
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                       
                         ٤٦٧٧       

  

  

  

  

 

  ام ات مه اميمتعليم ات والتص ز الدراس ية مرك يما الهندس                                      تهوتقس

 .٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  ان اببي ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس س مكافح                مجل

 . ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

 . بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  السنـة الثالثـة والستـون م    ٢٠٢٢آيار  ٣٠/  هـ١٤٤٣شوال   ٢٩   ٤٦٧٧  العدد             

٤٦٧٧٢٩١٤٤٣٣٠٢٠٢٢



  مرا

 
                    

  الفهرس
 

 

                     

  

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    تعليمات  
  ١  مهام مركز الدراسات والتصاميم الهندسية وتقسيماته  ١

    بيانات  

        صادر عن مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب   ١

  " ٢٠١٧) لسنة ١أ) من البيان رقم (/٢تعديل الفقرة ( "

١٣  

  ١٤  س والسيطرة النوعية بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقيي  ١٧٥٣

  ١٥  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٤

  ١٦  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٥

  ١٧  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٦

  ١٨  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٧

  ١٩  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٨

  ٢٠  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٥٩

  ٢١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٧٦٠

      

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

انون من) ١٢( المادة احكام الى إستنادا    وارد وزارة ق ة الم م المائي  ٢٠٠٨ لسنة )٥٠( رق

  :االتية التعليمات أصدرنا
  

  ٢٠٢٢ لسنة) ١( رقم

  تعليمات

  وتقسيماته الهندسية والتصاميم الدراسات مركز مهام
  

  : اآلتية التشكيالت من الهندسية والتصاميم الدراسات مركز يتكون -١- المادة

  .الدراسات قسم: أوًال

  .التصاميم قسم: ثانيًا

  .والكهربائية الميكانيكية الهندسة قسم: ثالثًا

  .السدود قسم: رابعًا

  .المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: خامسًا

  .والرياضية الهيدروليكية النماذج قسم: سادسًا

  .والمتابعة التخطيط قسم: سابعًا

  .المساحة قسم: ثامنًا

  .الحسابات قسم: ًاتاسع

  .البشرية الموارد قسم: عاشرًا

  .القانوني القسم: عشر حادي

  .والخدمات الصيانة قسم: عشر ثاني

  .الموجودات قسم: عشر ثالث

  .الداخلية والرقابة التدقيق قسم: عشر رابع

  .البصرة محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: عشر خامس

ادس ر س م: عش ر قس ام افاالش ات الع ة والفحوص ي المختبري ة ف ف محافظ  النج

  .االشرف



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ابع ر س م: عش راف قس ام االش ات الع ة والفحوص ي المختبري ة ف ربالء محافظ  ك

  .المقدسة

  .ةالديواني محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: عشر ثامن

  .مثنىال محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: عشر تاسع

  .بابل محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: عشرون

  .ميسان محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: وعشرون حادي

  .رقا ذي محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: وعشرون ثاني

  .واسط محافظة في المختبرية الفحوصات و العام االشراف قسم: وعشرون ثالث

  .اراالنب محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: وعشرون رابع

  .كركوك محافظة في المختبرية والفحوصات العام االشراف قسم: وعشرون خامس

  .ىديال محافظة في المختبرية الفحوصات و العام االشراف قسم: وعشرون سادس

ابع رون س م: وعش راف قس ام االش ات و الع ة الفحوص ي المختبري ة ف               محافظ

  .الدين صالح

  .المواطنين وشؤون االعالم شعبة: وعشرون ثامن

  .المؤسسي والتطوير الشاملة الجودة إدارة شعبة: وعشرون تاسع

  .المعلومات تقنية شعبة: ثالثون

  .األمنية التصاريح شعبة: وثالثون حادي
  

  :اآلتية المهام اتالدراس قسم يتولى: أوًال -٢- المادة

داد. أ ات اع ة الدراس ات الفني دوى ودراس ادية الج اريع االقتص ال لمش  حاستص

واردة المؤشرات وفق البيئي االثر ودراسة الزراعية االراضي ي ال  دراسةال ف

  .واالراضي المياه لموارد االستراتيجية

ان. ب رأي بي ول ال دى ح ارض م احات تع ي مس راد االراض ها الم ع تخصيص  م

  .والمستقبلية الحالية االستصالح يعمشار

  .بها يتعلق ما وكل والبزل الري لمشاريع الفنية الدراسات اعداد. ج

  .الفنية الجدوى ودراسة التخطيطية التقارير اعداد. د

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .الفنية الدراسات. أ

  .االقتصادية الجدوى دراسات. ب
  

  :اآلتية المهام التصاميم قسم يتولى: أوًال -٣- دةالما

ات وتهيئة المطلوب الميداني بالكشف القيام. أ داد لغرض المعلوم  صاميمت اع

  .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق الزراعية االراضي استصالح مشاريع

