
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٧٠٠  

  

 

 ) م ام رق نة ٤نظ ابيين  ٢٠٢٢) لس وال االره د ام ام تجمي ديل االول لنظ              "التع

م  نة ٥(رق وزراء "  ٢٠١٦) لس س ال رار مجل ادر بق م ( الص                 ) ٣٢٢رق

  .٢٠٢٢لسنة 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ٤٤) و(٤٣مراسيم جمهورية رقم .     

 رار ص ا  ق ة العلي ة االتحادي ن المحكم م (ادر ع ة/٢٣٠رق                     )٢٠٢٢/اتحادي

 . ٣٠/١١/٢٠٢٢في 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم. 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١تعليمات الحفاظ على الوثائق في مؤسسة الشهداء رقم. 

  ٢٠٢٢) لسنة ١٩والسياحة واالثار رقم (بيان صادر عن وزارة الثقافة .  
  
  

  ونوالست رابعةة الالسن  م ٢٠٢٢ كانون االول ١٩/ـه١٤٤٤  ىجمادى االول ٢٥  ٤٧٠٠ العدد                 

٤٧٠٠١٤٤٤ یهكهمجهمادی  ٢٥ یهكهمكانوونی ١٩٢٠٢٢وارەمينچ  



ا   مر

 

                                             
  الفهرس

 

 

                     

  
  

    

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    انظمة   

   التعديل االول لنظام تجميد اموال االرهابيين  ٤

             الصادر بقرار مجلس الوزراء ٢٠١٦لسنة  )٥( رقم

  ٢٠٢٢) لسنة ٣٢٢رقم (

١  

    مراسيم جمهورية  

تعيين السيد عادل مصطفى كامل الكردي سفيرًا مقيمًا   ٤٣

العراق لدى  ومفوضًا فوق العادة لجمهورية

  الجمهورية البرتغالية

٤  

تعيين السيد سيوان صابر مصطفى بارزاني سفيرًا   ٤٤

غير مقيم ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى 

  جمهورية سان مارينو ومقيمًا في روما

٥  

    قـرارات  

  ٦  صادر عن المحكمة االتحادية العليا    ٢٠٢٢/اتحادية/٢٣٠

    أنظمة داخلية   

  ١٩  النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات  ١

    تعليمات   

  ٢٦  الحفاظ على الوثائق في مؤسسة الشهداء  ١

    بيانات  

  ٣٤  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واالثار  ١٩

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  قرارات

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠٢٢) لسنة ٣٢٢رقم (
  

  ، ما يأتي: ١٥/١١/٢٠٢٢قّرر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية الرابعة المنعقدة في    

ام ( دار النظ ى إص ة عل نة  ٤الموافق وال ٢٠٢٢لس د أم ام تجمي ديل األول لنظ ام التع )؛ نظ

د (ثال ٢٠١٦لسنة  ٥اإلرهابيين ( ادة (   )، استنادًا إلى أحكام البن ن الم ًا) م ن الدستور،   ٨٠ث ) م

  ). ٢٠١٥لسنة  ٣٩) من قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب (٢٢والمادة (

  

  

  عـ/ األمين العام لمجلس الوزراء

  د. فرهاد نعمة اهللا حسين

  نائب األمين العام لمجلس الوزراء

٧/١٢/٢٠٢٢  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ةـأنظم

  مجلس الوزراء 

ادة (      ن الم ًا) م د (ثالث ام البن ى أحك تنادًا إل ادة ( ٨٠اس تور والم ن الدس انون  ٢٢) م ن ق ) م

   . ٢٠١٥) لسنة ٣٩مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم (

  -صدر النظام اآلتي: 
  

  ٢٠٢٢) لسنة ٤رقم (

  نظام

  اإلرهابيينتجميد أموال التعديل األول لنظام 

  ٢٠١٦) لسنة ٥رقم (
  

وال    ) من نظام١يلغى نص البنود (أوًال) و (سابعًا) و (ثامنًا) من المادة ( -١-المادة  د أم تجمي

   -ويحل محلها ما يأتي: ٢٠١٦) لسنة ٥رقم ( اإلرهابيين
  

رد   اإلدراج :أوًال ة الف د هوي ب   أ: تحدي ددة بموج زاءات المح ع للج ان الخاض و الكي

