
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٦٨٢  

  

  

 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ٢٣مرسوم جمهوري رقم . 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١٩قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين رقم . 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١تعليمات تنظيم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية رقم . 

 ٢٠٢٢لسنة ) ١ارة الكهرباء رقم (تعليمات الحفاظ على الوثائق في وز . 

   ن وزارة ادر ع ان ص م (     بي ة رق ديات العام كان والبل ار واالس نة ) ١االعم                      ٢٠٢٢لس

 "أنواع الطرق العامة" .

  وزارة الثقافة والسياحة واآلثار .بيان صادر عن  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  والستـون رابعةالسنـة ال  م ٢٠٢٢تموز   ١٨/هـ١٤٤٣ذو الحجة  ١٩   ٤٦٨٢العدد             

ينەمرواچ  



ا   مر

 
                                             
  الفهرس

 

 

                     

  

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    ةمراسيم جمهوري  

                  احالة السفير علي ياسين محمد كريم الى التقاعد اعتبارًا    ٢٣

    ٢٢/٦/٢٠٢٢ فيمن تاريخ اكماله السن القانونية 

١  

     قرارات  

  ٢     صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ١٩

    تعليمات   

  ٧  والمعالجات المحاسبيةتنظيم اجراءات الشطب   ١

  ١٤  الحفاظ على الوثائق في وزارة الكهرباء  ١

    بيانات  

                    صادر عن وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة   ١

  "نواع الطرق العامة " أ

٢٥  

  ٢٧  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار   ١٠

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٣(رقم 
  

د       ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة  (س ن الم ن )٧٣(عًا) م تور  م د (أوًال) ، الدس                            والبن

  . ٢٠١٤لسنة  )٩التقاعد الموحد رقم () من قانون ١٤من المادة (
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

فير ال الس ى ال  أوًال: يح ريم ال د ك ين محم ي ياس ن   عل ه الس اريخ اكمال ن ت ارًا م د ، اعتب تقاع

  . ٢٢/٦/٢٠٢٢القانونية في 
  

  على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .ثانيًا: 
  

  في الجريدة الرسمية . نشرُيثالثًا: 

  

  هجريــة ١٤٤٣ـة ـلسن ذي القعـدةـر ـن شهــمثالثيــن وم الـي اليـــداد فـغــب ببـكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ة ــنـلسحزيران ــر ن شهــم نتاسع والعشـريـوم الــق لليـوافـالم

  

  

  برهم صالح    

  رئيس الجمهورية

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ١٩(رقم 
  

رار           ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج ه لجن ا أقرت ى م تنادًا إل ن  اتاس س األم                        مجل

ة نلل )٢٢٥٣و ١٩٨٩، و١٢٦٧( المرقم ش  )٢٠١٥، و٢٠١١، و١٩٩٩( واتس أن داع بش

راد وج  ن أف ا م رتبط بهم ا ي دة وم يم القاع ات،وتنظ ات وكيان ات ومؤسس ـون  ماع ام قان وأحك

) ونظام تجميد أموال اإلرهـابييـن ٢٠١٥لسنة  ٣٩مكافحـة غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب (

  لى اللجنة.إ)، ووفقًا للصالحيات المخولة ٢٠١٦لسنة  ٥(

ام      ابيين إعم وال اإلره د أم ة تجمي ررت لجن اءت    ق ي ج دة الت ة الموح ى القائم ديالت عل           التع

  بحسب اآلتي : )،٢٠٢١لسنة  ٢٦١٠من لجنة عقوبات مجلس األمن بموجب القرار (

  :ادخال التعديالت على كل من األسماء وكما مبينأوًال: 

ذي سبق    (١٨٧ .QDi)الرقم المرجعي له :  إندونيسي الجنسية، )،آريس سومارسونوأ. ( ال

رار ل  ب ق ة بموج ر المنقول ة وغي ه المنقول دت أموال ابيينأن جم وال اإلره د أم ة تجمي    جن

  ). ٢٠١٩لسنة  ١٦(

ه :     إندونيسي الجنسية،   )،موكحمد آشوان (ب.  ي ل رقم المرجع ذي سبق   (٣٠٤ .QDi)ال   ال

  .١٢/٣/٢٠١٢أن جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 

ه:    تونسي الجنسية،)،منير بن دحو بن أبراهيم بن هالل(ج.  ي ل  (٣٨٦ .QDI)الرقم المرجع

  .٢٩/٢/٢٠١٦الذي سبق وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 

ذي سبق    (٣٩٥ .QDi): الرقم المرجعي له إندونيسي الجنسية، )،محمد شوله إبراهيم(د.  ال

  .٢٠/٤/٢٠١٦وان جمدت أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ 
  

داره ، و       أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف ع     ثاني مية والموق دة الرس ي الجري ر ف ُينش

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

    رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

            ٢٧/٦/٢٠٢٢    
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

  

ادة (     انون االدارة المال  ٤٦استنادًا الى احكام البند (حادي عشر) من الم ة   ) من ق ة االتحادي ي

  .٢٠١٩) لسنة ٦رقم (

  -أصدرنا التعليمات اآلتية :
  

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  تنظيم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية
  

  الممولة مركزيًا وفقًا لما يأتي :تكون اجراءات شطب الديون العائدة للدوائر  -١-المادة 

