
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٧٠٣  

  

  
 

  ٢٠٢٢) لسنة ٥٤رقم ( صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيينقرار. 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ٤النظام الداخلي لشركة أور العامة رقم . 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ٢تعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة التربية رقم .  

  

  

  

  

 
  
  

  

  
  ونوالست ةـرابعة الـالسن   م ٢٠٢٣  كانون الثاني ١٦/ـه١٤٤٤  خرةجمادى اال ٢٣  ٤٧٠٣ العدد                      

٤٧٠٣جهمادی  ٢٣ ١٤٤٤ كانوونی  ١٦ ٢٠٢٣وارەمينچ  



ا   مر

 

                                           
  الفهرس

 

 

                     

  
  

    

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

     رارتق  

  ١    صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٥٤

    أنظمة داخلية  

  ٤  النظام الداخلي لشركة أور العامة   ٤

    تعليمات   

  ٢٥  تعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة التربية   ٢

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢لسنة  )٥٤(رقم 
  

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

نة  ١٩٧٠( اب     ٢٠١١لس ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ام ق ا وأحك أن ليبي              ) بش

نة  ٣٩( ام٢٠١٥لس ابيين ( )، ونظ وال اإلره د أم نة  ٥تجمي الحيات ٢٠١٦لس ًا للص )، ووفق

  المخولة إلى اللجنة. 

ابيين    وال اإلره ن         قررت لجنة تجميد أم ي جاءت م ة الموحدة الت ى القائم ديالت عل ام التع إعم

  :لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا، بحسب اآلتي
  

ن       أوًال:  دءًا م ة بالسفر ب اءات إنسانية متعلق ة   ١/١٢/٢٠٢٢(منح إعف ) ٣١/٥/٢٠٢٣ولغاي

   :بشأن كل من

   ).  .٠١٩LYiة الجنسية، الرقم المرجعي لها: (البر عصي)، ليبي المدعوة (صفية فركاشأ. 

ا:       ب.  ي له رقم المرجع ة الجنسية، ال ذافي)، ليبي ار الق و مني د أب ر محم ة معم دعوة (عائش الم

)٠٠٩LYi.(.   

  ).  .٠١٢LYiج. المدعو (محمد معمر القذافي)، ليبي الجنسية، الرقم المرجعي له: (
  
  

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

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢١/١٢/٢٠٢٢    



ا   مر
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 )٢( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  

  

  



ا   مر
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 )٣( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  

  



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

تنادًا إ    ادة (اس ام الم ى أحك م (٤٣ل ة رق ركات العام انون الش ن ق نة ٢٢) م                 ١٩٩٧) لس

د  ادة (  والبن ن الم ًا) م د ( ٥(خامس ادة ( أ) والبن ن الم ناعة   ٨وًال) م انون وزارة الص ن ق ) م

  . ٢٠١١) لسنة ٣٨رقم ( والمعادن

  أصدرنا النظام الداخلي األتي : 
  

  ٢٠٢٢) لسنة ٤ـم (رق

  لنظام الداخليا

  لشركة أور العامة
  

  الفصل األول

  اهداف الشركة ومهامها
  

ة         :أوًال -١-المادة  ة للدول ًا ومملوك ه ذاتي ة اقتصادية ممول تعد شركة أور العامة وحدة إنتاجي

ق     ل وف الي واإلداري وتعم بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الم

وزارة الصنا    رتبط ب رئيس     أسس اقتصادية وت ا ال ون مركزه ادن ويك عة والمع

داد          ي بغ روع ف تح ف ا ف ار وله ة ذي ق ي محافظ رية ف ة الناص ي مدين ف

  والمحافظات .

ًا ن (    :ثاني ركة م ال الش ون رأس م ارًا   ٤٦٥٥٤٥٠٦٠٠٠يتك ين ملي تة وأربع ) س

  وخمسمائة واربعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وستة االف دينار فقط .
  

ن   تهدف الشركة إ -٢-المادة  لى اإلسهام في دعم االقتصاد الوطني وتنمية اإلنتاج الصناعي م

ة    ط التنمي ق خط ه وف ف انواع وم بمختل ة وااللمني ابلوات الكهربائي اج الق الل إنت خ

ق           اج لتحقي ل واإلنت ي العم و ف ن النم ى مستوى م وغ أعل والقرارات التخطيطية لبل

األموال العامة وفاعليتها  االرباح واعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار

  في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات اداء االقتصاد الوطني .
  

  -تمارس الشركة المهام والنشاطات اآلتية : -٣- المادة

ة    :أوًال ابلوات الكهربائي إنتاج وتسويق القابلوات واألسالك الكهربائية بأنواعها والق

ا      المبرومة وأسالك اللف المعزولة باألناميل ة بأنواعه اج االسالك الهاتفي وإنت

ن      وم بأنواعه م اج األلمني المختلفة والقابلوات الهاتفية المملوءة بالجلي  وإنت



ا   مر
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 )٥( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

ها أو   ة ألغراض كاله المختلف فتات بأش ب وش اطع وأنابي رطة ومق فائح واش ص

  لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات المعتمدة أو التي يتفق عليها .

دة  إنشاء وتطوير و :ثانيًا توسيع المصانع والخطوط اإلنتاجية بإقامة المشاريع الجدي

  او الخطوط المكملة للمصانع القائمة .

شراء واستيراد المواد والمعدات واألجهزة واآلليات واألدوات االحتياطية التي  :ثالثًا

يقتضيها نشاط الشركة وأي مستلزمات او مواد أخرى تدخل ضمن إنتاجها أو 

  راق وخارجه وفقًا للقانون .احتياجها داخل الع

  تسويق منتجات الشركة داخل العراق وخارجه . :رابعًا

ًا ة     :خامس ة والعربي ات العراقي ركات والمؤسس ع الش اركة م اهمة أو المش المس

   ٠واألجنبية لتنفيذ أعمال ذات عالقة باعمال الشركة

ًا ر    :سادس راءات االخت واع ب ع أن ع جمي ول وبي تعمال وقب راء واس ك وش اع تمل

ة ذات      رة الفني از والخب وق االمتي والعالمات التجارية والنماذج الصناعية وحق

ا    تعمالها وإيجاره ا واإلذن باس رف به ركة والتص اط الش ة بنش العالق

  .ستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركةوا
  

  الفصل الثاني

  مجلس اإلدارة
  

  يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من : :أوًال -٤-المادة 

  رئيسًا  .عام الشركة مدير .أ

) أربعة يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء ٤ب. (

ي     اص ف رة واالختص ن ذوي الخب ركة م ي الش كيالت ف التش

  .االمور المتعلقة بنشاطها

  

  

  أعضاء

  عضوين   .) أثنين ينتخبان من منتسبي الشركة٢جـ. (

رك٢( .د ارج الش ن خ رة واالختصاص م ن ذوي الخب ين م ة ) أثن

  .يختارهما الوزير وبمصادقة هيأة الراي

  

  عضوين

    



ا   مر
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 )٦( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

وزير    ٣للمجلس ( :ثانيًا ) ثالثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويسمي ال

  العضوين االخرين . 

ل      :ثالثًا ين أعضائه يحل مح ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من ب

  الرئيس عند غيابه . 