م (  قرارات مجلس األ  نة  ١٢٦٧من رق نة  ١٣٧٣( وأ ١٩٩٩) لس  ٢٠٠١) لس

نة ١٩٨٨(أو  نة ١٩٨٩( وأ ٢٠١١) لس نة ١٥٤٠أو ( ٢٠١١) لس ) لس

وقرارات مجلس  ٢٠١٥) لسنة ٢٢٣١أو ( ٢٠٠٦) لسنة ١٧١٨أو ( ٢٠٠٤

لة   األ رى ذات الص ن االخ ةو أم م نتيج ة    إلدراجه وائم المحلي من الق و أض

  . الدولية
  

ن      لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة : :سابعًا س االم ة لمجل ات التابع لجنة العقوب

م  ن رق س األم رارات مجل ب ق ئت بموج ي أنش دة الت م المتح ي األم ) ١٢٦٧( ف

نة نة ١٩٨٩( و ١٩٩٩ لس نة ٢٢٥٣( و ٢٠١١) لس ة  ٢٠١٥) لس لجن

ش    دة وداع ات القاع نة ١٩٨٨و(عقوب ات   ٢٠١١) لس ة عقوب  )١٩٨٨(لجن

المتعلقة بمنع إنتشار أسلحة  ٢٠٠٦) لسنة ١٧١٨و( ٢٠٠٤) لسنة ١٥٤٠و(

  .٢٠١٥) لسنة ٢٢٣١الدمار الشامل و(
  

رارات       :ثامنًا م المتحدة : ق ي األم ن ف   القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األم

م المتحدة         اق األم ام الفصل السابع من ميث   مجلس األمن الصادرة بموجب احك



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ةـأنظم

ارات المتعلقة بمنع إنتشار والقرالتي تهدف إلى منع وعرقلة تمويل اإلرهاب ، 

  أسلحة الدمار الشامل .
  

ادة  ل  -٢-الم ميةتح زاءات)  تس ة الج ل (قائم مية مح دة(التس ة الموح ا قائم رت) أينم ي ذك  ف

  . النظام
  

  . ينفذ هذا النظام من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية -٣-المادة 

  

  

  محمد شياع السوداني

  رئيس مجلـس الــوزراء

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٤٣رقم (

  

ن الدستور   ) ٧٣استنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من المادة (   ى   م اًء عل ا عرضه   وبن ر  م وزي

  .الخارجية
  

  رسمنا بما هو آٍت:
 

ة          أوًال:  ادة لجمهوري وق الع ًا ومفوضًا ف ردي سفيرًا مقيم ل الك ُيعين السيد عادل مصطفى كام

  . العراق لدى الجمهورية البرتغالية
  

  تنفيذ هذا المرسوم.  وزير الخارجيةثانيًا: على 
  

  نشر في الجريدة الرسمية.وُي من تاريخ صدورهًا: ينفذ هذا المرسوم ثالث

  

  

وم ال   ك ي الي داد ف ب ببغ ر ت ابع عش هر  س ن ش ادى  م ى  جم نة األول ة                      ١٤٤٤لس هجري

  ةــــالديــمي ٢٠٢٢ة ـنـسـل كانـــون األول ـرـمــن شهــحــادي عشـــر الوم ــــق لليـــــوافـالم

  

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة

 

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٤٤رقم (

  

ى     ٧٣استنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من المادة (   اًء عل ن الدستور وبن ر    ) م ا عرضه وزي م

  .الخارجية
  

  رسمنا بما هو آٍت:
 

يد   ين الس يوان ص أوًال: ُيع ارزاني س طفى ب ادة     ابر مص وق الع ًا ف يم ومفوض ر مق فيرًا غي س

   . جمهورية العراق لدىلجمهورية 

  

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. 
  

  نشر في الجريدة الرسمية.وُيمن تاريخ صدوره ًا: ينفذ هذا المرسوم ثالث

  

  

وم    ك ي الي داد ف ب ببغ ر ات ابع عش هر  لس ن ش ادى  م ى  جم نة األول ة                      ١٤٤٤لس هجري

  ةــــالديــمي ٢٠٢٢ة ـنـسـل كانـــون األولمــن شهـــر حـــادي عشــــر الـوم ــق لليـــــالمواف

  

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة

 

  

   

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة االتحادية العليا

   ٢٢٠٢/اتحادية/٢٣٠ العدد:
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –راقية الوقائع الع

 قرارات

 

 

 



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٩( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ة داخليةأنظم

  

) ٢١) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (وًالأ/٤٥الى احكام المادة ( ًااستناد    

ام     ٨٠المعدل، وبداللة المادة ( ٢٠٠٨لسنة  راق لع ة الع اًء  ٢٠٠٥) من دستور جمهوري ، وبن

