
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٤٩    
  

  
  
 

 ) احدى  للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع ٢٠١٩) لسنة ٩النظام الداخلي رقم

 . تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن

 ) هامهامالثقافة وتشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة  ٢٠١٩) لسنة ٢تعليمات رقم. 

 ) ٢٠١٩) لسنة ٣٤قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم. 

  الصحة والبيئةصادر عن وزارة بيان  . 

 . بيان صادر عن البنك المركزي العراقي 

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن  م  ٢٠١٩  تمـوز  ٢٩  /  هـ ١٤٤٠  ذو القعدة ٢٦  ٤٥٤٩  العدد                       

٤٥٤٩٢٦١٤٤٠٢٩٢٠١٩  

 



              الفهرس                                  
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    انظمة داخلية  

  ١    للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع  ٩

    تعليمات  

   تشكيالت مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة ومهامها  ٢

  

٢٣  

    قرارات  

  ٢٨  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٣٤

    بيانات  

  ٣٥   وزارة الصحة / والبيئةصادر عن   -

  ٣٨   البنك المركزي العراقي صادر عن  -

      

 



  
  

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

والمــــــادة  ١٩٩٧) لسنة ٢٢) من قانون الشركات العامة رقم (٤٣المادة ( احكام الى ادًااستن

  . ٢٠١١لسنة  ) ٣٨وزارة الصناعة والمعادن رقم ( من قانون ) ٨(

  -صدرنا النظام الداخلي االتي :ا 
  

  ٢٠١٩ة ) لسن٩(رقم 

  النظام الداخلي

  للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع

  ولالفصل األ

  التأسيس واالهداف
  

دة انتاجية اقتصادية مموله تعد الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع وح :وًالأ -١-المادة 

ومملوكة للدولة بالكامل وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن وتتمتع  ذاتيًا

بالشخصية المعنوية واالستقالل  المالي واالداري وتعمل وفق أسس اقتصادية 

  ويكون مقرها الرئيس في مدينة بغداد ولها فتح فروع في المحافظات .
  

مليون ) سبعمائة وسبعة ٧٠٧٥٩٨٠٠٠ة من (ون رأس مال الشـركيتك ثانيًا:

  وخمسمائة وثمانية وتسعون الف دينار .
  

تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في المجال الصناعي و  -٢-المادة 

النفطي والكهربائي والصحي والسكني وتنفيذ مختلف مشاريع االعمار والبنى 

التحتية وتأهيل وتشغيل المصانع والمشاريع واالشراف عليها وبما يحقق اهداف 

  خطة الدولة. 
  

  -شاطات االتية :تمارس الشركة المهام والن -٣-المادة 
  

اعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية والبيئية للمشاريع الممولة من  أوًال:

  الموازنة االستثمارية او التشغيلية او الجارية او لصالح القطاع الخاص .
  

عداد التصاميم االساسية والتفصيلية والمسوحات الطوبوغرافية وفحوصات ا ثانيًا:

التربة واعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات وتقديم الخدمات االستشارية 
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 )٢(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

في هذا المجال لكافة المشاريع الممولة من الخطة االستثمارية او التشغيلية 

  او الجارية او لصالح القطاع الخاص.
  

وتجهيز المواد والمعدات وتنفيذ المشاريع الصناعية والهندسية والبنى  تصميم :ثالثًا

التحتيه وانشاء المجمعات الصناعية والسكنية والمستشفيات والطرق 

والجسور وشبكات ومحطات تصفية وتحلية المياه وشبكات ومحطات معالجة 

مياه الصرف الصحي والصناعي ومحطات وشبكات توزيع ونقل وتوليد الطاقة 

  لكهربائية .ا
  

تصميم وتجهيز المواد والمعدات وتنفيذ وتشغيل المصافي النفطية  :رابعًا

والمستودعات الخزنية وملحقاتها ومحطات التحميل وخطوط نقل وتوزيع 

  النفط والغاز .
  

القيام باعمال الفحوصات الهندسية والصيانة والتشغيل للمشاريع المختلفة خامسًا: 

بصورة مباشرة او عن طريق االشراف او االشتراك مع الغير لجميع المشاريع 

الممولة من الخطة االستثمارية او التشغيلية او الجارية او لصالح القطاع 

  الخاص. 
  

ذ البرامج التدريبية والتأهيليه لرفع تنمية الموارد البشرية من خالل تنفي :سادساً 

  كفاءة العاملين واعداد خطط العمل للشركات في القطاعين الخاص والعام .
  

انشاء الورش والمصانع لتلبية متطلبات االعمال التنفيذية للمشاريع التي : سابعًا

  تقوم بتنفيذها الشركة لصالح القطاع العام او الخاص .
  

اعمال اخرى تقع ضمن اختصاصات الشركة سواء في مجال القيام بأية  ًا:ثامن

التصميم او التنفيذ لجميع المشاريع الممولة من الخطة االستثمارية او 

  التشغيلية او الجارية او لصالح القطاع العام أو الخاص .
  

  الفصل الثاني

  س االدارةمجل
  

  الشركة مجلس ادارة يتكون من :ـيدير   وًال:أ -٤-المادة 
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 )٣(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

  ئيسًا.ر            مدير عام الشركة                                              أ.

  ) اربعة يختارهم وزير الصناعــــــة والمعادن ٤( ب.

  من بين رؤساء التشكيالت في الشركــــة من ذوي

  عضاء .ا       مور المتعلقة بنشاطها            الخبرة واالختصاص في اال

  ضوين .ع    ي الشركة                         ) اثنين ينتخبان من منتسب٢( جـ.

  ) اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص يختارهما ٢( د.

  عضوين .   ادقة هيئة الرأي                الوزيـــر من خارج الشركة وبمص   
  

) ثالثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويسمي الوزير ٣للمجلس ( ثانيًا:

  العضوين االخرين .
  

للرئيس من بين اعضائه و يحل محل  ب المجلس في اول اجتماع له نائبًاينتخ :ثالثًا

  الرئيس عند غيابه .
  

   ) ثالث سنوات تبدأ من اول اجتماع له .٣مدة دورة المجلس ( :رابعًا
  

  للمجلس يتولى ما يأتي :ـ رراً يختار رئيس المجلس احد منتسبي الشركة مق ًا:خامس
  

  اعداد جداول اجتماعات مجلس االدارة وتنظيم محاضرها  . أ.