ر         .أ :وًالأ وزارة  او محافظة غي ة ب ر مرتبط ة غي ل وزارة او جه تشكل في مركز ك

منتظمة في إقليم لجنة فرعية برئاسة موظف التقل درجته عن (مدير عام) 

  -وعضوية موظفين من ذوي الخبرة واالختصاص من التشكيالت االتية :

  ) المالية .١(

  ة .) الرقابي٢(

  ) القانونية.٣(

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند تسلم المعامالت  .ب

ا          الغ المنصوص عليه ازل عن استحصال المب ديون والتن الخاصة بشطب ال

دين ( ي البن ادة (أف ن الم ا) م ة ٤٦وال) و(ثاني انون االدارة المالي ن ق ) م

م (اال ة رق نة ٦تحادي ق الن ،٢٠١٩) لس م (ووف وذج رق ذه ١م ق له ) المراف

  التعليمات .

ى        ـ.ج د توصياتها ال ذا البن ن ه رة (أ) م ترفع اللجنة المنصوص عليها في الفق

افظ     وزارة  او المح ة ب ر المرتبط ة غي يس الجه تص او رئ وزير المخ ال

ا    د   للمصادقة عليها وارسالها الى اللجنة المركزية المنصوص عليه ي البن ف

  .ة(ثانيًا) من هذه الماد

ًا ديون        .أ :ثاني طب ال ة لش ة المركزي مى (اللجن ة تس ة لجن ي وزارة المالي كل ف تش

ن          ين م رة المحاسبة) وعضوية ممثل دير عام دائ والموجودات) برئاسة (م
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 )٨( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

ن        ذوي الخبرة واالختصاص ال ة) م ة (الثالث نهم عن الدرج تقل درجة أي م

  التشكيالت االتية :

  ) القانونية .١(

  ) الموازنة .٢(

  لمحاسبة .) ا٣(

امالت     .ب د تسلم مع تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البن

ع   دقيقها ورف ادة وت ذه الم ن ه د (اوال) م ي البن ا ف وص عليه ان المنص اللج

  توصياتها لوزير المالية الصدار القرار المناسب في شأنها .

د التنازل عنه او ارجاؤه تستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا زاد المبلغ المرا :ثالثًا

  تقسيطه او شطب الدين متعذر التحصيل عن صالحية وزير المالية  . او

ًا ابية       :رابع وية الحس راء التس ة اج دوائر ذات العالق ي ال اق ف دات االنف ولى وح تت

يلها        تحالة تحص د اس طبها بع رر ش ي تق ديون الت ا وال ازل عنه الغ المتن بالمب

وف  ة المت ة بذم ديون المترتب من   وال ة ض راء المناقل ق اج ن طري هيد ع ى والش

نة    ى الس نفقاتها التشغيلية وفي حالة عدم امكانية اجراء المناقلة فيتم تأجيله ال

ات التشغيلية لوحدة        الي ومن ضمن النفق القادمة لغرض وضع التخصيص الم

ًا        ة وفق ي وزارة المالي ة ف رة الموازن ع دائ يق م ة وبالتنس اق ذات العالق االنف

  .للقانون 

  تكون اجراءات شطب الديون العائدة لإلدارات الممولة ذاتيًا وفقًا لما يأتي : -٢-المادة 

ه          .أ :أوًال ل درجت ة برئاسة موظف التق ة فرعي ا لجن ة ذاتي تشكل في كل ادارة ممول

رة       ن ذوي الخب وظفين م وية م ة) وعض ة (الثالث ن الدرج ة ع الوظيفي

  واالختصاص من التشكيالت االتية :

  الية  .) الم١(

  ) الرقابية .٢(

  ) القانونية.٣(

ات       .ب د تسلم الطلب ذا البن ن ه تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) م

ا       الغ المنصوص عليه الخاصة بشطب الديون والتنازل عن استحصال المب
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 )٩( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

ادة (   ن الم ًا) م ًا) و(ثامن دين (ثاني ي البن ة  ٤٦ف انون االدارة المالي ن ق ) م

م (    ،٢٠١٩لسنة   )٦االتحادية رقم ( وذج رق ق النم ذه   ١ووف ق له ) المراف

  التعليمات واعداد كشف بالطلبات الواردة اليها . 

ى        ـ.ج د توصياتها ال ذا البن ن ه رة (أ) م ترفع اللجنة المنصوص عليها في الفق

وص    دقيق المنص ة الت ى لجن الها ال دائرة الرس يس ال س االدارة او رئ مجل

  المادة. عليها في البند (ثانيًا) من هذه

ر           .أ :ثانيًا وزارة او محافظة غي ة ب ر مرتبط ة غي ل وزارة او جه ز ك ي مرك تشكل ف

منتظمة في إقليم لجنة تسمى (لجنة التدقيق) برئاسة موظف ال تقل درجته 

ل          رة واالختصاص التق دير عام) وعضوية موظفين من ذوي الخب عن (م

  ة :درجة أي منهم عن الدرجة (الثالثة) من التشكيالت االتي

  .ة) المالي١(

  ) الرقابية.٢(

  ) القانونية.٣(

تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند تدقيق توصيات  .ب

د (    اللجان الفر ي البن ا ف ع     أعية المنصوص عليه ادة وترف ذه الم وال) من ه

ة       ر المرتبط ة غي يس الجه تص او رئ وزير المخ ى ال ياتها ال ة توص اللجن

وب شطبه ضمن     بوزارة او المح غ المطل افظ للمصادقة عليها اذا كان المبل

  صالحيته . 

