
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٥١٥    
      

 

   الصادر بقرار مجلس  ٢٠١٨لسنة ) ٨(ديوان الوقف الشيعي واختصاصاتها رقم نظام تشكيالت

 .  ٢٠١٨ة لسن) ٣٩٢(الوزراء المرقم 

  تحديد االسبقية بين المسؤولين في الدولة واعضاء الهيئة  ٢٠١٨لسنة ) ٩(تعليمات رقم

والصادرة  ٢٠١٦لسنة ) ٤(في العراق التي لم تحدد في نظام المراسم رقم  المعتمدة الدبلوماسية

 .  ٢٠١٨لسنة ) ٣٩٠(بقرار مجلس الوزراء رقم 

  ٢٠١٨لسنة ) ٦٤(و ) ٦٣(قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين المرقمة  . 

 لمعلوماتيةبيان تأسيس الشرآة العامة لالتصاالت وا . 

  بيانات صادرة عن وزارة الثقافة . 

  بيانات صادرة عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية . 

  
  

  

  
  

  
 

  السـتـون ة السنــــ             م ٢٠١٨ تشرين األول ٢٩ / هـ١٤٤٠ صفر  ١٩        ٤٥١٥ عددال                            
٤٥١٥١٩١٤٤٠/٢٩٢٠١٨  

 



              الفھرس                                  
  

الصفحة   الموضوعالرقم 

    أنظمة   

مجلس الوزراء  الصادر بقرار تشكيالت ديوان الوقف الشيعي واختصاصاتها  ٨

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٩٢(المرقم 

١  

    تعليمات   

 تحديد االسبقية بين المسؤولين في الدولة واعضاء الهيئة الدبلوماسية   ٩

 ٢٠١٦لسنة ) ٤(في العراق التي لم تحدد في نظام المراسم رقم  المعتمدة

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٩٠(والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

١١  

    قرارات   

  ١٤  عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين صادر  ٦٣

  ١٨  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٦٤

    بيانات   

  ٢٠  بيان تأسيس الشرآة العامة لالتصاالت والمعلوماتية   -

  ٢٦  صادر عن وزارة الثقافة  ١١

  ٢٧  صادر عن وزارة الثقافة  ١٢

  ٢٧  صادر عن وزارة الثقافة  ١٣

  ٢٨  صادر عن وزارة الثقافة  ١٤

  ٢٨  صادر عن وزارة الثقافة  ١٥

  ٢٩  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤١

  ٣٠  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤٣

  ٣٠  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤٤

  ٣١  ةصادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعي  ١٥٤٥

  ٣١  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤٦

  ٣٢  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤٧

  ٣٣  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٤٩

  ٣٣  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٥٠

  ٣٤  مرآزي للتقييس والسيطرة النوعيةصادر عن الجهاز ال  ١٥٥١

  ٣٤  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٥٢

  ٣٥  صادر عن الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٥٣

 



  
 

  
    قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٩٢(رقم 
  

،  ٢/١٠/٢٠١٨والثالثين الُمنعقدة بتأريخ  ثامنةمجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الَقّرَر  

  : ما يأتي الموافقة على 
  

 تشكيالت ديوان الوقف الشيعي واختصاصاتها ، نظام،  ٢٠١٨لسنة ) ٨(رقم  نظامإصدار ال  

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

  .  ٢٠١٢لسنة ) ٥٧(رقم  قانون ديوان الوقف الشيعيمن ) ١٧(المادة من ) أوًال(والبند 

  

  

  مهدي محسن العالق. د                                                      

  األمين العام لمجلس الوزراء وآالًة                                                     

                                                    ١٧/١٠/٢٠١٨  

 



  
 

  
    أنظمة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مجلس الوزراء
  

من ) ١٧(من المادة ) أوًال(من الدستور والبند ) ٨٠(من المادة ) ثالثًا(استنادًا إلى أحكام البند 

   ٢٠١٢لسنة ) ٥٧(قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 

  :صدرنا النظام اآلتيأ
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٨(رقم 

  نظام

  تشكيالت ديوان الوقف الشيعي واختصاصاتها
  

  :يتكون ديوان الوقف الشيعي من التشكيالت اآلتية -١- المادة 
  

  :تشكيالت مرآز الديوان :أوًال
  

  .مكتب المفتش العام .أ

  .الدائرة القانونية .ب

  .الدائرة االدارية والمالية .جـ

  .الدائرة الهندسية .د

  .العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفةدارة إدائرة  .ـه

  .دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية .و

  .دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز

  .دائرة التخطيط والمتابعة .ح

  .دائرة اوقاف المحافظات .ط

  .دائرة البحوث والدراسات .ي

  .دائرة احياء الشعائر الحسينية. ك

  .والعالقات العامة  قسم االعالم .ل

  .قسم تكنولوجيا المعلومات  .م

  .قسم التدقيق والرقابة الداخلية  .ن

  . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. س
  

  :التشكيالت المرتبطة بالديوان  :ثانيًا



  
 

  
    أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة بغداد. أ

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة نينوى .ب

  .في محافظة البصرةدائرة الوقف الشيعي . جــ

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة ذي قار .د

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة بابل .ـه

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة ديالى .و

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة آرآوك .ز

  .شرفدائرة الوقف الشيعي في محافظة النجف األ .ح

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة واسط .ط

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة الديوانية .ي

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة آربالء المقدسة .ك

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة ميسان  .ل

  .دائرة الوقف الشيعي في محافظة المثنى .م

  .مية الجامعةللعلوم االسال) عليه السالم(مام الكاظم آلية اإل .ن

  .المرآز الوطني لعلوم القرآن. س

  .المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .ع

  .موال الوقف الشيعيأدارة واستثمار إهيأة  .ف
  

  .للقانون وفقًا مهماتهيمارس مكتب المفتش العام  -٢- المادة 
  

  :تتولى الدائرة القانونية االختصاصات اآلتية -٣- المادة 
  

 مشروعات القوانين واالنظمة والتعليمات ذات العالقة بعمل الديواندراسة  :أوًال

  .وإعدادها
  

ي والمشورة القانونية في شأن القضايا المعروضة عليها من رئيس أبداء الرإ: ثانيًا

  .وتشكيالت الديوان 
  

  .تصديق العقود والتعهدات والكفاالت ذات العالقة بعمل الديوان :ثالثًا

  

  



  
 