  متابعة تنفيذ قرارات المجلس ..ب 

  تنظيم االستمارات والسجالت الالزمة لعمل المجلس ..جـ 
  

  -من منتسبي الشركة ان يكون :ة يشترط في من يرشح لعضوية مجلس االدار -٥-المادة 
  

  على المالك الدائم .: وًالأ
  

  .ثانيًا: عراقيًا
  

  على شهادة االعدادية في االقل . ثالثًا: حاصًال
  

) ثالث ٣) عشر سنوات بضمنها مده التقــل عن (١٠لديه خدمة التقل عن ( رابعًا:

  سنوات في الشركة .
  

) الخمس السابقة على ٥غير معاقب بعقوبة انضباطية خالل السنوات (خامسًا:  

  الترشيح.   
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  -شكل بقرار من المجلس مايأتي :ت -٦-المادة 
  

الضوابط  تتولى تدقيق توافر ، لجنة قبول طلبات الترشيح  لعضوية المجلس :وًالأ

ضائها المطلوبة للقبول واإلعالن عن اسماء المرشحين على ان يكون احد اع

  من الموظفين القانونيين .
  

تخاب على ان لجنة االشراف على االنتخابات وتتولى االشراف على عملية االن ثانيًا:

  يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
  

  ادارة الشركة وفقًا لما يأتي :ـ اجراءات انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلستكون  -٧- المادة
  

عشر يومًا من ) خمسة١٥تقل عن ( رشيح قبل مدة اليعلن عن فتح باب الت: وًالأ

الموعد المحـدد لالنتخاب عن طريق االعالن في لوحة االعالنات في مقر 

  الشركة .
  

وقبول طلبات الترشيح تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المشكلة لتدقيق  ثانيًا:

  لدى الشركة لتوحيدها وإعالن اسماء المرشحين. وتسجل واردًا
  

) خمسة أيام من الموعد المحدد إلعالن أسماء ٥يغلق باب الترشيح قبل ( :ثالثًا

  االنتخاب . ) خمسة ايام من موعد٥المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل (
  

للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين االعــتراض لدى المدير  :رابعًا

) ثمان وأربعين ساعة من اعالن االسماء وعلى المدير العام ٤٨العـام خالل (

  ) أربع وعشرين  ساعة من تقديمه.٢٤البت في الطلب خـالل (
  

يجرى االقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على  خامسًا:

االنتخابات واليحق لغــير موظفي الشركة الذين هم على المالك الدائم االشتراك 

  في عملية االقتراع .
  

تكون عملية االنتخاب خالل اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة : سادساً 

انتهاء عملية االقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية المشرفة على االنتخابات 

  فرز االصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين.
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ن فرز متعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال االنتهاء : سابعًا

  احتياطًا.له (ثالثا) عضوًا ات ويعد المرشح الذي يكون تسلساالصو
  

اعة الى س) اربع وعشرين ٢٤تقدم االعتراضات على نتائج االنتخاب خالل ( :ثامنًا

ويكون  ) ثمان واربعين ساعة٤٨المدير العام الذي يتولى البت فيها خالل (

  قراره نهائيًا .
  

  عوة من رئيسه .يجتمع مجلس االدارة مرة واحدة في األقل كل شهر بد :وًالأ -٨-المادة 
  

يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب  ثانيًا:

  تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
  

يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس  ثالثًا:

المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد االعضاء الحاضرين واذا تساوت 

  جانب الذي صوت معه الرئـيس .االصوات يرجح ال
  

اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو االحتياط من  :رابعًا

  الصنف الذي حصل الشاغر فيه الكمال المده المتبقية من دورة المجلس .
  

  -رس مجلس اإلدارة المهام االتية :يما أوًال: -٩-المادة 

  اقرار ما يلي ويخضع لمصادقة الوزير . .أ

  الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة . -١

  الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة . -٢

  التوسعات في نشاطات الشركة .-٣

  نظم حوافز االنتاج وتعد من ضمن كلفة التنفيذ . -٤

االقتصادية والتنظيمية والفنية رسم ووضع السياسات والخطط االدارية و .ب

الالزمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها وإالشراف ومتابعة تنفيذها 

  ويمارس جميع الحقوق والصالحيات المتعلقة بذلك.

  اقتراح نسب وضوابط توزيع االرباح السنوية . .ـج
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ية اقتراح مالك الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة سنويًا والتوص .د

  برفعها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .

االداء  مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات .هـ

رات في المجاالت المختلفة ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرا

  الالزمة في شانها.

    تدقيق إتخاذ اإلجراءات بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة وال .و

  ي . الداخلي ومتابعة تنفيذ مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحاد

الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء . ز

  االشخاص الطبيعية اوالمعنوية ومدى مطابقتها الحكام القوانين النافذة .

  االشراف على نشاط مشتريات ومبيعات الشركة .ح .

الموافقة على االقراض واالقتراض من المؤسسات المالية والشركات  .ط 

  العامة االخرى وفقًا للقانون .

الموافقة على اجراء المناقالت خالل السنة المالية في بنود موازنة الشركة  .ي

وحسب مقتضيات العمل وأستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بأضافة 

  ة .مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطي

تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن . ك

  يمنحها الصالحيات الضرورية الداء مهامها .

كة ومتعلقاته وتحديد مدة وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشر. ل

  . تنفيذها

إقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين وغير  .م

  عراقيين الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقًا للقانون .ال

إقتراح إستحداث أو دمج أو تعديل ارتباط التشكيالت االدارية للشركة  .ن

  بمستوى قسم وفقًا للقانون .

المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية)  .س

مالهم لخدمة الشركة لمنتسبي الشركة عن جهودهم المتميزة في أداء اع

  أو لمن يقدم جهدًا متميزًا في التنفيذ .
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 )٧(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية واالجنبية ع. 

  والعراقية في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقًا للقانون .

نية التوصية بشطب الموجودات المخزنية التالفة بعد ان تقرر لجنة ف. ف

  . ه أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجه عن أرادة العاملينمختص

و التي التوصية بشطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها التشغيلي ا. ص

  اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة.

االشراف على التصرفات القانونية والموافقة على ابرام العقود التي يراها  .ق

  سيير نشاطات الشركة وفقًا للقانون .المجلس الزمة لت

االشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد االولية والمنهاج  ر.

  االستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .

الموافقة على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف  .ش

وقبول  ، الوطنية واالجنبية وفقًا للقانونالعراقية واالجنبية وبالعمالت 

الصكوك والحواالت التجارية وسندات االمر وسندات القبض ووثائق 

ولها فتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها  ، التأمين

والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او ان تتداول باالوراق التجارية 

ولها  ، تسهيالت المصرفية المختلفةتظهيرًا وحفظها والحصول على ال

ة وغير المنقولة وارتهانها كما لها قبول االموال المنقول ، حق االقتراض

لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها  ضمانًا

  وفقًا للقانون .

 الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة .ت

او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقًا 

  للقانون.

للمجلس تخويل مدير عام الشركة ما يراه من الصالحيات الالزمة الدارة  :ثانيًا

  الشركة وتسيير نشاطها .
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  الفصل الثالث

  ةشركالهيكل االداري لل
  

يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل في الهندسة  أوًال: -١٠-المادة 

وهو الرئيس االعلى  ، من ذوي الخبرة واالختصاص يعين وفقًا للقانون

للشركة ويقوم بجميع االعمال الالزمة الدارتها وتسيير جميع نشاطها بموجب 

مالها وتصدر الصالحيات المخوله له من مجلس االدارة وهو المسؤول عن اع

وتنفذ بأشرافه و يمثل الشركة او من يخوله امام  ،القرارات واالوامر بأسمه 

المحاكم والجهات االخرى وله تخويل بعض مهامه الى معاونه اومدراء 

  االقسام والتشكيالت اواي من موظفيها .
  

ية يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامع :ثانيًا

اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص يعين وفقًا للقانون وللمدير 

العام تخويله بعضًا من صالحياته لألشراف على نشاطات وفعاليات الشركة 

  وتشكيالتها او اي مهام اخرى يكلف بها.
  

  -ون الشركة من التشكيالت االتية :تتك -١١-المادة 

  المركز الهندسي والتصاميم .: وًالأ

  قسم تنفيذ المشاريع البتروكيمياوية . ثانيًا:

  قسم تنفيذ المشاريع الصناعية والبنى التحتية . :ثالثًا

  قسم الفحص الهندسي والسيطرة النوعية . رابعًا:

  قسم الشؤون االدارية والموارد البشرية . خامسًا:

  قسم الشؤون المالية . سادسًا:

  قسم الشؤون التجارية . :سابعًا

  قسم الشؤون القانونية . :ثامنًا

  قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . :تاسعًا

  قسم التخطيط والمتابعة . :عاشرًا

  قسم االستثمار . :حادي عشر
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  قسم البحث والتطوير والدراسات . ثاني عشر:

  قسم االعالم والعالقات .شر: ثالث ع

  شعبة التصاريح والمعلومات .رابع عشر: 

  شعبة العقود .: خامس عشر

  شعبة االسناد الهندسي .: سادس عشر

  شعبة شؤون المواطنين  . :سابع عشر 

  شعبة السالمة المهنية  . :ثامن عشر

  شعبة السكرتارية .: تاسع عشر
  

  وى قسم ويتولى المهام االتية :ـيكون المركز الهندسي والتصاميم بمست أوًال: -١٢- المادة
  

والمحيط المؤثر في  المشاريعحات الطوبغرافية لمواقع القيام بالمسو .أ

  الموقع.

  أجراء تحريات التربة والفحوصات لها. ب.

  أعداد التصاميم االساسية والمخططات التفصيلية لتشييد المشاريع. .جـ

  اعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات ومتطلباتها.. د

المشاركة في دراسة العروض والعطاءات الخاصة بالشركة التي ترد من ـ.ه

  المقاولين والجهات المجهزة للمعدات .

تدقيق المواصفات والخرائط المتعلقة بمشاريع الشركة بالتنسيق مع  .و

  الجهات المستفيدة .

  القيام بالزيارات الدورية لمواقع المشاريع واالطالع على مراحل العمل. .ز

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ :ثانيًا

  المعمارية . .أ

  المدنية .ب. 

  االنابيب ..جـ

  العمليات . . د

  االوعية والمبادالت . ـ.ه
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  الميكانيك .. و

  الكهرباء . .ز

  المياه والبيئة . ح.

  االالت واالتصاالت . . ط

  الحاسبة والتوثيق والمتابعة . .ي
  

  -بتروكيمياوية المهام االتية :تولى قسم تنفيذ المشاريع الي :وًالأ -١٣-المادة 
  

تنفيذ المشاريع واالعمال التي تتعاقد الشركة عليها بأساليب التنفيذ  أ.

المختلفة والخاصة بمشاريع المصافي والمستودعات الخزنية والمنشأت 

السطحية للحقول النفطية ومشاريع الغاز والمجمعات البتروكيمياوية 

  وفق االلتزامات التعاقدية مع الشركة .

تنفيذية الدارة المشاريع التي تتعاقد عليها تهيئة المواقع بمالكاتها ال .ب

الشركة ووضع الخطط واالساليب من اعداد جداول تقدم االعمال 

التفصيلية وتحديد البرنامج الزمني وتسعير الفقرات والفعاليات الموقعية 

  بالمشاريع المذكورة .

مراقبة اداء المواقع من المصروفات وتقدم االعمال لكل مشروع . جـ

  .ز الكلفة المخمنة وتاريخ االنجازالنحرافات لضمان عدم تجاووتأشير ا

شاريع المستثمرين متابعة المشاريع الخارجية في الوزارات االخرى وم .د

بهذه االعمال وفق  اليجاد فرص عمل للشركة بالدخول والمشاركة

  .دارة الهندسية والتنفيذ الموقعيسياقات الشركة من حيث االشراف واال

التنسيق مع الجهات المستفيدة خالل مراحل التنفيذ من حيث اجراء  ـ.ه

  الفحوصات والتشغيل والتسليم النهائي للمشاريع المتعاقدين عليها .

المساهمة مع بقية تشكيالت الشركة في اللجان للفعاليات المشتركة  .و

باعداد الدراسات الفنية واالقتصادية واعداد وثائق المناقصات ودراسة 

ليل العروض والتفاوض في صيغ العقود وطلبات التعويض وتمديد وتح

  فترات التنفيذ والتسويات المالية للمشاريع .
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 )١١(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

خزن مواد المشاريع والقيام بجميع االجراءات الالزمة للسيطرة  .ز

المخزنية عن طريق الجرودات المخزنية المستمرة والسنوية وحركة 

  المواد .

