
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   
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  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها قانون

 .  ٢٠٢١) لسنة ١٤) رقم (١٩٥٨(نيويورك 

 والصادرة بقرار مجلس  ٢٠٢١) لسنة ٢محافظة ذي قار رقم ( تعليمات صندوق اعمار

 ٢٠٢١) لسنة ١٧٢الوزراء رقم (

 ) ٢٠٢١) لسنة ١٥قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم  . 

 لقوائم المالية للبنك المركزي العراقي            صادر عن البنك المركزي العراقي "ا بيان

 . "٢٠٢٠لسنة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ونالستو يةثانالة السن   م  ٢٠٢١ايار     ٣١ / هـ١٤٤٢    شوال  ١٨     ٤٦٣٣ العدد                         

٤٦٣٣١٨١٤٤٢٣١٢٠٢١ 



              الفهرس                             
  

  

  الرقم 

  

  الموضوع

  

  الصفحة
   

    قوانين  

ت التحكيم انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية االعتراف بقراراقانون   ١٤

  )١٩٥٨وتنفيذها ( نيويورك  االجنبية

١  

    تعليمات  

بقرار مجلس  ةتعليمات صندوق اعمار محافظة ذي قار والصادر  ٢

  ٢٠٢١) لسنة ١٧٢الوزراء رقم (

٢٢  

    

  قرارات
  

  ٣٢  صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين  ١٥

     اتبيان  

نك المركزي لقوائم المالية للب"ا العراقي بيان صادر عن البنك المركزي  -

  "٢٠٢٠العراقي لسنة 

٣٥  

 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )١٤قرار رقم (
  

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

  ) من الدستور.٧٣من المادة (
  

  ٦/٤/٢٠٢١قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي:
  

  ٢٠٢١) لسنـة ١٤رقم (

  قانون

  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم االجنبية

  )١٩٥٨وتنفيذها ( نيويورك 
  

االجنبية وتنفيذها   تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم  -١-المادة 

  مع التحفظات اآلتية: ١٩٥٩حزيران/ /٧) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ ١٩٥٨(نيويورك 

  

أوًال: ان ال تسري احكام هذه االتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل 

  نفاذ هذا القانون.
  

قرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة اخرى ثانيًا: ان ال تطبق االتفاقية بالنسبة لألعتراف بال

  وتنفيذها اال على اساس المعاملة بالمثل.
  

ثالثًا: ان ال تطبق االتفاقية من جمهورية العراق إال على الخالفات الناشئة عن العالقات القانونية 

  التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي.
  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  

  القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.نفذ هذا ي -٢-المادة 

  

  

 برهم صالح

  رئيس الجمهوريـــــة

  

  

  

  االسبــــاب الموجبـــــة
  

لغرض اعتراف جمهورية العراق بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها الصادرة في اقليم دولة      

اخرى طرف في اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها على اساس المعاملة بالمثل  

  ،)١٩٥٨واالنضمام الى اتفاقية االعتراف بقرارات التحكيم االجنبية وتنفيذها (نيويورك 

  ُشرع هـذا القانون.

  



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
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 )٦(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           
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  اتفاقيات 
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 )٧(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           
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 )١٠(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           



  مرا
  

 

  اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٥(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           
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 )١٨(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           
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 رارات ق
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  

 رارـــقـ

  وزراءــس الـــمجل

  ٢٠٢١ة ــ) لسن١٧٢م (ــرق
  

                  ،٢٧/٤/٢٠٢١ي  المنعقدة ف سابعة عشرةر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية الرّ ـــق 

  يأتي :  ما
  

إستنادًا الى  تعليمات صندوق اعمار محافظة ذي قار ،) ٢٠٢١لسنة  ٢تعليمات (إصدار ال     

ورية العراق للسنة                        نة العامة االتحادية لجمه) من قانون المواز٤٧المادة (احكام 