  ) ثالث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من أول اجتماع له .٣لس (مدة دورة المج :رابعًا

ًا ولى        :خامس س ، يت ررا للمجل ركة مق بي الش د منتس س اح يس المجل مي رئ                  يس

  :ما يأتي

ي       غ االعضاء بحضور الجلسات ف اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وتبلي

داد  محا  س واع يس المجل دده رئ ذي يح ان ال ان والمك اته الزم ر جلس ض

الغ         ا واب واردة حوله ات ال ة التوجيه وزارة ومتابع ى ال وتوقيعها وارسالها ال

قرارات المجلس الى تشكيالت الشركة المعنية عند حصول الموافقات الالزمة 

ر      رارات والمحاض الزم للق يف ال يم االرش ذها وتنظ ة تنفي أنها ومتابع ي ش ف

  العمل .واعداد المفاتحات الرسمية التي تقتضيها طبيعة 
  

اط من منتسبي الشركة ان      -٥-المادة  يشترط في من يرشح لعضوية المجلس والعضو االحتي

  يكون : 

  موظفًا على المالك الدائم . :أوًال

  عراقيا . :ثانيًا

  حاصال على شهادة الدراسة االعدادية في االقل . :ثالثًا

) ٣دة التقل عن () عشر سنوات بضمنها م١٠لديه خدمة وظيفية التقل عن ( :رابعًا

  ثالث سنوات في الشركة .

ًا الل (   :خامس باطية خ ة انض ب بعقوب ر معاق ى   ٥غي ابقة عل نوات الس س س ) الخم

  الترشيح . 

  غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . :سادسًا

  حسن السيرة والسلوك . :سابعًا
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   -تشكل بقرار من المجلس مايأتي : -٦-المادة 

وافر الضوابط        لجنة  :أوًال دقيق ت ولى ت س ، تت قبول طلبات الترشيح لعضوية المجل

د اعضائها    المطلوبة للقبول واإلعالن عن أسماء المرشحين على ان يكون اح

  من الموظفين القانونيين .

ًا ات :ثاني ى االنتخاب راف عل ة اإلش ي  لجن اب ف ة االنتخ ى عملي راف عل ولى اإلش ، تت

  ا من الموظفين القانونيين . المعامل على أن يكون احد أعضائه
  

  تكون اجراءات انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس ادارة الشركة وفقا لما يأتي :  -٧-المادة 

ر الشركة           :أوًال ي مق ه ف وم ذات ي الي ة الواحدة وف ة المرحل تجري االنتخابات بطريق

  والمعامل التابعة لها. 

ة عشر يوما في االقل من الموعد ) خمس١٥يعلن عن فتح باب الترشيح قبل ( :ثانيًا

  المحدد لالنتخاب عن طريق اإلعالن في لوحة اإلعالنات في مراكز االنتخاب .

ي    :ثالثًا تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس لجنة قبول طلبات الترشيح وتسجل واردا ف

  مراكز االنتخاب وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها وإعالن أسماء المرشحين . 

ل (  يغل :رابعًا د المحدد إلعالن أسماء        ٥ق باب الترشيح قب ن الموع ام م ) خمسة أي

  ) خمسة أيام من موعد االنتخاب .٥المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل(

للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين االعتراض لدى مدير  :خامسًا

سماء وعلى ) ثمان واربعين ساعة من تاريخ إعالن األ٤٨عام الشركة خالل (

  ) اربع وعشرين ساعة من تسجيله .٢٤المدير العام البت في الطلب خالل (

ًا رفة   :سادس ة المش ع اللجن ة بتواقي ة وموقع ة مختوم ب ورق راع بموج ري االقت يج

دائم  الك ال ى الم م عل ذين ه ركة ال وظفي الش ر م ق لغي ات واليح ى االنتخاب عل

  االشتراك في عملية االقتراع.  

ابعًا ون  :س ة    تك يس اللجن ن رئ مي ويعل دوام الرس ات ال الل اوق اب خ ة االنتخ عملي

ة      دأ عملي ام الحاضرين وتب المشرفة على االنتخابات انتهاء عملية االقتراع ام

  فرز االصوات من اللجنة المشرفة ولها ان تستعين بمن تراه من الحاضرين. 

ًا ال اال      :ثامن وية ح ائزين بالعض ماء الف رفة أس ة المش ن اللجن رز   تعل ن ف اء م نته

  االصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا" إحتياطا". 
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) اربع وعشرين ساعة الى ٢٤تقدم االعتراضات على نتائج االنتخاب خالل ( :تاسعًا

  ) ثمان واربعين ساعة .٤٨المدير العام الذي يتولى البت فيها خالل (
  

  احدة في االقل كل شهر بدعوة من رئيسه .  يجتمع مجلس االدارة مرة و :أوًال -٨-المادة 

يس            :ثانيًا ة عدد اعضائه بضمنهم رئ اد المجلس بحضور أغلبي ل نصاب انعق يكتم

اوت   رين واذا تس اء الحاض دد االعض ة ع رارات باغلبي ذ الق س وتتخ المجل

  االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

م يحضر اجتم       :ثالثًا د العضو مستقيًال اذا ل س ( يع ع ٤اع المجل ة    ) ارب رات متتالي م

  دون عذر مشروع .

ًا ن    :رابع اط م و االحتي رئيس العض دعو ال س االدارة ي ي مجل وية ف غرت عض اذا ش

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

  يمارس مجلس االدارة المهام االتية :   :أوًال -٩-المادة 

  يخضع لمصادقة الوزير :  اقرار مايلي و .أ

  الخطط والموازنة السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .  )١(

  الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة.  )٢(

  التوسعات لالقسام الفنية  أو انشاء خطوط انتاجية جديدة .  )٣(

  نظم حوافز االنتاج وتعد من ضمن كلفة االنتاج .   )٤(

ات  .ب رار االقتراح ي   اق ل ف وير العم ة وتط أنها تنمي ن ش ي م ات الت والدراس

اءة االداء وتطوير          ع كف ة لرف الشركة واستخدام االساليب والوسائل الحديث

  مهارات وقدرات المنتسبين .

  االشراف على مطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية . ـ.ج

ذليل ال    .د ي شأنها وت ي   متابعة نشاطات الشركة وتقديم التوصيات ف ات الت عقب

  تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .

ة المالحظ   ـ.ه ادي ومعالج ة االتح ة المالي وان الرقاب ارير دي ة تق ات متابع

  والمعوقات التي تواجه العمل .

عب   .و ام والش توى االقس كيالت بمس اء التش ج او الغ تحداث او دم راح اس اقت

  وفق مقتضيات الحاجة الفعلية .
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راح  .ز ال        اقت راض اعم ه الغ راق وخارج ل الع ركة داخ بي الش اد منتس ايف

  ومشاريع الشركة وبحسب االختصاص .

  تهيئة العناصر الفنية وتأمين مستلزماتها . .ح

تأمين ما تحتاجه الشركة من مواد ومكائن ومالكات وشراء المواد االولية  .ط

  واالحتياطية.

ى   .ي ول استقالتهم    تعيين الموظفين وانهاء خدمتهم واحالتهم عل التقاعد وقب

  وفقًا للقانون .

ب     .ك راقيين واالجان ين الع راء والمهندس رة والخب ب الخب تعانة بمكات االس

  بحسب متطلبات العمل بعد استحصال الموافقات الالزمة .

اريع    .ل من مش ددة ض ال مح از اعم انويين النج اولين الث ع المق د م التعاق

  الشركة.

  كة .اقتراح تعديل رأسمال الشر .م

ة    .ن ة واالجنبي فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقي

وفقًا للقانون وااليعاز بفتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب  

ى    ة عل ة والمالي ندات واالوراق التجاري كوك والس ر الص دار وتظهي واص

روض المص    ة  اختالف انواعها والحصول على التسهيالت والق رفية المختلف

  بضمان او بدونه .

ي    .س اهمة ف ق المس ن طري ة ع وائض النقدي تثمار الف ى اس ة عل الموافق

ي     ا ف اركة معه ة او المش ة واالجنبي ركات العربي اهمة والش ركات المس الش

  تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهداف الشركة ونشاطها وفقًا للقانون .