ة األراضي استصالح مشاريع تصاميم اعداد. ب  امباستخد ومنشآتها الزراعي

داد الضخ لمحطات المدنية باألعمال والقيام الحديثة الري طرق  داولج واع

  .لها الكميات

داد. ج اميم اع ة التص آت المدني ة للمنش ة الهيدروليكي ور واالبني  والجس

  .لها الكميات جداول واعداد األبنية لمختلف المعمارية والتصاميم

  .بها يتعلق ما وكل والبزل الري لمشاريع التصاميم اعداد. د

ي للمشاكل والمعالجات الفنية االستشارات قديمت هـ ر الت ي تظه ا ف ذ ءاثن  تنفي

  .المشاريع

  .الغير من المعدة التصاميم على والمصادقة التدقيق. و

راء. ز ح اج وئي المس فة الض رائط واالرش اريع لخ دة المش ة الجدي  والقديم

اظ ليزرية اقراص على وتخزينها ة بالنسخ واالحتف  دويوتز االصلية الورقي

  .طلبها عند بالمخططات الوزارة تشكيالت

م. ح رائط رس اريع خ ممة للمش يق المص ع بالتنس ام م ز اقس تخدام المرك  باس

  .الحديثة البرامجيات
  

  :اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .والبزل الري شبكات تصاميم. أ

  .والمباني المنشآت تصاميم. ب

  .واألرشفة الخرائط رسم. ج

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  :اآلتية المهام هربائيةوالك الميكانيكية الهندسة قسم يتولى: أوًال -٤- المادة

ة التصاميم اعداد. أ ة الميكانيكي  الضخ ولمحطات والسدات للسدود والكهربائي

  .والبزل الري لمشاريع

ات الحديدية باألعمال الخاصة التصاميم اعداد. ب ال والبواب ةال واالعم  كهربائي

  .بها الخاصة االعمال قيقوتد والميكانيكية

دقيق. ج ادقة الت ى والمص اميم عل دة التص ن المع ر م ى الغي دمات وعل  الخ

  .الغير مع المبرمة العقود بموجب القسم بعمل المتعلقة االستشارية
  

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .الميكانيكية. أ

  .الكهربائية. ب
  

  :اآلتية المهام السدود قسم لىيتو: أوًال -٥- المادة

  . سدودلل البيئي األثر ودراسة واالقتصادية الفنية الجدوى دراسات اعداد. أ

  .والصغيرة الكبيرة للسدود التفصيلية التصاميم اعداد. ب

دقيق. ـج ادقة الت ى والمص ات عل دة الدراس ن المع ركات م ب الش  والمكات

  .والصغيرة الكبيرة بالسدود الخاصة المختصة االستشارية

  .والوديان االنهر ضفاف تآكالت لمعالجة تصاميم اعداد. د

  .والسدات بالسدود الخاصة السنوية التقارير تدقيق. هـ

ة. و اكل دراس ة المش دود الفني دات للس ي والس اء ف غيل اثن يق التش ع بالتنس  م

  .الوزارة في والخزانات للسدود العامة الهيأة
  

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .الكبيرة السدود وتصاميم دراسات. أ

  .الصغيرة السدود وتصاميم دراسات. ب
  

  :اآلتية المهام يةالمختبر والفحوصات العام االشراف قسم يتولى -٦- المادة

راء: أوًال ات اج ة الفحوص ة المختبري الل الالزم دة خ ذ م اريع تنفي اتوفح المش  وص

  .والحجر ربةوالت االنشائية المواد



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ر الفيزيائية والفحوصات الكيماوية المختبرية الفحوصات اجراء: ثانيًا وافرة غي  المت

  .المحافظات في المختبرية والفحوصات العام االشراف  أقسام في

دة التصاميم وفق المشاريع تنفيذ على العام االشراف: ثالثًا ا المع ديموت له ول ق  الحل