  ) من الدستور .٨٠) من المادة (البند (ثالثًاو ،٢٠٢١المالية /

  

  

  

  حميد نعيم الغزي

  عام لمجلس الوزراءاألمين ال

٢٣/٥/٢٠٢١  

  



  مرا
  

 

 تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  

) ٤٧من الدستور وتسهيال لتنفيذ احكام المادة ( ٨٠استنادًا الى أحكام البند (ثالثًا) من المادة     

  .  ٢٠٢١) لسنة ٢٣من قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق رقم (

   -أصدرنا التعليمات اآلتية :
  

  ٢٠٢١) لسنة ٢رقم (

  تعليمات صندوق اعمار محافظة ذي قار
  

أوًال: يؤسس صندوق يسمى صندوق إعادة أعمار محافظة ذي قار ويتمتع بالشخصية  -١-المادة 

  المعنوية واالستقالل المالي واإلداري . 

                تح فروع في محافظة ثانيًا: يكون مقر الصندوق الرئيس في محافظة بغداد وله ف

  ذي قار . 

يمثل الصندوق رئيسه ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصالحية مدير  -٢-المادة 

  عام وامتيازاته . 

) ١٠لرئيس الصندوق نائب حاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة ال تقل عن ( -٣-المادة 

سنوات في مجال اختصاصه ويتقاضى مكافأة تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من 

  راتب ومخصصات ويعين بقرار من رئيس الصندوق . 

  يهدف هذا الصندوق الى :  -٤-المادة 

  فظة ذي قار بما يحقق األهداف التنموية . أوًال: إعمار وتأهيل محا

  ثانيًا: معالجة وصيانة البنى التحتية . 

ثالثًا: إنعاش وتنشيط حركة التطوير الشامل في محافظة ذي قار في المجاالت 

  العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية . 

ل الكفاءات العالمية رابعًا: خلق بيئة إيجابية وجاذبة تسهم في استقطاب أفض

  واالستثمارات النوعية . 

  خامسًا: توفير فرص العمل ألبناء المحافظة وكذلك تنمية بيئة االعمال للقطاع الخاص . 

  سادسًا: اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى . 
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 )٢٤(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

المهمة واألكثر  سابعــًا: ترسيخ الثقة لدى المجتمع الذيقاري من خالل انجاز المشاريع

  مالمسة للمواطن . 

  ستدامة .ثامنـــًا: تخفيف الضغوط عن المجتمع الذيقاري وإيجاد مشاريع تنموية م

لمهمة تاسعــًا: وضع حلول تحاكي حاجات المجتمع الذيقاري من خالل المشاريع ا

  واألكثر نفعا على المدى القريب والمتوسط . 

نظمات راف المؤثرة كافة سواء على مستوى معاشرًا: عقد شراكات حقيقية مع األط

ة العاملة المجتمع المدني والقطاع الخاص فضًال عن الشركات النفطية العالمي

  في المحافظة الهيئات الدولية والجهات المانحة .

  

تستثنى تعاقدات الصندوق من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة لضمان سرعة  -٥-المادة 

  التنفيذ . 

  

  يتكون الصندوق من مجلس االدارة ورئيس الصندوق ونائبه .  -٦-المادة 
  

   -أوًال: يتكون مجلس االدارة من :

  رئيس الصندوق                                          رئيسًا 

  نائب رئيس الصندوق                                    عضوًا 

  مدير عام صحة محافظة ذي قار                        عضوًا 

  مدير عام دائرة التربية                                  عضوًا 

  مدير شركة نفط ذي قار                                 عضوًا 

  ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء              عضوًا 

  فظة                                عضوًا المعاون الفني للمحا

  مدير توزيع كهرباء ذي قار                            عضوًا 

  مدير التخطيط والمتابعة في المحافظة                 عضوًا 
  

  

  ثانيًا: يتولى مجلس االدارة المهمات االتية : 
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 )٢٥(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

  . رسم السياسة العامة للصندوق . ١

  لخطة السنوية والفصلية . . المصادقة على ا٢

  . استثمار أموال الصندوق وتنميتها والحفاظ عليها . ٣

يير نشاط ظيمية والفنية الالزمة لتسنترار الخطط المالية واإلدارية وال. إق٤

  الصندوق وتحقيق أغراضه . 