ا المنع  ١على ما أقرته الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات بقرارها المرقم ( ي اجتماعه د  ) ف ق

  ) صدر النظام الداخلي اآلتي:٢٠٢٢/  ١٢/  ١٤بتاريخ (
  

  ٢٠٢٢) لسنة  ١رقم ( 

  النظام الداخلي للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
  

  -يقصد بالتعابير اآلتية المعاني المبينة إزاء كل منها:  -١-المادة 
  

أ      -: الهيأة أوًال د هي ي تع ين المحافظات الت ة تنسيقية   الهيأة العليا للتنسيق ب ة تنفيذي

كان    ار واإلس وية وزراء (األعم وزراء وعض س ال يس مجل ة رئ ون برئاس تك

يط،   حة، التخط ة، الص ة، التربي ؤون االجتماعي ل والش ة، العم ديات العام والبل

الس      اء مج افظين ورؤس ة) والمح باب والرياض ة، الش ة، المالي الزراع

ذا  المحافظات، وتكون لها أمانة عامة تتولى أدارة شؤونه ا ووفق ما سيرد به

  النظام.
  

  رئيس الهيأة، رئيس مجلس الوزراء. -: الرئيس ثانيًا
  

يهم        -: األعضاء ثالثًا الوزراء والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات المشار إل

  المعدل.  ٢٠٠٨) لسنة ٢١) من القانون رقم (٤٥في المادة (
  

م (  قانون المحافظات غير المنتظمة في -: القانون رابعًا  ٢٠٠٨) لسنة  ٢١إقليم رق

  المعدل.
  

ي     -: االمانة العامة خامسًا واردة ف ام ال ؤدي المه االمانة العامة لشؤون المحافظات ت

  هذا النظام.
  

اً  امسادس ين الع ل    -: االم ر حاص ة وزي ات، موظف بدرج ام شؤون المحافظ ين ع أم

اءة واالخت  صاص،  على شهادة جامعية أولية في االقل ومن ذوي الخبرة والكف

  يتم اختياره من قبل رئيس الهيأة.

  
  



ا   مر
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  الرئيس التنفيذي االعلى في المحافظة غير المنتظمة في اقليم. - : المحافظسابعًا
  

  رئيس مجلس المحافظة غير المنتظمة في اقليم.  -: رئيس مجلس المحافظة ثامنًا
  

  تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء الهيئة. -: االغلبية المطلقة تاسعًا
  

رًاعا يطة  ش ة البس رين       -: االغلبي اء الحاض دد االعض ف ع ن نص أكثر م ق ب تتحق

  باجتماع الهيأة بعد اكتمال النصاب. 
  

معاون االمين العام لشؤون المحافظات، موظف     -حادي عشر: معاون االمين العام 

رة      ل من ذوي الخب ي االق بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ف

من رئيس الهيأة بعد ترشيحه من قبل  نه بقراريص يتم تعيوالكفاءة واالختصا

  االمين العام.
  

  تمارس الهيأة المهام االتية: -٢-المادة 
  

ي       وًالأ ات الت دمات واالختصاص ائف والخ زة والوظ ة واالجه دوائر الفرعي ل ال : نق

ؤون    ل والش ة، العم ديات العام كان والبل ار واالس ها وزارات (االعم تمارس

ا المخصصة     االجتماعية، ا ع اعتماداته لزراعة، المالية، الشباب والرياضة) م

ي نطاق       ى المحافظات ف ا ال لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيه

ى        ة ويبق ة بصورة تدريجي وانين ذات العالق وظائفها المبينة في الدستور والق

  بتنفيذ ذلك.دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة، ومتابعة مدى االلتزام 
  

ة       ثانيًا ة ومعالج ا المحلي ق بشؤونها وإداراته ا يتعل : التنسيق بين المحافظات وكل م

  المشكالت والمعوقات التي تواجهها.
  

: وضع آليات إلدارة االختصاصات المشتركة بين الحكومة االتحادية والحكومات ثالثًا

  ر.) من الدستو١١٢،١١٣،١١٤المحلية المنصوص عليها في المواد (
  

ًا ن  رابع ة م ات المحلي ا الحكوم ي تطلبه ة الت لطات االتحادي ويض الس ي تف ر ف : النظ

ة إلدارة المشاريع االستثمارية وتسهيل       العكس والالزم الحكومة االتحادية وب

  ) من الدستور.١٢٣إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (
  

  ذة.: أية مهمات اخرى مخولة للهيأة بموجب التشريعات النافخامسًا
  



ا   مر
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اجتماعاتها، وفي حال غيابه يعقد االجتماع  يقوم الرئيس بإدارة الهيأة و -٣-المادة 

  برئاسة من يخوله من اعضاء الهيأة.
  