  
    أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

مام المحاآم والهيئات واللجان ذات االختصاص القضائي أتمثيل الديوان  :رابعًا

فيها ومتابعة  والقانوني في الدعاوى والقضايا التي يكون الديوان طرفًا

  .اجراءاتها في جميع مراحلها 
  

وقاف ومسك مالك األأموال الموقوفة ووثائق متابعة تسجيل الحجج واأل :خامسًا

  .سجالتها
  

ة بعمل قرآة في لجان التحقيق والتضمين واللجان االخرى ذات العالالمشا :سادسًا

  .الديوان
  

  :تتولى الدائرة االدارية والمالية االختصاصات اآلتية -٤- المادة 
  

عداد المالآات واالشراف على تنفيذ إووتنظيمها ادارة شؤون الموظفين  :أوًال

  .نظمة والتعليمات المتعلقة بهاقوانين الخدمة والمالك والتقاعد واالنضباط واأل
  

تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتطوير اداء الموظفين واقامة الدورات  :ثانيًا

  .التدريبية لهذا الغرض
  

المالية والمحاسبية للديوان وفقا للقوانين واالنظمة والتعليمات  تنظيم االمور :ثالثًا

  .المالية والمحاسبية ومتابعتها 
  

تشكيالت الديوان ذات العالقة بينها وعداد الموازنة التشغيلية بالتنسيق إ :رابعًا

  .ومتابعة تنفيذها
  

دائرة التخطيط بينها ومتابعة تنفيذ الموازنة االستثمارية للديوان بالتنسيق  :خامسًا

  .والمتابعة
  

جهزة مكتبية أثاث وقرطاسية وأتوفير مستلزمات العمل لدوائر الديوان من  :سادسًا

  .وغيرها
  

تنظيم الخدمات االدارية للديوان بما فيها االستعالمات ووسائط النقل  :سابعًا

  .للموظفين والدفاع المدني والنظافة العامة ومتابعتها 
  

وهيئة النزاهة ذات العالقة  االتحادي عرض تقارير ديوان الرقابة المالية :ثامنًا

  .مور المالية والمحاسبية على مجلس الديوانباأل
  

  :تتولى الدائرة الهندسية االختصاصات اآلتية -٥- المادة 
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)٥( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

عمال المسح الموقعي واعداد الدراسات والتصاميم والخرائط وجداول أ :أوًال

  . الدوائر ذات العالقةبينها والكميات الخاصة بمشاريع الديوان بالتنسيق 
  

و أتدقيق التصاميم وجداول الكميات المعدة من تشكيالت الديوان ذات العالقة  :ثانيًا

 و غيرأو المكاتب االستشارية الحكومية أدوائر الوقف في المحافظات 

  .الحكومية ذات االختصاص والمصادقة عليها 
  

و أو اعادة بنائها أر هدمها يالكشف الموقعي على المباني العائدة للديوان وتقر :ثالثًا

  .عداد الكشوف الخاصة بالصيانة وتنفيذهاإترميمها و
  

المشاريع عليها  إلنشاءالوقف الالزمة  بأراضيتحديد المواقع الخاصة  :رابعًا

  .راضي المطلوبة بالتنسيق مع الدوائر ذات العالقةوتخصيص األ
  

مشاريع عليها بالتنسيق  إلنشاءراضي العائدة للديوان عداد تقارير عن األإ :خامسًا

  .تشكيالت الديوان ذات العالقةو بينها
  

عمال الهياآل االنشائية أالبناء والفحوصات المختبرية و انموذجاتدراسة  :سادسًا

  .ونسب االنجاز للمشاريع الهندسية وتقويمها
  

  .و متابعة تنفيذها أتنفيذ مشاريع الديوان واالشراف عليها  :سابعًا
  

  . حسب متطلبات العملباك في اللجان ذات العالقة بعمل الدائرة االشتر :ثامنًا
  

دارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة ممارسة إتتولى دائرة  -٦- المادة 

 دارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة إلقانون  اختصاصاتها وفقًا

  .٢٠٠٥لسنة ) ١٩(رقم 
  

  :تتولى دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية االختصاصات اآلتية -٧-  المادة
  

رسم سياسة التعليم للمدارس الدينية التابعة للديوان والرؤية المستقبلية لها  :أوًال

  .الجهات ذات العالقةبينها وبالتنسيق 
  

حسب مقتضيات الحاجة ومتابعة توفير ب اقتراح فتح مدارس دينية :ثانيًا

  .احتياجاتها
  

الجهات ذات العالقة لتوفير احتياجات المدارس الدينية من و بينهاالتنسيق  :ثالثًا

  .تخصيصات مالية ومالآات بشرية
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)٦( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

تهيئة المناهج الدراسية االسالمية ذات النهج االسالمي المعتدل بالتنسيق  :رابعًا

  .مع الجهات ذات العالقة
  

  .معادلة الشهاداتشأن الوزارات والجهات ذات العالقة في بينها والتنسيق  :ًاخامس
  

االشراف على امتحانات الصفوف المنتهية وغير المنتهية للمدارس  :سادسًا

الجهات ذات العالقة ومتابعة تهيئة و بينهاالدينية التابعة للديوان بالتنسيق 

  .مستلزماتها
  

عداد تقرير سنوي عن حالة المدارس الدينية التابعة للديوان وتقديم إ :سابعًا

  .تها وامكانياتهائالتوصيات الالزمة  لتطويرها ورفع آفا
  

االشراف على المكتبات في المدارس الدينية التابعة للديوان وتنظيمها  :ثامنًا

  .دارتها وتطويرها وتوفير المصادر العلمية لهاإو
  

  :ئرة المؤسسات الدينية والخيرية االختصاصات اآلتيةتتولى دا -٨- المادة 
  

دارة الجوامع والحسينيات والمقامات والمؤسسات الدينية والعناية بها إ :أوًال

  .باستثناء التي تدار من متول خاص بها
  

  . رعاية المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني ذات النشاط الخيري :ثانيًا
  

  .وفق القواعد الشرعية على منح التولية  :ثالثًا
  

  .الدوائر ذات العالقةو بينهانشاء الجوامع والحسينيات بالتنسيق إاقتراح  :رابعًا
  

  :تتولى دائرة التخطيط والمتابعة االختصاصات اآلتية -٩- المادة 
  

عداد السياسات والخطط العامة للديوان وعرضها على مجلس ديوان الوقف إ :أوًال

  .إلقرارهاالشيعي 
  

وعرضها وتحليلها جمع البيانات االحصائية ذات العالقة بعمل دوائر الديوان  :ثانيًا

  .على الجهات المختصة
  

متابعة تنفيذ الخطة السنوية للديوان وتقديم التقارير الشهرية والفصلية  :ثالثًا

  .شأنهاب
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)٧( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

