
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   
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 هيأة التصنيع الحربي( ٢٠١٩) لسنة ٢٥رقم ( قانون(  . 

 ) ٦٢() و٦١(و )٦٠) و(٥٩) و(٥٨) و(٥٧و() ٥٦) و (٥٥مراسيم جمهورية رقم (

 . ٢٠١٩لسنة ) ٦٤) و(٦٣و(

 ) مهام تشكيالت مركز وزارة الكهرباء وتقسيماتها٢٠١٩) لسنة ١تعليمات رقم  . 

 ) صادر عن مجلس القضاء األعلى .  ٢٠١٩) لسنة ٩٦بيان رقم 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السنم  ٢٠١٩  الثانيتشرين  ٤ / هـ ١٤٤١    ربيع االول ٧  ٤٥٦١  العدد                        

٤٥٦١٧١٤٤١٤٢٠١٩  

 



              الفهرس                             
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

  ١     هيأة التصنيع الحربي  ٢٥

    مراسيم جمهورية   

ضًا فوق تعيين السيد عبدالرحمن حامد محمد الحسيني سفيرًا مقيمًا ومفو  ٥٥

  العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية روسيا االتحادية 

٨  

مفوضًا فوق سفيرًا مقيمًا وتعيين السيد نزار عيسى عبدالهادي الخير اهللا   ٥٦

  العادة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الفرنسية

٩  

راق لدى  تعيين السيد صادق حميدي ابراهيم الركابي ممثًال لجمهورية الع  ٥٧

  االتحاد االوربي

١٠  

هورية تعيين السيد صادق حميدي ابراهيم الركابي سفيرًا غير مقيم لجم  ٥٨

  العراق لدى دوقية لوكسمبورغ العظمى 

١١  

ة االنتخابية ُيعد السيد قاسم محمد جالل حسين نائبًا في مجلس النواب للدور  ٥٩

  ٢٣/٩/٢٠١٩الرابعة ابتداًء من ادائه اليمين الدستورية في تاريخ 

١٢  

ورة االنتخابية بيدء خضر بهنام يعقوب نائبًا في مجلس النواب للد ُتعد السيدة  ٦٠

  ١٦/٩/٢٠١٩الرابعة ابتداًء من ادائها اليمين الدستورية في تاريخ 

١٣  

عمل بوظيفة من ال انهاء انتداب االستاذ الدكتور علي فوزي ابراهيم الموسوي  ٦١

  حث العلميوالبمستشار في مجلس الدولة واعادته الى وزارة التعليم العالي 

١٤  

٦٢  

  
     ٦٣  

  
  

٦٤  

  بمنصب محافظ بغدادتعيين السيد محمد جابر محمد العطا 

  
لدى  لجمهورية العراق غير مقيمسفيرًا  شورش خالد سعيدتعيين السيد 

  قبرصجمهورية 
  

عادة سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق ال صفية طالب السهيل ةتعيين السيد
  ايطاليالجمهورية العراق لدى جمهورية 

١٥  

  

١٦  

  

١٧  

    تعليمات   

  ١٨  مهام وتشكيالت مركز وزارة الكهرباء وتقسيماتها  ١

    بيانات   

  ٤٨  الفساد المركزية جنايات مكافحة تشكيل محكمة   ٩٦
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

 سم الشعب بأ

  رئاسة الجمهورية 

  

  )٢٤قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (
  

  ١٠/٢٠١٩/ ١٥قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :

   -١-المادة

أوًال: تؤسس هيأة تسمى ( هيأة التصنيع الحربي ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها 

لحة ويكون مقرها رئيس الهيأة أو من يخوله وترتبط بالقائد العام للقوات  المس

  في بغداد.
  

هادة جامعية أولية في االقل  ل على ش ة حاص ثانيًا: يرأس الهيأة موظف بدرجة خاص

ة ، ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية  في العلوم أو الهندس

نة ويعين بموافقة مج١٥التقل عن ( رة س ادقة ) خمس عش لس الوزراء ومص

  مجلس النواب .
  

  

هادة جامعية أولية في األقل  ل على ش ثالثًا: لرئيس الهيأة نائب بدرجة مدير عام حاص

ومن ذوي الخبرة في عمل الهيأة وله خدمة وظيفية التقل  ،في العلوم أو الهندسة

  ) خمس عشرة سنة ويعين وفقًا للقانون.١٥عن (
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 )٢(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

  -يهدف هذا القانون الى مايأتي: -٢-المادة 

  متطورة للصناعات الحربية في العراق . أوًال: إنشاء قاعدة 

كيالتها ب  لحة والقوات االمنية بكل تش د احتياجات القوات المس د ثانيًا: س منها الحش ض

  والذخائر.ت البيشمركة من االسلحة والعتاد الشعبي وقوا

والعتاد والذخائر  ثالثًا: دعم االقتصاد الوطني من خالل انهاء أو تقليل استيراد االسلحة 

  وانتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها .

  رابعًا: االسهام في المحافظة على االمن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية.

نيع الحر ة بالتص ص ًا: اعداد وتأهيل كوادر علمية وفنية متخص بي وفق خطط خامس

  تضعها الهيأة.
  

  -تسعى الهيأة الى تحقيق أهداف القانون بالوسائل األتية: -٣-المادة

ناعات الحربية وتأهيل القائم منها  ة في مجال الص ص انع متخص اء مص أوًال: انش

لحة والعتاد  ائل التكنلوجيا والتقنيات الالزمة ألنتاج األس وتجهيزها بأحدث وس

تلزمات الحربية والمدنية والذخائر والمعدات  والمنظومات والتجهيزات والمس

  المختلفة وتخزينها وتسويقها.

رية في مجال   ع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البش ثانيًا: وض

  الصناعات الحربية.

  ثالثًا: االستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية.

ائل البحث را ين انتاجها بوس انع القائمة وتحس ركات والمص بعًا: تأهيل وتطوير الش

فات عالية ومنتجات جديدة أو  ول الى منتجات ذات مواص والتطوير للوص

  بديلة .

  خامسًا: أجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة.

في المشاركة الفعالة  سادسًا: االستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له

  في الصناعات الحربية.

هام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات  ابعًا: االس س

  لدعم الصناعات الحربية في العراق.



  
  

   قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

ثامنًا: االسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها 

  وبين الجهات ذات العالقة .بالتعاون والتنسيق بينها 
  

   -٤-المادة 

    -للهيأة مجلس ادارة يتألف من: :أوًال
  

  رئيسًا ) (          رئيس الهيأة                                                     -أ

 أعضاء)(مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيالت المرتبطة بها           -ب
 

ائه نائبًا لرئيس  ثانيًا: ينتخب مجلس أدارة الهيأة  في أول اجتماع له من بين أعض

  المجلس يحل محله عند غيابه.

ا يتولى تنظيم  أة من بين موظفيه اره رئيس الهي أة مقرر يخت ًا: لمجلس ادارة الهي الث ث

  محاضر جلسات مجلس أدارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
  

  

   -٥-المادة 

  ة الهيأة مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة من رئيسه.أوًال: يجتمع مجلس ادار

ائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد  ور ثلثي أعض ات المجلس بحض ثانيًا: تنعقد جلس

  أعضاء المجلس  وإذا تساوت االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

بًا من ذوي الخبرة واالخت ثًا: لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناس اص ثال ص

  لالستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
  

  دد

  -٦-المادة

  -أوًال: يتولى مجلس أدارة الهيأة المهمات اآلتية: 

رسم السياسات والخطط االدارية والمالية والفنية الالزمة لسير نشاط الهيأة   -أ

  وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها.

  الختامية للهيأة.اقرار الموازنات السنوية والحسابات  -ب

 االشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالهيأة. -ج

  اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة. -د

  االقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقية. -هـ
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 )٤(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

ارف االجنبية بموافقة مجلس الوزراء   -و ات والمص س االقتراض من المؤس

  واب.وبمصادقة مجلس الن

  راء واستمالك العقارات وفقًا للقانون.ش -ز

ق اجراءات حماية البيئة والصحة والسالمة على وفق المعايير متابعة تطبي -ح

  قة.الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق بينه وبين الجهات ذات العال

ات  - ط رك دوليين والش د مع الخبراء المحليين وال اق ة على التع الموافق

ارية  تش اريع الهيأة بعد االس الوطنية واالجنبية إلعداد وتنفيذ خطط ومش

  الحصول على الموافقات االمنية .

