
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٤٥    
  

 

 ٢٠١٩لسنة  )٣٣رقم ( مرسوم جمهوري  . 

 ) ٢٠١٩) لسنة ٣قرار كمركي صادر عن وزارة المالية رقم  . 

 ) يم عمل ادارة صندوق الضمان تنظالتعديل األول لتعليمات  ٢٠١٩) لسنة ٣تعليمات رقم

 .  ٢٠١٤) لسنة ٦وزارة الداخلية رقم (الصحي في 

 ) الحفاظ على الوثائق في الهيئة العليا للحج والعمرة . ٢٠١٩) لسنة ١تعليمات رقم 

 ٥قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (تسهيل تنفيذ  ٢٠١٩) لسنة ١رقم ( تعليمات (

 .  ٢٠٠٦لسنة 

  . بيانات صادرة عن وزارة العدل 

 
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

 

  ون الستة السن  م  ٢٠١٩      تمـوز  ١   /  هـ ١٤٤٠   شوال ٢٨     ٤٥٤٥  العدد                         

٤٥٤٥٢٨١٤٤٠١٢٠١٩  

 



              الفهرس                                  
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

     مراسيم جمهورية   

ترقية المستشار المساعد الدكتور رافد خلف هاشم البهادلي الى   ٣٣

  وظيفة مستشار في مجلس الدولة

١  

     قرارات   

  ٢   مكتب كمركي في مصفى حديثة  انشاء  ٣

     تعليمات   

 التعديل االول لتعليمات تنظيم عمل ادارة صندوق الضمان الصحي   ٣

   ٢٠١٤) لسنة ٦وزارة الداخلية رقم (في 

٣  

  ٥  الحفاظ على الوثائق في الهيئة العليا للحج والعمرة   ١

  ) ٥تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (  ١

   ٢٠٠٦لسنة 

١٣  

    بيانات   

التابعة لقضاء الحي مع ناحية البشائردمج دائرة الكاتب العدل في   ١٧

    دائرة الكاتب العدل في قضاء الحي التابعتين لمحافظة واسط 

١٦  

  اعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في حي الجامعة التابعة   ١٩

    لمحافظة بغداد 

١٧  

لمحافظة إعادة فتح دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب التابعة   ٢٥

  كركوك

١٨  

 



  
  

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٣٣رقم (
  

) من قانون مجلس ٢٣والمادة ( ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  . الدولةهيئة الرئاسة في مجلس ه توبناًء على ماعرض ،١٩٧٩) لسنة ٦٥الدولة المرقم (
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ُيرقى المستشار المساعد الدكتور رافد خلف هاشم البهادلي الى وظيفة مستشار في أوًال: 

  .مجلس الدولة 
  

  تنفيذ هذا المرسوم . رئيس مجلس الدولةثانيًا: على 
  

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

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   شــوال  ـرـشهـ مــن   العاشــــر   ببغــداد في اليومكـتــــب 

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة    حزيران  رـــن شهــم الثالث عشر  ـق لليـــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٣قرار كمركي رقم (
  

وبناًء على الصالحية  ١٩٨٤) لسنة ٢٣) من قانون الكمارك (٥استنادًا الحكام المادة (   

  المخولة لنا أصدرنا القرار اآلتي :

بمديرية كمرك ينشأ مكتب كمركي يسمى (مكتب كمرك في مصفى حديثة) ويرتبط اداريًا  . ١

 المنطقة الغربية . 

يقع المكتب داخل مصفى حديثة بالقرب من المستودع الذي يتم فيه تحميل المنتوجات  . ٢

النفطية في الصهاريج الناقلة بمساحة تقدر أربعمائة متر مربع ومشيدة ببناء يقدر 

 ) حديدي . BRC) مائتان متر مربع ومسيجة بسياج (٢٠٠(بحوالي 

يتولى المكتب المذكور االشراف والرقابة على تحميل المنتوجات النفطية وختمها بالختم  . ٣

الكمركي واحتساب الكميات المصدرة خارج البلد والكشف عليها ومطابقتها وبالتنسيق 

 مع شركة نفط الشمال . 