  .التنفيذ اثناء في تظهر التي الفنية لللمشاك واالستشارات والمعالجات
  

  :اآلتية لمهاما والرياضية الهيدروليكية النماذج قسم يتولى -٧- المادة

 رواالنها ليكيةالهيدرو للمنشآت الفيزيائية الهيدروليكية النماذج وتشغيل انشاء: أوًال

ى المفتوحة والقنوات ة االرض عل د لغرض الطبيعي ي المشاكل تحدي  رتظه الت

  .الالزمة المعالجة واجراءات وبعده التشغيل قبل

ًا داد: ثاني اذج اع ية النم تخدام الرياض رامج باس ية الب ة الهندس رضل المتخصص  غ

  .كافة بانواعها الهندسية المنشآت في المشكلة تحديد

  .االنهار في والتآكل الترسبات مشاكل دراسة: ًاـثالث

ًا اركة: رابع ي المش وفات ف ة الكش ال الموقعي ى علإلط اكل عل ودة المش  يف الموج

  .لها المناسبة والحلول الهندسية االستشارات واعطاء المشاريع

  .العليا تالدراسا لطلبة البحثية المشاريع اعداد في الجامعات مع التعاون: خامسًا
  

  :اآلتية المهام والمتابعة التخطيط قسم يتولى: أوًال -٨- المادة

ز اقسام مع بالتنسيق المركز مشاريعل السنوية والبرامج الخطط اعداد. أ  المرك

  .المعنية الوزارة وتشكيالت

داد. ب ارير اع ف التق هرية نص هرية ش لية والش نوية والفص ن والس ير ع  س

  .المختصة الجهات الى ورفعها االنجاز ونسب االعمال

  .كزالمر في العاملة للقوى والتدريبية التطويرية البرامج خطة اعداد. جـ

  .ارةللوز االستثمارية الخطة ضمن للمركز االستيراد خطط بعةومتا اعداد. د

ا االحصائية والمعلومات البيانات جمع. هـ دوت التخطيط ألغراض وتحليله  زوي

  .بها المعنية الجهات

 .للمركز الفرعية والخطط العامة الخطة تنفيذ متابعة. و

   
  



  مرا
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 )٦( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  :الشعب اآلتية  خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  . طيطالتخ. أ

  .المتابعة. ب

  .والتدريب اإلحصاء. جـ
  

  

  :اآلتية المهام المساحة قسم يتولى: أوًال -٩- المادة

ة للمشاريع التفصيلية المساحية االعمال بجميع القيام. أ زة مباستخدا كاف  االجه

  .وطباعتها والمخططات الخرائط وانتاج الحديثة والبرامجيات المساحية

اء. ب دة إنش ات قاع اتبا بيان ال لمعلوم ي واالعم ا الت ة له ل عالق زال بعم  مرك

  .مستمرة بصورة وتحديثها وتخزينها العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق

رائط انتاج. جـ ة خ ق عن طبوغرافي ة فضائية صور استخدام طري ة حديث  وبدق

  ).١/١٠٠٠( مقياس ارشيفية وخرائط عالية

  .ةوالمعالج التحليل ضألغرا رقمية خرائط الى الورقية الخرائط تحويل. د

  .الخرائط وتشبيك االحداثيات تحويل .هـ

  .المشاريع لمختلف وتحديثها الطبوغرافية االعمال تنفيذ. و

ازل الكبيرة لألنهار والطولية العرضية المقاطع رصد. ز وا والمب  ورصد توالقن

  .مناسيبها

راء. ح وفات اج ة الكش اريع الموقعي تثمارية للمش ات االس  ةالحكومي للجه

  .والمستقبلية الحالية الري مشاريع مع تعارضها مدى وتحديد والخاصة

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  )GIS( الجغرافية المعلومات نظم. أ

  .الطبوغرافي المسح. ب
  

  :تيةاآل المهام الحسابات قسم يتولى: أوًال -١٠- المادة

  .وتنفيذها سنويةال التشغيلية الموازنة اعداد. أ

  .لالزمةا المحاسبية السجالت ومسك والمحاسبية المالية المعامالت انجاز. ب

  .المالية والتقارير المراجعة وموازين الختامية الحسابات اعداد. جـ



  مرا
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 )٧( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  .والقبض الصرف أعمال بجميع القيام. د