  الموافقة على العقود التي تبرمها الهيأة والشركات العامة المرتبطة بها. -ي

  اقتراح االنظمة والتعليمات ذات العالقة بالهيأة وعملها. -ك
  

  

  امه الى رئيس المجلس.ثانيًا: لمجلس ادارة الهيأة تخويل بعض مه
  

   -٧-المادة

  -أوًال: يتولى رئيس الهيأة المهمات االتية:

  تنفيذ قرارات مجلس ادارة الهيأة ومتابعتها.  -أ

 اقتراح الخطط والبرامج السنوية وأساليب التمويل والتنفيذ. -ب

 اقتراح الموازنات السنوية للهيأة واعداد مالكها وحساباتها الختامية. -ج

  العقود ومذكرات التفاهم وفق القانون .توقيع  -د

اصدار األوامر والقرارات بكل مايتعلق في شؤون موظفي الهيأة والعاملين  - هـ

  فيها.

  ثانيًا: لرئيس الهيأة تخويل بعض مهامه الى نائبه  في الهيأة.
  
  

  تتألف الهيأة من: -٨-المادة
  

  أوًال: تشكيالت مركز الهيأة:

  والمالية.الدائرة االدارية -أ

 الدائرة القانونية. -ب

 دائرة التخطيط والمتابعة. -ج
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 )٥(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  دائرة البحوث والتطوير الحربي -د

  ادية.الدائرة االقتص -هـ 

  الدائرة الفنية. -و 

  الدائرة االمنية. -ز

  واالعالم. قسم العالقات -ح

  مكتب رئيس الهيأة. -ط

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. -ي
  

  المرتبطة بالهيأة: ثانيًا: التشكيالت

  .شركة الصناعات الحربية العامة  -أ

 الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية. -ب
 

ل  وص عليها في البند اوًال من هذه المادة مدير عام حاص غل الدوائر المنص ثالثًا: يش

هادة جامعية اولية في االقل  اص على ش ب االختص ولديه خبرة وظيفية في حس

  ) خمس عشرة سنة.١٥تقل عن ( مجال العمل ال

وص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة مدير عام  ركات المنص غل الش رابعًا: يش

هادة جامعية اولية على االقل  ل على ش اص حاص ب االختص ولديه خبرة  حس

  ) خمس عشرة سنة.١٥وظيفية في مجال العمل ال تقل عن (
  

  

   -٩-المادة 

  تسمى (لجنة تنسيق التصنيع الحربي ) تتألف من:أوًال: تشكل في الهيأة لجنة 

  

  رئيس الهيأة                                                           (رئيسًا) -أ

 نائب رئيس الهيأة                                                 (نائبًا للرئيس) -ب

ل -ج ة التق ات اآلتي ل عن الجه ه عن ممث د:                      وظيفت ة عمي ام أو رتب دير ع م

  (أعضاء)

  االمانة العامة لمجلس الوزراء. .

 وزارة الدفاع. .



  
  

   قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 وزارة الداخلية. .

 مستشارية االمن الوطني. .

 هيأة الحشد الشعبي. .

 جهاز االمن الوطني. .

 جهاز المخابرات الوطني العراقي. .

 جهاز مكافحة االرهاب. .

 ة البيشمركة.وزار .
  

  

  ثانيًا: تتولى اللجنة المهمات اآلتية:

  وضع ستراتيجية الصناعات الحربية في العراق. -أ

ناعات  -ب لحة والقوات االمنية من الص تحديد أولويات احتياجات القوات المس

 الحربية ومتابعة تنفيذها.

 التقويم الدوري ألداء المنظومة الصناعية الحربية. -ج

راف على -د ع خطط الحماية االمنية المعدة من الجهات االمنية فيما  االش وض

  يتعلق بنشاط هيأة التصنيع الحربي .

  رفع تقارير دورية الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة. - هـ
  

  ) ثالثة أشهر بدعوة من رئيسها.٣ثالثًا: تجتمع اللجنة مرة واحدة في االقل كل (

وتتخذ قراراتها بأغلبية  أصوات  ،حضور اغلبية عدد اعضائها رابعًا: تنعقد اللجنة ب

  الحاضرين وفي حالة تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ات  ر جلس ًا: للجنة مقرر يختاره الرئيس من موظفي الهيأة يتولى تنظيم محاض خامس

  اللجنة وتبليغ قراراتها ومتابعة تنفيذها.
  

  -ارد المالية للهيأة ممايأتي:تتكون المو -١٠-المادة
  

  أوًال: مايخصص لها من الموازنة العامة االتحادية.

  ثانيًا: االرباح المتحققة من نشاطات الهيأة.

  ثالثًا: المنح واالعانات والتبرعات وفقًا للقانون.
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 )٧(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

  الهيأة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي ورقابته. تخضع حسابات -١١-المادة
  

راء احتياجاتها من منتجات  الزام الوزارات والجهات غير -١٢-المادة  المرتبطة بوزارة بش

افة اكثر من  رين من الم %٢٥الهيأة على ان تكون القيمة المض ة وعش ئة خمس

افقة عشرة من المئة من االسعار السائدة وبعد مو %١٠وبفارق سعري اليتجاوز

  مواصفات.بالجودة والالقائد العام للقوات المسلحة وااللتزام 
  

   -١٣-المادة

ناعات  ركة العامة للص ناعات الحربية العامة والش ركة الص أوًال: يفك ارتباط ش

النحاسية والميكانيكية من وزارة الصناعة والمعادن وترتبط بالهيأة المؤسسة 

بموجب احكام هذا القانون وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفوها 

كنية وترتبط بالبلديات الواقعة الى الهيأة و تثنى من ذلك المجمعات الس تس

  ضمن حدودها.

ثانيًا: لمجلس الوزراء باقتراح من رئيس الهيأة الحاق المصانع والشركات والمراكز 

  البحثية في الوزارات بهيأة التصنيع الحربي المؤسسة بموجب هذا القانون.
  

وص عليها في البند (اوًال) من المادة ( -١٤-المادة كيالت المنص ) من هذا ٨تحدد مهمات التش

  القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء. 
  

  لرئيس الهيأة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . -١٥-المادة 
  

  ة الرسمية.ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريد  -١٦-المادة
  

 د.برهم صالح

  رئيس الجمهوريــــــــة
  

  االسباب الموجبة

 ،نظرًا ألهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق االمن الوطني ودعم االقتصاد الوطني      

وتحقيق االستفادة من الخبرات الوطنية ، واالسهام في تأمين العمل الحربي للوزارت االمنية 

  والوطنية ، واالسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها،

  ُشرع هذا القانون.



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
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 )٨(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٥رقم (
  

وبناًء على ماعرضه وزير  ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

محمد الحسيني سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية  عبدالرحمن حامدُيعّين السيد أوًال: 

  .العراق لدى جمهورية روسيا االتحادية 
  

  تنفيذ هذا المرسوم .  وزيرالخارجيةعلى  ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    رــــــفـص   ـرـشهـ مــن   عشر سادسلا  ب ببغــداد في اليومكـتــ

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة    تشرين األولر ـــشه ن ــم  عشر خامسلا   ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
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 )٩(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٦رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ُيعّين السيد نزار عيسى عبدالهادي الخير اهللا سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة لجمهورية أوًال: 

  العراق لدى الجمهورية الفرنسية .
  

  على وزيرالخارجية تنفيذ هذا المرسوم .  ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن السادس عشر    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالخامس عشر     ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  

  مرسوم جمهوري

 )٥٧رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  . صادق حميدي إبراهيم الركابي ممثالً لجمهورية العراق لدى االتحاد االوربيُيعّين السيد أوًال: 
  

  على وزيرالخارجية تنفيذ هذا المرسوم .  ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن السادس عشر    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالخامس عشر     ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  



  مرا
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 )١١(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  
  
  

  مرسوم جمهوري

 )٥٨رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

إبراهيم الركابي سفيرًا غير مقيم لجمهورية العراق لدى دوقية ُيعّين السيد صادق حميدي أوًال: 

  لوكسمبورغ العظمى .
  