 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ينفذ هذا القرار اعتبارًا من  . ٤

  
  

  فؤاد حسين

  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

  وزير المالية

   

   



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

استنادا الى احكام البند (أوًال) من المادة (الثانية) والمادة (التاسعة عشرة) من قانون صناديق 

     . ١٩٨٥) لسنة ١٠١الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (

   -أصدرنا التعليمات اآلتية :
  

  ٢٠١٩) لسنة ٣رقم (

  تعليمات

  التعديل االول لتعليمات تنظيم عمل ادارة صندوق الضمان الصحي في وزارة الداخلية 

  ٢٠١٤) لسنة ٦رقم (
  

) من تعليمات تنظيم عمل ادارة صندوق الضمان    ٢يلغى نص البند (اوال) من المادة ( -١-المادة 

   ويحل محله ما يأتي : ٢٠١٤) لسنة ٦الداخلية رقم (الصحي في وزارة 
  

تستحدث وحدة حسابية للصندوق يديرها ضابط او موظف مدني من ذوي الخبرة أوًال: 

   واالختصاص .
  

  

   ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي :٣يلغى نص المادة ( -٢-المادة 
  

يغطي صندوق الضمان الصحي جميع االمراض والعمليات الجراحية  أوًال: -٣-المادة 

  يأتي : والفحوصات الطبية والمستلزمات العالجية الضرورية باستثناء ما
  

 تركيب االطراف الصناعية الذكية . -أ

 العمليات التجميلية . -ب

 عمليات تقوية السمع التجميلية . -ج

 التأهيل الطبي . -د

و ـات القلع والحشـاء عمليـوتقويمها باستثنان ـزراعة االسن -هـ 

 الضرورية .

 االمراض المزمنة المجهزة ادويتها من وزارة الصحة . -و

  عمليات ازالة السمنة (التنحيف). -ز

  

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

المادة  يشمل االستثناء المنصوص عليه في البند (اوال) من هذه ال ثانيًا:

داخلي لقوى االمن الالجريح المنصوص عليه في قانون الخدمة والتقاعد 

  .٢٠١١) لسنة ١٨رقم (
  

  اريخ نشرها في الجريدة الرسمية .تتنفذ هذه التعليمات من  -٣-المادة 

  

  

  

  

  عادل عبد المهدي

  رئيس مجلس الوزراء

  وزير الداخلية وكالة



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

) من ١١من المادة ( )) و (ثالثًا) والبندين (ثانيًا٥) من المادة (استنادا  إلى أحكام البند (ثالثًا   

  ٢٠١٦) لسنة ٣٧قانون الحفاظ على الوثائق رقم (

 :التيةأصدرنا التعليمات ا
  

 ٢٠١٩) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق في الهيئة العليا للحج والعمرة
  

  تشكل في الهيئة العليا للحج والعمرة اللجنتين اآلتيتين :  -١-المادة 
 

لجنة تسمى اللجنة الرئيسة لحفظ الوثائق برئاسة وكيل رئيس الهيئة  -أ :أوًال

  ممثل ال تقل درجته عن الثالثة عن كل من الدوائر والجهات اآلتية :  وعضوية

 ) الدائرة اإلدارية والمالية .١(

  ) الدائرة القانونية .٢(

  ) دائرة الخدمات .٣(

  ) دائرة اإلرشاد اإلسالمي والبحوث .٤(

  ) دائرة اإلعالم والعالقات .٥(

  ) دائرة التخطيط والمتابعة .٦(

  والوثائق الوطنية .) دار الكتب ٧(

للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة من بين  موظفي الهيئة يتولى تنظيم  -ب

  مواعيد اجتماعاتها وأعداد جداول أعمالها وتدوين محاضرها ومتابعة اعمالها.