نسب تنفيذها وتقديم تقرير ب عداد الخطة االستثمارية للديوان ومتابعةإ :رابعًا

  .نجازالا
  

وفق معايير الجودة وأقسامها على عداد دليل العمل لدوائر الديوان إ :خامسًا

  .الشاملة
  

  :تتولى دائرة اوقاف المحافظات االختصاصات اآلتية -١٠- المادة 
  

عمالها ونشاطاتها أاالشراف على تشكيالت الديوان في المحافظات ومتابعة  :أوًال

  .دائها ووضع المعالجات الالزمة لتالفي معوقات عملهاأوتقويم 
  

مجالس المحافظات واالقضية والدوائر والجهات ذات العالقة و بينهاالتنسيق  :ثانيًا

داء تشكيالت الديوان في المحافظات بما فيها تخصيص ألالرتقاء بمستوى 

  .زات الالزمة لعملها البنايات لها وتوفير المستلزمات والتجهي
  

اقتراح مالآات تشكيالت الديوان في المحافظات واقتراح موازنتها السنوية  :ثالثًا

  .بينها وبينهم وتخصيصاتها المالية بالتنسيق 
  

   :تتولى دائرة البحوث والدراسات االختصاصات اآلتية -١١- المادة 
  

  .وتطويرهعداد البحوث والدراسات المتعلقة بعمل الديوان إ :أوًال
  

  .عداد البحوث والدراسات االسالمية والثقافية بالتنسيق مع تشكيالت الديوانإ :ثانيًا
  

حياء المخطوطات والكتب الثقافية والتراثية ذات العالقة بعمل الديوان إ :ثالثًا

وتراث المجتهدين والعلماء ) عليهم السالم(هل البيت أوالنتاجات العلمية الئمة 

وغيرهم وطبعها بالتنسيق ) عليهم السالم(هل البيت أسة والمفكرين من مدر

  .مطبعة الديوانو بينها
  

  

  : حياء الشعائر الحسينية االختصاصات اآلتيةإتتولى دائرة  -١٢- المادة 
  

  .تنظيم شؤون احياء الشعائر الحسينية والمناسبات الدينية ورعايتها  :أوًال
  

الشعائر  إلقامةالمساهمة في توفير الخدمات والمواد والمتطلبات الالزمة  :ثانيًا

  .الحسينية بما فيها ايواء الزائرين واطعامهم ونقلهم
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)٨( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

الدوائر ذات بينها وتسجيل المواآب الحسينية وتهيئة متطلباتها بالتنسيق  :ثالثًا

  .العالقة
  

 هاالالزمة في آل ما من شأنه تنمية السياحة الدينية وتشجيع االجراءات أخذ :رابعًا

  .الجهات ذات العالقة بينها وبالتنسيق 
  

  :يتولى قسم االعالم والعالقات العامة االختصاصات اآلتية -١٣- المادة 
  

خبار ونشاطات الديوان وتشكيالته ونشرها في وسائل االعالم أتحرير  :أوًال

  .المتعددة 
  

البرامج التلفزيونية فيما يتعلق إعداد تنظيم اللقاءات الصحفية واالعالمية و :ثانيًا

  .بنشاط الديوان وتشكيالته
  

قامة الندوات التي إتأمين مستلزمات المؤتمرات الصحفية والمعارض ومتابعة  :ثالثًا

  .يقيمها الديوان وتشكيالته 
  

قامتهم وتنظيم إمحالت تنظيم استقبال الوفود الرسمية والضيوف وتأمين  :رابعًا

  .الجهات المختصةبينها وبرامج الزيارات بالتنسيق 
  

خبار وشكاوى تتعلق بعمل الديوان أينشر في وسائل االعالم من  متابعة ما :خامسًا

  .ما يلزم لمعالجتها  وأخذوتشكيالته 
  

  . عالنات في الصحفنشر اإل :سادسًا
  

  .الديوان وتشكيالتهعداد النشرات عن نشاطات ومنجزات إ :سابعًا
  

  :يتولى قسم تكنولوجيا المعلومات االختصاصات اآلتية -١٤- المادة 
  

نشاء قواعد البيانات وتصميم البرامج الخاصة بعمل الديوان وتشكيالته إ :أوًال

  .ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتطويرها
  

تقديم المشورة الفنية في آل ما يتعلق بالبرامج وقواعد البيانات للديوان  :ثانيًا

   .وتشكيالته 
  

  .قامة الدورات لموظفي الديوان في مجال المعلوماتية إ :ثالثًا
  

  . االشراف على تجهيز الديوان بخدمة االنترنت وصيانتها  :رابعًا
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)٩( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  .صيانة الحاسبات :خامسًا
  

  .يتعلق بمشروع الحوآمة االلكترونية تنفيذ ومتابعة آل ما :سادسًا
  

  . رشفة االلكترونية لعمل الديوان وتشكيالتهاأل :سابعًا
  

  .ه ومتابع هارسال البريد االلكتروني لتشكيالت الديوان واستقبال :ثامنًا
  

  :يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية االختصاصات اآلتية -١٥- المادة 
  

تدقيق االجراءات والمعامالت المالية لتشكيالت الديوان بما فيها تدقيق  :أوًال

  .مستندات الصرف والقبض وعمليات التسجيل والترحيل
  

  .تدقيق العقود التي يكون الديوان طرفا فيها من الناحيتين الحسابية والمالية  :ثانيًا
  

  . متابعة انجاز الحسابات الختامية للديوان :ثالثًا
  

  .وملحوظاته  متابعة تنفيذ توجيهات ديوان الرقابة المالية االتحادي :رابعًا
  

تتولى مطبعة ديوان الوقف الشيعي تصميم وطبع جميع المطبوعات ذات العالقة  -١٦-المادة 

  .ية جهة اخرى أنشطة الديوان ودوائر الدولة وأعمال وأب
  

من ) ثانيًا(تتولى دوائر الديوان في المحافظات المنصوص عليها في البند  :أوًال - ١٧-المادة 

  :من هذا النظام االختصاصات اآلتية) ١(المادة 
  

  .عداد الخطة الخاصة بعمل الدائرةإ .أ

صيانة الجوامع والمدارس الدينية والحسينيات والمكتبات الدينية في  .ب

  .المحافظة

 ملية التربوية في مدارس الوقف الشيعيتوفير متطلبات الدراسة والع .جـ

  .في المحافظة 

  .الجهات المختصة و بينهاتقديم الخدمات للمواآب الحسينية بالتنسيق  .د

  .متابعة تنفيذ المشاريع العائدة للديوان في المحافظات  .ـه

جميع الدوائر في المحافظة ومجلس المحافظة و بينهاالتعاون والتنسيق  .و

  .الديوانعمل المتعلقة بمور في شأن األ
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)١٠( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