  على وزيرالخارجية تنفيذ هذا المرسوم .  ثانيًا:

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

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن السادس عشر    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالخامس عشر     ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  
  مرسوم جمهوري

 )٥٩رقم (
  

  

) من ٤ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  نواب.وبناًء على ماعرضه مجلس ال٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ُيعد السيد قاسم محمد جالل حسين نائباً في مجلس النواب للدورة االنتخابية الرابعة ابتداًء أوًال: 

  . ٢٣/٩/٢٠١٩يخ من ادائه اليمين الدستورية في تار
  

  في الجريدة الرسمية . هذا المرسومنشرُي ثانيًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن السادس عشر    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالخامس عشر     ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  
  مرسوم جمهوري

 )٦٠رقم (
  

) من ٤ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  نواب .وبناًء على ماعرضه مجلس ال٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

السيدة بيدء خضر بهنام يعقوب نائبًا في مجلس النواب للدورة االنتخابية الرابعة ُتعد أوًال: 

  . ١٦/٩/٢٠١٩ابتداًء من ادائها اليمين الدستورية في تاريخ 
  

  في الجريدة الرسمية .هذا المرسوم نشر ُي :ثانيًا

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن السادس عشر    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالخامس عشر     ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

 رئيس الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

 

 
  مرسوم جمهوري

 )٦١رقم (
  

وزير ى ماعرضه ، وبناًء عل) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  التعليم العالي والبحث العلمي.
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

ستشار إنهاء انتداب االستاذ الدكتور علي فوزي إبراهيم الموسوي من العمل بوظيفة مأوًال: 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . في مجلس الدولة واعادته الى
  

  . مجلس الدولة تنفيذ هذا المرسوم على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ثانيًا:

  .في الجريدة الرسميةهذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر  فذنُيثالثًا: 

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن الثاني والعشرين    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالحادي والعشرين    ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

 رئيس الجمهورية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  
  

  مرسوم جمهوري

 )٦٢رقم (
  

) ٢٦ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

اعرضه موبناًء على  ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ( من 

  . مجلس محافظة بغداد
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  .ُيعّين السيد محمد جابر محمد العطا بمنصب محافظ بغداد أوًال: 
  

  في الجريدة الرسمية . من تاريخ صدورِه وُينشر هذا المرسوم فذنُي ثانيًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن   ينعشروال ثانيال  كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمين  عشروال حاديال  ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

 
  مرسوم جمهوري

 )٦٣رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  مهورية قبرص .جُيعّين السيد شورش خالد سعيد سفيراً غير مقيم لجمهورية العراق لدى أوًال: 

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
  

  في الجريدة الرسمية .هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر  فذنُي :لثًاثا 

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن الثامن والعشرين    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالسابع والعشرين    ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  

  
  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  مرسوم جمهوري

 )٦٤رقم (
  

ماعرضه وزير  وبناًء على ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  الخارجية .
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

لجمهورية العراق لدى ُتعّين السيدة صفية طالب السهيل سفيرًا مقيم ومفوضًا فوق العادة أوًال: 

  جمهورية ايطاليا.

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .
  

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

  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة    صـفــــــر   ـرـشهـ مــن الثامن والعشرين    كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة   تشرين األول ر ـــشه ن ــمالسابع والعشرين    ومـلليـ  ـق ـــوافـــالمــ

  

  
  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  
  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

    

و  ٢٠١٧) لسـنة ٥٣) من قانون وزارة الكهربـاء رقم (١٧استنادا الـى احكـام المـادة (   

) ١٢) مـن قـانون اسـتحداث التشـكيالت االداريـة و دمجهـا و تعـديل ارتباطهـا رقم (٢المادة (

  .٢٠١١لسنة 

  اصدرنا التعليمات االتية :

  ٢٠١٩) لسنة  ١رقم ( 

  تعليمات

  مهام تشكيالت مركز وزارة الكهرباء و تقسيماتها
  

  

  تتكون وزارة الكهرباء من التشكيالت االتية :  -١-المادة 

 وال : الدائرة الفنية .أ

 ثانيا : دائرة التدريب و بحوث الطاقة .

 ثالثا : دائرة االستثمارات و العقود .

 رابعا : دائرة التشغيل و التحكم .

  خامسا : دائرة التخطيط و الدراسات .

 سادسا : الدائرة االدارية .

 سابعا : الدائرة االقتصادية .

 ثامنا : الدائرة القانونية .

 تاسعا : مديرية الرقابة الداخلية و التدقيق .

  عاشرا : مركز الوقود .

  التطوير المؤسسي.حادي عشر : قسم ادارة الجودة الشاملة و 

  ثاني عشر : مركز المعلوماتية و النظم .

  ثالث عشر : قسم االعالم واالتصال الحكومي .

  رابع عشر : قسم شؤون المواطنين .

  خامس عشر : قسم المتابعة . 

  سادس عشر : مكتب التصاريح االمنية و المعلومات.



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  سابع عشر : قسم العالقات .

  ثامن عشر : مكتب الوزير.
  

  م االتية :: تتولى الدائرة الفنية المها أوالً  -٢-المادة

 ف على تشغيل قطاعات انتاج و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية االشرا  -أ                  

عمل على تقليل متابعة بيع و شراء و تبادل و استيراد الطاقة و ال -ب

 الضائعات .

 ة .الوزارة كافتقديم الرأي والمشورة الفنية لتشكيالت  -ج

المساهمة و المتابعة للخطط الكفيلة بتطوير األداء لقطاعات إنتاج  -د

 ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .

ـ  اإلشراف على تنفيذ البرامج التي تضمن التطوير الدائم للمنظومة  -ه

 الكهربائية بالتنسيق مع تشكيالت الوزارة المعنية .

الكهربائية للمستهلكين و تحليل و متابعة متابعة توزيع الطاقة  -و

 شكاواهم الفنية .

 متابعة تنفيذ برامج الصيانة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية . -ز

إدخال التكنولوجيا الفنية الحديثة لتحسين و تطوير المنظومة  -ح

الكهربائية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة و مراكز البحوث 

 داخل وخارج العراق .

متابعة توفر المواصفات القياسية في الوقود المستورد و  -ط 

 المحلي بالتنسيق مع مركز الوقود .
 

  ثانيًا : تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية :    

 قسم المحطات الغازية و الديزالت و يتكون من الشعب االتية : -أ

 متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الشمالية ..١

 متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الوسطى .. ٢

 متابعة محطات اإلنتاج لمنطقة الفرات األوسط .. ٣

 متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الجنوبية .. ٤



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 متابعة محطات الديزل .. ٥

 التية :قسم المحطات البخارية و الكهرومائية و يتكون من الشعب ا -ب

 ة .متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الشمالي. ١

 متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الوسطى .. ٢

 متابعة محطات اإلنتاج لمنطقة الفرات األوسط .. ٣

 متابعة محطات اإلنتاج للمنطقة الجنوبية .. ٤

 متابعة المحطات الكهرومائية .. ٥

 قسم المحطات الثانوية و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ج

 الضغط الفائق .. ١

  .الضغط العالي . ٢

 قسم الخطوط و القابلوات و يتكون من الشعب االتية : -د

 الخطوط.. ١

 القابلوات.. ٢

 الربط الدولي..٣

 قسم التشغيل و يتكون من الشعب االتية : -هـ 

 تشغيل محطات نقل الطاقة.. ١

 تشغيل محطات توزيع الطاقة.. ٢

 الحوادث الفنية .. ٣

 الشعب االتية :قسم السيطرة و االتصاالت و يتكون من  -و

 مراكز السيطرة.. ١

 منظومات سيطرة المحطات.. ٢

 البرامجيات.. ٣

 االتصاالت..٤

 قسم توزيع الطاقة و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ز

 . الشؤون الفنية .١

 شؤون الترشيد ..٢
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 قسم السيطرة على الخزين و يتكون من الشعب االتية : -ح

 االحتياطية .متابعة طلبات المواد . ١

 . ( CMMS )ادارة الموجودات المخزنية و ادارة . ٢

 التجهيز و التصنيع المحلي ..٣

 قسم التصاميم و المشاريع و يتكون من الشعب االتية : -ط 

 شعبة المشاريع .. ١

 التصاميم ..٢

 قسم مبيعات الطاقة الكهربائية و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ي

 الخدمة و الجباية .مراقبة عقود . ١

  مراقبة الطاقة المباعة و الضائعات .. ٢
  

 قسم تحليل الشكاوى و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ك 

 تحليل الشكاوى .. ١

 متابعة رفع التجاوزات .. ٢

 قسم البريد و االرشفة االلكترونية و يتكون من الشعب االتية : -ل 

 الصادر و الوارد .. ١

 االلكترونية .االرشفة . ٢

 شعبة المعالجة الكيمياوية . -م 

 شعبة االجراءات الفنية و السالمة المهنية . -ن 

  شعبة المتابعة . -س 
  

  تتولى دائرة التدريب وبحوث الطاقة المهام االتية : أوًال:  -٣-المادة       

التنظيم واالشراف على النشاط التدريبي لمنتسبي الوزارة و تشكيالتها و  -أ

 الشركات العامة التابعة لها داخل العراق وخارجه.