  .واالجور الرواتب قوائم تنظيم. هـ

  .المحلية المشتريات اعمال تنظيم. و

  .للمركز المترتبة الديون استحصال متابعة. ز

ل. ح ندات ترحي ادر س وارد الص ي وال ل المخزن زن لك ا مخ ام وادخاله  بنظ

  .والمخزنية الثابتة بالموجودات جرد واعداد المعلومات
  

  :اآلتية الشعب خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .االستثمارية الخطة حسابات. أ

  .الميزانية حسابات. ب

  .رواتبال. ج
  

  :اآلتية هامالم البشرية الموارد قسم يتولى: أوًال -١١- المادة

از. أ امالت انج ة مع د الخدم باط والتقاع ل واالنض ا وك ق م ي يتعل ؤون ف  ش

  .الموظفين

  .اقراره بعد وتنفيذه وتعديله السنوي المالك اعداد. ب

  .وتحديثها للمنتسبين الشخصية الملفات حفظ. جـ

  .وحفظه وتوحيده وتوزيعه والصادر اردالو البريد تسجيل. د

  .الوظيفي المعلومات بنك وادامة تنظيم. هـ
  

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .الموظفين شؤون. أ

  .االلكتروني والحفظ االوراق. ب
  

  :اآلتية المهام القانوني القسم يمارس -١٢- المادة

 امام قراراتها وتنفيذ بالمركز الخاصة الدعاوى تابعةوم المحاكم امام الترافع: أوًال

  .للقانون وفقًا التنفيذ دوائر

  .ليها المحالة القضايا في القانونية االستفسارات في الرأي ابداء: ثانيًا



  مرا
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 )٨( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ًا يم: ثالث روط تنظ ة الش ات الخاص الن بالمناقص ا واالع ع عنه تنداته وبي ًا امس  وفق

  .بها علقيت ما وكل العطاءات وتسلم للقانون،

  .للقانون وفقًا والكفاالت التعهدات تصديق: رابعًا

ًا دار: خامس ب اص ة كت يم االحال ود وتنظ دقيق العق كات وت                 ةالقانوني المستمس

  .بها الخاصة

  .العقود تنظيم: سادسًا

ابعًا ير: س ركات تأش ي الش درج الت ي ت ة ف وداء القائم ي او الس تم الت ارفع ي ن ه  م

ةوم القائمة ات صدور صحة تابع دها الضمان خطاب  السجالت ومسك وتمدي

  .منها الحاجة انتفاء عند واطالقها بذلك
  

  :اآلتية المهام والخدمات الصيانة قسم يمارس :أوًال -١٣- المادة

يانة. أ ة ص ف منظوم بكة التكيي اء وش اتف الكهرب اعد واله ز والمص  ةواالجه

  .استخدامها ومتابعة االلكترونية

  .لها الالزم الوقود وتوفير وصيانتها المولدات ادامة. ب

  .والصحية المدنية الصيانة باعمال القيام. جـ

ة اليومية الصيانة اجراء على االشراف. د ة الدوري اتو والمنشآت لألبني  االلي

  .للمركز التابعة

  .حدائقها وتنسيق وتنظيم واروقتها االبنية نظافة على االشراف. هـ

   .كزالمر عمل ألغراض التنقل عملية وتنظيم منتسبينال نقل خطوط تنظيم. و
  

  :اآلتيتين الشعبتين خالل من مهامه القسم يمارس: ثانيًا

  .الصيانة. أ

  .الخدمات. ب
  

  : اآلتية المهام الموجودات قسم يتولى -١٤- المادة

  .حركتها وضبط توزيعها وتنظيم والمعدات واالجهزة االليات تسلم: أوًال

  .منها الحركة لقلي او الراكد عن الالزمة التقارير واعداد الموجودات متابعة: ثانيًا

  .المركز لموجودات والبيع والتثمين الشطب اعمال متابعة: ثالثًا



  مرا
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 )٩( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  .الخزين سالمة على للمحافظة المستلزمات جميع تأمين: رابعًا

ارات من المركز ممتلكات جميع تسجيل: خامسًا ة عق اثوا واراضي ودور وابني  ث

  .حركتها وضبط

ًا يم: سادس غال تنظ دات اش كنية الوح ن الس بي م ز منتس ًا المرك اتللتعلي وفق  م

  .النافذة والضوابط
  

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

  .وبعده الصرف قبل الحسابية المعامالت تدقيق: أوًال

  .المالية المعامالت تدقيق: ثانيًا

ًا دقيق: ثالث ودا ت ات لعق ع واالتفاق ا المزم ع ابرامه ر م داء الغي اتال واب                 مالحظ