من ) ثانيًا(يدير آل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند  :ثانيًا

حاصل على من هذا النظام موظف بالدرجة الثانية في االقل ) ١(المادة 

  . قل ومن ذوي الخبرة واالختصاصولية في األأشهادة جامعية 
  

وظف بعنوان مدير حاصل على شهادة ن مآيدير المرآز الوطني لعلوم القر -١٨-المادة 

مهماته المرآز مارس قل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ويجامعية اولية في األ

  .للقانون فقًاو
  

  .يتولى المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي ممارسة اختصاصاته وفقا للقانون -١٩- المادة 
  

لوم االسالمية الجامعة ممارسة للع) عليه السالم(تتولى آلية االمام الكاظم  -٢٠- المادة 

  .للقانون اختصاصاتها وفقًا
  

 موال الوقف الشيعي ممارسة اختصاصاتها وفقًاأدارة واستثمار إتتولى هيأة  -٢١-المادة 

قدر تعلق  ١٩٩٣لسنة ) ١٨(موال االوقاف رقم أدارة واستثمار إة ئلقانون هي

  .مر بعملهااأل
  

  .ريخ نشره في الجريدة الرسميةأينفذ هذا النظام من ت -٢٢- المادة 
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)١١( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٩٠(رقم 
  

،  ١٣/٩/٢٠١٨مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الخامسة والثالثين الُمنعقدة بتأريخ َقّرَر  

  : ما يأتي 
  

، تعليمات تحديد األسبقية بين  ٢٠١٨لسنة ) ٩(الموافقة على إصدار التعليمات رقم    

المسؤولين في الدولة وأعضاء الهيئة الدبلوماسية المعتمدة في العراق التي لم تحدد في نظام 

من الدستور ) البند ثالثًا/ ٨٠(، استنادًا إلى أحكام المادة  ٢٠١٦لسنة ) ٤(المراسم رقم 

  .  ٢٠١٦لسنة ) ٤(من النظام المذآور آنفًا رقم ) أوًال/ ٣(والمادة 
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)١٢( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

  

  ) ٤(من نظام المراسم رقم ) أوًال/٣(من الدستور والمادة ) ٨٠(استنادًا إلى أحكام المادة    

   ٢٠١٦لسنة 

  - :أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٩(رقم 

في الدولة وأعضاء الهيئة الدبلوماسية  تعليمات تحديد األسبقية بين المسؤولين

  ٢٠١٦لسنة ) ٤(المعتمدة في العراق التي لم تحدد في نظام المراسم رقم 
  

سبقية المسؤولين العراقيين وأعضاء الهيئة أتهدف هذه التعليمات الى تحديد  -١-المادة 

 سبقيتهم في حضور المناسباتأالدبلوماسية المعتمدة في العراق الذين لم تحدد 

  .٢٠١٦لسنة ) ٤(واالجتماعات في نظام المراسم رقم 
  

  :تيتكون األسبقية للمسؤولين على المالك المدني على النحو اآل -٢- المادة 
  

عضو مجلس النواب ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة مَمن هم بدرجة  -أوًال

وزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة مَمن هم دون درجة وزير ثم 

المحافظ ثم رئيس مجلس المحافظة، ونائب رئيس ديوان الرئاسة ونائب 

 وآالءاألمين العام لمجلس الوزراء ونائب األمين العام لمجلس النواب و

ثم َمن يتقاضى راتب وآيل وزارة ثم الوزارات ثم السفراء ثم المستشارين 

والمدريرين العامين وَمن بدرجتهم وَمن يتقاضى أصحاب الدرجات الخاصة 

 .راتبهم 
  

من هذه ) أوًال(في العنوان الوظيفي للمذآورين في البند وي اتسالفي حال  -ثانيًا

ممثل وزارة الخارجية ثم الثالث ثم للممثلي الرئاسات تكون األسبقية المادة 

ثم وزارة المالية ثم وزارة الدفاع ثم وزارة الداخلية ثم وزارة النفط ثم الوزارة 

 .األسبقية في تأريخ التأسيس حسب بالجهة غير المرتبطة بوزارة 
  

تكون األسبقية في االجتماعات والمناسبات الرسمية لممثلي محافظة بغداد ثم  - ثالثًا

ي البصرة ونينوى ثم أقرانهم من ممثلي المحافظات األخرى بحسب محافظَت

  .الحروف األبجدية لكل منها 
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)١٣( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

  

تكون األسبقية لمسؤولي الوزارات االتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة  - رابعًا

حسب قدمهم ثم داخل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة الواحدة ب

  . قليممسؤولي اإل
  

من تكون األسبقية للمسؤولين على المالك العسكري ومن هو على مالك قوى األ -٣- المادة 

  :تيالداخلي على النحو اآل
  

 .ورتبته والقدم في الحصول على الرتبة المسؤول  منصبحسب  -أوًال
  

في الحصول على الرتبة لقدم والرتبة وا المنصبوي في افي حالة التس -ثانيًا

  .ثل وزارة الدفاع ثم ممثل وزارة الداخلية لممفتكون األسبقية 
  

 تكون األسبقيةفي حال تساوي المسؤول المدني والعسكري في المنصب والدرجة  -٤- المادة 

  .للمسؤول المدني 
  

  .ريخ نشرها في الجريدة الرسميةأتنفذ هذه التعليمات من ت -٥- المادة
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)١٤( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٦٣(رقم 
  

استنادًا إلى قرار لجنة عقوبات مجلس االمن التابع لألمم المتحدة بشأن تنظيم القاعدة وداعش 

المعتمد بموجب  ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٨(رقم  واالفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بهما

أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ، و

، ووفقًا  ٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم  ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(رقم 

  . للصالحيات المخولة إلى اللجنة 
  

إعمام االسم في قائمة لجنة جزاءات مجلس االمن ن ـاإلرهابيي والــد أمـة تجميـررت لجنــق

  : بحسب اآلتي  بشأن تنظيم القاعدة وداعش ،
  

، ) أنجم شويدري(األصول المالية والمنع من السفر وحظر السالح لالسم تجميد : أوًال

، ) .QDi ٤١٩(بريطاني الجنسية والرقم المرجعي له في قائمة لجنة العقوبات 

  ) . المرافق ربطًا(
  

  . ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره : ثانيًا
  

ومجالس  والمحافظات إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة: ثالثًا

المحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ 

  . المشار إليه آنفًا  االسم ناإلجراءات المالئمة بشأ
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٨( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٦٤(رقم 
  

جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية رقم بشأن  األمناستنادًا إلى قرار لجنة عقوبات مجلس 

) ٣٩(أحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم و ، ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٧١(

، ووفقًا للصالحيات  ٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم  ٢٠١٥لسنة 

  . المخولة إلى اللجنة 
  

أسماء السفن في قائمة لجنة جزاءات مجلس إعمام ن ـوال اإلرهابييــد أمـة تجميـررت لجنــق

  : بحسب اآلتي  آوريا الشعبية الديمقراطية ، األمن بشأن جمهورية
  

تخضع السفن المصنفة في أدناه لعقوبات سحب دولة العلم والمحظورة من دخول : أوًال

  : بحسب ما يأتي )المرافق ربطًا( الموانىء ،
  

 ) . ٨١٢٦٠٧٠(، رقمها التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية هو ) شانغ يوان باو(اسم السفينة   . أ

 ) . ٨٣١٢٤٩٧(، رقمها التعريفي لدى منظمة البحرية الدولية هو ) نيو ريجينت(السفينة اسم    . ب

  ) . ٨٧٠٥٥٣٩(في لدى منظمة البحرية الدولية هو، رقمها التعري)٣يوم اون صنآ(اسم السفينة . جـ
  

  . ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره : ثانيًا
  

ومجالس  والمحافظات هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إعمام: ثالثًا

المحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ 

  . آنفًا  االمشار إليه لسفنا اإلجراءات المالئمة بشأن
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
  

  

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                                  

                                              ١٧/١٠/٢٠١٨  



  
 

  
  ات قرار
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)١٩( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  



  
 

  
  بيانات 
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)٢٠( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

  

  شهادة تأسيس شرآة عامة
  

قدمت وزارة االتصاالت طلب لدمج آل من الشرآة العامة لخدمات الشبكة الدولية    

الشرآة العامة لالتصاالت (للمعلومات مع الشرآة العامة لالتصاالت لتصبح شرآة واحدة باسم 

من ) ٣٣(والمادة  ٢٠١٨لسنة ) ٣٦١(استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ) والمعلوماتية

من قانون الشرآات رقم ) ٦(والمادة  ٢٠١٨لسنة ) ٣٣(ة االتحادية رقم قانون الموازنة العام

  المعدل  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(
  

  الشرآة العامة لالتصاالت والمعلوماتية : اسم الشرآة 

  مليار واربعمائة مليون دينار  ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠: رأسمالها 
  

دة استنادا ألحكام أني مسجل الشرآات اشهد بأنه تم تسجيل الشرآة أعاله وإصدار شهادة جدي

  . المعدل  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشرآات العامة رقم ) ٣٣(والمادة ) ٦(المادة 

  
  

  هـ  ١٤٤٠ة ــــــر لسنــــــــر صفـــن شهــن مــــوم الثامـــــــي اليـــداد فـــب ببغـــآت

  م  ٢٠١٨ة ـــــلسن ر تشرين األولــــن شهـــر مــن عشــوم الثامـــــوافق لليـــــــــالم

  

  

  

  عبد العزيز جبار عبد العزيز                                                          

  مسجل الشرآات وآالة                                                          
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)٢١( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

  

  بيان تأسيس

  الشرآة العامة لالتصاالت والمعلوماتية
  

  .الشرآة العامة لألتصاالت والمعلوماتية :  أسم الشرآة : أوًال
  

بغداد ولها فتح فروع اخرى داخل وخارج  –العراق : موقع الشرآة ومرآزها الرئيس :ثانيًا

العراق وترتبط بها تشكيالت ادارية بمستوى مديريات واقسام وشعب في بغداد 

  .والمحافظات
  

  :اهداف الشرآة : ثالثًا 

رآة الى بناء وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و االنترنت تهدف الش

بأستخدام التقنيات الحديثة وتملك واستثمار البنى التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا  المعلومات آماتهدف الى استغالل مواردها االقتصادية داخل العراق وخارجه 

وتقديم الخدمات بجودة وآفاءة عالية وتعظيم  للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني

  .الموارد وتحقيق االرباح بموجب القوانين واالنظمة والتعليمات والنظام الداخلي للشرآة 
  

  نشاط الشرآة : رابعًا 

  -: اآلتية األنشطةتمارس الشرآة 

وامتالك  تقديم خدمات االتصاالت واالنترنت وتكنولوجيا المعلومات والهاتف االرضي  -  أ

  .واستثمار البنى التحتية 

تقديم خدمات االتصاالت السكلية والالسلكية والمايكروويف لدوائر الدولة   -  ب

  .والمواطنين داخل العراق وخارجه والتنسيق بينها وبين ادارات الدولة االخرى 

بناء وادارة وتشغيل شبكات االتصاالت وتناقل المعلومات والبنى التحتية وتقديم  - ج

  .ت االنترنت واالنترانتخدما

  .منح حقوق االستخدام للبنى التحتية للغير بموجب عقود تنظم لهذا الغرض  -د

وانشاء شبكات واسعة محلية ) االنترنت ( ربط العراق بالشبكة الدولية للمعلومات  - ـه

  .داخل العراق ) انترانت ( 
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)٢٢( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

نقل البيانات وشراء وبيع وتسويق السعات المحلية والدولية داخل العراق وخارجه  -و

من خالل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والكوابل البحرية وسعات الترانزيت 

  .المارة من خالل الشبكة الوطنية في عموم العراق  

تطبيقاتها المتنوعة تجهيز دوائر الدولة والوزارات والمحافظات بخدمات االنترنت و -ز

  .السلكية والالسلكية 

نصب وتشغيل وادارة بوابات النفاذ الدولية ومعالجة التحايل لغرض السيطرة على  - ح

  .محتوى االنترنت والمكالمات وامرارها بشكل غير قانوني 

الربط البيني للعراق مع الدول المجاورة بكافة وسائل االتصال من خالل المنافذ البرية  -ط

  .بحرية وشبكة الكابالت الضوئية داخل وخارج العراق  وال

 LAN WAN(بناء وتأهيل وصيانة الشبكات الالسلكية الداخلية الواسعة  -ي

SOLUTION ( وبناء مراآز المعلومات والبيانات)DATA CENTER (

استضافة المواقع االلكترونية على الشبكة العالمية للمعلومات للمؤسسات والدوائر و

  .ة الحكومي

تقديم الخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامجيات المتنوعة  -ك