وزير المختص او             :ثالثًا ى صالحية  ال د عل راد شطبه يزي غ الم ون المبل ال ك ي ح ف

ة         ى اللجن ات ال ع التوصية واالولي تم رف وزارة في رئيس الجهة غير المرتبطة ب

ي البن       ا ف ديون والموجودات المنصوص عليه ن   المركزية لشطب ال ًا) م د (ثاني

  ) من هذه التعليمات .١المادة (

ه او ارجاؤه      :رابعًا ازل عن راد التن تستحصل موافقة مجلس الوزراء على المبلغ الم

ر         او ى صالحية وزي د عل ان يزي ذر التحصيل اذا ك تقسيطه او شطب الدين متع

  المالية .
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 )١٠( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

المبالغ المتنازل عنها تتولى االدارة الممولة ذاتيًا إجراء التسوية الحسابية ب :خامسًا

ديون ة       وال ة بذم ديون المترتب يلها وال تحالة تحص د اس طبها بع رر ش ي تق الت

ي       ا التشغيلية وف المتوفى والشهيد عن طريق اجراء المناقلة من ضمن نفقاته

وفير      ة لغرض ت حالة عدم امكانية اجراء المناقلة فيتم تأجيله الى السنة الالحق

  التخصيص المالي ومن ضمن النفقات التشغيلية وفقًا للقانون.
  

  تكون اجراءات شطب الموجودات وفقًا لما يأتي : -٣-المادة 

تشكل في وحدات االنفاق الممولة مركزيًا واالدارات الممولة ذاتيًا لجنة فرعية  :وًالأ

ف ة موظ وظفين (   برئاس وية م ة) وعض ة (الثالث ن الدرج ه ع ل درجت ) ٢ال تق

ودة  أثنين من ذوي الخبرة واالختصاص، تتولى جرد وفحص الموجودات  المفق

ة      ا الدفتري ا يتضمن اقيامه والمتضررة والتالفة المراد شطبها واعداد كشف به

اء    ن  اعض ه م ع علي رر موق ف او الض دان والتل باب الفق رر واس بة الض ونس

م (  دائرة       ٢اللجنة وفق النموذج رق رئيس ال ه ل ات ورفع ذه التعليم ق له ) المراف

س االدارة او    للمصادقة عليه بالنسبة للدوائر الممولة مركزيًا يس مجل والى رئ

ة   ة المركزي ى اللجن اله ال ًا الرس ة ذاتي الدارات الممول بة ل دائرة بالنس يس ال رئ

  المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من هذه المادة .

ة          :ثانيًا ة مركزي ة لجن وزارة او محافظ ة ب ر مرتبط ة غي ل وزارة او جه تشكل في ك

ا   دير ع ن م ه ع ل درجت ف ال تق ة موظ وظفين (برئاس وية م ين٢م وعض                 ) أثن

ززة         ات المع وفات واالولي دقيق الكش ولى ت اص تت رة واالختص ن ذوي الخب م

ام       ات واقي واع وكمي د ان أن تحدي ي ش ذة ف راءات المتخ حة االج دة لص والمؤي

م (    وذج رق ق النم طبها وف راد ش ودات الم ات  ٢الموج ذه التعليم ق له ) المراف

ن   د (     اللوالمرسلة اليها م ي البن ا ف ان المنصوص عليه ادة    أج ذه الم ن ه وًال) م

ة  ر المرتبط ة غي يس الجه تص او رئ وزير المخ ى ال ا ال ع تقريره             وترف

دقيق    ص وت الل فح ن خ ة م ه اللجن لت الي ا توص ائج م افظ بنت وزارة او المح ب

   يتضمن ما يأتي : الكشوفات على ان
  

  صاف الموجودات التي توصي بشطبها .انواع وكميات واالقيام الدفترية واو .أ
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 )١١( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

ي توصي باعادة      .ب انواع وكميات واالقيام الدفترية واوصاف الموجودات الت

  استعمالها بعد تصليحها واستعمال جزء منها . 

اً  ى         :ثالث د عل ت تزي ودات اذا كان ى شطب الموج ة عل ر المالي ة وزي تستحصل موافق

ر ال    ة غي يس الجه افظ    صالحية الوزير المختص او رئ وزارة او المح ة ب مرتبط

ذه    ن ه على ان يتم ارفاق االوليات كافة المشار اليها بالبندين (أوًال) و(ثانيًا) م

د       ة للشطب المشكلة بموجب البن المادة عن طريق ارسالها الى اللجنة المركزي

  ) من هذه التعليمات .١(ثانيًا) من المادة (

ى  الموجودات اذا كا تستحصل موافقة مجلس الوزراء على شطب :رابعًا نت تزيد عل

  . صالحية وزير المالية
  

  يتم اجراء القيود المحاسبية وفقًا لما جاء باألنظمة المحاسبية النافذة . -٤-المادة 
  

ي        :وًالأ -٥-المادة  ة ف اع الطرق القانوني ن اتب ال يمنع اجراءات شطب الديون والموجودات م

  او التلف . تأمين حقوق الخزينة من المتسبب بالفقدان

اء            :ثانيًا ة امن ة بذم الغ المترتب ى المب ادة عل ذه الم ن ه د (اوًال) م م البن ال يسري حك