  .شأنها في

ة والحسابات المصرف كشوفات تدقيق: رابعًا وازين الختامي ة وم داءو المراجع  اب

  .شأنها في المالحظات

  .كافة والموجودات المحاسبية السجالت تدقيق: خامسًا

  .الصندوق جرد بأعمال القيام: سادسًا

ي والمشاركة والموجودات المخزنية الجرود برامج اعداد: سابعًا ةم لجان ف  طابق

  .تقاريرها وتدقيق الجرد

ة ديوان مالحظات اجابة متابعة: ثامنًا ة الرقاب دو االتحادي المالي  المختصة ائروال

  .المركز تشكيالت مع بالتنسيق الوزارة في
  

ام االشراف اقسام تتولى -١٦- المادة ةا حوصاتوالف الع ي لمختبري  المنصوص المحافظات ف

  :اآلتية المهام التعليمات هذه من) ١( المادة في عليها

 الخدمات قديموت المحافظة في الوزارة لمشاريع العام االشراف باعمال القيام: أوًال

  .هافي فنية مشكلة اي حصول عند والمنجزة المستمرة لألعمال االستشارية

ق الهندسية عمالاال تنفيذ تدقيق: ثانيًا دة التصاميم وف ن المع  بالتنسيق زالمرك م

د المشروع متطلبات حسب التصاميم وتعديل المنفذة الجهات مع  قةمصاد بع

  .المركز في المعنية االقسام



  مرا
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 )١٠( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ل متابعة: ثالثًا ة والمنشآت السدود عم رة الهيدروليكي  الشبكاتو والصغيرة الكبي

ي الحاصلة كلالتآ اعمال لمتابعة االروائية والقنوات دم ف  لسداتا ومؤخر مق

  .لها الفنية المعالجات واقتراح والصغيرة الكبيرة واالنهر

ًا راء: رابع ات اج ة الفحوص وافرة الفيزيائي ي المت ر ف م مختب ال القس  وارس

ات ر الفحوص وافرة غي ى المت م ال راف قس ام االش ة الع تقبل الحالي  يةوالمس

  .المركز في المختبرية والفحوصات

ى الرسالها النماذج تهيئة :خامسًا ام االشراف قسم ال ةال والفحوصات الع  مختبري

  .الكيماوية الفحوصات اجراء لغرض المركز في

د: سادسًا ع المشاريع تعارضات تحدي ة المشاريع م ة االروائي  ستقبليةوالم الحالي

  .االخرى الوزارات ومشاريع النفطية والمشاريع
  

  :اآلتية لمهاما المواطنين شؤونو االعالم شعبة تتولى -١٧- المادة

االتو شكاوى من فيها ينشر ما ومتابعة والصحف المجالت في االشتراك: أوًال  مق

  .وتوثيقها بذلك تقارير واعداد المركز نشاطات ومتابعة

ًا لم: ثاني يم تس ات وتنظ واطنين طلب ة الم ا واالجاب يق عليه                        بالتنس

  .مركزال تشكيالت مع

ًا داد: ثالث قات اع ة الملص ور الجداري ة والص طة الخاص ز بأنش ل المرك                        وك

  .بها يتعلق ما

  .يةوالعلم الثقافية بالمواضيع الوزارة عن تصدر التي المجلة رفد: رابعًا

  .بالمركز الخاصة االجتماعي التواصل صفحة ادارة: خامسًا

  .الصحفية واللقاءات والندوات رسميةال االحتفاالت تنظيم: سادسًا

  .المركزي المراجعين بنظام الخاص الشهري التقرير اعداد: سابعًا
  

  :اآلتية المهام المؤسسي طويروالت الشاملة الجودة إدارة شعبة تتولى -١٨- المادة

وير: أوًال ين تط ة وتحس ات األنظم راءات واآللي ة واإلج ق المتبع  دثأح وتطبي

ادة لتحسين المعتمدة القياسية اتوالمواصف األساليب اءة وزي اراتوال الكف  مه

  .عليها المراجعة عمليات واجراء الموظفين، لدى



  مرا
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 )١١( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  .للمركز والسنوية االستراتيجية الخطة اعداد في المشاركة: ثانيًا