 -E(االغراض والتطبيقات وخدمات الحكومة االلكترونية وتطبيقاتها المختلفة 

GOV ( وتدريب وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في مجال االتصاالت وحلول

  .مات الشبكات والبرامجيات وتكنولوجيا المعلو

  .انشاء وادارة وتشغيل االبراج لتقديم خدمات االتصاالت واالنترنت  -ل

منح تراخيص التوقيع االلكتروني في العراق بموجب قانون التوقيع االلكتروني رقم  -م

  .٢٠١٢لسنة  ٧٨

تجهيز دوائر الدولة والوزارات والمحافظات بخدمات االنترنت بتقنية الجيل الرابع الـ  -ن

)LTE  . (  

  .منح اجازة تسجيل االبراج المستخدمة لتقديم خدمات االتصاالت واالنترنت  -س

  . تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية بالتنسيق مع الجهات المختصة  -ع

المساهمة في إعداد ورسم وتنفيذ الخطط األستراتيجية لقطاع األتصاالت  -ف

من خالل صالحيات مجلس إدارة الشرآة واألقسام المختصة وتنفيذ  والمعلوماتية

  السياسات العامة التي تصدرها وزارة األتصاالت أو الجهات الحكومية المختصة 
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)٢٣( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

بكافة أنواعها لضمان تقديم  توفير الحماية األمنية لشبكات األتصاالت واألنترنيت -ق

  .الخدمات بجودة وآفاءة عالية 

النقدية في الشرآات والمؤسسات العراقية والعربية واالجنبية او  استثمار الفوائض -ر

حسب أحكام قانون المشارآة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة باهداف الشرآــة 

على ان تستحصل موافقــة مجلس الوزراء ) ١٩٩٧لسنة  ٢٢(ة رقم الشرآـات العام

  . فيما اذا آان المشروع خارج العراق 

مال اخرى تتفق مع أهداف وتوجهات الشرآة او تسهيل تحقيق القيام باية اع -ش

  .اغراضها وبما يتفق مع القوانين والتعليمات النافذة 
  

  -:وللشرآة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي 
  

والمالية والفنية والتنظيمية الالزمة لسير  إعداد الخطط ورسم السياسات األدارية. ١

  .نشاط الشرآة وتحقيق أهدافها  

  .إعداد الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية  .٢

  .إعداد وتنفيذ الخطط والموازنات األستثمارية والتشغيلية والجارية  .٣

جير الخدمات لتنفيذ إبرام آافة أنواع العقود عن طريق األستثمار أو المشارآة أو تأ. ٤

بما  يضمن األستغالل األمثل للبنى  في قطاع األتصاالت والمعلوماتية المشاريع

  .التحتية وتحقيق األرباح  

بيع وشراء وتأجير األراضي واألموال المنقولة وغير المنقولة والمكائن والعدد .٥

صرفات ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وإجراء آافة الت

ة البنى التحتية بكافة القوانين والتعليمات النافذة وإستغالل شبك القانونية بشأنها وفق

  . )معدات ، برامجيات، منظومات ، أبراج ، مواقع ، أجهزة (أنواعها 

والمعلوماتية  إستيفاء األجور والرسوم عن تقديم الخدمات المتعلقة بأنشطة األتصاالت.٦

بمختلف أنواعها ووسائلها وتسويق السعات ورسم السياسات السعرية حسب واقع 

  .السوق في العراق وخارج العراق  

ابرام مذآرات التفاهم والبروتوآوالت والعقود مع الشرآات المحلية والعربية والدولية .٧

ة تخص قطاع إختصاصها  وتقديم مقترحات بشأن إبرام إتفاقيات دولي في مجــال

  .األتصاالت



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٤( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

الحصول على الترددات البثية وإستخدامها في مجال األتصاالت الفضائية والالسلكية .٨

الثابتة والمتنقلة وتقديم خدمات البرق والتلكس والخدمات والتطبيقات الحديثة 

  .األخرى

تمثيل العراق في األتحادات والمنظمات العربية واألقليمية والدولية وحضور .٩

  .جتماعات والمؤتمرات داخل وخارج العراق األ

تهيئة الموارد البشرية المتخصصة في مجال األتصاالت وتطوير آفائتها وتأهيلها . ١٠

  .وتوظيف الخبرات  الوطنية  ديمومتها وضمان

استثمار الفوائض النقدية بودائــع ثابتة لدى المصارف في العــراق وفق القوانين . ١١

  . بذلك النافذة الخاصة

فتح الحسابات الجارية والودائـع الثابتة لـدى المصارف العراقيــة وغير العراقية . ١٢

وفق التعليمــات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح االعتمادات المصرفيــة 

وتظهير آافـة الصكوك والسندات واالوراق  واصـدار وتجديدها وتنظيمها وسحب

التسهيالت المصرفية  واعها والحصول علىان التجارية والمالية على اختالف

  .المختلفة بضمان او بدونه 

انشاء ورش ومعامل متخصصة للتصنيع والصيانة لألنشطة المختلفة للشرآة .١٣

وصناعة األجهزة والمكائن ومنظومات األتصاالت والبداالت والشبكات والعجالت 

  .الشرآة  المتنقلة ذات العالقة بنشاط

المنقولة وغير المنقولة والمكائن والعدد واالجهزة ومنظومات امتالك االموال .١٤

األتصاالت بمختلف أنواعها والمعدات ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر 

المختصة وبيعها او ايجارها واستئجارها واجراء آافة التصرفات القانونية بشانها 

  .وفق القوانين والتعليمات النافذة

امتالك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات االختراع والعالمات . ١٥

االمتياز والخبرة الفنية ذات العالقة بنشاط الشرآة والتصرف بها  التجارية وحقوق

  . بما يتفق ومصلحة الشرآة 

اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات . ١٦

والمالية العراقية وغير العراقية وابرام العقود ولها ان تجري آافة االقتصادية 
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)٢٥( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –العراقية الوقائع 

ومناسبة لتنفيذ اهدافها وبالشروط التي ترتايها حسب  التصرفات التي تراها الزمة

  .القوانين النافذة

حق المشارآة مع الشرآات والمؤسسات العراقية والعربية واالجنبية لتنفيذ اعمال . ١٧

  . الشرآة داخل العراق وخارجه حسب القوانين ذات العالقة  ذات عالقة باهداف

االستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين واالستشاريين العراقيين والعرب .١٨