تقييم االثر التدريبي وتقويمه لالرتقاء به ليكون وفق المواصفات  -ب

 القياسية العالمية .

  التنسيق مع الجهات الدولية لتهيئة الفرص التدريبية. -ج



  
  

  تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

وضع خطط التدريب واعتماد مناهج الدورات وفقًا لالحتياجات  -د

 لقطاعـات الكهرباء.التدريبية 

ارة و المقدمة من تقييم البحوث والدراسات المتعلقة بنشاط الوز -هـ 

 موظفي الوزارة و تشكيالتها .

ء مع الخبراالمشاركة في اللجان االستشارية والتخصصية  -و

 المعنية .والمختصين مع الجهات 

الخاصة االشراف و المتابعة على تنفيذ البرامج التوعوية و التثقيفية  -ز

 باستدامة و ترشيد الطاقة.

  اعداد التقارير الخاصة بنشاطات التدريب الدورية المنفذة . -ح
 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية :   -ثانيًا  

 قسم التخطيط و المشاريع و يتكون من الشعبتين االتيتين : -أ

 اعداد الخطط .. ١

 المشاريع .. ٢

 الدراسية .شؤون االجازات .٣

 قسم التدريب و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ب

 برامج التدريب الخارجية.. ١

 برامج التدريب الداخلية.. ٢

 القسم الهندسي و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ج

 الصيانة و الخدمات الفنية .. ١

 السالمة و الدفاع المدني .. ٢

 يتكون من الشعب االتية :قسم الشؤون االدارية والمالية و  -د

 االدارة.. ١

  الصادر و الوارد والتوثيق االلكتروني.. ٢

  االستعالمات.. ٣

  الخدمات..٤

  الحسابات . ٥



  
  

  تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  الرواتب والصندوق.. ٦

  الموجودات والمخازن.. ٧

 قسم تقييم التدريب و يتكون من الشعبتين االتيتين: -هـ 

 تقييم االثر التدريبي.. ١

  المدربين. تقييم المناهج و. ٢

 قسم بحوث الطاقة و يتكون من الشعب االتية : -و

 بحوث االنتاج .. ١

 بحوث شبكات النقل والتوزيع .. ٢

 بحوث الطاقة المتجددة والبيئة .. ٣

 المكتبة .. ٤

  قسم التوعية والتثقيف و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ز

  توعية داخلية .. ١

 توعية خارجية .. ٢

  .التدقيقشعبة  -ح

 الشعبة القانونية . -ط 

 شعبة الحاسبة و االنترنت . -ي

  شعبة المتابعة . -ك 
 

مراكز التدريب المهنـي في بغداد و نينوى و بابل و ذي قار وتكون بمستـوى ثالثًا:              

 مديرية و يتكون كل مركز من التشكيالت االتية:

 الشعب االتية : قسم الشؤون االدارية والمالية و يتكون من   -أ

 الموارد البشرية .. ١

 الخدمات و الصيانة .. ٢

  الصادر و الوارد والتوثيق االلكتروني .. ٣

  الحسابات .. ٤

 الموجودات والمخازن .. ٥
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 )٢٤(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 قسم الدورات االدارية و المالية و يتكون من الشعب االتية :    -ب

 الدورات االدارية .. ١

 الدورات المالية .. ٢

 الترجمة .دورات اللغة و .٣

 قسم الدورات الفنية و يتكون من الشعب االتية :    -ج

 الميكانيك .. ١

 الكهرباء .. ٢

 االجهزة والمعدات الكهربائية .. ٣

 السيطرة و االتصاالت .. ٤

 السالمة المهنية .. ٥

 المعلوماتية .. ٦

  شعبة التدقيق .  -د
  

  تتولى دائرة االستثمارات و العقود المهام االتية : أوًال: -٤-المادة    

المشاركة في وضع الخطط لنشاطات الوزارة في مجالي االستثمار    -أ

 و الشراكة مع القطاع الخاص و العام.

دراسة و تدقيق عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص في    -ب

  مجالي االنتاج و التوزيع .
 

الوثائق القياسية الصادرة من وزارة الدعوات وفق اعالن المناقصات و   -ج

 التخطيط و حسب خطة الوزارة .

متابعة و تنظيم قاعدة معلومات الشركات المؤهلة االستفادة من خدماتها    -د

 و حسب االختصاص .

 متابعة تنفيذ العقود الموقعة مع الوزارة و تشكيالتها .-هـ 

ة لدى المصارف متابعة تنفيذ فتح االعتمادات المستندية للعقود الموقع -و

 و الدوائر ذات  العالقة .

 دراسة عقود االستثمار و ابداء الرأي فيها . -ز
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 )٢٥(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني و االجنبي باالستثمار في مجالي  -ح

 تشييد محطات االنتاج و التوزيع .

ع الدائرة مالمساهمة في اعداد الموازنة االستثمارية بالتنسيق  -ط 

  االقتصادية .

الحدودية الى  مفاتحة الجهات المعنية لتسهيل دخول المواد من المنافذ -ي

 الشركات العامة المرتبطة بالوزارة .

  ثانيًا : تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : 

 قسم االستثمار و يتكون من الشعب االتية :   -أ

 .محطات االنتاج . ١

 .التوزيع . ٢

 .الشراكة . ٣

 ز الخارجي و يتكون من الشعب االتية :قسم التجهي   -ب

 التأمين .. ١

 التجهيز الخارجي .. ٢

 المتابعة .. ٣

 قسم المناقصات و يتكون من الشعب االتية :   -ج

 المناقصات المحلية .. ١

 المناقصات الخارجية .. ٢

 . الضمانات و الكفاالت .٣

 قسم االعتمادات المستندية و يتكون من الشعب االتية :   -د

 السيطرة على االعتمادات المستندية .. ١

 متابعة غلق وتصفية االعتمادات .. ٢

 متابعة الحسابين الدوارة للوزارة .. ٣

 قسم عقود االنتاج و يتكون من الشعب االتية : -هـ 

 تدقيق االعتمادات .. ١

 عقود االنتاج و مشاريعها .. ٢
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 )٢٦(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 خطابات الضمان .. ٣

 الشعب االتية :قسم عقود النقل و يتكون من  -و

 تدقيق االعتمادات .. ١

 عقود النقل و مشاريعها.. ٢

 خطابات الضمان .. ٣

 قسم عقود التوزيع و يتكون من الشعب االتية : -ز

 تدقيق االعتمادات .. ١

 عقود التوزيع و مشاريعها.. ٢

 خطابات الضمان .. ٣

 قسم تنظيم عقود غرفة العمليات و ترتبط به الشعب االتية : -ح

  التوثيق االلكتروني. ١

  متابعة التنفيذ . ٢

  التجارية و الفنية . ٣

 مراجعة الوثائق .. ٤

 قسم البريد و االرشفة االلكترونية و ترتبط به الشعبتين االتيتين : -ط 

 الصادر و الوارد . . ١

  االرشفة االلكترونية ..٢

  شعبة القروض . -ي

 شعبة المتابعة . -ك 
  

 

  تتولى دائرة التشغيل والتحكم المهام االتية :وًال : أ -٥-المادة 

وضع الخطط في ما يخص ادارة المنظومة الكهربائية في االنتاج و التوزيع    -أ

 و منظومات االتصاالت و نقل المعلومات و الحماية المتبادلة .

االشراف على انشطة السيطرة و التشغيل و االتصاالت في الوزارة و    -ب

 تشكيالتها .



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

و صيانة منظومات االتصاالت و نقل المعلومات لمشاريع تشغيل و تطوير    -ج

 المحطات الكهربائية .

لطاقة امتابعة تنفيذ البرامج التي تضمن جعل السيطرة والتشغيل لمنظومة    -د

 الكهربائية .

 سيطرة في العراق .مراقبة تشغيل المنظومة الكهربائية و اداء مراكز ال -هـ 

ر و ادارة الخطوط لي و الربط مع دول الجوامتابعة شبكة الضغط الفائق و العا -و

 بالتنسيق مع مراكز السيطرة الفرعية .

المساهمة في وضع خطط ألعمال الصيانة الدورية و الطارئة لمنظومة  -ز

 االتصاالت و نقل المعلومات و ملحقاتها و متابعة تنفيذها .