رامج اعداد: ثالثًا ة ب ذ لمتابع ز خطط تنفي د المرك ايير وتحدي يم تومؤشرا مع  لتقي

  .عنها دورية يرتقار ورفع التنفيذ نتائج

ى للحصول السعي: رابعًا ة والسالمة الجودة شهادات عل ة المهني او والبيئ  غيره

ن هادات م ية الش دة القياس ن المعتم ات م ات او المنظم ة الهيئ  المرخص

  .عالميًا بها والمعترف

د إحصائية استبيانات اجراء: خامسًا املين رضا مستوى لتحدي ي المتع ذه موتقي  ه

     .ريدو بشكل البيانات
  

  :تيةاآل المهام المعلومات تقنية شعبة تتولى -١٩- المادة

  .بها حقةالمل واالجهزة الحاسبات وصيانة االنترنت منظومة وصيانة تشغيل: أوًال

  .للمركز االلكتروني البريد وارسال تسلم: ثانيًا

  .ركزبالم الخاص االلكتروني الموقع في والبيانات المعلومات تحديث: ثالثًا

  .للموظفين البصمة نظام تقارير اعداد: ًارابع
  

  :آلتيةا المهام االمنية التصاريح شعبة تتولى -٢٠- المادة

  .ارةالوز في االمنية التصاريح مكتب عن تصدر التي التعليمات تنفيذ: أوًال

نح: ثانيًا ي التصريح م املين األمن ي للع ز ف ع بالتنسيق المرك ب م  تصاريحال مكت

  .الوزارة في االمنية

 وتحديد ركزالم وإلى من والخروج الدخول عملية وتنظيم االستعالمات ادارة: ثالثًا

  .لذلك الالزمة االجراءات

دني الدفاع ووحدة الكاميرات ادارة: رابعًا ة الخطط ووضع الم ةلم الالزم  اي عالج

  .المركز لها يتعرض اخطار

ًا دار: خامس ات اص ل الهوي وظفين والتخاوي راجعين للم  وادوالم التوالعج والم

  .ومتابعتها
  

 الثالثة الدرجة في موظف التعليمات هذه في عليها المنصوص االقسام يدير: أوًال -٢١- المادة

  .واالختصاص الخبرة ذوي ومن األقل في أولية جامعية شهادة على حاصل



  مرا
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 )١٢( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

 موظف ادةالم هذه من) أوًال( البند في عليه المنصوص القسم مدير يعاون: ثانيًا

ى حاصل الرابعة الدرجة في ة شهادة عل ة جامعي ي اولي ل ف ن االق  ذوي وم

  . واالختصاص الخبرة

ًا رأس: ثالث ا المنصوص الشعب ي ي عليه واد ف ) ٨(و) ٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢( الم

ف) ١٩(و) ١٨(و) ٩(و ي موظ ة ف ة الدرج ل الخامس ى حاص هادة عل  ش

  .واالختصاص الخبرة ذوي ومن األقل في أولية جامعية

ي عليها المنصوص الشعب يرأس: رابعًا واد ف  )١٧(و) ١٣(و) ١١(و) ١٠( الم

ى حاصل الخامسة الدرجة في موظف) ٢٠(و دبلوم شهادة عل ي ال ل ف  األق

  .واالختصاص الخبرة ذوي ومن
  

  . الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ -٢٢- المادة

  

  

  المهنـدس

  يـد الحمدانـدي رشيـمه

  ةـلمائير الموارد اـوزي



  مرا
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 )١٣( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

   انـبي

  مجلس مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

   ٢٠٢٢) لسنة  ١ رقم (
  

ادة (    ن الم ًا) م د (ثاني ن البن رة (ب) م ام الفق ى أحك تنادًا إل ا١٠اس ن ق ة ) م                 نون مكافح

  .  المجلس فقًا للصالحيات المخولة إلىو)، و٢٠١٥لسنة  ٣٩غسل األموال وتمويل اإلرهاب (

رر مجل ى اق ة األول ته االعتيادي ي جلس اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس دة س مكافح لمنعق

   ) لتكون كاآلتي:٢٠١٧لسنة  ١أ) من بيان (/٢تعديل الفقرة ( ١٢/٥/٢٠٢٢بتأريخ 

  : كما مبينوأوًال: تحديد حجم المبالغ النقدية التي تنفذ فيها تدابير العناية الواجبة 

ارض  أ ل ع ة لعمي ام بعملي د القي ا ( عن غ قيمته ي ١٠٠٠٠تبل                       ) دوالر أمريك

ال ي أو العم دينار العراق ن ال ا م ا يعادله ي) أو م رة االف دوالر امريك ة ت األجنب(عش ي

ك  نظم ذل ة وي دو مرتبط ات تب دة عملي دة أم ع ة واح ت عملي واء أكان رى س                       األخ

بضوابط تصدر عن البنك المركزي العراقي. 