مختلفة الشركة عليها بأساليب التنفيذ ال تنفيذ االعمال التي تتعاقد .ح

زاماتها بضمنها مشاريع خطة التنمية التي تكلف الشركة بها ومتابعة الت

يذ وتحديد التعاقدية بمراحلها كافة ووضع الخطط واالساليب الالزمة للتنف

  البرنامج الزمني وتسعير المفردات الخاصة بهذه المشاريع .

لى المشروع وتقدم العمل مقارنة ببرامج مراقبة المبالغ المصروفة ع .ط

التنفيذ وتأشير االنحرافات لضمان عدم تجاوز الكلفة التخمينية وتاريخ 

  االنجاز .

التنسيق مع الجهات المنتفعة خالل مراحل التنفيذ وباالخص تسلم . ي

  المشروع وتشغيله .

خزن مواد المشاريع والقيام باالجراءات الالزمة للسيطرة المخزنية عن  .ك

طريق الجرودات المخزنية المستمرة والجرد السنوي ومتابعة وتنظيم 

  .ية والسجالت والمستندات االصوليةحركة المواد على البطاقات المخزن

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: ثانيًا:

  الهندسة الحقلية . أ.

  ادارة ومتابعة المواقع . ب.

  الموارد والكلف .  .جـ

  مشاريع تحسين البيئة  . .د

  الغاز والمستودعات . هـ.

  المصافي النفطية  . .و
  

  لبنى التحتية المهام االتية :يتولى قسم تنفيذ المشاريع الصناعية وا :وًالأ -١٤-المادة 

تنفيذ المشاريع الصناعية واالنتاجية والهندسية ومحطات الكهرباء  .أ

  وشبكات نقل الطاقة الكهربائية .
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 )١٢(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنى التحتية لشبكات مياه االسالة ومعاملة  .ب

المياه وشبكات مياه الصرف الصحي ومعالجة المياه الصناعية 

ومشاريع الطرق والجسور والمجمعات السكنية والمدارس 

والمستشفيات او اي اعمال تتعاقد عليها الشركة او تتكلف بها مع 

ير المفردات الخاصة بالمشاريع القطاعين العام والخاص وتسع

المذكورة ووضع الخطط واالساليب الالزمة للتنفيذ وتحديد البرنامج 

  الزمني للتنفيذ .

مراقبة المبالغ المصروفة على المشروع وتقدم العمل مقارنة ببرامج  .جـ

التنفيذ وتأشير االنحرافات لضمان عدم تجاوز الكلفة التخمينية وتاريخ 

  االنجاز .

نسيق مع الجهات المستفيدة خالل مراحل التنفيذ فيما يتعلق بتسليم الت د.

  المشروع وتشغيله .

متابعة االلتزامات التعاقدية للشركة بجميع مراحلها وبالتنسيق مع  .هـ

  الجهات المستفيدة .

خزن مواد المشاريع والقيام بجميع االجراءات الالزمة للسيطرة  .و

زنية المستمرة والجرد السنوي المخزنية عن طريق الجرودات المخ

ومتابعة وتنظيم حركة المواد على البطاقات المخزنية والسجالت 

  والمستندات االصولية .

المساهمة مع تشكيالت الشركة واللجان حسب الحاجة في الفعاليات  ز.

المشتركة بما في ذلك أعداد الدراسات الفنية واالقتصادية واعداد وثائق 

عروض وشراء وتوفير المواد والمعدات المناقصات ودراسة ال

والتفاوض والمساهمة في اعداد صيغ العقود ودراسة طلبات التعويض 

وتمديد فترات التنفيذ والتسويات المالية للعقود المتعلقة بالمشاريع التي 

  تنفذها الشركة.

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  مشاريع الطاقة  .أ. 
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 )١٣(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  المشاريع الصناعية . .ب 

  مشاريع البنى التحتية  .  . جـ 

  االنشائية  . .د

  ادارة ومتابعة المواقع . .هـ 

  الكلف والموارد ..و

  المشاريع الهندسية ..ز
  

  -يطرة النوعية المهام االتية :يتولى قسم الفحص الهندسي والس أوًال: -١٥- المادة

القيام بأعمال الفحص الهندسي والتوكيد النوعي للمواد والمعدات  أ.

للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها في مرحلة التصنيع والنصب الموقعي 

  والتشغيل وتسليم المشروع واصدار شهادات الفحص والمطابقة الفنية .

ديم القيام باعمال الفحص الهندسي الدوري والسنوي للمصانع القائمة وتق ب.

الخدمات االستشارية فيما يتعلق بتعليمات الفحص الهندسي وطرق تنفيذها 

واصدار شهادات الفحص  بدائل المواد غير المتوفرة محليًاواقتراح 

  والمطابقة لها .

التأكيد على نوعية العمل المنجز وضمان تنفيذه بموجب المواصفات  جـ.

في الجهاز المركزي الهندسية العالمية والضوابط القياسية المعتمدة 

للتقييس والسيطرة النوعية من خالل القيام بالفحوصات االتالفية 

والالاتالفية للمواد والمعدات في مختبرات الشركة وتدقيق سياقات 

  التصنيع واللحام بموجب مخططات التصنيع المصدقة .

  السيطرة النوعية على تنفيذ المشاريع والموارد المجهزة لها . د.

يق مع دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في مركز الوزارة في التنس هـ.

  االمور التخصصية المتعلقة بالوزارة وتشكيالتها.
  

  مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  الفحص الهندسي . .أ

  المواصفات والقياسات ..ب
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 )١٤(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  الخدمات الفنية . .جـ

  السيطرة النوعية . .د
  

  -لموارد البشرية المهام االتية :دارية وايتولى قسم الشؤون األ أوًال: -١٦-المادة 

  مة كافة .تطبيق القوانين واالنظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخد .أ

فقًا واعداد المالكات الخاصة بالشركة وتنفيذها بعد المصادقة عليها  ب.

  للقانون .

  ترونيا.ة وأرشفتها الكتهيئة السجالت واالضابير الخاصة بموظفي الشرك جـ.

تنظيم المراسالت المتعلقة بالشركة وأرشفتها وتوزيعها وتأشيرها في  د.

  السجالت المخصصة لها وتوثيقها الكترونيا.

توفير الخدمات االدارية لتشكيالت الشركة كافة واالشراف على وسائل  هـ.

  النقل وصيانتها وتأمين نقل المنتسبين .

االدارية للمجمعات السكنية وتوفير الحراسات  تهيئة وتوفير الخدمات و.

  .الالزمة الدارتها وحسب التعليماتالالزمة لها ووضع الضوابط واالسس 

  أعداد الدورات التدريبية وأكمال مراسالت التدريب الخارجي . ز.
  