ة عن    اقتراح تمويل نشاط الشركة من المصارف وا .ع ة الوطني لشركات العام

  طريق االقتراض.

ة        .ف ات التجاري راع والعالم راءات االخت ع ب ل وبي راء وتحوي ك وش تمل

  والتصرف بها بما يضمن تحقيق اهداف الشركة .
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دد       .ص ائن والع ة للمك ر المنقول ة وغي وال المنقول ك االم ى تمل ة عل الموافق

ا واستئجارها وتسجيل     ا وايجاره ل وبيعه ي   ووسائط النق ها باسم الشركة ف

  الدوائر المختصة وفقًا للقانون .

الموافقة على اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة   .ق

  بها لغرض تطوير اعمال الشركة وتحقيق اهدافها .

  ثانيًا: للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة  .
  

  الفصل الثالث

  الهيكل اإلداري
  

ن             :أوًال -١٠-المادة  ل وم ي االق ة ف ة اولي ى شهادة جامعي ام حاصل عل دير ع يدير الشركة م

ى        رئيس االعل و ال انون . وه ا للق ين وفق اص ويع رة واالختص ذوي الخب

و        اطها وه يير نش ا وتس ة الدارته ال الالزم ع االعم وم بجمي ركة ويق للش

ذ بأشرا         ر بأسمه وتنف رارات واالوام ا وتصدر الق فه المسؤول عن اعماله

  وهو الذي يمثل الشركة او من يخوله امام المحاكم والجهات االخرى.

  -يمارس المدير العام المهام االتية : :ثانيًا

  تنفيذ قرارات مجلس االدارة ومتابعتها . .أ

دافها      .ب ق اه من تحقي ذي يض كل ال ا بالش ركة ومتابعته ؤون الش ادارة ش

ير اع    ن س س االدارة ع ى مجل لية ال ارير فص ع تق راح ورف ا ، واقت ماله

  الحلول والمعالجات للمعوقات واالخفاقات التي تعترض سبيلها .

اح      ـ.ج ة وحساب االرب اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامي

  والخسائر وعرضها على مجلس االدارة .

وضع الخطط الالزمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة  .د

  بكفاءة اقتصادية عالية .تنفيذ واجباتها 

ع           ـ.ه وال الشركة والتوقي ديها ام ودع ل ي ت ة الت تسمية المصارف الحكومي

ر الصكوك المحررة لصالحها      على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهي

  وله تخويل ذلك الى مدير القسم المالي للشركة .
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ة مج         .و د موافق ا بع ًا فيه ون الشركة طرف ي تك ود الت س  التوقيع على العق ل

  االدارة.

ركة     .ز وال الش ار الم راء وااليج ع والش ر البي ى محاض ادقة عل المص

  والعطاءات والدعوات الخاصة بأعمالها وفقًا للقانون .

ًا      .ح ذها وفق ة تنفي ركة ومتابع كيالت الش ة لتش ة الداخلي راح االنظم اقت

  للقانون .

رك       .ط ها الش ي تمارس طة الت نوية لالنش غيلية الس ط التش داد الخط ة اع

  ومتابعتها بعد اقرارها من مجلس االدارة .

د       .ي ب وتحدي راقيين واالجان ن الع ه م التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدمات

  اجورهم بعد موافقة مجلس االدارة وفقًا للقانون .

  اية مهام اخرى يكلف بها من مجلس االدارة . .ك

ًا ام حا :ثالث دير ع اون م وان مع ف بعن ام موظ دير الع اون الم هادة يع ى ش صل عل

، ة واالختصاص ويعين وفقًا للقانونجامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبر

دير       ه الم ا ل ي يخوله ام الت ويحل محل المدير العام عند غيابه ويمارس المه

  العام  . 

  -تتكون الشركة من التشكيالت االتية: -١١-المادة 

  قسم التخطيط. :أوًال

  لبشرية.قسم االدارة والموارد ا :ثانيًا

  قسم الشؤون المالية. :ثالثًا

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. :رابعًا

  قسم الشؤون القانونية. :خامسًا

  قسم الشؤون التجارية.  :سادسًا

  قسم التسويق. :سابعًا

  قسم االستثمار. :ثامنًا

  قسم المخازن. :تاسعًا

  قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي. :عاشرًا



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  قسم صيانة المباني والخدمات الصناعية. :عشرحادي 

  قسم السالمة المهنية والتفتيش الهندسي. :ثاني عشر

  قسم المعلومات.  :ثالث عشر

  القسم الفني. :ع عشرراب

  قسم البحث والتطوير. :خامس عشر

  قسم االعالم والعالقات العامة. :سادس عشر

  قسم التصاريح األمنية . :سابع عشر

  ت.اع القابلومصان :ثامن عشر

  مصانع االلمنيوم. :تاسع عشر

  قسم السيطرة النوعية. :عشرون
  

  -يتولى قسم التخطيط المهام اآلتية : :أوًال -١٢- المادة

اعداد الخطة االستثمارية لمشاريع الشركة ومراقبة نسب االنجاز ومتابعة  .أ

  .  الملفات االستثمارية بالتنسيق مع قسمي االستثمار والشؤون المالية 

ي          .ب ة ف ة الداخل ة الصيغ التركيبي ة السنوية ومراقب اعداد الخطط االنتاجي

  الطاقة االنتاجية وااللتزام بها .  

  اعداد التقارير االحصائية الخاصة باالنتاج . ـ.ج

  اعداد التقارير الدورية عن مشاريع الشركة ونشاطاتها وانجازاتها . .د

  لفنية لمشاريع الشركة .اعداد دراسة الجدوى االقتصادية وا ـ.ه

ي      .و ي ف د االلكترون تخدام البري ة باس ة االلكتروني ام الحوكم ق نظ تطبي

  المراسالت لرفع كفاءة االداء .

السيطرة على خزين المواد االولية المستخدمة في االنتاج بكميات كافية  .ز 

  ونوعية جيدة  ضمانا الستمرار العملية االنتاجية  .

  الوقود وتجهيزها .  وضع خطط استخدام   .ح

  -سم مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس الق :ثانيًا

  تخطيط انتاج القابلوات. .أ

  تخطيط انتاج االلمنيوم . .ب



ا   مر
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 )١٣( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  السيطرة على الخزين  . ـ.ج

  تخطيط الصيانة .  .د

  االحصاء والمعلومات .         ـ.ه
  

  -المهام اآلتية : يتولى قسم االدارة والموارد البشرية :أوًال -١٣- المادة

د   .أ ى التقاع ة عل ل واالحال ين والنق امالت التعي راء مع ات واج داد المالك اع

  وفقًا للقانون. 

  االشراف على نشاطات الشؤون االدارية للشركة. .ب

  تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في الشركة . ـ.ج

ة   تحديد االحتياجات من الموارد البشرية واعادة التأهيل وال .د  رويج القام ت

ة   مشاريع تنمية اعمال جديدة الستيعاب االيدي العاملة الزائدة عن الحاج

  الفعلية للشركة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص . 

  حفظ االضابير الشخصية للمنتسبين .    ـ.ه

  تأمين وسائط نقل المنتسبين من والى الشركة . .و

  -ب االتية :سم مهامه من خالل الشعيمارس الق :ثانيًا

  شؤون الموظفين . .أ

  التوظيف والمالك .  .ب

  تخطيط الموارد البشرية.  ـ.ج

  التقاعد. .د

  التدريب والتطوير. ـ.ه

  البيانات واألضابير الشخصية. .و

  الخدمات اإلدارية. .ز

  تنمية االعمال . .ح

  النقليات. .ط
  

  -يتولى قسم الشؤون المالية المهام اآلتية : :أوًال -١٤-المادة 

  اعداد الموازنتين التشغيلية واالستثمارية. .أ

  اجراء التسويات المالية وحفظ السجالت الحسابية .  .ب



ا   مر
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 )١٤( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  تطبيق النظام المحاسبي الموحد . ـ.ج

ازن       .د ات المخ نعة وفعالي ة والمص ة واالحتياطي واد االولي ة الم ة حرك متابع

  وتأشيرها.    