ي     ودات الت رقة الموج ن س ة ع ديون الناتج ندوق او ال اء الص ازن او امن المخ

اجم عن االضرار       ن ن ل دي تثبت مسؤولية الموظف او تقصيره عن سرقتها وك

ال او التق  ة االهم ام نتيج ال الع ير او مخالبالم ة  ص وانين واالنظم ة الق ف

  .والتعليمات
  

تلتزم حكومة اقليم كردستان بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات  -٦-المادة 

ات         ة والتعليم ة االتحادي انون االدارة المالي ي ق ا ف وفقًا للصالحيات المنصوص عليه

  ه .   وقرارات مجلس الوزراء االتحادي الصادرة استنادًا الي
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . -٧-المادة 

  

  علي عبد االمير عالوي

  وزير المالية
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 )١٢( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

  

  )١نموذج رقم (

  

  

  االسم

  

المبلغ رقمًا وكتابة 

  وتاريخ منحه

السند القانوني للتنازل 

او االرجاء او التقسيط 

  او الدين متعذر التحصيل

البة بالتسديد االجراءات المتخذة للمط

ى ع كتب المطالبة وهل هناك دعوم

مة ونتائجها واية معلومات تبرر امق

  الشطب

  

  رأي اللجنة

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 ليماتتع

  )٢نموذج رقم (

  

  الرقم  

  التاريخ 

  

  نموذج شطب

  

  

  

    القيمة  

  توصيات اللجنة
الرقم   التسلسل

  الرمزي

نسبة   التفاصيل

  الضرر

  االصلية

  (عند الشراء)

  الدفترية  دثار متراكمان

                

                

                

                

                

  

  نؤيد صحة المعلومات الواردة في النموذج اعاله 
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 تعليمات

 من) ١١( المادة من) ثالثًا( و) ثانيًا( والبندين) ٥( المادة من) ثالثًا( البند أحكام إلى استنادا    

  . ٢٠١٦ لسنة) ٣٧( رقم الوثائق على الحفاظ قانون

  : االتية التعليمات اصدرنا
  

  ٢٠٢٢ لسنة) ١( رقم

  تعليمات

  الكهرباء وزارة في الوثائق على الحفاظ
  

  : اآلتيتين اللجنتين الكهرباء رةوزا في تشكل -١- المادة

  . الرئيسة اللجنة :أوًال

  . الفرعية اللجنة :ثانيًا
  

ادة ألف :أوًال -٢- الم ة تت ة اللجن ظ الرئيس ائق لحف ة الوث ل برئاس وزارة وكي ؤون ال ل لش  النق

ع وية والتوزي ل وعض ن ك ديرين م امين الم دوائر الع ر ل دير المق كيل وم  تش

ا ات تكنلوجي يس و المعلوم م رئ ودة قس املة الج وير الش ي والتط  المؤسس

زي  ل  المرك ب  دار عن  وممث ائق  الكت ز  - والوث وطني  المرك ائق  ال ون للوث  ويك

 . للجنة مقررا

ا  مواعيد تنظيم يتولى مقرر للجنة :ثانيًا داد  اجتماعاته داول  واع ا  ج دوين  اعماله  وت

  .تنفيذها ومتابعة محاضرها

  : االتية المهام اللجنة تمارس :ثالثًا

ع  .أ ط وض ة  الخط اظ الالزم ى  للحف ائق عل ة  الوث ا الورقي ديثها وحفظه  وتح

 .وتطويرها تنفيذها ومتابعة الكترونيًا

 معها دورية اجتماعات وعقد الفرعية اللجان عمل على واإلشراف التوجيه .ب

 . العمل وتنظيم لتنسيق

ذه  بتنفيذ الوزارة تشكيالت التزام متابعة .جـ ات  ه ا  التعليم ق  فيم ائق  يتعل  بالوث

 .لها العائدة
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 تعليمات

 للوزارة التابعة العامة والشركات للدوائر الفرعية اللجان توصيات في النظر .د

اذ  ومراجعتها رار  واتخ ي  المناسب  الق اً  شأنها  ف داول  وفق ة  للج ذه  المرافق  به

 . التعليمات

ايير  االسس  وضع هـ رز  الخاصة  والمع ائق  بف  السنوي  التصنيف  وحسب  الوث

 .لها

ظ  األرشفة  نطاق  في العاملين الموظفين لتدريب دوري نامجبر اعداد .و  والحف

ائق  الوطني المركز - والوثائق الكتب دار مع بالتنسيق االلكتروني  الداء للوث

 .القانون وفق مهامهم

 المسائل في المعلومات وتقنية االداري للتطوير الوطني المركز مع التنسيق .ز

 . التعليمات هذه بتطبيق المتعلقة

ه .ح ر توجي وزارة دوائ كيالتها ال وفير وتش تلزمات بت ة المس ة البيئي  والفني

 . الوثائق لحماية الضرورية

ي  واحدة  مرة اللجنة تجتمع :رابعًا ل  ف ل  االق ي  للنظر  شهر  ك  المعروضة  الحاالت  ف