  -:الشعب االتية يمارس القسم مهامه من خالل ثانيًا:

  التوظيف والمالك . أ.

  تقييم األداء وشؤون الموظفين . ب.

  التدريب والتطوير . جـ.

  التقاعد . د.

  تنمية االعمال . هـ.

  الخدمات االدارية . و.

  األرشيف والحفظ والبيانات . ز.

  النقل واآلليات . ح.
  

  -شؤون المالية المهام االتية :يتولى قسم ال أوًال: -١٧-المادة 
  

  تسلم المبالغ المستحقة للشركة من الغير وايداعها في حسابات الشركة . أ.
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 )١٥(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

تسديد المبالغ المترتبة بذمة الشركة بموجب الصالحيات الممنوحة  ب.

  والتعليمات النافذة .

موجب استخراج موازين المراجعة الشهرية مع الكشوفات الملحقة بها ب جـ.

  تثمارية .النظام المحاسبي الموحد ونظام الخطة االس

الية واعداد اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي الغراض الرقابة الم د.

  الموازنة التخطيطية .

متابعة حركة المواد بين مواقع المشاريع والجهات الخارجية عن طريق  هـ.

البطاقات المخزنية وعكس كلفها على هذه الجهات وتوثيقها في السجالت 

  المخزنية .

كلف المشاريع التي تنفذها الشركة بموجب النظام المحاسبي تحليل  و. 

  الموحد بما في ذلك الرواتب للعاملين في المقر وفي مواقع العمل .
  

  -مهامه من خالل الشعب االتية:يمارس القسم  ثانيًا:
  

  حسابات المشاريع والخطة االستثمارية . أ.

  الحسابات المالية . .ب

  حسابات الكلفة  . جـ.

  الرواتب واالجور . د.

  حسابات المخازن والموجودات الثابتة . .هـ

  امانة الصندوق . و.
  

  -ى قسم الشؤون التجارية المهام االتية :يتول  أوًال: -١٨-المادة 
  

  تأمين شراء المواد من داخل العراق وخارجه.  أ. 

فتح االعتمادات والحصول على اجازات االستيراد والتأمين لعقود تجهيز  ب.

المواد الخارجية وتأييد وصول المواد واكمال تخليصها من الكمارك 

  وتسلمها من مواقع المشاريع .
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 )١٦(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

اعداد المناهج االستيرادية للشركة وتوفير االموال لها بالعملة الصعبة  جـ.

قيات المقايضة او اتفاقيات التعاون سواء عن طريق التخصيصات او اتفا

  المشترك او الدفع اآلجل والقروض .

  اجراءات متابعة خطابات الضمان الصادرة لصالح الشركة . د.

  تسلم وادخال المواد المخزنية في السجالت . هـ.

  تبويب وترميز المواد حسب انواعها . و.

  لموجودات الشركة . . اجراء الجرد الدوري شهريًاز

  . ك السجالت والمستندات االصولية لمقر ومشاريع ومخازن الشركةمس ح.

  القيام باجراءات التأمين للمشاريع التي تحال للشركة . ط.

  القيام بالتأمين لموظفي الشركة والسيارات . ي.

  تسويق انتاج الشركة الى عمالئها في القطاعات كافة . ك.
  

  -االتية :مهامه من خالل الشعب يمارس القسم  ثانيًا:
  

  المشتريات.   أ.

  خطابات الضمان .    .ب

  المخازن .   جـ.

  التأمين .د. 
  

  -ون القانونية المهام االتية :يتولى قسم الشؤ :وًالأ -١٩-المادة 
  

تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة والجهات  أ.

  ذات االختصاص .

  تقديم االستشارات القانونية في القضايا المعروضة عليه . ب.

  .الت والبعثات واالجازات الدراسيةتنظيم العقود والكفاالت الخاصة بالزما جـ.

االراضي لمشاريع القيام بمتابعة اعمال االستمالك والتعويض وتخصيص  د.

  .الشركة واغراضها

دراسة طلبات التعويض وتمديد المدد للمقاوالت والعقود بمشاركة  هـ.

  التشكيالت والجهات المعنية في الشركة .
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 )١٧(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

  -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  االستشارات . أ.

  الحقوق والدعاوى . ب.

  األمالك واالستمالك . جـ.
  

  -تدقيق الداخلي المهام االتية :اليتولى قسم الرقابة و أوًال: -٢٠-المادة 
  

متابعة تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات الخاصة لجميع نشاطات الشركة  أ.

  التي يترتب عليها التزامات مالية .

  تدقيق المستندات الخاصة بالصرف والتسوية ومتابعة السلف الممنوحة . ب.

الفعاليات المالية واالدارية القيام بالزيارات الميدانية للمواقع لالطالع على  جـ.

  والمخزنية .

  تدقيق العقود والذرعات وموازين المراجعة ومطابقة كشف المصرف . د.
  

  -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  تدقيق العقود . أ.

  التدقيق الداخلي . ب.

  الرقابة . جـ.
  

  -المهام االتية :يط والمتابعة يتولى قسم التخط أوًال: -٢١-المادة 
  

أعداد الخطة السنوية لتنفيذ االعمال والمشاريع بالتنسيق مع تشكيالت  أ.

  الشركة ومتابعة التنفيذ . 

  أعداد الخطط األستثمارية ومتابعة أقرارها وتنفيذها وتقدم العمل فيها . ب.

أعداد تقارير المتابعة الدورية وتأشير األنحرافات في تنفيذ الخطط وأقتراح  جـ.

  المعالجات.

  أعداد األحصائيات والبيانات والبرامجيات التي تخدم أنشطة القسم والشركة.  د.

متابعة الموقف المالي للمشاريع حسب الذرعات المنجزة بالتنسيق مع  .هـ

  الية .  االقسام التنفيذية وقسم الشؤون الم
  

  -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:
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  تخطيط المشاريع . أ. 

  التخطيط المالي االستثماري والتشغيلي . ب.

  متابعة المشاريع . جـ.

  المعلومات واالحصاء . د.

  البرامجيات وصيانة الحاسبات والشبكات . هـ.

  متابعة المستحقات المالية.  و.
  

  -م االستثمار المهام االتية :يتولى قس :وًالأ -٢٢-المادة 
  

ايجاد الفرص االستثمارية مع الشركات المحلية واالجنبية وترويجها  أ.

  ومتابعتها وفقًا للقانون .

  متابعة اعمال اللجان المشتركة واالتفاقيات الدولية . ب.