  ثانيًا: ُينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ من تأريخ نشره. 

  

  

  

  مصطفى غالب مخيف         

  وتمويل اإلرهاب غسل األموال مكافحة رئيس مجلس

  



  مرا
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 )١٤( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

 )١٧٥٣بيان رقـــم (
  

انون الج    ة عشرة من ق ادة الحادي ا بموجب الم ة لن زياستنادًا للصالحية المخول از المرك  ه

  المعدل  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

م (ي -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس اد المواص ن اعتم از ع ن الجه                    ) ٥١٧٠عل

اة محددات السالمة ( معدلة ))  وال –قداحات الخدمية ( قداحات المطبخ) الخاصة بـ (ال متبن

يس ( ة للتقي يISO 22702/2018عن مواصفة المنظمة الدولي ن يعن ة م ى كاف هم ) ، فعل

ب من يرغ تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى

  ا الغرض .لهذ الحصول على نسخة مراجعة الجهاز

  كون نافذًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ي  -٢

  

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
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 )١٥( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  )١٧٥٤بيان رقم (
  

انون ال     ن ق ة عشرة م ادة الحادي زياستنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب الم از المرك  جه

  المعدل .  ١٩٧٩لسنة  ٥٤السيطرة النوعية رقم للتقييس و

اه ة تفاصيلها ادن ى  يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبين ن ك، فعل ة م اف

ين  ذ المب اريخ التنفي ن ت ارا م ا اعتب اه  ي الجدولفيعنيهم تطبيق هذه المواصفة االلتزام به ادن

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

  

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت

١  

  

  

وارنيش  الء وال ون ذو  –الط المعج

ة  طوح الداخلي ائي للس اس الم االس

  والخارجية .

٥١٦٨  

  

اريخ   ن ت هر م ة اش د ثالث بع

  في الجريدة الرسمية .النشر 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
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 )١٦( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

 )١٧٥٥بيان رقـــم (
  

انون الج    ة عشرة من ق ادة الحادي ا بموجب الم ة لن زياستنادًا للصالحية المخول از المرك  ه

  المعدل  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

ـة رقي -١ ية العراقيـــ فة القياس اد المواص ن اعتم از ع ن الجه                    ) ٥١٦٧م (عل

ـم ول الفـ ـ (غس ة ب ة الخاص ة الدولي فة المنظم ن مواص اة ع ة )) والمتبن يس ( معدل   للتقي

)ISO 16408/2015ي جمي ذكورة ف ق المواصفة الم يهم تطبي ن يعن ة م ع ) ، فعلى كاف

الجهاز  أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة

  . لهذا الغرض

   يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . -٢

  

   

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

 )١٧٥٦بيان رقـــم (
  

انون الج    ة عشرة من ق ادة الحادي ا بموجب الم ة لن زياستنادًا للصالحية المخول از المرك  ه

  المعدل . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

م (ي -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس اد المواص ن اعتم از ع ن الجه                   ) ١-٥١٦٠عل

ـ ة ب ة الخاص ب اللدائني دا –(منظومة االنابي ل كلوري ولي فيني ب الب                        نابي

دف) المستخدمPVC-Uغير الملدن ( وق سطح ة لنقل المياه والصرف الصحي الم ون وف

ام ( –لجزء االول ا – االرض تحت الضغط ة) ) ع ة  معدل اة عن مواصفة المنظم والمتبن

يس  ( ة للتقي فة ) ، فعلISO 1452-1/2009الدولي ق المواص يهم تطبي ن يعن ة م ى كاف

ن يرغب ا ى م ا وعل زام به ى  لحصولالمذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلت عل

  نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  كون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ي  -٢

  

   