: اجتماعات الهيأة تكون كل شهرين مرة واحدة في األقل، أو كلما دعت الحاجة وًالأ -٤-المادة 

  الى ذلك ويحددها رئيسها.
  

م   : للرئيس دعوة مثانيًا ن يرى ضرورة حضوره جلسات الهيأة من الوزراء ومن ه

ة، او   ي الدول ف ف امين، او أي موظ ديرين الع ارين، والم درجتهم، والمستش ب

دول       من ج ة ض وعات المعروض ي الموض آرائهم ف تئناس ب رهم، لالس غي

  اعمالها.
  

ي   د ف وز ان تعق ها، ويج ن رئيس دعوة م داد وب ي بغ أة ف ات الهي د اجتماع ًا: تعق ثالث

  محافظات إذا دعت الضرورة الى ذلك.ال
  

  رابعًا: تكون اجتماعات الهيأة علنية ويجوز عند الضرورة ان تكون سرية.
  

أذن  ا اال ب ف عن حضور اجتماعاته أة التخل ن اعضاء الهي ًا: ال يجوز ألي م خامس

  ) ساعة من موعد االجتماع.٢٤مسبق من رئيسها قبل مدة ال تقل عن (
  

ي       : يكتوًالأ -٥-المادة  ة ألعضائها، وف ة المطلق أة بحضور األغلبي مل نصاب عقد اجتماع الهي

ن     ع الحضور م حال عدم اكتمال نصاب الجلسة فللرئيس عقد جلسة تداولية م

  االعضاء.
  

د تساوي      ثانيًا : تتخذ القرارات فيها بأغلبية عدد اصوات االعضاء الحاضرين، وعن

  .االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
  

تناقش الهيأة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها وتتخذ القرارات والتوصيات  -٦-مادة ال

ال          دول االعم ي ج درج ف ر م وع غي ي اي موض ر ف أنها، وال ينظ ة بش                   الالزم

  اال لضرورة قصوى يقدرها الرئيس. 
  

ن موظفي   وًالأ -٧-المادة  اقي     : للهيأة تشكيل لجان من بين اعضائها او م ة او ب ة العام االمان

ى       ياتها ال ع توص ى ان ترف ة، عل ات معين ام بمهم ة للقي ات الحكومي المؤسس

  الهيأة التخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



ا   مر
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  ة داخليةأنظم

  

د (أوال)       ثانيًا ان المشكلة بموجب البن ام او اللج ا الع : للهيأة تخويل رئيسها او أمينه

ذا    ي ه ا ف وص عليه ا المنص ض مهامه ادة بع ذه الم ن ه ق م ى وف ام عل النظ

  القانون.
  

  ترتبط االمانة العامة بالرئيس مباشرة وتنفذ أوامره وتوجيهاته فيما يتعلق بعملها. -٨-المادة 
  

ا           -٩-المادة  ة العلي ة االتحادي رار المحكم ال بق ذ عم ة التنفي ة وواجب أة ملزم تكون قرارات الهي

  .٢٠٠٩) لسنة ٣٨رقم (
  

  تتولى االمانة العامة المهام االتية: -١٠-المادة 
  

  : ادارة وتنظيم شؤون الهيأة.أوًال
  

  : تنظيم المراسالت واالجتماعات والفعاليات الخاصة بالهيأة.ثانيًا
  

  : التنسيق مع الجهات ذات العالقة لالرتقاء بأداء الحكومات المحلية.ثالثًا
  

  المحلية في المحافظات ألداء مهامها. : تقديم الدعم واالسناد للحكوماتًارابع
  

اًً  ة   خامس ق الالمركزي هيل تطبي ن شأنها تس ي م أة الت ى الهي ات ال ديم المقترح : تق

  المعدل. ٢٠٠٨) لسنة ٢١وتنفيذ أفضل للقانون رقم (
  

ة          سادسًا ات الموضوعات المدرج ع اولي أة م ال اجتماعات الهي داد جدول أعم : إع

ا  ى ان       بعد دراستها وابداء الرأي فيه ة، عل ات ذات العالق ع الجه بالتنسيق م

  توزع على رئيس واعضاء الهيأة قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع.
  