  . المصادقة على المالك اإلداري للصندوق . ٥

  . إقرار الحسابات الختامية للصندوق . ٦

رفع التقارير الفصلية والسنوية الى األمانة العامة لمجلس الوزراء على ان . ٧

  تتضمن نتائج عمل الصندوق والمشاكل والمعوقات التي تعيق االعمار . 

  . تزويد األمانة العامة لمجلس الوزراء بما يأتي : ٨

أ. التقارير الفصلية والسنوية متضمنًة الجوانب األساسية لنتائج تنفيذ خطة 

اإلعمار السنوية بما في ذلك المشاكل والمعوقات والمقترحات المتعلقة 

بعملية اإلعمار وتقييم إجراءات الحكومة لضمان انجاز اإلعمار بفعالية 

  وشفافية . 

تعجلة ؛ ألخذ االجراء ب. الموضوعات الطارئة التي تستوجب إجراءات مس

  المناسب بشأنها . 

. مناقشة المشاريع الخاصة باإلعمار المقدمة من ادارة الصندوق لغرض ٩

  تقييمها ورفعها الى األمانة العامة لمجلس الوزراء . 

. اقتراح الضوابط الستالم وتسجيل وتخصيص وفرض المنح والتبرعات ١٠

  مالية . والمساعدات والهبات بالتنسيق مع وزارة ال

ثالثًا: لرئيس الصندوق االستعانة باالستشاريين مقابل مكافأة مقطوعة يحددها رئيس 

  ) ثالثة . ٣دين على (الوزراء على ان ال يزيد عدد المتعاقمجلس 

رابعًا: يخول ممثلو دوائر المحافظة في مجلس االدارة صالحية وزرائهم المختصين 

  وتنفيذ مشاريع الصندوق ومتابعتها . القابلة للتخويل فيما يتعلق بالقرارات
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 )٢٦(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

أوًال: يجتمع مجلس االدارة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة  -٧-المادة 

من رئيس الصندوق او ثلث أعضائه ويعد النصاب مكتمال بحضور نصف عدد 

  أعضائه على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من ضمنهم . 

ن نصف ات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على ان ال يقل عثانيًا: تصدر قرار 

  عدد أعضاء مجلس االدارة . 

اعات ثالثًا: يكون لمجلس االدارة امين سر يقوم بمسك سجالت تدون فيها اجتم 

  المجلس ومناقشاته وقراراته . 

ر رابعًا: لرئيس الصندوق دعوة رئيس أي جهة مختصة او من ينوب عنها لحضو 

  المجلس في األمور المتعلقة بتلك الجهة . اجتماعات
   

  يمارس رئيس الصندوق المهام االتية :  -٨-المادة 

  أوًال: اقتراح أولويات المشروعات في المحافظة . 

  ثانيًا: القيام بإجراءات التعاقد . 

  ثالثًا: متابعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها . 

  رابعًا: اقتراح خطط اعمار المحافظة ووضع السياسات الالزمة لتنفيذها . 

  خامسًا: تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض ألعمار المحافظة . 

  سادسًا: اقتراح مالك الصندوق .

  . اقتراح الخطط السنوية للصندوق سابعًا:

  . اقتراح موازنة الصندوق ثامنًا:
  

  الصندوق من التشكيالت االتية :: يتكون أوًال -٩-المادة 

قسم الشؤون االدارية والقانونية والمالية : يديره مدير حاصل على شهادة . ١

) سنوات ١٠جامعية اولية من ذوي الخبرة واالختصاص ال تقل خبرته عن (

يعاونه عدد من الموظفين يتولى تقديم الخدمات االدارية والقانونية والمالية 

 رتبط به الشعب االتية :لتشكيالت الصندوق وت
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 )٢٧(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

شعبة الشؤون االدارية : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في أ. 