  د.حسين علي داود         

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

 )١٧٥٧بيان رقـــم (
  

انون الاستنادًا للصالحية المخولة لنا      ن ق ة عشرة م ادة الحادي زيبموجب الم از المرك  جه

  المعدل . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

م (ي -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس اد المواص ن اعتم از ع ن الجه                       ) ٢-٥١٦٠عل

ة  ب اللدائني ة االنابي ـ (منظوم ة ب ل كلورا –الخاص ولي فيني ب الب د نابي                       ي

دفPVC-Uغير الملدن ( وق سطح ) المستخدمة لنقل المياه والصرف الصحي الم ون وف

ناة عن مواصفة المنظمة والمتب االنابيب ( معدلة) ) –جزء الثانيال –االرض تحت الضغط 

يس ( ة للتقي ىISO 1452-2/2009الدولي فة  ) ، فعل ق المواص يهم تطبي ن يعن ة م كاف

ن يرغب الحصو ى م ا وعل زام به ى المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلت ل عل

  نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  كون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ي  -٢

  

   

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  تقييسرئيس الجهاز المركزي لل

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

 )١٧٥٨(بيان رقـــم 
  

انون الجه   ن ق ة عشرة م ادة الحادي ا بموجب الم ة لن تنادًا للصالحية المخول زياس  از المرك

  المعدل . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

م ي -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس اد المواص ن اعتم از ع ن الجه                    )٣- ٥١٦٠(عل

ة  ب اللدائني ة االنابي ـ (منظوم ة ب دا –الخاص ل كلوري ولي فيني ب الب                        نابي

دفPVC-Uغير الملدن ( وق سطح ) المستخدمة لنقل المياه والصرف الصحي الم ون وف

عن مواصفة المنظمة والمتبناة  الوصالت (معدلة) ) –الجزء الثالث –االرض تحت الضغط

يس( ة للتقي فة ) ، فعISO 1452-3 /2009الدولي ق المواص يهم تطبي ن يعن ة م ى كاف ل

ن يرغب الحصو ى م ا وعل زام به ى المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلت ل عل

  نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  سمية . كون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الري  -٢

  

   

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١٧٥٩بيان رقـــم (
  

انون الج    ة عشرة من ق ادة الحادي ا بموجب الم ة لن زياستنادًا للصالحية المخول از المرك  ه

  المعدل  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

ية العريعلن ال -١ م (جهاز عن اعتماد ( التحديث االول ) للمواصفة القياس ـة رق ) ١١٠٣اقيـــ

ي سبق وان نشرت ف دة الخاصة بـ( األغذية المعلبة للرضع وصغار األطفال ) والت ي جري

ـدد( ة العــ ائع العراقي ي٣١٤٠الوق نعة ا ٩/٣/١٩٨٧) ف ة المص وان( األغذي دة وبعن لمعتم

ع وا ول للرض وب والبق ى الحب ق المواصعل يهم تطبي ن يعن ة م ى كاف ال) ، فعل فة الطف

ن يرغب الحصو ى م ا وعل زام به ى المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلت ل عل

  نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  كون نافذًا بعد ثالثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ي  -٢

  

  

  د.حسين علي داود

  وكالةوالسيطرة النوعية/  ي للتقييسرئيس الجهاز المركز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١( ٣٠/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٧العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

 )١٧٦٠بيان رقـــم (
  

انون الج    ة عشرة من ق ادة الحادي ا بموجب الم ة لن زياستنادًا للصالحية المخول از المرك  ه

  المعدل  .١٩٧٩لسنة   ٥٤للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

فة الق -١ ديث االول ) للمواص اد ( التح ن اعتم از ع ن الجه ية العرايعل ـة ياس                     قيـــ

م ( اء ) ٢٢٦٩رق ة والم اذ الرطوب ع نف ي من تعمل ف فلت المس ـ( االس ة ب                  ) الخاص

ـدد ( ة العــ ائع العراقي دة الوق ي جري رت ف بق وان نش ي س                       ) ٤٠٩٤والت

ع أ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق الم ٢٧/١٠/٢٠٠٨في  ي جمي ذكورة ف اء واصفة الم نح

ا ة الجه ذا جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجع ز له

  الغرض .

   يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . -٢

  

  

  د.حسين علي داود 

  وكالةوالسيطرة النوعية/  رئيس الجهاز المركزي للتقييس
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