  : يتضمن ان على اجتماع كل في محضرًا وتعد عليها

 . عليها المعروضة بالقضايا ملخصًا .أ

 . عليها المعروضة القضايا في اللجنة قرارات .ب

 . بالوثائق المتعلقة والمالحق الجداول .جـ

دوائر  تحديد .د ي  واالقسام  ال ولى  الت ذ  تت ا  تنفي  واالشارة  توصياتها  او قراراته

 .اليها

ًا ق :خامس اب يتحق اد نص ة انعق ور اللجن ي بحض اء ثلث ذ االعض رارات وتتخ  الق

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

  . الوزير لمصادقة اللجنة توصيات و قرارات تخضع :سادسًا
  

ي  الوثائق لحفظ الفرعية اللجنة تتألف .أ :أوًال -٣- المادة ل  ف رة  ك دير  برئاسة  دائ ام  الم  أو الع

ه  ين وعضوية  معاون ل  ممثل ل درجة  التق نهم  ك ة عن  م ة ( الدرج ي) الثالث  ف

  . األقل
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 تعليمات

 عام مدير برئاسة عامة شركة كل في الوثائق لحفظ الفرعية اللجنة لفتتا .ب

  . فيها األقسام رؤساء عضوية و مدير بدرجة موظف او

  : االتية المهام اللجنة تمارس :ثانيًا

راف .أ ى اإلش ظ عل يانة حف ائق وص ة الوث ي المتداول ر ف ر دوائ وزارة مق  ال

ة  واألصول ألساليبل وفقًا وفروعها لها التابعة العامة والشركات ي  المتبع  ف

 . التعليمات هذه في عليها المنصوص الحفظ

 . والسجالت بالملفات الخاصة واالرقام الرموز وضع متابعة .ب

 . المحفوظة الوثائق بمحتويات سجل مسك على اإلشراف .جـ

 . التعليمات بهذه المرافقة الجداول وفق وتقييمها الوثائق تصنيف .د

ـ راح .ه اوين اقت دة عن ا جدي ي الدخاله داول ف ة الج ذه المرافق ات به  التعليم

ة  على وعرضها اذ  الرئيسة  اللجن رار  التخ ي  المناسب  الق راح  شأنها  ف  واقت

 . تعديلها

ة .و وائم دراس ائق ق دة الوث ظ المع الف او للحف ي االت دوائر ف ة ال د المعني  بع

 المناسب  ارالقر واتخاذ عليها للمصادقة الرئيسة اللجنة الى ورفعها تدقيقها

 .شأنها في

ة  التغييرات لمتابعة دوريًا وتحديثها الكترونية بيانات قاعدة انشاء .ز  المقترح

 وتصنيفها  لها التابعة العامة والشركات الوزارة مقر دوائر في الوثائق على

 . الحاجة عند اليها الرجوع يسهل واحصائية بيانية قوائم ضمن

ديم .ح ية تق ظ التوص الف او بحف ائقال ات ة وث ًا المحفوظ د الكتروني رور بع  م

ذه  المرافقة الجداول في لها المحددة المدة ات  به ا  التعليم ى  ورفعه ة  ال  اللجن

 . شأنها في والبت لمراجعتها الرئيسة

راف .ط ى اإلش ات رزم عل جالت و الملف ا و الس ل تهيئته ات للترحي  للجه

 . المعنية

ًا ع :ثالث ة تجتم رة اللجن دة م ي واح ل ف ل االق هر ك ة ش االت لدراس ة الح  المعروض

  . عليها
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 )١٧( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ع  اصلية نسخ ثالث) ٣( بـ محاضرها الفرعية اللجان تنظم .أ :رابعًا ى  ترف دير  ال  الم

  . عليها المصادقة لغرض العام

ظ .ب خ تحف ر نس لية المحاض ى األص ي األول يف ف ة أرش ة و اللجن تم الثاني  ي

 يتم و الوثائق و الكتب دار الى ترسل الثالثة و الرئيسة اللجنة الى ارسالها

  . عليها للحفاظ الكترونية بصورة ارشفتها

  . الرئيسة اللجنة لمصادقة اللجنة وتوصيات قرارات تخضع :خامسًا
  

  -: يأتي لما وفقًا بها االحتفاظ مدة حيث من الوثائق تصنف -٤- المادة

ائق :أوًال ي الوث ور الت تفظ تص ل ويح ل بأص ا ك ا منه ة ألهميته د الخاص ي وتعتم  ف

ا  الخاصة  الصور  او الوثائق نسخ التداول اً  به م  للجدول  وفق ق ) ١( رق  المراف

  .   التعليمات بهذه

ًا ائق :ثاني ي الوث ور الت ف تص ل ويتل ل أص ا ك د منه اء بع دة انته ددة الم ًا المح  وفق

  .   التعليمات بهذه المرافق) ٢( رقم للجدول

اظ  يجب  التي المدة انتهاءب منها كل أصل ويتلف تصور ال التي الوثائق :ثالثًا  االحتف

  .  التعليمات بهذه المرافق) ٣( رقم للجدول وفقًا بها
  

  :  يأتي بما وتشكيالتها الوزارة دوائر تلتزم -٥- المادة

ظ :أوًال ات حف ائق الملف ي والوث اكن ف بة األم ـاظ المناس ا للحف ن عليه أثيرات م  الت

  .  والطبيعية البيئية والتغييرات

ًا ي :ثاني وائم متنظ اذج الق ة والنم ويم المطلوب ائق لتق ا او الوث ديمها اتالفه ى وتق  ال