من ذوي الخبرة واالختصاص و) سنوات ١٠االقل وله خبرة ال تقل عن (

 يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام االتية : 

 اعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بمالك الدائرة . -

علق بشؤون ر الموظفين على المالك المؤقت والدائم وكل ما يتتنظيم اضابي -

 فذة .الموظفين االدارية وفقا لقانون الخدمة المدنية والتعليمات النا

                  ا وكل تنظيم البريد والمراسالت واالجابة عن الكتب الرسمية وتوريده -

 ما يتطلب العمل بهذا الشأن .

 طبيعة عمل الشعبة .اي مهام اخرى تتطلبها  -

شعبة الشؤون القانونية : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ب. 

) سنوات في مجال االختصاص ١٠في االقل في القانون وله خبرة ال تقل عن (

 يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المهام االتية : 

 ي وتقديم المشورة القانونية .ابداء الرأ -

جنبية بتخويل من الجهة واألتمثيل الصندوق امام المحاكم العراقية  -

 المختصة .

 ازالة المشاكل القانونية في موقع العمل . -

 اي مهام اخرى تتطلبها طبيعة العمل . -

ولية في رها موظف حاصل على شهادة جامعية أج. شعبة الشؤون المالية : يدي

يعاونه عدد من الموظفين وتتولى  ) سنوات١٠االقل ولديه خبرة ال تقل عن (

  المهام االتية :

  اعداد وتنفيذ موازنة الصندوق .  -

  تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض وإدخال المعلومات الى الحاسوب. -

أعداد السجالت المحاسبية الخاصة بموازين المراجعة والكشوفات الشهرية  -

 النافذة .  والسنوية المقررة بموجب القوانين والتعليمات

 ضمان سالمة إجراءات أمانة الصندوق والحيازة المالية والمخزنية .  -
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 )٢٨(                  ٤٦٣٣العدد  –الوقائع العراقية  ٣١/٥/٢٠٢١           

أعداد ضوابط التمويل المشترك للبرامج والمشاريع الواردة في خطط  -

  الصندوق . 

امعية د. شعبة المنح والمساعدات الدولية : يديرها موظف حاصل على شهادة ج

ن ماص بعمل الشعبة يعاونه عدد أولية في االقل من ذوي الخبرة واالختص

  الموظفين وتتولى المهام اآلتية : 

المستفيدة في تسجيل النفقات من  والجهاتالتنسيق مع الجهات المختصة  -

  المنح والمساعدات على المشاريع وضمان إدراجها في الموازنة . 

إدارة قاعدة بيانات عن عمل التعهدات الدولية المقدمة للعراق ومستويات  -

االلتزام واالتفاق بما فيها تسجيل وتحديث اآلليات الخاصة بالمشاريع 

  الممولة من الدولة والمؤسسات المانحة . 

. قسم الشؤون الهندسية والفنية : يرأسه مدير حاصل على شهادة جامعية ٢

) سنوات وترتبط به الشعب ١٠أولية في االختصاص وخبرة التقل عن (

  -اآلتية :

   -شعبة الشؤون الهندسية والمتابعة وتتولى المهام اآلتية :أ. 

  تدقيق الكشوفات الهندسية للمشاريع المرسلة من المحافظات المتضررة .  -

 اعداد صيغة إعالن المناقصة وتهيئة وثائقها . -

 اقتراح تشكيل لجان فتح وتحليل العطاءات وإحالة المقاوالت .  -

 ار . متابعة تنفيذ مشاريع األعم -

لموقعية للمشاريع ورفع التقارير الشهرية والفصلية االقيام بالزيارات  -

 وبيان موقف تنفيذ مشاريع اإلعمار . 