  تمارس اللجنة المهام اآلتية : -جـ 

ل ) وضع الخطط  للحفاظ على الوثائق الورقية وااللكترونية وتطوير العم١(

  بها .

) التوجيه واإلشراف على عمل اللجان الفرعية وعقد اجتماعات دورية ٢(

  معها لتنسيق وتنظيم العمل .



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

لوثائق فيما يتعلق با) متابعة التزام تشكيالت الهيئة بتنفيذ هذه التعليمات ٣(

  العائدة لها .

لقرار اجعتها واتخاذ ا) النظر في توصيات اللجان الفرعية للدوائر ومر٤(

 ذه التعليمات.بهشانها وفقا للجداول المرافقة  مناسب فيال

ي ) وضع األسس والمعايير الخاصة بفرز الوثائق حسب التصنيف السنو٥(

  لها .

عاملين في نطاق األرشفة و ) إعداد برنامج دوري لتدريب الموظفين ال٦(

بالتنسيق مع دار الكتب و الوثائق الوطنية للقيام بأعمالها وفق  الحفظ 

  قانون .ال

للنظر في الحاالت المعروضة تجتمع اللجنة مرة واحدة في األقل كل شهر  -د 

  وتعد محضرا في كل اجتماع على أن يتضمن : عليها

 ) ملخصا بالقضايا المعروضة عليها .١(

  . ) قرارات اللجنة في شان المواضيع المطروحة عليها٢(

  . ) الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق٣(

  . تحديد الدوائر واألقسام التي تتولى تنفيذ قراراتها او توصياتها) ٤(

يتحقق نصاب انعقاد اللجنة بحضور جميع األعضاء وتتخذ القرارات  -هـ 

  . باألغلبية وفي حالة تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة رئيس الهيئة . -و 
  

كل دائرة برئاسة معاون مدير  لجنة تسمى اللجنة  الفرعية لحفظ الوثائق في -أ ثانيًا:

الدائرة وعضوية ممثلين ال تقل درجة كل منهم عن الدرجة الخامسة في  عام

 . األقل عن أقسام الدائرة

  تمارس اللجنة المهام اآلتية : -ب 

مكاتب وفقا اإلشراف على حفظ وصيانة الوثائق المتداولة في الدائرة وال) ١(

لألساليب واألصول المتبعة في الحفظ المنصوص عليها في هذه 

 التعليمات .

 متابعة وضع الرموز واألرقام الخاصة بالملفات والسجالت .) ٢(
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 )٧(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  اإلشراف على مسك سجل بمحتويات الوثائق المحفوظة .) ٣(

  تصنيف الوثائق وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات . )٤(

عليمات اقتراح عناوين جديدة إلدخالها في الجداول المرافقة بهذه الت )٥(

اقتراح جنة الرئيسة التخاذ القرار المناسب في شانها واللوعرضها على 

  تعديلها.

دراسة قوائم الوثائق المعدة للحفظ أو اإلتالف في الدوائر و المكاتب  )٦(

نة الرئيسة التخاذ المعنية في المحافظات بعد تدقيقها ورفعها إلى اللج

  . القرار المناسب في شانها

تقديم التوصية بحفظ أو إتالف الوثائق المحفوظة بعد مرور المدة  )٧(

عليمات ورفعها إلى اللجنة المحددة لها في الجداول المرافقة بهذه الت

  ة لمراجعتها والبت فيها .الرئيس

  ل للجهات المعنية .اإلشراف على رزم الملفات والسجالت وتهيئتها للترحي )٨(

تجتمع اللجنة مرة واحدة في األقل كل شهر لدراسة الحاالت المعروضة  -جـ 

  عليها .
  

  تصنف الوثائق من حيث مدة االحتفاظ بها وفقا لما يأتي : -٢-المادة 
  

الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها ألهميتها الخاصة وتعتمد في التداول  أوًال:

) المرافقة بهذه ١نسخ الوثائق أو الصور الخاصة بها وفقا للجدول رقم (

  التعليمات .
  