  صرف الرواتب واالجور .  ـ.ه

  اعداد جداول كلف المنتوجات.  .و

  اعداد السجالت االحصائية وحركة الموجودات الثابتة . .ز

  مطابقة كشوفات الجرد المستمر النهائي . .ح

  متابعة مبيعات المصانع وتدقيق مستويات البيع ومطابقتها . .ط

  .اعداد قيود المبيعات ومطابقة االيرادات شهريا  .ي

  تدقيق مبالغ العقود ومتابعة تنفيذها .  .ك

  تنظيم سندات الصرف والصكوك ومتابعتها.  .ل

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الموازنة . .أ

  حسابات التكاليف. .ب

  حسابات المخازن . ـ.ج

  حسابات المالية واالعتمادات . .د

  حسابات الخطة االستثمارية . ـ.ه

  سابات االصول .ح .و

  الرواتب. .ز
  

  -يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام اآلتية : :أوًال -١٥-المادة 

  تدقيق مستندات القبض والصرف والقيود . .أ

  متابعة أعمال لجان الجرد واالجراءات المتخذة في شأنها . .ب

ل       ـ.ج ة بعم ات المتعلق ة والتعليم وانين واالنظم ذ الق ة تنفي ة  مراقب الرقاب

  المالية .

ع   .د ة م ة اليومي ارف والمطابق ع المص هرية م ات الش از المطابق انج

  الصندوق .



ا   مر
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 )١٥( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  تدقيق العقود المبرمة من الشركة من النواحي المالية والحسابية . ـ.ه

  تدقيق استمارات الرواتب واالجور والمخصصات . .و

  تدقيق موازين المراجعة الشهرية . .ز

اوز  .ح ن التج الغ ع ولها    االب ة اص ركة وحماي وال الش ى ام ة عل ات الواقع

  وموجوداتها.

  اعداد تقارير شهرية عن  نشاطات الشركة ورفعها الى المدير العام . .ط

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  التدقيق الداخلي. .أ

  تدقيق العقود. .ب

  الرقابة . ـ.ج
  

  -ن القانونية المهام اآلتية :يتولى قسم الشؤو :أوًال -١٦-المادة 

  تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات االخرى .  .أ

  تنظيم العقود بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومتابعة تنفيذها . .ب

  ابداء المشورة القانونية في القضايا المحالة من الشركة وتشكيالتها. ـ.ج

  تصديق الكفاالت والتعهدات والعقود . .د

  عة االمالك واالراضي العائدة للشركة  .متاب ـ.ه

  المشاركة في اللجان التحقيقية .  .و

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  العقود واالستثمارات . .أ

  الدعاوى واالستمالكات . .ب

  العقارات  . ـ.ج
  

  -يتولى قسم الشؤون التجارية المهام اآلتية : :أوًال -١٧- المادة

تأمين احتياجات الشركة من المواد االولية والتكميلية واالجهزة والمعدات  .أ

  من داخل العراق و خارجه . 

ن        .ب ة م المواد االنتاجي ز الشركة ب االعالن عن المناقصات الخاصة بتجهي

  االسواق المحلية والخارجية . 



ا   مر
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 )١٦( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

وط   ـ.ج المواد او الخط ركة ب ز الش تيراد لتجهي ود االس ذ عق ة تنفي متابع

  نتاجية من االسواق الخارجية .اال

واق       .د ركات او االس ن الش المواد م ركة ب ز الش ود تجهي ذ عق ة تنفي متابع

  الداخلية. 

  خزن المواد واصدار االعتمادات المستندية . ـ.ه

  االشراف على مخازن الشركة من الناحية الفنية .  .و

   -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  شتريات الخارجية .الم .أ

  المشتريات الداخلية . .ب

  المناقصات والمزايدات  . ـ.ج

  مكتب بغداد . .د

  مكتب الفرات االوسط ومقره في محافظة النجف االشرف .  ـ.ه
  

  يتولى قسم التسويق المهام اآلتية : :أوًال -١٨- المادة

  تسويق منتجات الشركة.  .أ

  ارجية ذات العالقة بنشاط الشركة. المشاركة في المعارض الداخلية والخ .ب

  اعداد الخطط والبحوث التسويقية لمنتجات الشركة .  ـ.ج

متابعة اسعار السلع وبضائع السوق الداخلية المشابهة لمنتجات الشركة   .د

  واعداد جداول مقارنة لالسعار.

ة ذات         ـ.ه ر الدول ع دوائ ود التسويقية لمنتجات الشركة م متابعة تنفيذ العق

  قة.العال

  وضع خطة تصديرية لمنتجات الشركة من المواد القابلة للتصدير.  .و

  رصد التخصيصات المطلوبة للشركة ضمن ابواب الموازنة .  .ز

اتباع الوسائل الحديثة للترويج عن منتجات الشركة الغراض التصدير      .ح

  والتسجيل في الموقع االلكتروني .

ا    استحصال موافقة الوزير على تصدير الم   .ط واد والمنتجات المسموح به

  الى الخارج.  



ا   مر
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 )١٧( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  -سم مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس الق :ثانيًا

  ت .اتسويق انتاج القابلو .أ

  تسويق انتاج االلمنيوم.  .ب

  التصدير .  ـ.ج
  

  -يتولى قسم االستثمار المهام اآلتية : -١٩-المادة 

ذها  :أوًال ركة وتنفي ط االستثمارية للش داد الخط يط اع مي التخط ع قس يق م بالتنس

  والمالية .

  تهيئة الملفات االستثمارية لمصانع الشركة ومتابعتها . :ثانيًا

  .المساهمة في اعداد الدراسات االستثمارية لجذب المستثمرين للشركة  :ثالثًا

  االعالن عن الفرص االستثمارية  . :رابعًا

ي      المشاركة في فتح العروض ودراستها بالتنسيق  :خامسًا رة االستثمار ف ع دائ م

  الوزارة . 

  متابعة تنفيذ العقود االستثمارية. :سادسًا
  

  -يتولى قسم المخازن المهام اآلتية : :أوًال -٢٠-المادة 

واد   .أ ى الم اظ عل من الحف ا يض ة بم إلدارة المخزني ة ل ط الفاعل ع الخط وض

  .المخزونة وتوحيد مواقعها بحسب أنواعها والتصنيف المعتمد 

ى  إد .ب رض السيطرة عل بة لغ ام الحاس ي نظ ة ف واد المخزن وائم الم ال ق خ

  الخزين .

اء   ـ.ج ي أثن اهزة ف ات الج ة والمساعدة والمنتج واد االولي ى الم اظ عل الحف

  تخزينها وتسليمها وتهيئة ظروف الخزن المالئمة.

تج       .د اج والمن ة والمساعدة ومستلزمات اإلنت التأكد من تمييز المواد األولي

  في مخازن الشركة .  النهائي

متابعة السيطرة على الرصيد المخزني وكيفية االحتفاظ بالخزين وكيفية  ـ.ه

  تداول وإدارة المواد المخزنية بما يؤمن الحفاظ والسيطرة عليها.