ة  اللجنة د  استمارة  بموجب  الفرعي ذا  تع ـق  تتضمن  الغرض  له ع  الوثائ  المزم

ا ا او اتالفه ا حفظه ا ورقمه ة وتاريخه دارها وجه ة اص ات واي رى معلوم  اخ

  .  ضرورية

ق  بها العمل او حفظها مدة ـتانته التي والسجالت والوثائق الملفات تهيئة :ثالثًا  وف

  . شأنها في مايلزم اتخاذ لغرض التعليمات بهذه المرافقة الجداول

  .  عليها القوائم وضع بعد وترحيلها والوثائق الملفات رزم :رابعًا

ان  وااللتزام رسمي بشكل الوثائق تداول  خامسًا ل  وعدم  مضامينها  بكتم ا  التعام  به

  . القانوني اإلطار خارج
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 )١٨( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

أجهزة  تستعين  ان التعليمات هذه بموجب المشكلة للجان :أوًال -٦- ادةالم  المصغر  التصوير  ب

ة  والمعدات االجهزة من وغيرها اآللي الحاسوب او الضوئي الماسح او  الفني

  :  يأتي ما مراعاة مع

 ان على فنيًا فحصها بعد اعتمادها يتم األقل في بصورتين التصوير يكون ان .أ

  . آمن مكان يف احداهما تحفظ

ور ان .ب خة تص لية النس ى األص دة إل ور ع ب ص ة وحس ل حاج ًا العم  ووفق

  . وتشكيالتها الوزارة في المطبق الوثائق وتداول الحفظ نظام لمتطلبات

ـ ص ان .ج ور تفح ًا الص ل دوري تة) ٦( ك هر س د أش ن للتأك المتها م  س

  .  المناخية بالظروف تأثرها وعدم وصالحيتها

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

  :  يأتي ما التشكيالت بين الكترونيًا الوثائق تداول عند يراعى -٧- المادة

ير :أوًال ائق تأش الحرف الوث رقم أو ب اء أو ال ام أو االمض ة نظ كل ذي معالج  ش

  . بالوثيقة مرتبط أو ملحق الكتروني

ي  المستخدمة  االلكترونية األجهزة على المحافظة :ثانيًا ل  ف ع  التعام ائق  م ا  الوث  بم

  .  وبيانات معلومات من تتضمنه

ظ  اجراءات  من التأكد :ثالثًا ق  الحف ن  والتحق ائق  أن م د  الوث  شخص  من  صدرت  ق

ديل  أو خطأ أي عن والكشف محدد ي  تع ات  ف ي  أو المحتوي ظ  أو ارسال  ف  حف

اهج  يستخدم  إجراء  أي خالل من الوثائق وز  أو سابية ح من ات  أو رم  أو كلم

  . الوسائل من وغيرها بالتسلم اقرار أو اجراءات أو تشفير أو تعريفية أرقام
  

وائم  في تسجيل او تصوير بدون الوثائق من المكررة االضافية النسخ تتلف :أوًال -٨- المادة  ق

  .االتالف

د  يتم لم ما وثيقة أي اتالف يجوز ال :ثانيًا ن  التأك ع  ان م ات  وقالحق  جمي  وااللتزام

  .  قانونًا انتهت او بالكامل نفذت قد بها المتعلقة
  

  ـ: يأتي ما الوثائق على يطبق -٩- المادة

  . المالية والسجالت الوثائق على الحفاظ يخص ما في المالية وزارة تعليمات :أوًال
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 )١٩( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ة  وزارة تعليمات :ثانيًا ي  الثقاف اظ  شأن  ف ى  الحف ائق  عل ة  ذات الوث  ةالتاريخي  القيم

  .  اخرى وثيقة أية أو والعلمية والتراثية
  

ادة  ودع -١٠- الم دى  ت ب دار ل ائق الكت ة  والوث ول الوطني ائق  أص ة ذات الوث ة االهمي            التأريخي

  .  عليها الوزير وبمصادقة الرئيسة اللجنة من بقرار التراثية أو
  

  . لرسميةا الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ -١١- المادة

  

  

  المهندس

  عادل كريم

  ع/ وزير الكهرباء
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 )٢٠( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  )١جدول رقم (

  الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها .
  

  الوثائق االحصائية .  .١

  االتفاقيات والبروتوكوالت والوثائق.  .٢

  (المنحل).القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة   .٣

  المراسيم الجمهورية .  .٤

  رات مجلس الوزراء . قرا  .٥

  االنظمة و التعليمات .   .٦

  قرارات ومحاضر وسجالت هيئة الرأي للوزارة .   .٧

  االضابير الشخصية للموظفين بانواعهم .  .٨

  سجل العالوات و الترفيعات .  .٩

  سجل المالك .  .١٠

  التقارير التجارية . .١١

  اقة الكهربائية .المواصفات الفنية الخاصة بمكونات واجزاء منظومة الط .١٢

  اللوائح الفنية الخاصة بقطاع الكهرباء . .١٣

  اجراءات العمل القياسية الخاصة بقطاع الكهرباء . .١٤

  تعليمات العمل الفنية . .١٥

مؤشرات تقييم ومراقبة والتعليمات التنظيمية الخاصة بمنح التراخيص للمستثمرين  .١٦

  االداء الفني ، تعليمات التعرفة .