 ركة في لجان تقييم المشاريع ولجان االستالم . االمش -

تقديم الرأي الفني واالستشارات الهندسية للمعوقات التي تواجه سير  -

 عملية تنفيذ المشاريع . 

  تهيئة موقع المشروع .  -                          

  ) وتتولى المهام اآلتية : دراساتشعبة الشؤون الفنية (التخطيط وإعداد الب. 

  .التنسيق مع المحافظة واستالم وتدقيق خطة مشاريع اإلعمار  -
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اختالف  جمع البيانات الالزمة عن المبالغ المخصصة لصندوق اإلعمار على -

 ها . أنواعها ومصادر

مار في إعداد الخطة االستراتيجية والخطة السنوية لتنفيذ مشاريع اإلع -

   .المحافظة 

لقطاعية االعمار المحافظة والدوائر تراح خطة توزيع المبالغ المخصصة اق -

 وحسب النسب التي تستحقها كل قطاع.

 الفصلية.ير متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطة السنوية ورفع التقار -

ره موظف قسم الرقابة والتدقيق الداخلي: يرتبط برئيس الصندوق مباشرة ويدي .٣

حاصل على شهادة جامعية اولية في حقل االختصاص ومن ذوي الخبرة 

ين ) سنوات يعاونه عدد من الموظف١٠واالختصاص ولديه خبرة ال تقل عن (

  ويتولى المهام االتية:

ه نشاط الصندوق (المالية واالدارية والفنية) الرقابة والفحص الشامل ألوجأ. 

كافة ودراسة التقارير الدورية لالنشطة ومقارنتها مع الخطط المرسومة 

والتحقق من مستوى تنفيذها واالستفسار عن االنحرافات وإعطاء الرأي 

 بشأنها.

تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد على وفق برامج معدة سلفا وعدم ب. 

ألي مبلغ ال تتوفر فيه شروط الصرف المحددة بالقوانين قبول الصرف 

واألنظمة والتعليمات النافذة ومراعاة االلتزام باالجراءات المعتمدة في 

 نظام المحاسبي الالمركزي.ال

تدقيق العمليات المالية كافة من حيث قبول وصوالت الصرف وقيد العمليات  ج.

لفرعية وتدقيق موازين وتسجيلها وترحيلها في السجالت الرئيسية وا

المراجعة الشهرية الكشوفات المالية كافة والتقارير والحسابات الختامية 

  ومتابعة استكمال متطلبات إعدادها .

رفع تقارير دورية الى رئيس الصندوق عن المخالفات وإبداء الرأي  د.

  وتحديد المقصر.
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ة والمخزنية المساهمة واالشراف على عمليات الجرد للموجودات الثابت هـ.

  والنقدية كافة خالل السنة وفي نهاية السنة.

باتها لتحقق من اداء واجمتابعة اعمال اللجان المشكلة في الصندوق وا و.

  ة ودون تأخير.ميبصورة سل

يا والجهات المساهمة في اعداد النظم والدراسات المطلوبة من االدارة العل ز.

  االخرى.

ل والتحقق مواقع العمل ومتابعة سير اإلعماالقيام بالزيارات الميدانية ل ح.

  منها.

شعبة العقود الحكومية : ترتبط برئيس الصندوق مباشرة ويديرها موظف  .٤

حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل في حقل االختصاص وله خبرة ال 

) سنوات في مجال االختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى ١٠تقل عن (

   -:المهمات االتية

إعداد المستندات والوثائق ذات العالقة والخاصة بالمشاريع والعقود أ. 

 والمناقصات الالزمة لها.

 االعالن عن المناقصات.ب. 

  تنفيذ إجراءات االجابة وإعداد مسودة العقود. ج.

مفاتحة الجهات المعنية لغرض استحصال الموافقة على اختيار االسلوب  د.

  االمثل لتنفيذ العقود واستحصال الموافقات األصولية المعتمدة بهذا الصدد.