  اختيار الموقع المناسب للتخزين والتنظيم الداخلي ومركزية التخزين . .و

  التحقق من توافر شروط التخزين .  .ز



ا   مر
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 )١٨( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  تدقيق كميات المواد األولية المتوفرة في المخازن كمًا ونوعًا . .ح

ائن     .ط ى الزب ة إل ات المطلوب اهزة والكمي ات الج ل المنتج ليم وتحمي تس

  وبحسب قوائم البيع الواردة مع التأكد من استكمال الوثائق الخاصة بذلك.

تندات    .ي ب مس ة بموج واد المخزني ال الم رف وإدخ ى ص ادقة عل المص

  وفقًا للقانون .أصولية 

رد         .ك ات الج ام بعملي ع القي م م كل دائ ازن بش ودات المخ ن موج د م التأك

  الدوري.

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين: :ثانيًا

  ت.امخازن القابلو .أ

  مخازن االلمنيوم. .ب
  

  -اآلتية :يتولى قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي المهام  :أوًال -٢١-المادة 

وظفي    .أ اءة م ادة كف ة لزي فات العالمي اليب والمواص دث االس ق اح تطبي

  الشركة وتحسين مهاراتهم .  

   ٠أدارة وثائق الجودة  .ب

   ٠التدقيق والمراجعة الداخلية للمعامل  ـ.ج

   ٠القيام بعمليات  القياس والتحليل والتحسين لمنتجات الشركة  .د

هادة ا  ـ.ه ى ش ول عل عي للحص ن  الس ا م مان االداء وغيره ودة وض لج

  الشهادات المعترف بها عالميًا . 

  المحافظة على شهادة االيزو الممنوحة للشركة  .  .و

  -: لقسم مهامه من خالل الشعب االتيةيمارس ا :ثانيًا

  ادارة الوثائق. .أ

  التدقيق والمراجعة الداخلية. .ب

  القياس والتحليل والتحسين. ـ.ج
  

  -يتولى قسم صيانة المباني والخدمات الصناعية المهام اآلتية  : :أوًال -٢٢-المادة 

ي المصانع      .أ ة ف ة اإلنتاجي تأمين الخدمات الفنية المطلوبة الستمرار العملي

  وتأمين المواد واألجهزة والمستلزمات األخرى .



ا   مر
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 )١٩( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  .األشراف والمتابعة لتشغيل مشروع الماء الموحد وتوفير احتياجاته  .ب

  -س القسم مهامه من خالل الشعب االتية :يمار :ثانيًا

  المحطات الكهربائية. .أ

  مشروع الماء الموحد.  .ب

  الخدمات والقوى / قابلوات. ـ.ج 

  الخدمات والقوى /ألمنيوم. .د 

  التبريد والجلرات. ـ.ه

  محطة التوليد الكهربائية. .و

  اآلليات. .ز

  صيانة المباني . .ح
  

  -السالمة المهنية والتفتيش الهندسي المهام اآلتية :يتولى قسم  :أوًال -٢٣-المادة 

ى         .أ يطرة عل بين والس ة للمنتس المة المهني ات الس ة متطلب د ومتابع تحدي

  المحددات البيئية المطلوبة.

  متابعة فحص المكائن والمعدات الخاضعة للتفتيش الهندسي . .ب

المة لل ـ.ج تلزمات الس ة مس اء وكاف ائل االطف تمر لوس ص المس اني الفح مب

  والمسقفات وتقديم التوصيات المناسبة للحفاظ عليها من مخاطر الحريق.

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  السالمة المهنية . .أ

  التفتيش الهندسي. .ب

  الطبابة. ـ.ج
  

  -يتولى قسم المعلومات المهام االتية : :أوًال -٢٤-المادة 

  الخاصة بأعمال الشركة.حفظ األنظمة والبرامج  .أ

  صيانة الحاسبات واألجهزة الخاصة بالشركة. .ب

ة        ـ.ج  ة المتعلق الت الخارجي ت والمراس بكة االنترني ى ش راف عل اإلش

  بالمناقصات عن طريق موقع الشركة .



ا   مر
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 )٢٠( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

ط األقسام بالشبكة        .د ي الشركة ورب ات ف دراسة تطوير تكنولوجيا المعلوم

  المركزية للمعلومات .

  لبرامج للحاسبات الخاصة باقسام الشركة وصيانة الحاسبات.تنصيب ا ـ.ه

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: :ثانيًا

  البرمجة واالنترنت. .أ

  النظم والتشغيل. .ب

  الصيانة. ـ.ج
  

ادة  ا     :أوًال -٢٥-الم ة وفق ر النمطي ات غي نيع المنتج ة تص ة امكاني ي دراس م الفن ولى القس يت

اء   ات. واعط ابلو    للطلب انع الق مي مص ورة لقس رأي والمش انع  اال ت ومص

  االلمنيوم فيما يخص المسائل الفنية.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: :ثانيًا

  ت.اتكنولوجيا القابلو .أ

  تكنولوجيا االلمنيوم . .ب

  التصنيع المحلي. ـ.ج
  

  يتولى قسم البحث والتطوير المهام االتية: :أوًال -٢٦-المادة 

دائل     .أ اد الب ة وايج ة االنتاجي دم العملي ي تخ ات الت وث والدراس داد البح اع

  المحلية للمواد الداخلة في االنتاج .

يغ        .ب ة والص واد االولي ناعية للم ات الص ن المخلف تفادة م ز االس تعزي

  التركيبية والقياسية للمنتجات.

دات السيطرة ال       ـ.ج ل وح ايرة وعم اس والمع زة القي ة  متابعة دقة اجه نوعي

  في المصانع.

  تطوير المنتجات القائمة وادخال منتجات جديدة . .د

ل        ـ.ه ع العم ة لمواق ى التحتي املين وتحسين البن نشر الوعي البيئي لدى الع

  وتطوير الواقع البيئي لمعامل الشركة  . 

ع   .و استخدام وسائل القياس للوقوف على مدى تلوث البيئة المحيطة بمواق

  العمل. 



ا   مر
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 )٢١( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  الدراسة الجيولوجية لمواقع المواد االولية الداخلة في االنتاج .اجراء  .ز

  متابعة عقود استثمار المقالع .  .ح

  يمارس القسم مهامه من خالل شعبة الدراسات والمتابعة. :انيًاث
  

  -يتولى قسم االعالم والعالقات العامة المهام اآلتية : :أوًال -٢٧-المادة 

ة ا  .أ ارير االعالمي داد التق ة   اع اريعها الحالي ركة ومش طة الش ة بأنش لخاص

  والمستقبلية .

  تهيئة مستلزمات اقامة الندوات والمؤتمرات واالحتفاليات والمعارض .  .ب

  اصدار المطبوعات الدعائية واالعالمية عن منتجات الشركة . ـ.ج

  استقبال الوفود االعالمية . .د

  ليها.متابعة الشكاوى المنشورة في الصحف واإلجابة ع ـ.ه

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: :ثانيًا

  االعالم.  .أ

  العالقات وشؤون المواطنين . .ب
  

  -يتولى قسم التصاريح االمنية المهام االتية: :أوًال -٢٨- المادة

دها       .أ ركة وتوحي بي الش ع منتس ة لجمي اريح األمني تمارة التص از أس انج

  لتصاريح والمعلومات .وأرسالها الى المكتب الوطني ل

ة   .ب تنظيم الهويات الخاصة بمنتسبي الشركة والمراجعين والعجالت الداخل

  لمواقع العمل.

أمين الشركة          ـ.ج ة بت ة الشركة لوضع الخطط الكفيل وة حماي التنسيق مع ق

  من االختراقات االمنية. 

  االشتراك في اللجان ذات الطابع االمني .  .د

ة احتياجات الم ـ.ه ل دراس المة الصناعية والعم ن مستلزمات الس صانع م

  على توفيرها. 