  اءات العمل الخاصة باعداد خطط الوزارة .اجر .١٧

  خطط الوزارة القصيرة والمتوسطة  والبعيدة االمد . .١٨

  سياسات الوزارة . .١٩

  التقارير الفنية الدورية . .٢٠
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 )٢١( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  الدراسات الفنية التي تعد لمعالجة المشاكل الفنية او لتطوير جانب من جوانب العمل . .٢١

ات و ا .٢٢ ارير و الدراس دات  التق وزارة و الوح ز ال ال مرك وير اعم ة بتط وث المتعلق لبح

  التنظيمية .

  الوثائق العلمية المتعلقة بالدورات التدريبية . .٢٣
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 )٢٢( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  )٢( رقم جدول

  منها كل اصل ويتلف تصور التي الوثائق

 المدة الزمنية لإلتالف نوع الوثيقة ت

 ) سنة واحدة من تاريخ اصدارها.١( دة لالطالع فقط .التعاميم والمراسالت العامة الوار ١

ة    ٢ تعاميم ومناشير وزارة العمل والشؤون االجتماعي

 المتعلقة بالعمل ومراسالت صندوق الضمان.

 ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بها.٥(

 ) ثالث سنوات من تاريخ اصدارها .٣( المناشير والتعاميم العامة. ٣

 ) خمس عشرة سنة على تنفيذها.١٥( اختالف انواعها.العقود على  ٤

  القضائية واالنضباطية . ىملفات الدعاو ٥

 

) خمس عشرة سنة من تاريخ اكتساب الحكم ١٥(

 الدرجة القطعية.

ة       ٦ ل) ورئاس ورة (المنح ادة الث س قي اميم مجل تع

 الجمهورية .

 ) خمس سنوات من تاريخ العمل بها.٥(

 بعد رفع الحظر. ر التعامل.قرارات المقاطعة وحظ ٧

ة  ٨ ة بالخدم ة المتعلق اميم وزارة المالي ير وتع مناش

 والتقاعد.

 ) خمس سنوات من تاريخ اصدارها.٥(

 ) عشر سنوات من تاريخ انتفاء الحاجة لها.١٠( التقارير العلمية والفنية. ٩

ارير  ١٠ تثمارية والتق ط االس ة الخط ارير متابع تق

 االنتاجية.

 نوات من تاريخ انتفاء الحاجة لها.) عشر س١٠(

ذ    ٣( بطاقات متابعة تنفيذ المشاريع. ١١ ة تنفي اء متابع ن انته نوات م الث س ) ث

 المشروع.

المراسالت المتعلقة بطلبات اوامر الغيار والمناقالت  ١٢

 لعقود المشاريع.

اقالت     ١٠( اء من اريخ انته ن ت نوات م ر س ) عش

 عقود المشاريع.

 ) خمس عشرة سنة من تاريخ غلقها.١٥( وارد.سجل الصادر وال ١٣

ل    ١٥( الوثائق المتعلقة بالصالحيات. ١٤ اء العم اريخ انته ) خمس عشرة سنة من ت

 بالصالحية.

ة     ٣( الوثائق المتعلقة بالدورات التدريبية. ١٥ دورة المتعلق اء ال ى انته نوات عل الث س ) ث

 بها.

 نوات على انتهاء العمل بها.) عشر س١٠( االدلة التنظيمية وادلة القوى. ١٦

د   ١٧ ى التقاع ة عل ة باالحال الت المتعلق المراس

 واالستقالة ونقل الخدمات .

 ) خمس سنوات من تاريخ صدور االمر.٥(
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 )٢٣( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

 ) خمس سنوات من تاريخ صدور االمر.٥( المراسالت المتعلقة بالمنح و الزماالت الدراسية. ١٨

 ثالث سنوات من تاريخ صدور االمر.) ٣( المراسالت المتعلقة باالجازات. ١٩

وزارة    ٢٠ ة لل ل التنظيمي ة بالهياك الت المتعلق المراس

 والوحدات التنظيمية.

 ) ثالث سنوات من تاريخ صدور االمر.٣(

 ) ثالث سنوات من تاريخ صدور االمر.٣( المراسالت المتعلقة بتنفيذ العقوبات. ٢١

 نتهائها.) ثالث سنوات من تاريخ ا٣( دفاتر الذمة. ٢٢

 ) ثالث سنوات من تاريخ صدور االمر.٣( المراسالت المتعلقة بااليفاد خارج العراق. ٢٣

 ) سنة واحدة من تاريخ اصدارها.١( المراسالت المتعلقة بالخدمات العامة. ٢٤

 ) سنة واحدة من تاريخ اصدارها.١( االعالنات الصادرة عن دوائر الدولة. ٢٥

 ) سنة واحدة من تاريخ اصدارها.١( العامة.المراسالت االدارية  ٢٦

ة   ٢٧ محاضر ووثائق االجتماعات الدورية وغير الدوري

 بضمنها مجالس االدارة وهيأة الرأي.

 ) خمس سنوات من تاريخ انعقادها.٥(

 ) خمس عشرة سنة من تاريخ اصدارها.١٥( التقارير والمراسالت الخاصة باالختالس. ٢٨

ق     ٣( المتعلقة باالستيراد. الوثائق والمستندات ٢٩ ا او غل اء مفعوله ن انته نوات م الث س ) ث

 االعتماد المصرفي لها.