الوثائق التي تصور ويتلف أصل كل منها بعد انتهاء المدة المحددة وفقا للجدول  ثانيًا:

  تعليمات .المرافق بهذه ال )٢رقم (
  

الوثائق التي ال تصور ويتلف أصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب االحتفاظ  ثالثًا:

  ) المرافق بهذه التعليمات .٣بها وفقًا للجدول رقم (
  

  تلتزم تشكيالت الهيئة بما يأتي :  -٣-المادة 
  

لتأثيرات حفظ الملفات و الوثائق في األماكن المناسبة للحفاظ عليها من ا أوًال:

  والطبيعية .والتغييرات البيئية 
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 )٨(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

قديمها إلى اللجنة تنظيم القوائم والنماذج المطلوبة لتقييم الوثائق وإتالفها وت ثانيًا:

ها أو الفرعية بموجب استمارة تعد لهذا الغرض تتضمن الوثائق المزمع إتالف

  حفظها ورقمها وتاريخها وجهة إصدارها وأية معلومات أخرى .
  

لعمل بها وفق تهيئة الملفات و الوثائق والسجالت التي انتهت مدة حفظها أو ا ثالثًا:

  الجداول المرافقة بهذه التعليمات التخاذ ما يلزم في شأنها .
  

  رزم الملفات والوثائق وترحيلها بعد وضع القوائم .  رابعًا:
  

ن بأجهزة التصوير المصغر أو للجان المشكلة بموجب هذه التعليمات أن تستعي أوًال: -٤-المادة 

الماسح الضوئي أو الحاسوب اآللي وغيرها من األجهزة و المعدات الفنية مع 

  مراعاة ما يأتي :

د فحصها فنيًا على أن أن يكون التصوير بصورتين في األقل يتم اعتمادها بع -أ 

  في مكان آمن . تحفظ أحداهما

ة العمل ووفقا لمتطلبات تصور النسخة األصلية إلى عدة  صور حسب حاج -ب

 نظام الحفظ وتداول الوثائق المطبق في الهيئة وتشكيالتها .

) ستة أشهر للتأكد من سالمتها وصالحيتها ٦تفحص الصور دوريا كل ( -جـ 

 وعدم تأثرها بالظروف المناخية . 
  

  تعتمد في حفظ الوثائق االلكترونية تدابير خاصة في حفظها وحمايتها . ثانيًا:
  

  يراعى عند تداول الوثائق الكترونيا بين التشكيالت ما يأتي : -٥-المادة 
  

تأشير الوثائق بالحرف أو الرقم أو اإلمضاء أو أي نظام معالجة ذي شكل  أوًال:

 الكتروني ملحق أو مرتبط بالوثيقة .
  

المحافظة على األجهزة االلكترونية المستخدمة في التعامل مع الوثائق بما  ثانيًا:

  تضمنه من معلومات وبيانات .ت
  

التأكد من إجراءات الحفظ والتحقق من أن الوثائق قد صدرت من شخص محدد  ثالثًا:

والكشف عن أي خطا أو تعديل في المحتويات أو في إرسال أو حفظ الوثائق من 
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 )٩(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

خالل أي إجراء يستخدم مناهج حسابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو 

  الرد أو إقرار بالتسلم و غيرها من الوسائل .تشفير إجراءات 
  

  يطبق على الوثائق : -٦-المادة 
  

قة بعمليات القبض تعليمات وزارة المالية فيما يخص إتالف الوثائق المالية المتعل أوًال:

  والصرف والسجالت المالية .
  

ريخية و التا تعليمات وزارة الثقافة في شان الحفاظ على الوثائق ذات القيمة ثانيًا:

  أو أية وثيقة أخرى . العلميةالتراثية و
  

تتلف النسخ اإلضافية المكررة من الوثائق بدون تصوير أو تسجيل في قوائم  أوًال: -٧-المادة 

  اإلتالف .
  