  -يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الحماية . .أ
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 )٢٢( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة داخلية

  التصاريح. .ب

  الكاميرات . ـ.ج
  

  -يتولى قسم مصانع القابلوات المهام اآلتية : :أوًال -٢٩-المادة 

الجهزة والمعدات وديمومة استغالل الطاقات المتاحة للمصانع والمكائن وا .أ

  عملها.

ا   .ب ا وتهيئته ة له يانة الدوري رامج الص ذ ب انع وتنفي ى المص راف عل االش

  للعمل .

  المشاركة في تحديد المالكات المطلوبة لتشغيل المصانع . ـ.ج

ة       .د ام المختص ع االقس يق م ة بالتنس وط االنتاجي تحداث الخط وير واس تط

  اج.االخرى لزيادة وتحسين نوعية االنت

ا بمستوى      :ثانيًا ل منه ون ك يمارس القسم مهامه من خالل التشكيالت التالية ويك

  شعبة:

  مصنع القابلو الكهربائي.  .أ

  مصنع أسالك اللف. .ب

  مصنع القابلوات المعلقة.   ـ.ج 

  مصنع أسالك الميدان. .د

  مصنع األسالك المنزلية. ـ.ه

  مصنع قابلو السيطرة. .و

  ية. مصنع البكرات الخشب .ز

  مصنع القابلو الهاتفي المملوء بالجلي. .ح

  ورشة القابلوات . .ط

  ورشة التعبئة والتغليف . .ي

  ورشة الصيانة الكهربائية وااللكترونية. .ك
  

  يتولى قسم مصانع االلمنيوم المهام اآلتية : :أوًال -٣٠-المادة 

وديمومة  استغالل الطاقات المتاحة للمصانع والمكائن واالجهزة والمعدات .أ

  عملها.
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 أنظمة داخلية

رامج      .ب ذ ب ا وتنفي ة اداء عمله ورش ومتابع انع وال ى المص راف عل االش

  الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل .

  المشاركة في تحديد المالكات المطلوبة لتشغيل المصانع. ـ.ج

ة       .د ام المختص ع االقس يق م ة بالتنس وط االنتاجي تحداث الخط وير واس تط

  وعية االنتاج.االخرى لزيادة وتحسين ن

ا بمستوى      :ثانيًا ل منه ون ك يمارس القسم مهامه من خالل التشكيالت التالية ويك

  شعبة:

  مصنع السباكة.  .أ

  مصنع الدرفلة. .ب

  مصنع البثق. ـ.ج

  . وينمصنع األكسدة والتل .د

  ورشة األثاث. ـ.ه

  ورشة القوالب والتصاميم. .و

  ورشة األلمنيوم المركزية . .ز

  انة الكهربائية وااللكترونية.ورشة الصي .ح
  

  -يتولى قسم السيطرة النوعية المهام اآلتية : :أوًال -٣١-المادة 

ول   .أ إعداد التقارير الدورية عن النوعية لجميع مراحل اإلنتاج ووضع الحل

  والمقترحات لمعالجة المشاكل واالنحرافات النوعية.

ي      .ب ة ف واد الداخل ي الم ف ف ب التل ل نس ة تقلي ة  متابع ات اإلنتاجي العملي

  باستخدام المعالجات الالزمة لتالفي تلك الحالة .

ار    ـ.ج ص واالختب رق الفح ق ط د وتوثي واد التعبئ  (تحدي ة وم واد أولي ة م

ف نيع ،والتغلي اء التص تج اثن ائي ،من تج نه ع  )من ادر والمراج والمص

  المعتمدة لذلك واإلشراف على آلية تطبيقها .

  ة ودقة األجهزة المختبرية .التحقق الدوري من معاير .د

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: :ثانيًا

  السيطرة النوعية لمصانع القابلوات. .أ
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 أنظمة داخلية

  السيطرة النوعية لمصانع األلمنيوم . .ب

  المختبرات. ـ.ج

  المعايرة والقياس. .د

ام   )١١يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في المادة ( :أوًال -٣٢- المادة من هذا النظ

ة         ى شهادة جامعي ل حاصل عل ي االق ة) ف الداخلي موظف في الدرجة (الثالث

  اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص .

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

ن ذوي       دبلوم وم هادة ال ى ش ل عل ل حاص ي االق ة) ف ة (الخامس ي الدرج ف

  رة واالختصاص.الخب
  

  الفصل الرابع

  االحكام الختامية
  

  تخضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي. -٣٣-المادة 
  

ادة  م (    -٣٤-الم ية رق ناعات الهندس ة للص ركة أور العام داخلي لش ام ال ى النظ           ) ٦يلغ

  .١٩٩٨لسنة 
  

  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ينفذ هذا النظام الداخلي -٣٥-المادة 

  

  المهندس

  أ. د. خالد بتال النجم

  وزير الصناعة والمعادن
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 تعليمات

ادة (   ٥استنادا الى احكام البند (ثالثًا) من المادة (   ًا) من الم ن  ١١) والبندين (ثانيًا) و(ثالث ) م

  . ٢٠١٦) لسنة ٣٧قانون الحفاظ على الوثائق رقم (

  -اصدرنا التعليمات االتية :
  

  ٢٠٢٢) لسنة ٢رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق في وزارة التربية
  

     -التربية اللجنتين األتيتين: ارةتشكل في وز -١-المادة 

  .اللجنة الرئيسة : أوًال

  .اللجنة الفرعية  :ثانيًا
  

ة           :أوًال -٢-المادة  ام للشؤون اإلداري دير الع ائق برئاسة الم ظ الوث ة الرئيسة لحف تتألف اللجن

ن         ل م ن ك ة ع ة الثالث ن الدرج نهم ع ة اي م ل درج ين ال تق وية ممثل وعض

  -االقسام والجهات االتية:

  قسم الشؤون القانونية . .أ

  قسم التخطيط  . .ب

  قسم الرقابة والتدقيق . ـ.ج

  قسم حسابات الصرف . .د

  ممثل عن دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة والسياحة واآلثار. ـ.ه
  

داول           :ثانيًا داد ج ا واع د اجتماعاته نظم مواعي ة ي يس اللجن اره رئ رر يخت للجنة مق

  ومتابعة  اعمالها . اعمالها وتدوين محاضرها
  

  تمارس اللجنة المهام االتية :   :ثالثًا
  

وير   .أ ة وتط ة واإللكتروني ائق الورقي ى الوث اظ عل ة للحف ط الكفيل ع الخط وض

  العمل بها .

ة     .ب ات دوري د اجتماع ة وعق ان الفرعي ل اللج ى عم راف عل ه واإلش التوجي

  معها لتنسيق وتنظيم العمل .
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 تعليمات

ائق     متابعة التزام تشكيالت ـ.ج ق بالوث ا يتعل الوزارة بتنفيذ هذه التعليمات فيم

  العائدة لها.

رار         .د اذ الق ا واتخ دوائر ومراجعته ة لل ان الفرعي يات اللج ي توص ر ف النظ

  المناسب في شانها .

وضع األسس والمعايير الخاصة بفرز الوثائق وبحسب التصنيف السنوي   ـ.ه

  لها .

ظ  اعداد برنامج دوري لتدريب الموظفين  .و العاملين في نطاق االرشفة والحف

ا     ــبالتنسيق مع دار الكتب والوثائق  ام بأعماله ائق للقي المركز الوطني للوث

  وفق القانون.

ي     .ز ات ف ة المعلوم وير االداري وتقني وطني للتط ز ال ع المرك يق م التنس

  المسائل المتعلقة بتطبيق هذه التعليمات .

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

  الضرورية لحماية الوثائق.   
  