  . واالجانب 

حق االقراض واالقتراض او الحصول على االموال لتمويل نشاطها من المؤسسات . ١٩

قود وشروط يتم االتفاق عليها بما ال والشرآات العامة الوطنية بموجب ع المالية

  .خمسين من المئة من راسمالها المدفوع   %)٥٠(يتجاوز 

حق األستثمار مع الجهات األخرى وفق قوانين األستثمار النافذة بما يتالئم مع . ٢٠

  .توجهات الشرآة وأهدافها

راق اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشارآة بها داخل الع.٢١

  . تنمية وتطوير اعمالها وتحقيق اهدافها  وخارجه لغرض

  . بناء وامتالك المخازن الالزمة واستغاللها بالطريقة المالئمة العمال الشرآة . ٢٢
  

مليار واربعمائة )  ١٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(يبلغ رأسمال الشرآة  :  رأسمال الشرآة : خامسًا 

  خمسمائة مليون دينار  ) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠(مليون دينار واالحتياطي العام    
  

  .وزارة األتصاالت : الجهة المؤسسة : سادسًا 
  

المعدل في تحقيق  ١٩٩٧لسنة )  ٢٢(مراعاة أحكام قانون الشرآات العامة رقم :سابعًا 

  .أغراض الشرآة والقوانين األخرى ذات العالقة والنظام الداخلي للشرآة 

      ٤٤٥٩يلغى البيان التأسيسي السابق للشرآة العامة لألتصاالت المنشور بالعدد  :ثامنًا 

والبيان التأسيس للشرآة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات  ٢٨/٨/٢٠١٧في 

ويحل هذا البيان محله وينشر بالجريدة  ٧/٢/٢٠٠٠في  ٣٨١٢المنشور بالعدد 

  . الرسمية 
  

  حسن الراشد                                                                        

  االتصاالتوزير                                                                      
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)٢٦( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

 ٢٠١٨لسنة ) ١١(بيان رقم 
  

لسنة  ٥٥استنادا الى أحكام البند اوآل من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم    

 . من المواقع االثرية واسطقع أدناه في محافظة اقررنا اعتبار المو ٢٠٠٢

  

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                      
  

  

  المقاطعة  القطعة  اسم الموقع  ت

  

  المحافظة  القضاء

  ٨  تل الشرهان   ١

  

  واسط  الصويرة  الشرهان الغربي/١٥

  ٨  تل الحويش  ٢

  

 واسط  الصويرة  البغدادية/٢٤

  تل الخاجية  ٣

  

 واسط الصويرة  الخاجية الغربية/١٤  ١

  تل المفتول  ٤

  

 واسط الصويرة  البغدادية/٢٤  ٢٢

  تل قبر خضرة  ٥

  

 واسط الصويرة  الجوز/٢٣  ١٧و٢٠

  تل جدعان  ٦

  

 واسط الصويرة  الجوز/ ٢٣  ٣٧

  تل عويد  ٧

  

 واسط الصويرة  آصيبة/ ٢٢  ١٨

  تل عبد اهللا  ٨

  

 واسط الصويرة  عبد اهللا والراطة/٢٠  ٢

  تل الحمرة  ٩

  

 واسط الصويرة  الجزيرة/ ٦  ٢

  تل مبطوحة ١٠

  

 واسط الصويرة  الجزيرة/ ٦  ٢
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)٢٧( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ١٢(بيان رقم 
 

لسنة  ٥٥من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم  استنادا الى أحكام البند ثامنآ   

 .من المواقع التراثية ة بغداد قع أدناه في محافظاقررنا اعتبار المو ٢٠٠٢

  

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                      

  

  المحافظة  دار  زقاق  محلة  نوع العقار ت

  بغداد  ٥٣  ١٣  ١٠٢  دار تراثي  ١

  بغداد  ٧٨  ٤٧  ١١٥  دار تراثي  ٢

  

 

  ٢٠١٨لسنة ) ١٣(بيان رقم 
 

لسنة  ٥٥من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم  استنادا الى أحكام البند ثامنآ   

 .من المواقع التراثية ة بابل قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظ ٢٠٠٢

 

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                      

          

  قلعة الشيخ آامل خلفه الحسن/ قلعة تراثية : نوع العقار 

   ٣٦/٨٨: القطعة 

  العالك/٧: المقاطعة 

  قرية البو عبد اهللا / الحمزة : الناحية 

  الهاشمية : القضاء 

  بابل : المحافظة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٨( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ١٤(بيان رقم 
 

لسنة  ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنآ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم    

 .من المواقع التراثية ة البصرة قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظ ٢٠٠٢

 

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                      
  

جامعة البصرة ومبنى                       / عي القنصلية البريطانية ثم مبنى متحف التاريخ الطبي: نوع العقار 

  رئاسة جامعة البصرة

   ١/٦٣: القطعة 

   الكزارة :  المحلة

  المرآز: القضاء 

   البصرة : المحافظة 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ١٥(بيان رقم 
 

لسنة  ٥٥من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم  استنادا الى أحكام البند ثامنآ   

 .من المواقع التراثية ة بغداد قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظ ٢٠٠٢

 

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                      

          

  المحافظة  العنوان  نوع العقار ت

  دير مسيحي ١

  ثانوية العقيدة للبنات

  ابو نؤاس/ الرصافة 

  ١٠٢محلة 

  بغداد

 

 



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٩( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  
  

  )١٥٤١(بيان رقـــم 
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي    

   ٠  ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

 

الخاصة  بـ )  ٢٢٤٤( العمل بالمواصفة القياسية العراقيـة رقم  يعلن الجهاز عن الغاء  -١

اقية والتي سبق وان نشرت فــــي جريدة الوقائـع العر)) الشطة(صلصة الفلفل الحريفة ( 

) للمنتجات المستوردة ( واعتماد متطلبات فنية بديلة  ٢٠٠/ ٢٩/٣في ) ٤٠٢٠(العدد  

ت الى الجهاز العتماد مواصفات معملية وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبا

 . لمنتجاتها بديلة عن المواصفة القياسية العراقية 

  

  .٥/٩/٢٠١٨ينفذ ذلك من تاريخ   -٢

  

  

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                                       

  والسيطرة النوعيةرئيس الجهاز المرآزي للتقييس                                    

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٠( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

 )١٥٤٣(بيان رقـــم 
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي    

  ٠  ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

 رقمللمواصفة القياسية العراقيـــة )  األولالتحديث (يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع )   الجهود القياسية   (الخاصة بـ )  ١٤١  (

، فعلى آافــة من  )الفولتيات القياسية(بعنوان  ٣/١٢/١٩٨٤في)    ٣٠٢٢ (العراقية العدد 