لحقوق وااللتزامات ال يجوز إتالف أي وثيقة ما لم يتم التأكد من أن جميع ا ثانيًا:

 انقضت وفقًا للقانون.قد نفذت بالكامل أو المتعلقة بها 
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . -٨-المادة 

  

  

  الشيخ الدكتور خالد العطية

  رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة / وكالة
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 )١٠(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  )١جدول رقم (

  الوثائق التي تصور و يحتفظ بأصل كل منها
 

 األمنية والسياسية والعسكرية .. الكتب والمراسالت ذات الجوانب ١

  . . الوثائق ذات الصفة التاريخية٢

  . السندات المتعلقة بالحقوق العينية .٣

. المستندات والمقاوالت والخرائط الخاصة بالعقارات والجوانب الميكانيكية والكهربائية ٤

  . والهندسية

  .. الملفات واألضابير الشخصية والتعهدات الخاصة بموظفي الهيئة ٥

  . الوثائق والكتب والمراسالت ذات الطابع السري .٦

  . أوامر استحداث أو إلغاء أو دمج الدوائر واألقسام .٧

  . الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للهيئة .٨

 . توجيهات رئيس مجلس الوزراء واالعمامات المتعلقة بتنظيم وتسيير عمل الهيئة .٩

  . محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة.١٠

  . . دليل الوصف الوظيفي١١

  . تقارير لجنة األوقاف والشؤون الدينية البرلمانية  المتعلقة بعمل الهيئة .١٢

ون والمطالبات والعقود . الوثائق المتعلقة بحقوق والتزامات الدولة المادية والمعنوية كالدي١٣

  الهيئة طرفًا فيها .  التي تكون
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 )١١(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  )٢جدول رقم (

  تصور ويتلف أصل كٌل منهاالوثائق التي 
  

  ) سنتين من تاريخ استنفاد اإلجراءات .٢العرائض والشكاوى بعد مرور (. ١

  ) عشر سنوات من تاريخ غلقه.١٠سجل الصادر والوارد بعد مرور (. ٢

 اريخ إعدادها .) سنتين  من ت٢ن بعد مرور(يتقارير الموظفين اإلداريين والمرشدين الديني. ٣

 ) خمس سنوات من تأريخ استيفاء حق الخزينة العامة . ٥ين بعد مرور (معامالت التضم. ٤

المراسالت المتعلقة بإدخال المقاولين والشركات في القائمة السوداء ورفع الحجز عنها بعد . ٥

  ) خمس سنوات من تأريخ أدراجها . ٥مرور (

  ن تأريخ أنجازها .) خمس سنوات م٥الكشوفات المتعلقة بترميم بنايات الهيئة بعد مرور (. ٦

 ) عشر سنوات من تاريخ المصادقة عليها .١٠محاضر اللجان التحقيقية بعد مرور  (. ٧

) عشر سنوات من ١٠تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي وهيئة النزاهة بعد مرور (. ٨

  تاريخ صدور التقرير.

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥أوامر االيفادات بعد مرور (. ٩

) عشر سنوات من تاريخ انتهاء ١٠الوثائق الخاصة باإلجازات الدراسية بعد مرور ( .١٠

  الدراسة.

 ) خمس سنوات من تاريخ المصادقة عليها.٥. محاضر وقوائم لجان الحفظ بعد مرور ( ١١

  سنة من تاريخ حسمها. ة) خمس عشر١٥. الملفات القضائية بعد مرور (١٢
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  )٣جدول رقم (

  الوثائق التي ال تصور ويتلف أصل كل منها
 

  ها.) سنة واحدة من تاريخ غلق١سجالت تواقيع الموظفين والغيابات بعد مرور  (. ١

 يمها .) خمس سنوات من تاريخ تنظ٥أضابير جرد األثاث والمواد األخرى بعد مرور (. ٢

  ) سنوات من تاريخ غلقها .١٠سجالت الذمة بعد مرور  (. ٣

  ) سنتين من أدائهم فريضة الحج .٢الفائزين بقرعة الحج بعد مرور (ملفات . ٤

 ) ثالث سنوات من تاريخ صدورها.٣ول خفارات الدفاع المدني بعد مرور (اجد. ٥
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