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

   -عليها وتعد محضرا في كل اجتماع يتضمن ما يأتي :

  ملخصًا بالقضايا المعروضة عليها . .أ

  روضة عليها .قرارات اللجنة في شأن المواضيع المع .ب

  الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق. ـ.ج

  الدوائر واالقسام التي تتولى تنفيذ قراراتها او توصياتها واالشارة اليها . .د
  

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

  رئيس.باالغلبية وفي حالة تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه ال
  

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة الوزير . :سادسًا
  

ادة   ام او            :أوًال -٣-الم دير الع رة برئاسة الم ل دائ ي ك ائق ف ظ الوث ة لحف ة الفرعي ألف اللجن تت

ل  ين ال تق ه وعضوية ممثل ة معاون ن الدرج نهم ع ل م ةك ة (الرابع ي درج ) ف

  االقل عن اقسام الدائرة .
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 تعليمات

  

    -اللجنة المهام االتية : تمارس :ثانيًا
  

ا         .أ ا وفق دائرة وفروعه ي ال ة ف ائق المتداول االشراف على حفظ وصيانة الوث

  لألساليب واالصول المتبعة في الحفظ المنصوص عليها في هذه التعليمات.

  متابعة وضع الرموز واالرقام الخاصة بالملفات والسجالت . .ب

  ئق المحفوظة .االشراف على مسك سجل بمحتويات الوثا ـ.ج

  تصنيف الوثائق وتقييمها وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات . .د

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

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

  تعديلها.

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

تدقيقها ورفعها الى اللجنة الرئيسة للمصادقة عليها واتخاذ القرار المناسب  

  في شأنها .

ى   .ز انشاء قاعدة بيانات على جهاز الحاسوب لمتابعة التغيرات التي تطرأ عل

ة واحصائية يسهل الرجوع          وائم بياني ا ضمن ق دائرة وجرده الوثائق في ال

  اليها.

تقديم التوصية بحفظ أو إتالف الوثائق المحفوظة بعد مرور المدة المحددة  .ح

ة           ة الرئيس ى اللجن ا ال ات ورفعه ذه التعليم ة به داول المرافق ي الج ا ف له

  لمراجعتها والبت في شانها.

  االشراف على رزم الملفات والسجالت وتهيئتها للترحيل للجهات المعنية . .ط
  

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

  عليها .
  

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

  العام للدائرة  لغرض المصادقة عليها .

تم       .ب ة ي ة والثاني يف اللجن ي ارش ى ف لية االول ر االص خ المحاض ظ نس تحف

لرئيسة والثالثة ترسل الى دار الكتب والوثائق الوطنية ارسالها الى  اللجنة ا

  ويتم ارشفتها الكترونيا للحفاظ عليها .
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 )٢٨( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة اللجنة الرئيسة . .ـج
  

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

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

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

  بهذه التعليمات .
  

اً  ًا              :ثاني دة المحددة وفق اء الم د انته ا بع ل منه ف اصل ك ي تصور ويتل ائق الت الوث

  ) المرافق بهذه التعليمات. ٢للجدول رقم (
  

ر ويتلف اصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب االحتفاظ الوثائق التي ال تصو :ثالثًا

  ) المرافق بهذه التعليمات .٣بها وفقا للجدول رقم (
  

  -تلتزم دوائر الوزارة وتشكيالتها بما يأتي : -٥-المادة 
  

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

  عية .والتغييرات البيئية والطبي
  

ًا ى     :ثاني ديمها ال ا وتق ائق او اتالفه يم الوث ة لتقي اذج المطلوب وائم والنم يم الق تنظ

ع  ائق المزم من الوث رض تتض ذا الغ د له تمارة تع ب اس ة بموج ة الفرعي اللجن

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

  ضرورية .
  

والسجالت التي انتهت مدة حفظها او العمل بها وفق تهيئة الملفات والوثائق  :ثالثًا

  الجداول المرافقة بهذه التعليمات لغرض اتخاذ مايلزم في شأنها.
  

  رزم الملفات والوثائق وترحيلها بعد وضع القوائم عليها . :رابعًا
  

ا    :خامسًا ل به تداول الوثائق بشكل رسمي وااللتزام بكتمان مضامينها وعدم التعام

  ر القانوني .خارج االطا
  

أجهزة التصوير المصغر      :وًالأ -٦-المادة  للجان المشكلة بموجب هذه التعليمات ان تستعين ب

ة      دات الفني زة والمع ن االجه او الماسح الضوئي او الحاسوب االلي وغيرها م

  -مع مراعاة ما يأتي :
  



ا   مر
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 )٢٩( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

لى ان يكون التصوير بصورتين في االقل يتم اعتمادهما بعد فحصهما فنيًا ع .أ

  ان تحفظ احداهما في مكان آمن .

ًا   .ب ل ووفق ة العم ب حاج ور وبحس دة ص ى ع لية ال خة االص ور النس ان تص

  لمتطلبات نظام الحفظ وتداول الوثائق المطبق في الوزارة وتشكيالتها .

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

  ة . وصالحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخي
  

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

  -يراعى عند تداول الوثائق الكترونيا بين تشكيالت الوزارة ما يأتي : -٧-المادة 
  

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

  قة .الكتروني ملحق او مرتبط بالوثي
  

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

  تتضمنه من معلومات وبيانات . 
  

د صدرت من شخص       :ثالثًا ائق ق التأكد من اجراءات الحفظ ، والتحقق من ان الوث

ظ           ي ارسال او حف ات أو ف ي المحتوي ديل ف أ او تع محدد والكشف عن اي خط

ائق م  ات او الوث وز او كلم اهج حسابية او رم راء يستخدم من ن خالل اي أج

  ارقام تعريفية او تشفير او اجراءات او اقرار بالتسلم وغيرها من الوسائل .
  

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

  االتالف.
  

ات         :ثانيًا وق وااللتزام ع الحق ن ان جمي د م تم التأك الم ي ال يجوز اتالف اي وثيقة م

  المتعلقة بها قد نفذت بالكامل او انتهت قانونًا.
  

ة        -٩-المادة  ر الدول ي دوائ ة ف ائق المالي ى الوث يطبق على الوثائق المالية تعليمات الحفاظ عل

  . ٢٠٢١) لسنة ٣والقطاع العام رقم (
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

ادة   ودع -١٠-الم ة      ت ة التاريخي ائق ذات االهمي ة اصول الوث ائق الوطني ب والوث دى دار الكت                ل

  او التراثية بقرار من اللجنة الرئيسة وبمصادقة الوزير عليها  .
  

  

ادة  م (  -١١-الم ائق رق ى الوث اظ عل ات الحف ى تعليم نة ١تلغ ات  ١٩٨٦) لس ة بالتعليم    المعدل

  .١٩٨٧) لسنة ٢عدد (
  

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

  

  د. ابراهيم نامس الجبوري

  وزير التربية
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 )٣١( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

 )١جدول رقم (

  الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
  

 الوثائق المتعلقة بالمراسيم الجمهورية  . .١

 قرارات مجلس الوزراء . .٢

 توجيهات االمانة العامة لمجلس الوزراء . .٣

 راسالت جهاز االمن الوطني والمخابرات.م .٤

 القوانين واالنظمة والتعليمات والمناشير. .٥

 جريدة الوقائع العراقية . .٦

 ت مجلس قيادة الثورة (المنحل) .اقرار .٧

 المعاهدات واالتفاقيات والبروتوكوالت والمؤتمرات والوثائق الملحقة بها . .٨

 مجلس النواب . التعاميم الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء و .٩