الملفات  التنسيق مع االقسام المعنية ودائرة االستثمارات في الوزارة العداد جـ.

  االستثمارية للمجاالت التي تخص نشاط الشركة .

اعداد الملفات االستثمارية الخاصة بالشركة واستحصال الموافقات االصولية  د.

  في شأنها ومتابعة اعالنها .

متابعة استحصال الموافقات االصولية على عقود الشراكة وحسب التعليمات  هـ.

  النافذة. 
  

  -من خالل الشعبتين اآلتيتين : يمارس القسم مهامه ثانيًا:

  االستثمار . أ.

  عقود الشراكة. ب.
  

  -ير والدراسات المهام االتية :يتولى قسم البحث والتطو أوًال: -٢٣-المادة 
  

اعداد وتحديث وتقييم دراسات الجدوى االقتصادية والفنية للمشاريع  أ. 

  . توسيع وتأهيل المشاريع القائمةع الجديدة واعداد دراسات جدوى لمشاري

اعداد الخطة البحثية السنوية وارسالها الى هيئة البحث والتطوير  ب.

الصناعي في الوزارة ومتابعة مصادقتها وتدقيق البحوث المنفذة من 

  الباحثين قبل ارسالها الى الهيئة .
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 )١٩(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

تحديد االحتياجات الدراسية سنويًا وتسمية المرشحين بعد حصول  جـ.

وافقات االصولية للمباشرة باالجراءات المطلوبة والتواصل مع طالب الم

  االجازة الدراسية طيلة فترة الدراسة.

المشاركة في وضع سياسة واهداف الجودة واختيار الشركة االستشارية  د.

المؤهلة لتطبيق نظام ادارة الجودة ووضع صيغة دليل الجودة ودليل 

من تعليمات العمل الخاصة بأقسام االجراءات الخاص بالشركة الذي يتض

الشركة وتطبيق اجراءات القياس والتحليل والتحسين لتحقيق رضا الزبون 

بوصفه احد معايير كفاءة النظام والحصول على شهادة الجودة من جهة 

  مانحة ورصينة واالعالم عنها .

خدم تهيئة الكتب والمصادر العلمية والمواصفات القياسية والمجاالت التي ت .ـه

عمل تشكيالت الشركة فضًال عن توثيق الدراسات والبحوث والمصادر 

  العامة االخرى .
  

  -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  :ثانيًا
  

  دراسات الجدوى . أ.

  المكتبة . ب.

  البحوث . جـ.

  ادارة الجودة . د.
  

  -: م والعالقات المهام االتيةيتولى قسم االعال أوًال: -٢٤-المادة 
  

  أعداد التقارير االعالمية التفصيلية المتعلقة بأنشطة الشركة ومشاريعها. أ. 

المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض والمناسبات داخل العراق  ب. 

  وخارجه المتعلقة بعمل الشركة .

  اعداد االعالنات االعالمية والدعائية ألنشطة الشركة . جـ. 
  

  -من خالل الشعبتين اآلتيتين : مهيمارس القسم مها ثانيًا:

  االعالم . أ.

  العالقات . .ب
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  -ح والمعلومات المهام االتية :تتولى شعبة التصاري -٢٥-المادة 
  

وأرسالها  انجاز أستمارة التصريح األمني لجميع منتسبي الشركة وتوحيدها أوًال:

  الى المكتب الوطني للتصاريح األمنية .
  

  د لهذا الغرض.متابعة اخراج وأدخال المواد الى الشركة وفق النموذج المعتم انيًا:ث
  

قتضيات االشتراك في اللجان الخاصة بالوضع األمني أو أي لجنة حسب م ثالثًا:

  العمل .
  

  متابعة كل ما يتعلق بأمن االتصاالت السلكية والآلسلكية . رابعًا:
  

  قبة داخل الشركة .األشراف على منظومة كاميرات المرا خامسًا:
  

  األشراف على عمل موظفي االستعالمات الداخلية والخارجية . سادسًا:
  

تنظيـم الهويات الخاصـة بمنتسبي الشركة والمراجعين والعجالت الداخلة  سابعًا:

  لمواقع العمل .
  

  -شعبة العقود المهام االتية : تتولى -٢٦-المادة 
  

االعالن عن مناقصات تجهيز المواد المحلية والخارجية لمشاريع الشركة و  أ.

توجيه الدعوات المباشرة للجهات والشركات التخصصية ومتابعة عقود التجهيز 

  وحسب القوانين والتعليمات النافذة .

  دراسة المناقصات والعروض  . ب.

  اعداد وصياغة العقود  . جـ.
  

  -سناد الهندسي المهام االتية :تتولى شعبة اال -٢٧-المادة 
  

  انتاج الخرسانة الجاهزة وقطع الكونكريت مسبقة الصب  . :وًالأ
  

المساهمة مع باقي اقسام الشركة في الفعاليات المشتركة بأعداد الدراسات  ثانيًا:

  الفنية واالقتصادية واعداد وثائق المناقصات ودراسة تحليل العروض .
  

مال الموكلة للشركة ودعمها باآلليات والمعدات المتوفرة المساهمة في االع ثًا:ثال

  في الشعبة وبما يتالءم مع حاجة المشروع .
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تصنيع المعدات المساهمة في تنفيذ اعمال الهياكل الحديدية ومجاري الهواء و رابعًا:

  خالل الورش المتوفرة في الشركة .
  

  -اآلتيتين :لمواطنين المهمتين تتولى شعبة شؤون ا -٢٨-المادة 
  

لمدير العام تسلم الشكاوى المقدمة من المواطنين والمنتسبين وعرضها على ا أوًال:

  ومتابعتها .
  

التنسيق مع قسم شؤون المواطنين في مقر الوزارة وعرض المشاكل التي  ثانيًا:

  يتعذر حلها على الجهات العليا التخاذ القرار المناسب في شأنها .
  

   -المة المهنية المهام االتية :تتولى شعبة الس -٢٩-المادة 
  

تحديد ومتابعة تنفيذ شروط السالمة الصناعية داخل تشكيالت ومواقع  أوًال:

  الشركة.    
  