 ٢٠٠٦) لسنة ٥) من قانون حماية المقابر الجماعية رقم (١٨استنادا الى احكام المادة (   

  تية : اصدرنا التعليمات اآل
  

  ٢٠١٩) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  تسهيل تنفيذ قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية

  ٢٠٠٦) لسنة ٥رقم (
  

تتولى مؤسسة الشهداء من خالل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية عملية فتح  -١-المادة 

وتوثيق محتوياتها ، وتعد الجهة الفنية المختصة المقابر الجماعية وحصر اعدادها 

  بتنفيذ التزامات الحماية والبحث والتحري والتنقيب لمواقع المقابر الجماعية . 
  

تؤسس قاعدة معلومات مركزية في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية تتضمن  -٢-المادة 

  ما يلي : 
  

أوًال: مواقع المقابر الجماعية داخل العراق ومواقع المقابر الخاصة بالعراقيين خارج 

  العراق . 
  

  الضحايا وعوائلهم .  : نتائج الفحوصات المختبرية لرفاةثانيًا
  

  ثالثًا: نتائج المطابقة واعداد الضحايا المعلومين والمجهولين . 
  

  رابعًا: المعلومات المتعلقة بالضحايا قبل وفاتهم وبعدها . 
  

تشكل لجنة فنية مختصة في دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في أوًال:  -٣-المادة 

  المؤسسة تتولى : 
  

  

أ. فحص وتصوير موقع المقبرة الجماعية واعداد المخططات الالزمة لها 

  وتدوين افادات الشهود . 



  
  

  تعليمات 
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 )١٤(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

ب. اعداد تقرير مفصل يحدد هوية الموقع معزز بالوثائق والمرتسمات 

واالحداثيات واالفادات ، يرفع الى رئيس المؤسسة مقترنا بالتوصية بكون 

  الموقع مقبرة جماعية من عدمه . 
  

 مختصللمؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العالقة لغرض تنسيب موظف  ثانيًا:

  ة . يعمل بمعية اللجنة المنصوص عليها في البند (أوًال) من هذه الماد
  

الشهداء او مديرياتها في المحافظات الجهة المختصة بتلقي  أوًال: تعد مؤسسة -٤-المادة 

  االخبار او المعلومات عن وجود موقع المقبرة الجماعية . 
  

ثانيًا: يجوز تسجيل االخبار عن موقع المقبرة الجماعية في اقرب محكمة تحقيق اذا 

ت وعلى المحكمة تعذر على المخبر ابالغ المؤسسة او مديرياتها في المحافظا

  اشعار المؤسسة او المديرية بكتاب سري عن فحوى االخبار وهوية المخبر . 
  

ثالثًا: على مؤسسة الشهداء او مديرياتها في المحافظات اتخاذ االحتياطات الالزمة 

واالجراءات المناسبة للمحافظة على موقع المقبرة الجماعية وهوية الشخص 

  المخبر . 
  

حماية موقع المقبرة الجماعية وبناًء على توصية  رئيس المؤسسة الغراضيتخذ  -٥-ادة الم

) من هذه التعليمات ٣اللجنة الفنية المنصوص عليها في البند (أوًال) من المادة (

  االجراءات اآلتية : 
  

اشعار الجهات المختصة باتخاذ االجراءات الالزمة لحماية المقبرة الجماعية أوًال: 

بما  ٢٠٠٦) لسنة ٥ن شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (وفقًا الحكام قانو

في ذلك تعيين حراس للمقبرة او مراقبتها او تسييجها او غير ذلك من 

  االجراءات االخرى . 
  