 االضابير الشخصية للموظفين . .١٠

 بات السرية (القلم السري ) .طالمخا .١١

 قرارات مجلس الدولة . .١٢

 محاضر وقوائم اتالف االوراق الرسمية . .١٣

 سجالت مالك موظفي الوزارة والمديريات العامة للتربية . .١٤

 بيانات التخطيط التربوي . .١٥

 خصية .الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية واالحوال الش .١٦

 قرارات مجلس االدارة لشركة النهرين العامة لطباعة وانتاج المستلزمات التربوية . .١٧

 معامالت االجازات الدراسية والبعثات والزماالت الدراسية . .١٨

 مشاريع القوانين . .١٩

 سجل االثاث واللوازم . .٢٠

 محاضر شطب الموجودات . .٢١

 تقارير ديوان الرقابة المالية . .٢٢

 التقارير التدقيقية . .٢٣
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 )٣٢( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

 ارير هيئة النزاهة .تق .٢٤

 معامالت االيجار واالستئجار. .٢٥

 سندات االدخال واالخراج المخزني . .٢٦

 سجل الطلبة . .٢٧

 سجل االحصاء المدرسي . .٢٨

 استمارة الجرد الخاصة بالتعليم االلزامي للتالميذ المشمولين بااللتحاق في المدارس . .٢٩

 .استمارة السجل العقاري (سند الملكية) وخارطة ومرتسم العقارات  .٣٠

 المعامالت الخاصة بالتجاوزات . .٣١

 محاضر لجان طبع الكتب المدرسية والقرطاسية وتأليف الكتب . .٣٢

 ملفات المدارس العراقية في الخارج . .٣٣

 قرارات صندوق التربية المركزي وكل ما يتعلق بها . .٣٤

 الكفاالت والتعهدات بانواعها . .٣٥

 سجل اللوازم المدرسية والرياضية والكشفية . .٣٦

 المشتريات .مراسالت لجان  .٣٧

 العقود ومحاضر الفتح والتحليل واولياتها كافة . .٣٨

 التقارير العلمية والفنية واضابير المشاريع . .٣٩

 سجالت القيد العام . .٤٠

 نتائج االمتحانات العامة. .٤١

 المناقصات والمزايدات . .٤٢

 التبليغات . .٤٣
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 )٣٣( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  )٢جدول رقم (

  الوثائق التي تصور ويتلف اصل كل منها
  

 زمنية لإلتالفالمدة ال نوع الوثيقة ت

 ) خمس سنوات من تاريخ اعدادها.٥( قرارات هيئة الرأي. .١

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥( عها واضابيرها.اقرارات المحاكم الجزائية والمدنية بانو .٢

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥( محاضر اللجان التحقيقية. .٣

  مس سنوات من تاريخ اعدادها.) خ٥( دفاتر وسجالت الصادرة والواردة. .٤

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥( الصالحيات. .٥

والت ومحاضر      .٦ ة والبروتوك ات الدولي مخاطبات تنفيذ االتفاقي

 اللجان العراقية المشتركة.

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥(

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥( االعمامات. .٧

 ) سنه واحدة من تاريخ صدورها.١( طلبات المواطنين . .٨

 .) عشر سنوات من تاريخ صدورها١٠( معامالت بيع السيارات الحكومية. .٩

 .) سنة واحدة من تاريخ صدورها١( .سجل المكتبة واعارة الكتب .١٠

  .) سنة واحدة من تاريخ اعدادها١( .سجل الدرجات المدرسية .١١

  .ة من تاريخ اعدادها) سنة واحد١( .سجل زيارات المدارس .١٢

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥( محاضر االجتماع الخاصة باالستثمار. .١٣

 ) ثالث سنوات من تاريخ صدورها.٣( التقارير الشهرية والفصلية. .١٤

  ) ثالث سنوات من تاريخ صدورها.٣( محاضر اجتماع خلية االزمة. .١٥

 واحدة من تاريخ االعتراض عليها.  ) سنة١( نتائج االمتحانات المدرسية. .١٦

ة  .١٧ ة والمالي الحيات االداري ة بالص ة الخاص ر الوزاري االوام

  والقانونية والفنية.

  ) خمس سنوات من تاريخ صدورها.٥(

  



ا   مر
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 )٣٤( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  

  )٣جدول رقم (

  الوثائق التي ال تصور ويتلف اصل كل منها
  

  

 المدة الزمنية لإلتالف نوع الوثيقة ت

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها .٥( زير.مراسالت مكتب الو .١

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها .٥( مراسالت مكاتب السادة الوكالء والمستشارين. .٢

ة     .٣ وق الفني از والحق وق االمتي ة وحق وق الملكي حق

 والمدنية.

 ) عشر سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. ١٠(

 من تاريخ صدورها .  ) ثالث سنوات٣( مراسالت الوفود والدعوات. .٤

  ) ثالث سنوات من تاريخ صدورها .٣( مراسالت االيفاد خارج العراق. .٥

 ) سنة واحدة من تاريخ انتهاء صالحيتها .١( الهويات والباجات . .٦

  ) خمس سنوات من تاريخ صدورها .٥( االوامر الخاصة بالدورات التدريبية والندوات. .٧

 ) خمس سنوات من تاريخ غلقها .٥( للبريد. ةسجالت الذم .٨

 ) خمس سنوات من تاريخ صدورها .٥( اوامر اللجان الداخلية وما في حكمها. .٩

 ) خمس سنوات من تاريخ غلقه . ٥( سجل زيارات المشرفين التربويين واالختصاصيين. .١٠

 ) خمس سنوات من تاريخ غلقه . ٥( سجل االجتماعات وما في حكمه. .١١

  ) خمس سنوات من تاريخ غلقه . ٥(  تماع مجلس  المدرسين.سجل اج .١٢

  ) خمس سنوات من تاريخ غلقه .٥(  سجل لجنة انضباط الطلبة. .١٣

  ) خمس سنوات من تاريخ غلقه . ٥(  سجل الحوانيت المدرسية. .١٤

  ) خمس سنوات من تاريخ غلقه .٥(  سجل لوازم التربية الفنية. .١٥

  ) خمس سنوات من تاريخ صدورها . ٥(  فين التربوي واالختصاصي.اوامر الترشيح لالشرا .١٦

  ) سنة واحدة من تاريخ تنظيمه . ١(  الملف الدوار. .١٧
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 )٣٥( ١٦/١/٢٠٢٣                      ٤٧٠٣العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

  ) سنة واحدة من تاريخ صدورها .١(  اوراق الصحة المدرسية. .١٨

  ) سنة واحدة من تاريخ صدورها .١(  جداول توزيع الحصص للمدرسين والمعلمين. .١٩

  ) سنة واحدة من تاريخ صدورها .١(  محاضر مجالس االباء والمعلمين.مقررات و .٢٠

  ) سنة واحدة من تاريخ غلقها . ١(  سجالت دوام الموظفين (البصمة) . .٢١

  ) ستة اشهر من تاريخ االعتراض .٦(  الدفاتر االمتحانية للطلبة (الدور االول والثاني). .٢٢

اريع واالعم   .٢٣ فات للمش رائط والمواص ر الخ ال غي

  المنفذة والعطاءات غير المستوفية.

ذ   ٥( دء بتنفي اريخ الب ن ت نوات م س س ) خم

  المشروع من عدمه .

  ) خمس سنوات من تاريخ اعتمادها .٥(  العروض والكتالوكات. .٢٤

ة   .٢٥ دوات الدوري المؤتمرات والن ة ب ات الخاص المطبوع

ات      تثناء المطبوع ترات (باس ة والبوس ر الدوري وغي

  لمرجعية ).العلمية ا

  بعد انتفاء الحاجة منها .

رض     ٥(  النصوص المسرحية . .٢٦ اريخ الع ن ت نوات م س س ) خم

  المسرحي .
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