يعنيهم تطبيق المواصفـة المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن 

  .حصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض يرغب ال

   .    ينفذ هذا التحديث من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية -٢

  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           

 

 )١٥٤٤(بيان رقـــم 
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي 

 . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

) ٩٨( للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم) األول التحديث (يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي سبق وان نشرت ) الجو القياسي للتكييف والفحص -الغزل والنسيج  (الخاصة بـ 

، فعلى آافــة من يعنيهم  ١٥/٢/١٩٨٨في ) ٣١٨٩(في جريدة الوقائع العراقية العدد 

لعراق االلتزام بها وعلى مـن تطبيق المواصفـة المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة ا

  .يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

   .من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  أشهرينفذ هذا التحديث بعد ثالثة  -٢

  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣١( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  )١٥٤٥(بيان رقم 
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي    

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى آافة من 

االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه  ةالمواصفيعنيهم تطبيق هذه 

  . وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 
  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                                              

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة ت

١ 

  

  

اقمشة المالبس النظامية ومالبس  -الغزل والنسيج 

المصنوعة من الياف  متطلبات االقمشة –العمل 

  .سليلوزية او الياف صناعية او خليطهما

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في   ٥٠٩٤

  الجريدة الرسمية

 

 )١٥٤٦(بيان رقـــم 
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي 

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤يطرة النوعية رقم للتقييس والس

) ١١٠١(للمواصفــة القياسية العراقيــة رقم  ) األولالتعديل (يعلن الجهاز عن اعتماد -١

نوع المذيب  -الحبيبي طالء تخطيط الطرق غير/الطالء والوارنيش ( الخاصة بـ 

) ٤٤٣٨(ة الوقائـع العراقية العدد والتي سبق وان نشرت في جريد) غيرالمائي

م تطـبيق المواصفة المذآورة فــي جميع أنحاء ،  فعلى آافة مـن يعنيه ١٣/٣/٢٠١٧في

جمهورية العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهـاز لهذا 

  .الغرض 

  .تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  ينفذ هذا التعديل من  -٢
                                             

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           
  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٢( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  
 

 )١٥٤٧(بيان رقـــم 
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي    

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

 

) ١٠٥٦( ة رقمللمواصفة القياسية العراقي) التحديث الثاني(يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي سبق )  نوع الكيدي -طالء اوآسيد الحديد االحمر/الطالء والوارنيش(الخاصة بـ 

الطالء (بعنوان  ١٣/٥/٢٠٠٢في ) ٣٩٣٠(وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 

فعلى آافــة  ،)األولالتحديث /اساس الكيدي  - طالء اوآسيد الحديد االحمر –والوارنيش 

ها من يعنيهم تطبيق المواصفـة المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام ب

 .وعلى مـن يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  

  . بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ينفذ هذا التحديث -٢

  

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                                       

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                   

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٣( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

 )١٥٤٩(بيان رقـــم 
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي    

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

) ١٢٨٠( للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم)  األول التحديث (يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

        الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياآل (الخاصة بـ 

والتي سبق وان نشرت في جريدة ) النوع القيري غير القابل لالنبثاق المرن –االنشائية 

الجاهزة لفواصل  الحشوات(بعنوان  ٣/٤/١٩٨٩في )  ٣٢٤٩ (الوقائع العراقية العدد 

، فعلى آافــة من يعنيهم تطبيق المواصفـة  )التمدد في خرسانة التبليط والهياآل االنشائية

المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب الحصول على 

  .نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

   .في الجريدة الرسمية  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر -٢
  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           
  

 )١٥٥٠(بيان رقـــم 
 

الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة   

 . ١٩٧٩لسنة   ٥٤يطرة النوعية رقم للتقييس والس

) ١٦١٢( للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم) األول التحديث(يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي سبق وان نشرت في جريدة ) المغاسل -الصحية المزججة االدوات(الخاصة بـ 

، فعلى آافــة من يعنيهم تطبيق ١٤/١/١٩٩١في ) ٣٣٤٢(الوقائع العراقية العدد 

المواصفـة المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب 

  .الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  .تحديث من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ينفذ هذا ال -٢
  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           
  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٤( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  )١٥٥١(بيان رقـــم 
 

لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المرآزي استنادًا للصالحية المخولة   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤يطرة النوعية رقم للتقييس والس

)  ١٤٣٤  (للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم)  التحديث االول(يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائــــــــع )  المعلب االناناس(الخاصة بـ 

، فعلى آافــة من يعنيهم تطبيق  ٢٨/٨/١٩٨٩في ) ٣٢٧٠(عراقيــــــــــة العدد ال

المواصفـة المذآورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب 

  .الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  .ة بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمي ينفذ هذا التحديث -٢

  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           

 

 )١٥٥٢(بيان رقـــم 
 

الجهاز المرآزي استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون    

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

) ١٨٤٧(للمواصفــة القياسية العراقيــة رقم    ) العاشر التعديل(يعلن الجهاز عن اعتماد -١

والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائـع ) مدة صالحية المواد الغذائية( الخاصة بـ

، فعلى آافة مـن يعنيهم تطـبيق المواصفة   ٩/٧/٢٠١٢فــي )  ٤٢٤٥(العراقية العدد  

المذآورة فــي جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب الحصول على 

  .نسخة مراجعة الجهـاز لهذا الغرض 

  . ٥/٩/٢٠١٨ ينفذ هذا التعديل من تاريخ  -٢
  

 سعد عبد الوهاب عبد القادر                                               

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                           
  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٥( ٢٩/١٠/٢٠١٨    ٤٥١٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  )١٥٥٣(بيان رقم 
  

لمرآزي استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز ا   

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

يعلن الجهاز عن اعتماد المدونة العراقية للبناء المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى آافة من    

يعنيهم تطبيق المدونة االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وُتعنى 

يات واالشغال العامة باالجابة عن الردود واالستفسارات وزارة االعمار واالسكان والبلد

ومتابعة تطبيقها مع الجهات المعنية وعلى من يرغب  والمالحظات الواردة حول المدونة

  .الحصول على نسخة من المدونة مراجعتها لهذا الغرض 

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                                                      

  رئيس الجهاز المرآزي للتقييس والسيطرة النوعية                                       

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المدونة ت

١ 

  

  

  جمـــال المدينـــــة

  

  ٠٠١ع .ب.م

  

  

من تاريخ النشر في الجريدة  بعد ستة اشهر

  الرسمية
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