) من القانون بقرار الحماية ٦ثانيًا: اشعار اللجنة المنصوص عليها في المادة (

  لغرض اتخاذ االجراءات الالزمة لفتح المقبرة .
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 )١٥(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

أوًال: يشكل رئيس المؤسسة بناًء على قرار من اللجنة المنصوص عليه في المادة  -٦-المادة 

) من القانون ، فريق فني أو اكثر متخصص بفتح المقابر الجماعية ال يقل ٦(

  ) ثمان. ٨عدد اعضائه عن (
  

لمادة اجراء ثانيًا: يتولى الفريق الفني المنصوص عليه في البند (أوًال) من هذه ا

م محضر الكشف على مواقع المقابر الجماعية للتعرف على هوية الرفاة وتنظي

قراص اصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة باالفالم واال

  المدمجة . 
  

) ٦اعماله الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (ثالثًا: يرفع الفريق الفني نتائج 

  من القانون الصدار القرار المناسب في شأنها . 
  

) من القانون باغلبية ثلثي عدد ٦أوًال: تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة ( -٧-المادة 

  اعضائها بما فيهم الرئيس . 
  

ثانيًا: تصدر اللجنة المذكورة قراراتها باغلبية عدد االعضاء ، وفي حالة تساوي 

  االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . 
  

تنفيذ قانون حماية المقابر  تعليمات تسهيل ٢٠٠٧) لسنة ١تلغى التعليمات رقم ( -٨-المادة 

  .  ٢٠٠٦) لسنة ٥الجماعية رقم (
  

  تعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . تنفذ هذه ال -٩-المادة 

  

  

  ناجحة عبد األمير الشمري

  رئيسة مؤسسة الشهداء
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 )١٦(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ١٧بيان رقم (
  

ولمقتضيات  ٢٧/٣/٢٠١٩في  )١٢٠(بناءً على ما جاء بمذكرة دائرة الكتاب العدول المرقمة    

) لسنة ٣٣سادسًا) من قانون الكتاب العدول رقم (/٥واستنادًا ألحكام المادة ( المصلحة العامة

  تقرر ما يأتي :  ١٩٩٨
  

دمج دائرة الكاتب العدل في ناحية البشائر التابعة لقضاء الحي مع دائرة الكاتب العدل في أوًال: 

  .  قضاء الحي التابعتين لمحافظة واسط
  

  ثانيًا: ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 

  

  

  بنكين ريكاني

  وزير العدل وكالة

٣٠/٥/٢٠١٩  
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 )١٧(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ١٩بيان رقم (
  

واستنادًا  ٢٥/٢/٢٠١٩) في ٨٧بناًء على ما جاء بمذكرة دائرة الكتاب العدول المرقمة (   

، ولمقتضيات  ١٩٩٨) لسنة ٣٣أوًال وسادسًا) من قانون الكتاب العدول رقم (/٥ألحكام المادة (

  المصلحة العامة ، تقرر ما يأتي : 
  

  د . أوًال: إعادة تشكيل دائرة الكاتب العدل في حي الجامعة التابع لمحافظة بغدا
  

  ثانيًا: ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . 

  

  

  بنكين ريكاني

  وزير العدل وكالة

٣٠/٥/٢٠١٩  
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 )١٨(                   ٤٥٤٥العدد  –الوقائع العراقية  ١/٧/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٢٥بيان رقم (
  

كتاب العدول لمقتضيات المصلحة العامة وبناًء على ماجاء بمذكرة السيد مدير عام دائرة ال

  قرر ما يأتي : تثانيًا وسادسًا) ،  /٥واستنادًا ألحكام المادة (٨/٥/٢٠١٩) في ١٥٦المرقمة (
  

  ك . أوًال: إعادة فتح دائرة الكاتب العدل في ناحية الزاب التابعة لمحافظة كركو
  

  ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثانيًا: 

  

  

  بنكين ريكاني

  وزير العدل وكالة

١٣/٦/٢٠١٩  
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