 متابعة تنفيذ خطط الصيانة المعدة من الشركات العامة. -ح

 مين الحمايات التبادلية و االتصاالت و نقل المعلومات مع مراكز السيطرة.تأ -ط 

ادارة المنظومات الكهربائية من سريان االحمال ومستوى الدورة القصيرة  -ي

 وتنظيم مستويات الجهد و ضمان تشغيل الوحدات التوليدية .

اجراء الحسابات الخاصة لضبط اجهزة حماية المنظومة للخطوط و  -ك

 والت.الحم
 

 

  : تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية :ثانيًا            

 قسم الشؤون االدارية والمالية و يتكون من الشعب االتية : -أ

  االدارة.. ١

 الصادر و الوارد والتوثيق االلكتروني.. ٢

   االستعالمات.. ٣

 الخدمات.. ٤

 الحسابات.. ٥

 المخازن و الموجودات .. ٦

  حسابات المشاريع االستثمارية .. ٧
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 )٢٨(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

 قسم المعلوماتية و يتكون من الشعب االتية :  -ب

 البرمجة و االنترنيت.. ١

 السيطرة و االشراف .. ٢

 المراقبة االلكترونية ..٣

 قسم تحليل المنظومة و يتكون من الشعب االتية :  -ج

 التنبؤ باألحمال.. ١

 الربط مع دول الجوار .. ٢

 الفنية. المتابعة. ٣

 التصاميم..٤

 قسم دراسات االتصاالت و يتكون من الشعب االتية :  -د

 دراسات نقل المعلومات.. ١

 دراسات االتصاالت.. ٢

 الحاسبة و التصميم االلكتروني ..٣

 قسم حماية منظومة القدرة و يتكون من الشعب االتية :  -هـ 

 حماية االنتاج .. ١

 حماية التوزيع .. ٢

 قل .حماية الن.٣

 قسم التخطيط و المتابعة و يتكون من الشعبتين االتيتين :  -و

 التخطيط.. ١

 المتابعة .. ٢

مات / الشمالية و يتكون من الشعب قسم االتصاالت ونقل المعلو -ز

  االتية :

 التخطيط و المتابعة.. ١

 السالمة و االسناد الفني.. ٢

 قابلوات االتصاالت و السيطرة.. ٣

 المعلومات الشمال الشرقي.نقل . ٤
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 )٢٩(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 اتصاالت الشمال الشرقي .. ٥

 . نقل المعلومات الشمال الغربي.٦

  اتصاالت الشمال الغربي.. ٧

تكون من يقسم االتصاالت ونقل المعلومات / المنطقة الوسطى و  -ح

  الشعب االتية :

 .التخطيط و المتابعة. ١

 و االسناد الفني. السالمة. ٢

 و السيطرة. قابلوات االتصاالت. ٣

 االتصاالت االولى.. ٤

 االتصاالت الثانية.. ٥

 اتصاالت الفرات االعلى .. ٦

 اتصاالت الفرات االوسط .. ٧

 نقل المعلومات االولى.. ٨

 نقل المعلومات الثانية.. ٩

 نقل المعلومات الفرات االعلى.. ١٠

 ت الفرات االوسط .نقل المعلوما. ١١

المعلومات / الجنوبية و يتكون من الشعب قسم االتصاالت ونقل  -ط 

  االتية :

  التخطيط و المتابعة.. ١

  السالمة و االسناد الفني.. ٢

 قابلوات االتصاالت و السيطرة.. ٣

 نقل المعلومات جنوب البصرة و الجنوب الشرقي.. ٤

 نقل المعلومات شمال البصرة و الجنوب الغربي .. ٥

 اتصاالت الرميلة و المركز.. ٦

 اتصاالت الجنوب الغربي.. ٧

 اتصاالت خور الزبير و ميسان. . ٨
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 )٣٠(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

مراكز السيطرة الوطني و الشمالي و الوسطى و الجنوبي و يكون كل مركز  -ي

 : منها بمستوى (قسم) و يتكون من الشعب االتية

 التشغيل.. ١

 التخطيط و المتابعة.. ٢

 السالمة و االسناد الفني.. ٣

 االشرافية.انظمة السيطرة . ٤

 االحصاء  في (المركز الوطني).. ٥

 سيطرة التوزيع في (المركز الوطني).. ٦

  السيطرة البديل في (المركز الوطني).. ٧

 شعبة التدقيق. -ك 

 الشعبة القانونية. -ل 

  شعبة المتابعة. -م 
  

  تتولى دائرة التخطيط والدراسات المهام االتية : أوال: -٦ -لمادة ا

االستراتيجية للكهرباء حسب الحاجة المستقبلية وفق اعداد الخطط    -أ

منهجية علمية تستند على الدراسات الفنية واالقتصادية وتنبؤات 

االحمال لجميع قطاعات و شركات اإلنتاج و النقل و التوزيع على المدى 

 القريب والمتوسط والبعيد .

االختناقات تقديم الرأي الفني لتشكيالت الوزارة و الحلول لمعالجة    -ب

 واعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الجديدة و تصاميمها .

متابعة خطة منظومة اتصاالت الشبكة الكهربائية الوطنية بجميع    -ج

 قطاعاتها .

المساهمة في اعداد الخطة االستثمارية الممولة من الدولة وخطة المنح    -د

لمعنية لقطاعات والقروض بالتنسيق مع الدائرة االقتصادية و الجهات ا

 االنتاج والنقل والتوزيع .
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 )٣١(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

اعداد الضوابط التنظيمية لقطاع الكهرباء ومتابعة تطبيقها وتعميمها على -هـ 

 جميع الدوائر والشركات .

النقل والتوزيع و وتحليل وتقييم االداء الفني لقطاعات الوزارة من االنتاج  -و

 المشـاركة في وضع التعرفة الكهربائية .

من خطة ضاعداد التخطيط البيئي الخاص بالمشاريع المطلوب اجراءها  -ز

  متابعتها. والوزارة و تقديم الدراسات باألثر البيئي الخاص بتلك المشاريع 
  

  :تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية  ثانيـًا:

 : و يتكون من الشعبتين االتيتينقسم تخطيط محطات االنتاج    -أ

 االنتاج .تخطيط . ١

 الوقود .. ٢

 : و يتكون من الشعبتين االتيتينقسم الطاقات المتجددة    -ب

 التصاميم والدراسات الفنية .. ١

 متابعة مشاريع الطاقة المتجددة .. ٢

 :  و يتكون من الشعب االتيةقسم الدراسات الكهربائية    -ج

 البرامجيات والبيانات .. ١

 دراسات المنظومة الكهربائية .. ٢

 المنظومة . احصاء.٣

 :  و يتكون من الشعبتين االتيتينقسم دراسات الجدوى االقتصادية    -د

 الدراسات االقتصادية .. ١

 البرامجيات .. ٢

 :  و يتكون من الشعب االتيةقسم متابعة المشاريع والخطة االستثمارية -هـ 

 متابعة المشاريع .. ١

 الخطة والموازنة االستثمارية .. ٢

  .التعاون الدولي . ٣
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 )٣٢(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 : و يتكون من الشعبتين االتيتينقسم تخطيط شبكات النقل  -و

 تخطيط النقل .. ١

 الربط الكهربائي .. ٢

 : تيةو يتكون من الشعب االقسم تخطيط شبكات التوزيع  -ز

 البرامجيات.. ١

 تخطيط التوزيع.. ٢

 التنبؤ باألحمال.. ٣

 : االتيتينو يتكون من الشعبتين قسم التنظيم و االحصاء  -ح

 تنظيم الكهرباء .. ١

 االحصاء والتقارير .. ٢

  قسم البيئة و يتكون من الشعبتين االتيتين : - ط

  االثر البيئي .. ١

 التخطيط البيئي .. ٢

  قسم البريد و االرشفة االلكترونية و يتكون من الشعبتين االتيتين : -ي
 

 الصادر و الوارد . ١

 االرشفة االلكترونية .. ٢

  شعبة المتابعة. -ك

  تتولى الدائرة االدارية المهام االتية :: وًالأ -٧ -المادة 

) لسنة ٢٤تنظيم شؤون الموظفين وتطبيق قوانين الخدمة المدنية رقم (   -أ

) لسنة ٩و التقاعد رقم ( ١٩٦٠) لسنة ٢٥و المالك رقم  ( ١٩٦٠

) لسنة ١٤العام  رقم (ضباط موظفي الدولة و القطاع و ان ٢٠١٤

١٩٩١ . 