  توفير مستلزمات السالمة المهنية للعاملين في تشكيالت الشركة ومواقعها.    ثانيًا:
  

جراء الممارسات وتأمين مستلزمات وااد الحرائق ع الخطط الالزمة الخموضـ ثالثًا:

  . التدريبية عليها 
  

  -المدير العام المهام االتية :تتولى سكرتارية  -٣٠-المادة 
  

  االشراف على القلم السري . أوًال:
  

  تنظيم مواعيد اجتماعات المدير العام ودعوة المعنيين لهذه االجتماعات . ثانيًا:
  

  تأمين المخاطبات الالزمة وتقديم البريد وتوزيعه على االقسام بعد تأشيره . ثالثًا:
  

  إصدار ومسك السجالت الالزمة  . رابعًا:
  

يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف  أوًال: -٣١-المادة 

ومن ذوي  بالدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل

  الخبرة واالختصاص .

  

  
  

  



  
  

  أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

  

ي موظف يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخل ثانيًا:

وي ذبالدرجة الخامسة في االقل حاصل على شهادة الدبلوم في االقل ومن 

  الخبرة واالختصاص .
  

  الفصل الرابع

  ةياحـكـام ختام
  

  تخضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي . -٣٢-المادة 
  

  -يلغى ما يأتي : -٣٣-المادة 
  

  .٢٠١٣ة ) لسنـ٢٣ركة العامــة للتصاميم وتنفيذ المشاريـع رقم (ي للشأوًال: النظام الداخل
  

  .٢٠١٥ة سن) ل٥٤واالنشاء الصناعي رقم (ة العامــة للتصميم نظام الداخلي للشركالثانيًا:
  

  ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -٣٤-المادة 

  

  

  الدكتور

  صالح عبد اهللا احمد الجبوري

  وزير الصناعة والمعادن
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 )٢٣(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

) ٢والفقرة ( ٢٠٠١) لسنة ١٧) من قانون وزارة الثقافة رقم (٩استنادًا إلى أحكام المادة (   

  . ٢٠٠٤) لسنة ٥٧) من أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم (٧من القسم (

  : اصدرنا التعليمات  االتية
  

  ٢٠١٩لسنة ) ٢رقم (

  تعليمات

  ة ومهامهاب المفتش العام في وزارة الثقافتشكيالت مكت
  

ن فة موظف بعنوان مفتش عام يعيـر مكتب المفتش العام في وزارة الثقا: يديوًالأ -١-المادة 

             . وفقًا للقانون
  

للمفتش العام  معاون بعنوان معاون مفتش عام حاصل على شهادة جامعية  ثانيًا:

أولية في األقل ومن ذوي  الخبرة واالختصاص يمارس االعمال المخولة اليه 

  من المفتش العام . 
  

  -يتكون مكتب المفتش العام من التشكيالت اآلتية : -٢-المادة 
  

  قسم الشؤون القانونية والتحقيقات .  أوًال:

  قسم الشؤون االدارية والمالية . :ثانيًا

  قسم الرقابة والتدقيق الخارجي . ثالثًا:

  قسم التفتيش . رابعًا:

  قسم التخطيط وتقويم االداء .   خامسًا:

  شعبة التدقيق الداخلي . سادسًا:

  شعبة السكرتارية. سابعًا:
  

  -المهام اآلتية :ية والتحقيقات يتولى قسم الشؤون القانون :وًالأ -٣-المادة 
  

  التحقيق في المخالفات المتعلقة باعمال الغش والفساد االداري .  أ.

  متابعة القضايا المعروضة أمام المحاكم . ب.
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 )٢٤(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

متابعة تنفيذ توصيات اللجان التحقيقية االدارية المشكلة من المفتش العام  جـ.

      والمصادق عليها.

  تقديم الرأي والمشورة القانونية في المسائل المعروضة عليه . د.

  نون . المشاركة في الزيارات التفتيشية لتشكيالت الوزارة وفقًا للقا هـ.

  تدقيق العقود التي تبرمها الوزارة . .و

  متابعة خطابات الضمان .  ز.

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية:ثانيًا: 

  القانونية . .أ

  التحقيقات . .ب

  العقود .  .جـ
  

  يتولى قسم الشؤون االدارية والمالية المهام اآلتية : : وًالأ -٤- المادة

  تنظيم شؤون الموظفين في المكتب . .أ

  تنظيم االضابير وارشفتها . .ب

  تأمين احتياجات المكتب وادارة الموجودات الثابتة . جـ. 

  االدارية للمكتب . متابعة حركة اآلليات وتأمين الخدماتد. 

  اعداد الموازنة السنوية والتخمينية للمكتب واجراء المناقالت.  هـ.

  تنظيم قوائم الرواتب واالستقطاعات . .و

ات زين المراجعة وكشف مطابقة المصروفالترحيل في السجالت واعداد موا .ز

  الشهرية . 

الجاري للمكتب  تأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الالزمة لتمويل الحساب .ح

  بصورة دورية. 

  اعداد سندات الصرف واجراء القيود المحاسبية الغراض التسوية القيدية .ط. 

اعداد الحسابات الختامية وتنظيم جداول المصروفات الشهرية وبيان توفر  . ي

  التخصيص المالي . 

  مسك السجالت المخزنية وتنظيم حركتها واصدار المستندات في شأنها .  ك.
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 )٢٥(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  ارشفة البريد الوارد والصادر واعمال االقسام والشعب الكترونيًا .. ل 

  اجراء الصيانة الدورية للحاسبات واالجهزة الملحقة بها .م. 

  توفير خدمات االنترنت . . ن 

  سحب تقرير بصمة الحضور اليومي لموظفي المكتب . .س

  :ـ يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية ثانيًا:
  

  االدارية .. أ

  الحسابات . .ب 

  تقنية المعلومات .  .جـ 
  

  يتولى قسم الرقابة والتدقيق الخارجي المهام االتية : أوًال: -٥-المادة 
  

تدقيق سندات الصرف والقيد للمعامالت المالية وقوائم الرواتب وتدقيق  .أ

  السجالت الحسابية .

  التدقيق المالي على حسابات الوزارة .. ب

  التدقيق االداري على الوزارة .    .جـ
  

  -امه من خالل الشعبتين اآلتيتين :يمارس القسم مهثانيًا: 

  الرقابة . .أ

  التدقيق المالي واالداري .. ب 
  

  -ولى قسم التفتيش المهام االتية :يت :وًالأ -٦-المادة 
  

  القيام بالزيارات التفتيشية لتشكيالت الوزارة .   .أ

اعداد تقارير الزيارات التفتيشية ومتابعة ومعالجة ماجاء فيها من  ب.

    مالحظات .

  المشاركة في اللجان المختلفة . . جـ 

اجراء التحري في الشكاوى واالخبارات المحالة الى القسم واتخاذ االجراءات  .د

  الالزمة بصددها .

