و الفلكلورية 
  

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  -ثانيًا

 .العالقات  -أ 

  .االعالم  -ب 

  . أوروكمجلة  -جـ 

  .الفنية  -د 

  .الشعبية و الفلكلورية الصناعات  -هـ 

  :يتولى قسم تكنولوجيا المعلومات السياحي المهام اآلتية  - أوًال -١٠- المادة 

 .جمع المعلومات التي تخص النشاط السياحي و تنظيمها   -أ 

متابعة آخر تطورات النشاط السياحي عبر االنترنت و عرضها بشكل  - ب 

 .أو نشرات و توزيعها على دوائر و أقسام الهيئة  تقارير أو خالصات

اعداد نظم المعلومات لنشاطات الهيئة المختلفة االدارية و المالية و  -جـ 

  .الفنية 

طات و مهام الهيئة على الموقع االلكتروني للهيئة باللغتين انشر نش -د 

  .العربية و االنكليزية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٠( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  .لكتروني للهيئة نشر المواقع السياحية على الموقع اال -هـ 

االشراف على مكتبة الهيئة و العمل على تهيئة الكتب و االصدارات و  -و

  .المجالت المتخصصة بالنشاط السياحي و االقتصادي 
  

  :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  -ثانيًا
  

 .االنترنت  -أ 

  .المعالجة االلية  -ب 

  .اعداد البيانات  -جـ 

  .ي التشغيل اآلل -د 

  .صيانة الحاسبات  -هـ 

  .المكتبة  -و 

  :يتولى قسم العقود و االستثمار المهام اآلتية  - وًالأ -١١- المادة 

 .االعالن عن المناقصات الخاصة بالهيئة في وسائل االعالم  -أ 

 .اجراء المناقصات الخاصة بأنشاء مشاريع الهيئة و تطويرها  -ب 

المناقصات لشراء المواد و الخدمات من داخل العراق و خارجه  اجراء -جـ 

  .وفقًا للقانون 

المساهمة في فتح وتحليل العطاءات وإحالتها ومتابعة تنفيذها مع  - د 

 . إآمال العمل التنفيذ في الهيئة حتى  الدوائر المشرفة على

للقانون  وفقًا هـ ـ القيام باإلجراءات الخاصة باستثمار اموال الهيئة

  . المعنية ومتابعتها مع الجهات

  . اعالن المزايدات واحالتها وفقا للقانون - و

  .التنفيذ جار مع دوائر الهيئة المشرفة علىمتابعة تنفيذ عقود البيع واإلي -ز

  . ح ـ اعداد وتنظيم العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها
  

   : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية -ثانيًا

  . العقود -أ 

 . المناقصات –ب 

  . المزايدات -جـ 
  



  
 

  
    تعليمات 
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)٣١( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  : يتولى مكتب رئيس الهيئة المهام اآلتية - أوًال -١٢-  المادة
  

  

     تنظيم البريد الوارد وتقديمه الى رئيس الهيئة -أ 

ب ـ متابعة البريد الصادر من رئيس الهيئة وتوزيعه على الدوائر واألقسام 

  . المعنية

متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة الشفوية والتحريرية مع  -ج 

  . الهيئة لتشكيالت المعنية فيا

  . أرشفة البريد الصادر من رئيس الهيئة والوارد اليه -د

  . ضبط محاظر اجتماعات مجلس اإلدارة ومتابعتها -هـ 

  . تنظيم البريد السري الوارد وتقديمه الى رئيس الهيئة -و

البريد السري الصادر من رئيس الهيئة وتوزيعه على الدوائر متابعة  -ز

  . واألقسام المعنية

   . ح ـ حفظ البريد السري الصادر من رئيس الهيئة والوارد اليه وأرشفته

   .ط ـ تنظيم مقابالت رئيس الهيئة

  .اصدار الهويات لمنتسبي الهيئة وتجديدها -ي
  

  : اآلتية يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
  

  . المتابعة - أ

   .القلم السري وسكرتارية مجلس اإلدارة -ب 

  . ج ـ الهويات

  . سكرتارية رئيس الهيئة -د
  

) ب(و) أ(يدير آل تشكيل من التشكيالت المنصوص عليها في الفقرات  -أوًال -١٣-المادة  

من هذه التعليمات ) ٣(من المادة ) ثانيا(من البند ) هـ(و )د (و )ج(و

األقل حاصل على شهادة جامعية أولية في  موظف في الدرجة الثانية في

ويعاونه موظف في الدرجة  ومن ذوي الخبرة االختصاصاألقل في مجال 

 االختصاص الثالثة في األقل حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال

  . ومن ذوي الخبرة
  



  
 

  
    تعليمات 
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)٣٢( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

التعليمات ومكتب يدير آل قسم من األقسام المنصوص عليها في هذه  -ثانيًا

موظف في الدرجة الثالثة في األقل حاصل على شهادة  رئيس الهيئة

  . ومن ذوي الخبرة االختصاص جامعية اولية في األقل في مجال
  

يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في  - ثالثًا

األقل في الخامسة في األقل حاصل على شهادة جامعية اولية في  الدرجة

 .ذوي الخبرة ومن االختصاصمجال 

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

    

  

  فرياد رواندزي                                                                    

  ةوزير الثقاف                                                                    

  

            

   

  



  
 

  
  بيانات 
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)٣٣( ١٠/٩/٢٠١٨    ٤٥٠٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ٤(بيان رقم 
  

من قانون ) ٢٤٥(من المادة ) ثانيًا(استنادًا إلى الصالحيات المخولة لنا بموجب أحكام البند    

  : المعدل قررنا ما يأتي ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(الكمارك رقم 
  

في الهيئة العامة للكمارك ) مدير(الموظف بعنوان ) سعد آاظم عباس(تعيين السيد  .١

في المحكمة الكمرآية لمديرية آمرك المنطقة الجنوبية بدًال من السيد ) عضوًا أصليًا(

 . إلحالته على التقاعد ) حسن حسين جابر(

ة للكمارك في الهيئة العام) مدير(الموظف بعنوان ) أياد شاآر طه(تعيين السيد  .٢

 . في المحكمة الكمرآية لمديرية آمرك المنطقة الجنوبية ) عضوًا أحتياط(

 .  ٢٠١٨لسنة ) ١(يلغى البيان رقم  .٣

 . ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ أعتبارًا من تاريخ نشره  .٤

  
  

  حيدر العبادي . د                                                       

  وآالة / وزير المالية                                                        
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