ادارة و تنظيم االمور االدارية من تسلم البريد و توزيعه و اعمال  -ب 

الصادرة و الواردة و االرشفة و متابعة تسجيل الحضور و االنصراف 

 اليومي للموظفين .
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 )٣٣(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

صيانة االجهزة و االليات و تسيير حركة العجالت و الواجبات المكلفة  -ج

 بها .

يق مع الدائرة ية السنوية بالتنسالمساهمة في تخمين الموازنة التشغيل -د

 ة.االقتصادية و تزويدها بالتقارير الدورية فيما يخص مقر الوزار

و مسك سجالتها  اعداد و تنظيم مستندات الصرف و القيود و الصكوك -هـ 

رة على اختالف انواعها لمقر الوزارة و تقديم تقارير دورية للدائ

 االقتصادية.

والحساب الجاري مع وزارة المالية واعداد وصرف مطابقة كشف البنك  -و

 رواتب موظفي مقر الوزارة بالتنسيق مع الدائرة االقتصادية.

اعداد موازين المراجعات الشهرية والحسابات الختامية لمقر الوزارة و  -ز

 تقديم موقف دوري للدائرة االقتصادية.

 رة المخزنية.مسك سجالت االدخال و االخراج المخزني و سجالت السيط -ح

اجراء التامين على امانة الصندوق و الموجودات الثابتة و المرض  -ط 

 والحوادث  للموظفين لدى شركات التأمين.

تقديم الخدمات الفنية للوزارة و تشكيالتها و صيانة وإدامة للبنى  -ي

  التحتية وصيانة العجالت واالليات و متابعتها .
  

  رة مهامها من خالل التشكيالت االتية :تمارس الدائ  -ثانيًا          

 قسم ادارة الموارد البشرية و يتكون من الشعب االتية :   -أ

  .التوظيف. ١

 . شؤون الموظفين.٢

 التنقالت و التنسيب.. ٣

 البيانات واألضابير.. ٤

 التقاعد. . ٥

 .شعبة تخطيط الموارد البشرية و تنمية االعمال. ٦

 االتية :و يتكون من الشعب قسم النقل    -ب
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 )٣٤(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 الفنية .. ١

 الوقود والزيوت. . ٢

 صيانة العجالت..٣

 و يتكون من الشعب االتية : قسم الشؤون المالية   -ج

 الموازنة .. ١

 .الصرف . ٢

 الموجودات. . ٣

 .الصندوق . ٤

 المخزن .. ٥

 السجالت المالية .. ٦

 التحليل المالي واعداد التقارير..٧

 الشعب االتية :قسم الخدمات االدارية و يتكون من    -د

 االرشفة و التوثيق االلكتروني.. ١

 االستعالمات.. ٢

 البريد الخارجي .. ٣

 الصادر والوارد .. ٤

 الحضور اليومي .. ٥

 الخدمات.. ٦

 قسم البيانات واالحصائيات و يتكون من الشعبتين االتيتين : -هـ 

 البيانات و التقارير.. ١

 المعلومات و االحصائيات .. ٢

 و يتكون من الشعب االتية :قسم الخدمات الفنية  -و

 الكهرباء و صيانة االجهزة .. ١

 الميكانيك والتكييف .. ٢

 صيانة المباني .. ٣

 الشعبتين االتيتين : القسم الطبي و يتكون من -ز
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 )٣٥(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 الطبية .. ١

 االسعافات االولية .. ٢

  و يتكون من الشعب االتية :قسم االسناد االداري  -ح 

 الصالحيات و المسؤوليات.. ١

 احتساب الخدمات الوظيفية .. ٢

 المخصصات .. ٣

 الشهادات .. ٤

  شؤون اللجان.. ٥

  المتابعة . -ط 
 

  تتولى الدائرة االقتصادية المهام االتية :  أوًال: -٨ -المادة 

اعداد تقارير مقارنة عن كمية الطاقة المنتجة والمباعة و مبالغها بين    -أ

النقل و التوزيع ومتابعة كمية مبيعات الطاقة والجباية  قطاعات االنتاج و

 لشركات التوزيع واستحصال الديون .

متابعة تقارير كلفة وحدة الطاقة لشركات االنتاج و النقل و التوزيع و  -ب

تقديم دراسة عن كلفة وحدة الطاقة المنتجة وبيان االنحراف الحاصلة 

 .بعناصر الكلفة وتقديم المشورة للمعالجة 

تقويم كفاءة المواد و التحليل المالي لتشكيالت الوزارة و الشركات  -ج

 العامة التابعة لها.

االشراف و المتابعة على االنظمة االقتصادية للوزارة و تشكيالتها  -د

 و الشركات العامة التابعة لها .

 االشراف واالدارة والمتابعة إلعداد الموازنة التشغيلية واالستثمارية و- -هـ

شؤون التخطيط المالي و االقتصادي و حسابات الخطة لجميع تشكيالت 

  الوزارة و الشركات العامة التابعة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية : ثانيًا :                

 و يتكون من الشعب االتية : قسم دراسة التخطيط المالي    -أ
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 )٣٦(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 الموازنة و مراقبة التدفقات النقدية .. ١

 تقويم كفاءة االداء و التحليل المالي .. ٢

 االحصاء و المعلومات .. ٣

  و يتكون من الشعب االتية :قسم مراقبة مبيعات الطاقة  -ب

 مراقبة نشاط االنتاج و النقل .. ١

 االشراف على نشاط التوزيع ( القراءة و الجباية ) .. ٢

  صال الديون .متابعة استح.٣

 :  و ترتبط به الشعبتين االتيتينقسم الكلفة و التسعيرة  -ج

 التكاليف .. ١

 التسعيرة.. ٢

 قسم ادارة االنظمة االقتصادية و يتكون من الشعب االتية : -د

 ادارة نظام المخازن.. ١

 ادارة نظام الموجودات. . ٢

 ادارة نظام الكلف .. ٣

 نظام الخطة .. ٤

 المحاسبي.النظام . ٥

 التدفق النقدي و االنظمة الساندة .. ٦

 قسم الموازنة االستثمارية و يتكون من الشعب االتية :  -هـ 

 اعداد الموازنة . ١

  متابعة تنفيذ الموازنة.. ٢

و يكون بمستوى قسم و يتكون من الشعب مركز شؤون المستهلكين  -و

 : االتية

 بغداد .. ١

 المحافظات.. ٢

 الصيانة.. ٣

 السيطرة و التشغيل.. ٤
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٧(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 انظمة المعلومات .. ٥

 ين االتيتين:قسم البريد و االرشفة االلكترونية و ترتبط به الشعبت -ز

 .االرشفة و التوثيق االلكتروني . ١

 .الصادر و الوارد . ٢

  المتابعة . -ح
  

  المهام التالية :  الدائرة القانونيةتتولى أوًال:  -٩-المادة 

 المشورة القانونية للوزارة و تشكيالتها .ابداء الرأي و    -أ

اعداد ودراسة مشاريع القوانين واالنظمة الداخلية و التعليمات الخاصة    -ب

 بعمل الوزارة والتشكيالت التابعة لها .

دراسة وتدقيق مشاريع االتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي    -ج

 يتم ابرامها والتي تتعلق بعمل الوزارة .

الوزارة امام المحاكم واللجان والجهات القضائية على اختالف تمثيل    -د

درجاتها في الدعاوى المقامة على الوزارة او التي تقيمها على الغير 

 والتي لها عالقة بعمل الوزارة.

 تصديق العقود والكفاالت و التعهدات ذات العالقة بعمل الوزارة. -هـ 

زارة وشركاتها و اجراءات رفع متابعة العقارات واالراضي المملوكة للو -و

التجاوزات عنها ومتابعة اجراءات االستمالك وتخصيص االراضي 

 ألغراض المشاريع والمحطات والمنشآت التابعة للوزارة .

االشراف على عملية تخصيص الوحدات السكنية التابعة للوزارة و  -ز

 تشكيالتها و استحصال الموافقات عليها .

 مة لدى دائرة مسجل الشركات العامة بموجب تسجيل الشركات العا -ح

و تعديل بيانات التأسيس و  ١٩٩٧) لسنة ٢٢قانون الشركات رقم (

 متابعتها .  
 

  تمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت االتية :ثانيًا :    

 و يتكون من الشعب االتية : قسم االمالك    -أ
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 )٣٨(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 تخصيص االراضي. . ١

 االستمالك.. ٢

 السكنية.الوحدات .٣

 و يتكون من الشعب االتية : قسم الدعاوى    -ب

 الدعاوى.. ١

 اللجان التحقيقية.. ٢

 متابعة شؤون النزاهة.. ٣

 و يتكون من الشعب االتية : قسم العقود    -ج

 تدقيق العقود الخارجية . ١

 تدقيق العقود الداخلية . ٢

 معلومات المتعاقدين .. ٣

 الترجمة .. ٤

 و يتكون من الشعبتين االتيتين : قسم الشركات العامة    -د

 شؤون الشركات.. ١

  االنظمة الداخلية.. ٢

 قسم االستشارات القانونية و يتكون من الشعب االتية : -هـ 

 االستشارات.. ١

 حقوق االنسان.. ٢

 االتفاقيات ومذكرات التفاهم.. ٣

 تصديق الكفاالت و التعهدات.. ٤

 يتكون من الشعب االتية : قسم البريد و االرشفة االلكترونية و -و

 االرشفة االلكترونية.. ١

 .الصادر و الوارد . ٢

 .المتابعة  -ز
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 )٣٩(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

  
 

  تتولى مديرية الرقابة الداخلية و التدقيق المهام االتية :  وًال :أ -١٠ -المادة      

طية و تدقيق البيانات المالية و االدارية والموازنات التخطي   -أ

الصندوق واجراء المطابقة لمقر ميزان المراجعة و حركة 

ب الوزارة وتشكيالتها واعداد التحليل المالي لبيان النس

 والمؤشرات المالية .

تدقيق ومتابعة الخطط والبرامج المالية والرقابية واالنظمة    -ب

 االلكترونية للوزارة و تشكيالتها .

فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية وتقويمها و بيان مدى    -ج

 قانون.االلتزام بال

تدقيق العقود االستثمارية والمناقصات والعطاءات و    -د

 االعتمادات المستندية التي تقدمها تشكيالت الوزارة .

تدقيق الحسابات المدينة و الدائنة الموقوفة بالتنسيق مع الدائرة  -هـ 

 االقتصادية .

القيام بالزيارات الميدانية للرقابة و التدقيق ألنشطة الوزارة و  -و

 تشكيالتها .

االجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي بالتنسيق مع  -ز

 الجهات المعنية .

 جية و الحساب الجاري لدى المصرف .تدقيق القروض والمنح الخار -ح

متابعة وتدقيق شركات الجباية و الخدمة بالتنسيق مع تشكيالت  -ط 

 الوزارة المعنية .

االستثمارية و التشغيلية بالتنسيق مع الدائرة تدقيق الخطة  -ي

 االقتصادية .
 

 ثانيًا : تمارس المديرية مهامها من خالل التشكيالت االتية :                

 قسم رقابة و تدقيق مقر الوزارة و يتكون من الشعب االتية :   -أ
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 )٤٠(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 التدقيق المالي و االداري .. ١

 تدقيق القروض.. ٢

  التخطيطية و الختامية .تدقيق الموازنات . ٣

  :لشعب االتيةاقسم رقابة و تدقيق شركات االنتاج العامة و يتكون من  -ب

 تدقيق المنطقة الشمالية و الجنوبية .. ١

 تدقيق المنطقة الوسطى و الفرات االوسط .. ٢

  تدقيق الوقود المستورد و المحلي .. ٣

قسم رقابة و تدقيق الشركات العامة  للنقل و التوزيع و يتكون من  -ج

 الشعب االتية : 

 تدقيق المنطقة الشمالية و الجنوبية .. ١

 تدقيق المنطقة الوسطى و الفرات االوسط .. ٢

 تدقيق الطاقة المتبادلة .. ٣

  تدقيق عقود الخدمة و الجباية .. ٤

 شعبة رقابة االداء المؤسسي . -د

  شعبة االرشفة و البريد . -هـ 
  

  مركز الوقود و يكون بمستوى ( مديرية ) و يمارس المهام االتية :أوًال:  –١١ -المادة    

ادارة ملف الوقود من النواحي االدارية و الفنية و القانونية و وضع    -أ

 الخطة لها .

وضع خطة لتجهيز الوقود بمختلف انواعه الى المحطات الكهربائية    -ب

 دائرة التخطيط و الشركات العامة المعنية .بالتنسيق مع 

متابعة منظومات الوقود لجميع انواعها و جهاز المعايرة المركزي و    -ج

 االشراف على جميع انواع المنظومات و العدادات .

االشراف و المتابعة على عمل المختبرات المركزية بالتنسيق مع وزارة    -د

 النفط.

 واعها مع وزارة النفط .مطابقة كميات الوقود المجهزة بأن -هـ 
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 )٤١(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  ادارة ملف الوقود المستورد بأنواعه. -و
 

 ية :ثانيا : يمارس المركز  مهامه من خالل التشكيالت االت                

 قسم الوقود السائل و يتكون من الشعبتين االتيتين :    -أ

 الوقود السائل.. ١

 مضافات الوقود .. ٢

 قسم المطابقات الوقودية و يتكون من الشعبتين االتيتين :    -ب

 مطابقات الوقود المحلي.. ١

  مطابقات الوقود المستورد.. ٢

 قسم الزيوت ووقود االليات و يتكون من الشعب االتية :   -ج

 الزيوت التشغيلية .. ١

 مخلفات الوقود و وقود االليات التخصصية .. ٢

  الشعبتين االتيتين :قسم الخطط الوقودية و يتكون من    -د

 الخطط الوقودية والمستقبلية.. ١

  متابعة تنفيذ الخطط .. ٢

  قسم الغاز و يتكون من الشعبتين االتيتين : -هـ 

  انابيب الغاز .. ١

  الغاز المحلي و المستورد.. ٢

  شعبة المواصفات واالشراف على المختبرات . -و

  شعبة المنظومات والعدادات. -ز

  و البريد.شعبة االرشفة  -ح 

  يتولى قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي المهام االتية :  اوًال: -١٢ -المادة 

تطبيق انظمة الجودة والبيئة والسالمة المهنية و جميع المواصفات    -أ

الدولية المعتمدة لعمل الوزارة و تشكيالتها و التأكد من اتباع المعايير 

 التقييس .المعتمدة في عمليات الفحص و 
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 )٤٢(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 

 تقييم و تطوير االداء الفردي و المؤسسي .   -ب

اعداد وجمع المعلومات و االحصائيات الخاصة بإجراءات    -ج

 عمل الوزارة و االشراف على عمليات تحليل البيانات .

ات االشراف على الطرق االجرائية للوزارة بالتنسيق مع الجه   -د

 المختصة واجراء التحسين المستدام عليها .

المساهمة في وضع و تنفيذ الخطط االستراتيجية القصيرة والبعيدة -هـ 

المدى وسبل التطوير واالصالح المؤسسي بالتنسيق مع تشكيالت 

 الوزارة و رفع التقارير الدورية بنتائج التنفيذ الى االدارة العليا .

دراسة و اعداد الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للوزارة و  -و

 دارها بالتنسيق مع تشكيالت الوزارة .تشكيالتها واص

المشاركة في اجتماعات االدارة العليا للوزارة لحل المشاكل والمعوقات  -ز

 في عمل  الوزارة .

المساهمة في اعداد مشاريع التعليمات و االنظمة الداخلية بالتنسيق مع  -ح

 الدائرة القانونية .

  الشعب االتية : يمارس القسم مهامه من خالل  ثانيًا :         

 التخطيط االستراتيجي و رسم السياسات. -أ

 أنظمة الجودة و المواصفات الدولية. -ب

 تقييم االداء المؤسسي والكفاءة. -ج

 االتصال الداخلي والخارجي. -د

 دراسة و تدقيق الهياكل التنظيمية . -هـ 

 البريد و االرشفة. -و

  مركز المعلوماتية و النظم و يكون بمستوى قسم و يتولى المهام االتية : أوًال:– ١٣ -المادة 

 ادارة نشاط تقنية المعلومات في الوزارة . -أ

وضع سياسة واليات العمل التي تضمن االستخدام األفضل  -ب

 للمكونات المادية والبرمجية .



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٣(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

متابعة نشاط تقنية المعلومات في الوزارة و تشكيالتها وتقديم  -ج

 مشورة الفنية .ال

لكترونية في التمثيل و اإلشراف والمتابعة لمشروع الحوكمة اال -د

  الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .

  يمارس المركز مهامه من خالل الشعب االتية :  ثانيًا :                    

 الحكومة االلكترونية .   -أ

 االتصاالت و المنظومات االلكترونية.   -ب

 و برمجة االنظمة االلكترونية. تحليل   -ج

 المواقع االلكترونية .   -د

 الصيانة. -هـ 

  البريد و االرشفة.  -و

  يتولى قسم االعالم واالتصال الحكومي المهام االتية :  أوًال: -١٤ -المادة 

 الرصد االعالمي للصحف و وسائل االعالم و الرد عليها .   -أ

 التوعوية .اعداد و اصدار مجلة الوزارة و المطبوعات    -ب

 اعداد التقارير الخبرية و االخبار و ارسالها الى وسائل االعالم .   -ج

 تنظيم المعارض الخاصة بالوزارة .   -د

  متابعة االعالنات الخاصة بالمناقصات المتعلقة بعمل الوزارة . -هـ 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية  :  ثانيا :          

  تحرير االخبار.   -أ

  الحكومي.االتصال    -ب

 المونتاج والتصوير.   -ج

  االرشفة و البريد.   -د

  يتولى قسم شؤون المواطنين المهام االتية : أوًال : -١٥ -المادة 

انشاء موقع الكتروني خاص للوزارة لتسلم الشكاوى و تخصيص    -أ

خطوط ارقام هواتف تنشر على المواقع االلكترونية و القنوات الفضائية 

 و الصحف المحلية .



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٤(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

واطنين والموظفين ودراسة طلباتهم والرد عليها وارشادهم استقبال الم   -ب

 الى الجهة ذات االختصاص.

وفير تلقي شكاوى المواطنين و بحثها و احالتها الى المسؤولين مع ت   -ج

 قاعدة من البيانات حول كل شكوى مشفوعة بالرأي .

لين متابعة تخصيص يوم في االسبوع لمقابلة المواطنين من قبل المسؤو   -د

 واالدارات العليا .

التقييم المستمر لنظام عمل الشكاوي في الوزارة و تشكيالتها وتقديم  -هـ 

 االقتراحات بما يتالءم والمصلحة العامة .

رفع التوصيات التي من شانها المساهمة في تحديد المشاكل واقتراح الحلول  -و

عامة لمجلس التي من شانها المساهمة في تحسين االداء و تزويد االمانة ال

  الوزراء بنسخة من التقرير الشهري .
 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : ثانيًا :             

 الشكاوى.   -أ

 المتابعة.   -ب

  حكومة المواطن االلكترونية.   -ج

   :يتولى قسم المتابعة المهام االتية  أوًال : -١٦ -المادة 

 متابعة تنفيذ توجيهات الوزير .   -أ

الوزارية وبيان مواقف انجازها بالتنسيق مع متابعة اللجان    -ب

  الدائرة االدارية .

المتابعة الفنية لسير عمل محطات االنتاج و خطوط النقل و    -ج

 شبكات التوزيع فيما يخص الحاالت الطارئة.

 اعداد ومتابعة القرارات الصادرة من الجهات العليا .   -د

  لمعنية.متابعة البرنامج الحكومي بالتنسيق مع التشكيالت ا -هـ 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : ثانيا :      

 متابعة الشؤون االدارية و الفنية . -أ



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٥(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

 متابعة الرئاسات الثالث. -ب

 متابعة البرنامج الحكومي . -ج

 الرصد الميداني . -د

كتب التصاريح االمنية والمعلومات و يكون بمستوى قسم و يتولى المهام م أوًال: -١٧ -المادة 

  االتية :

لدائم و العقود و منح التصريح االمني للعاملين في الوزارة على المالك ا -أ

  المنسبين . 

منح التصريح االمني للشركات والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية  -ب

  الجهات ذات العالقة .المتعاقدة مع الوزارة بالتنسيق مع 

 اصدار الضوابط و التعليمات المتعلقة بالجانب االمني . -ج

 اصدار الباجات و التخاويل للموظفين و المراجعين ومتابعتها . -د

االشتراك في اللجان التي يتعلق عملها بالجانب االمني و االشراف  -هـ 

 على كاميرات المراقبة .

والمؤتمرات التثقيفية  التي تهدف الى توعية المشاركة في الندوات  -و

  الموظفين لألخطار التي تواجههم ورفع الحس االمني لديهم .
 

 

    ثانيًا : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :              

 الفنية. -أ

 المعلومات و االرشفة . -ب

 التصاريح االمنية في بغداد. -ج

 المنطقة الشمالية.التصاريح االمنية في  -د

 التصاريح االمنية في المنطقة الجنوبية. -هـ 

 التصاريح االمنية في المنطقة الوسطى. -و

 الهويات . -ز

  الدفاع المدني والكاميرات.- ح

  
  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٦(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

     

  قات العامة المهام االتية :يتولى قسم العال أوًال: -١٨-المادة  

 متابعة منح سمات الدخول الى العراق للشركات المتعاقدة   -أ

 مع وزارة الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ن التنسيق مع وزارة العمل و الشؤون االجتماعية للتأكد م   -ب

 اجازات العمل للشركات المتعاقدة مع وزارتنا .

التنسيق مع الملحقيات التجارية العراقية في السفارات    -ج

ن المناقصات االستيرادية بالتنسيق مع الجهات لالعالن ع

 المعنية .

استقبال و توديع الوفود الرسمية و تأمين الحجوزات    -د

 الفندقية لهم .

  متابعة شؤون تمكين المرأة و النوع االجتماعية . -هـ 
  

  ثانيًا : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :               

 الموفدين و الوافدين .   -أ

 لنوع االجتماعي و تمكين المرأة .ا   -ب

 السمات و العالقات الخارجية .   -ج

 المراسم و التشريفات .   -د
 

  مكتب الوزير و يكون بمستوى قسم و يتولى المهام االتية :  :وًالأ -١٩ –المادة 

  تنظيم وحفظ البيانات الخاصة بالمكتب . -أ

   .ومتابعتهتهيئة وتنظيم البريد الوارد وتوزيعه وارشفة البريد الصادر    -ب

  تنظيم المواعيد للمراجعين والضيوف و دعوة المعنيين لالجتماعات .  -ـ ج

تـسلم و تسليم البريـد الـوارد من الجهـات العليـا وتوثيقها الكترونيًآ  -د

ومتابعة الدوائر والتشكيالت الموجهة لها هذه المراسالت لضمان سرعة 

  االجابة .

  

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٧(                   ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩          

  

  يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب االتية : ثانيًا:              

 السكرتارية . -أ

  الحاسبة واالرشفة .   -ب

لمديريات المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف في الدرجة الثانية ايدير  أوًال: -٢٠-المادة 

برة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل و من ذوي الخ

  و االختصاص.

يمات موظف في يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في هذه التعل ثانيًا:

في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن  الدرجة الثالثة 

  ذوي الخبرة و االختصاص.

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

الخامسة في االقل حاصل على شهادة الدبلوم في االقل ومن  الدرجة 

  ذوي الخبرة و االختصاص.

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. -٢١-المادة 

  

  المهندس

  ايسر حبيب طوبيا

  وكيل الوزارة لشؤون االنتاج

  وزير الكهرباءع/ 

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٨(                  ٤٥٦١العدد  –الوقائع العراقية  ٤/١١/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٩٦بيان رقم (
  

بناًء على ما قرره مجلس القضاء األعلى بجلسته الثانية عشر المنعقدة الكترونيا بتاريخ    

) ١٦٠ثانيًا) من قانون التنظيم القضائي رقم (/٢٩واستنادا ألحكام المادة ( ١٦/١٠/٢٠١٩

  المعدل تقرر :  ١٩٧٩لسنة 
  

ستئناف بغداد / الكرخ أوًال: تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية) في رئاسة محكمة ا

االتحادية تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين 

يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة ومن له صلة بها بأي صفة 

كانت والتي يتم اختيارها من قبل رئاسة االدعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة 

  سيق مع المحكمة . بالتن
  

ثانيًا: يتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق األوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا 

بالتنسيق مع رئاسة هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ االتحادية 

   محكمتي االستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغداد وبقية المحافظات .
  

ثالثًا: تتولى هيئة النزاهة تسمية عدد كاٍف من المحققين إلجراء التحقيق االبتدائي في القضايا 

الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين المشار إليهم 

  في الفقرة (ثانيًا) . 
  

  .  ١٦/١٠/٢٠١٩رابعًا: ينفذ هذا البيان من تاريخ 

  

  

  القاضي

  فائق زيدان

 رئيس مجلس القضاء األعلى

١٦/١٠/٢٠١٩  