ان الواردة التحقق من صحة صدور شهادات المنشأ ومراجعة محاضر اللجهـ. 

  الى القسم من الناحية الهندسية والثقافية .   
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 )٢٦(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين : ثانيًا:

  أ. التفتيس الهندسي .

  التفتيش الثقافي والسياحي واالثاري . .ب
  

  -م اآلتية :يتولى قسم التخطيط وتقويم االداء المها: وًالأ -٧-المادة    

  أعداد الخطة السنوية للمكتب ومتابعة تنفيذها. .أ

  اعداد التقارير واالحصاءات الدورية عن انجازات المكتب . .ب

  تقويم االداء المؤسسي للمكتب وتشكيالت الوزارة  .. جـ

  اجراء الزيارات الميدانية القسام التخطيط في دوائر الوزارة .  .د

نسيق مع الجهات ذات العالقة بعمل اعداد الورش والدورات والندوات بالتن. هـ

  مكتب. 

  االجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي . .و
  

  -امه من خالل الشعبتين اآلتيتين :يمارس القسم مه: ثانيًا
  

  التخطيط والتدريب . .أ

  تقويم االداء . ب.
  

  -تية :شعبة التدقيق الداخلي المهام اآل تتولى  -٨- المادة
  

تدقيق البيانات المالية والحسابات الختامية وميزان المراجعة والرواتب : وًالأ

  والسجالت الخاصة بالحسابات والصندوق والمخازن 
  

  تدقيق السلف الممنوحة للموظفين ومتابعة تسويتها . :ثانيًا
  

تدقيق جداول المصروفات وجداول االيرادات الشهرية وشهادة الموجود : ثالثًا

  الشهري .
  

  تدقيق الكشوفات الخاصة بصيانة السيارات . :رابعًا
  

تدقيق ومطابقة بطاقات السيطرة المخزنية مع البطاقات المخزنية وسجالت : خامسًا

  االدخال واالخراج المخزني .
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 )٢٧(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

يل تدقيق مستندات الصرف ومستندات القيود والصكوك وعمليات التسج: سادساً 

  .  والترحيل في السجالت الرئيسة
  

 االشتراك في اللجان المختلفة . : سابعًا
  

  تتولى شعبة السكرتارية المهام اآلتية : -٩-المادة 
  

  تنظيم اجتماعات ومقابالت المفتش العام .: وًالأ
  

  تبليغ توجيهات المفتش العام ومتابعة تنفيذها .: ثانيًا
  

  تنظيم وادارة البريد الخاص بالمفتش العام .: ثالثًا
  

  تسلم وتسليم البريد الوارد والصادر وتوزيعه على تشكيالت المكتب والوزارة .: رابعًا
  

  تلقي الشكاوى واالخبارات الواردة الى المكتب وعرضها على المفتش العام . : خامسًا
  

  

) من هذه التعليمات ٢يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في المادة ( :وًالأ -١٠- المادة

لثالثة في االقل وحاصل على شهادة جامعية أولية في االقل موظف في الدرجة ا

  ومن ذوي الخبرة واالختصاص  .
  

يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في ثانيًا: 

الدرجة الخامسة في االقل وحاصل على شهادة جامعية اولية في االقل  ومن 

  ذوي الخبرة  واالختصاص .
  

  

   ) ١تلغى تعليمات تشكيالت ومهام مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة رقم ( -١١- المادة

  .  ٢٠١٤لسنة 
  

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

  

  

  د. عبداالمير الحمداني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار
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  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٩) لسنة ٣٤رقم (
  

لسنة  ٢٣٧٤مااقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن المرقم (استنادًا الى    

) ٣٩غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم () بشأن دولة مالي ، وأحكام قانون مكافحة ٢٠١٧

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

  إلى اللجنة.
  

إعمام إضافة خمسة قيود الى القائمة الموحدة الذي جاء قررت لجنة تجميد أموال االرهابيين 

  ، بحسب اآلتي:من لجنة العقوبات الدولية بشأن دولة مالي 
  

  إضافة قيد كل من:وًال: أ
  

 ) ..MLi ٠٠٤: ( والرقم المرجعي له، المدعو (احمد أغ البشر) ،مالي الجنسية   -أ

 ). .MLi ٠٠٥والرقم المرجعي له :(هوكا أغ الحسيني) ،مالي الجنسية، المدعو (هوكا  -ب

            والرقم المرجعي له: ،الجنسية مالي المدعو(مهري سيدي عمار بن داحا)،  -ج

)٠٠٦ MLi. .( 

 ). .MLi ٠٠٧والرقم المرجعي له :(،مالي الجنسية  المدعو (محمد بن احمد مهري) ،  -د

  ). .MLi ٠٠٨والرقم المرجعي له :(، المدعو (محمد ولد متالي ) ،مالي الجنسية -هـ      
  

المثبته في ضمن قائمة العقوبات بشان دولة مالي لالفراد الخاضعين لتدابير المنع من السفر 

  المعتمد وفقاً الى احكام البند السابع من ميثاق األمم المتحدة . ٢٠١٨) لسنة ٢٤٣٢القرار رقم (

   

   ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.

  

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

والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ المحافظات كافة 

  آنفًا . ا المشار إليه االسماء اإلجراءات المالئمة بشأن
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كتب مكافحة غسل ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لم رابعًا:

  األموال وتمويل اإلرهاب . 

  
  

  

  

  

  

  

  أموال اإلرهابيينرئيس لجنة تجميد 

١١/٧/٢٠١٩  
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  بيان

ثالث عشر ) والمادة  /٥واستنادًا الى احكام المادة ( ١٤/١١/٢٠١٨) في ٣١٩إلحاقًا بالبيان المرقم (

  قررنا مايأتي: ٢٠١٧) لسنة ٥٠ثانيًا) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (/٤٩(
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  الدكتور
  عالء الدين العلوان
  وزير الصحة والبيئة



  
  

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٨(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  بيان 

المعدل ، تقرر  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي رقم ٤٥) من المادة (٥استنادًا إلى أحكام الفقرة (   

  .  ٢٠١٨نشر القوائم المالية للبنك المركزي العراقي لسنة 

  

  
  علي محسن اسماعيل                                               إحسان شمران الياسري  

  محافظ البنك المركزي العراقي                                          مدير عام دائرة المحاسبة 



  
  

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٩(                   ٤٥٤٩العدد  –الوقائع العراقية  ٢٩/٧/٢٠١٩           

  

  
  

  علي محسن اسماعيل
  محافظ البنك المركزي العراقي
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