  القيام بأي مهمات اخرى متالئمة مع وظيفة عمل هذه الشعبة. هـ.

بدرجة مكتب رئيس الصندوق: يرتبط برئيس الصندوق مباشرة ويديره موظف  -٥

مدير من ذوي الخبرة والكفاءة ويعاونه عدد من الموظفين للقيام بتنظيم الرد 

على الرسائل واالستفسارات التي تقدم لرئيس الصندوق والبريد السري من 

أي جهة ووضع نظام خاص للمقابالت بالصندوق وتنظيم إصدار الكتب 

لخاصة والقيام بكل الرسمية له وتسجيل الكتب الواردة اليه وتوثيق البيانات ا

  والعالقات العامة. ما تقتضيه طبيعة العمل وترتبط به شعبة االعالم
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شعبة االعالم والعالقات العامة : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية  -٦                  

في االقل في اختصاص االعالم للقيام بالتغطية االعالمية لكل نشاطات وعمل 

  ة ما بين الصندوق والجهات االخرى.الصندوق وإدامة الصل

  لصندوق عن طريق نائبه.ترتبط األقسام المشار اليها في (أوال) انفًا برئيس ا ثانيًا:              
  

  الصندوق مما يأتي: تتكون موارد -١٠- المادة

  ما  يخصص سنويا له من الموازنة العامة للدولة. أوًال:

ول والمنظمات لمالية والعينية المقدمة من الدالمساعدات والمنح والهبات ا ثانيًا:

  والشخصيات المحلية والدولية.

  القروض الداخلية والخارجية. ثالثًا:

  اية مصادر اخرى تنص عليها القوانين واألنظمة النافذة. رابعًا:              
  

  تعتمد حسابات الصندوق االنظمة المحاسبية المعتمدة. :أوًال -١١-المادة 

مالية االتحادي تخضع حسابات الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة ال: ثانيًا  

الى إمكانية االستعانة بإحدى شركات التدقيق وتنشر نتائج التدقيق  باالضافة

  على موقع الصندوق.

موظفي رواتب قار قانون املين في صندوق إعمار محافظة ذي يسري على الع -١٢-المادة 

  .٢٠٠٨) لسنة ٢٢قم (الدولة والقطاع العام ر
  

لمجلس الوزراء منح رئيس الصندوق الصالحيات المناسبة ألداء مهامه بما ينسجم  -١٣-المادة 

  مع أهداف تأسيسه.

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

  

  مصطفى الكاظمي

  رئيس مجلس الوزراء

                                                                                    ٤/٥/٢٠٢١         
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  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢١) لسنة ١٥رقم (
  

 )٢٠١١لسنة  ١٩٧٠( نة الجزاءات المؤلفة بموجب قرار مجلس األمناستناداً الى ما أقرته لج  

)، ونظام ٢٠١٥لسنة  ٣٩وتمويل االرهاب (وأحكام قانون مكافحة غسل االموال بشأن ليبيا 

  )، ووفقا للصالحيات المخولة الى اللجنة.٢٠١٦لسنة  ٥تجميد أموال اإلرهابيين (

قررت لجنة تجميد أموال االرهابيين إعمام التعديالت على القائمة الموحدة التي جاءت من لجنة 

  بحسب االتي: الدولية بشأن ليبيا ،عقوبات ال
  

  كل من : تعديالت على وًال: ادخال الأ

  .) .LYi ٠١٢أ. المدعو (محمد معمر قذافي) ، ليبي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (

ب. المدعو (عبد الرحمن الميالد) قائد خفر السواحل في الزاوية / ليبيا ، ليبي الجنسية ، 

  ) ..LYi ٠٢٦والرقم المرجعي له : (
  

  إصداره.ثانيا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 
  

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

والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ اإلجراءات المالئمة بشأن 

  أنفًا. ينالمذكور االسمين
  

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

  االموال وتمويل اإلرهاب.
  

  

  

  

  

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٩/٥/٢٠٢١  
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