 ) سنة واحدة على انتهاء مفعولها.١( مين.أالوثائق المتعلقة بالت ٣٠

وزارة والتشكيالت      ٣١ ات ال ة باعالن المراسالت المتعلق

 التابعة لها.

ة     ١( ة المتعلق اء المعامل ى انته دة عل نة واح ) س

 بها.

دات  ٣٢ وزارة والوح ين ال ة ب الت المتبادل المراس

ابع  ة ذات الط االمور التجاري ة ب ة المتعلق التنظيمي

 العام.

ة     ١( ة المتعلق اء المعامل ى انته دة عل نة واح ) س

 بها.
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 )٢٤( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  )٣( رقم جدول

  . منها كل اصل ويتلف التصور التي الوثائق

  

 المدة الزمنية لإلتالف نوع الوثيقة ت

لمه  ١٠( مراسالت الفنية بصورة عامة.ال ١ روع وتس از المش اريخ انج ن ت نوات م ر س ) عش

 نهائيا.

المراسالت الخاصة بالنماذج والتصاميم   ٢

 (الكتلوكات) الواردة من الشركات.

 بعد انتهاء الحاجة اليها ألجل التعريف.
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢عدد ال –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  ٢٠٢٢) لسنة ١بيان رقم (

  أنواع الطرق العامة
  

ادة (      ب الم ا بموج ة لن الحيات المخول ى الص تنادا إل ة ١اس رق العام انون الط ن ق ا م             ) ثالث

انواع الطرق والجسور          ٢٠٠٢) لسنة ٣٥رقم ( الي الخاص ب ان الت ا اصدار البي المعدل قررن

  .ضمن مسؤولية دائرة الطرق والجسور 

طريق العام: الطريق المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات بما في ذلك محرم ال -١

 الطريق. 

 رق العامة الى األنواع التالية: تصنف الط -٢

   (Express Way)أوًال: الطريق السريع 

ات         دم الممتلك ذي ال يخ ات ال رور المركب ة لم ورة خاص يد بص مم والمش ام المص ق الع الطري

مسيج) وتكون مجاالت مرور المركبات فيه منفصلة وال يتقاطع مع أي طريق او المتاخمة له (

ه     ا عن سكة قطار او أي مسار اخر او ممر مشاة في مستوى واحد والذي يكون مصمما ومعلن

  كطريق سريع. 

   (Primary Highway) ثانيًا: الطرق الرئيسية

داد والطرق      وهي الطرق ذات األهمية الدولية التي تربط المدن الرئيسية مة بغ ا العاص بما فيه

ن ان   ارات ويمك وانئ والمط ة والم ذ الحدودي ربط المناف ي ت رق الت ة والط ة الخاص ذات األهمي

  يتقاطع مع طرق أخرى بنفس المستوى ويتم اعداد تصاميمها وفق اعلى المعايير. 

   (Secondary Roads)ثالثًا: الطرق الثانوية 

دن الكب   ربط الم ة       وهي الطرق التي ت ز التجاري ا والمراك ة االقتصادية او غيره رة ذات األهمي ي

  جمعات السكنية بالطرق الرئيسية. واالقتصادية، الترفيهية او السياحية والم

   (Local Roads)رابعًا: الطرق المحلية 

نفط  ول ال ة حق ة وخدم ة والسياحية واألمني روة والطرق الفرعي از والث الع الغ ة والمق المعدني

دم      ريانية لتخ ية او الش ريعة والرئيس رق الس ن الط رع م ي تتف ة والطرق الت والطرق الحدودي

اط   كرات والنق غيرة والمعس ات الص ة والمجمع ياحية والترفيهي اكن الس زارع واألم رى والم الق

  لية. األمنية وتربط المناطق بالمدن او ربط القرى والطرق ببعضها مكونة شبكة الطرق المح



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢عدد ال –الوقائع العراقية 

 بيانات

 .  محرم الطريق: يقصد بالمحرم الطريق العام واألراضي المخصصة له على الجانبين -٣

ة خارج حدود      -٤ ا والواقع يسري هذا البيان وتطبق احكامه على الطرق العامة بكافة أنواعه

ا           ع ضمن محرماته ي تق ات الت اق والتقاطع ابر واالنف اطر والمع ديات والقن امانة بغداد والبل

 .  والساحات التي تخدم تلك الطرق والمنشآت

 .  ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية -٥

  

  

  المهندسة

  نازنين محمد وسو

 وزيرة االعمار واإلسكان والبلديات العامة
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 )٢٧( ١٨/٧/٢٠٢٢                      ٤٦٨٢العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  ٢٠٢٢) لسنة ١٠بيان رقم (
  

راث     إ    ار والت انون االث ن ق رون م ة والعش ادة الثالث ا) الم د (ثالث ام البن ى احك تنادًا ال                        س

  .قررنا أعتبار المواقع أدناه في محافظة النجف من المواقع التراثية   ٢٠٠٢لسنة  ٥٥رقم 

  

  المحافظة  القضاء  اسم العقار

ى تراثي( ة   مبن انون جامع ة الق كلي

  الكوفة)

  النجف  الكوفة

ار    ة االث ى تراثي(كلي ة  –مبن كلي

  )ةجامعة الكوف-التخطيط العمراني 

  النجف  الكوفة

  

  

  

 د . حســن ناظم

  وزير الثقافة والسياحة واالثار
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