  : تبليغ الدعوة الى اجتماعات الهيأة.سابعًا
  

ًا وزارات      ثامن أة وال ين الهي وزراء، وب س ال أة ومجل ين الهي ات ب يق العالق : تنس

ات ال    وزارة، والهيئ ة ب يم والمحافظات    والجهات غير المرتبط مستقلة، واالقل

  غير المنتظمة في اقليم.
  

ة  تاسعًا : قياس وتقويم االداء المؤسسي للحكومات المحلية على وفق معايير علمي

  رصينة بدعم من الجهات المختصة.
  

: متابعة وتحليل وتقييم تقارير الحكومات المحلية ورفع التوصيات بصددها عاشرًا

  الى الجهات المعنية.
  



ا   مر
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: تقديم الدعم واالسناد للهيئات التنسيقية المحلية في المحافظات ألداء عشرحادي 

  مهامها.
  

ا       ثاني عشر أة او رئيسها او من امينه ل الهي ن قب : أية مهمات اخرى تكلف بها م

  العام. 
  

ة          -١١-المادة  وظيفي لألمان ات تقسيمات المالك ال ر بتشكيالت ومهم ادة النظ لألمين العام أع

ترتبط فنيًا وإداريا برئيس الهيأة مباشرة، وترتبط ماليًا بمكتب رئيس العامة التي 

مجلس الوزراء حيث تجري تغطية نفقات االمانة العامة من موازنة مكتب رئيس 

  مجلس الوزراء.
  

ادة  ات          :أوًال -١٢-الم وزارات والهيئ ن ال ة م ات الوظيفي ل المالك الحية نق ام ص ين الع لألم

  ارة والمحافظات بعد مصادقة رئيس الهيأة.والجهات غير المرتبطة بوز
  

ات       : ثانيًا ات والجه وزارات والهيئ ن ال لألمين العام صالحية تنسيب الموظفين م

غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد موافقة الجهة المنسب منها الموظف 

  لسد الشواغر في الهيكل التنظيمي المشار اليه بهذا النظام وبحسب الحاجة.
  

ادة  ي       -١٣-الم املين ف اريين الع راء واالستش رة الخب تعانة بخب ة االس ا العام أة وامانته للهي

ال   ي مج نهم ف تفادة م ة لالس ة والوطني االت الدولي ات والوك ات والمنظم المحافظ

ات   ا أي تبع ب عليهم ى ان ال يترت ا، عل ز مهامهم ن تعزي ا م ا يمكنهم ا بم عملهم

  مالية.
  

  العامة من تشكيالت تكون بمستوى دوائر دون العامة وهي: وًال: تتألف االمانةأ -١٤-المادة 

  دائرة الشؤون االدارية والمالية.  -١

  دائرة الشؤون القانونية.  -٢

  دائرة الشؤون الفنية.  -٣

  دائرة السياسات المحلية واالنمائية.  -٤

  مكتب االمين العام.  -٥
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 )٢٤( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ة داخليةأنظم

ذه المادة من تشكيالت : تتألف الدوائر المنصوص عليها في البند (اوال) من هثانيًا

  بمستوى أقسام وكاالتي:

  -دائرة الشؤون االدارية والمالية وتضم اقسام:   -أ

  قسم ادارة الموارد البشرية.  -١

  قسم الشؤون المالية.  -٢

  قسم االدارة والخدمات.  -٣

  -دائرة الشؤون القانونية وتضم اقسام:   -ب

  قسم االستشارات.  -١

  قسم شؤون اللجان.  -٢

  لتشريع واالتفاقيات المحلية.قسم ا  -٣

  -دائرة الشؤون الفنية وتضم أقسام:   -جـ

  قسم التخطيط.  -١

  قسم المتابعة.  -٢

  قسم رقابة االداء وتقييم جودة الخدمة.  -٣

  -دائرة السياسات المحلية واالنمائية وتضم أقسام:  -د

  قسم تنسيق السياسات االتحادية والمحلية.  -١

  .قسم الدراسات واالحصاء  -٢

  -مكتب االمين العام وتضم أقسام:  -هـ

  قسم السكرتارية والعالقات العامة.  -١

  قسم مقرر الهيأة وشؤونها.  -٢

  قسم تكنولوجيا المعلومات.  -٣
  

  

  

ي          -١ثالثًا:  ادة الت ذه الم ن ه د (اوًال) م ي البن يدير التشكيالت المنصوص عليها ف

ة   ن    بمستوى دوائر موظف حاصل على شهادة جامعية اولي ل وم ي االق ف

درجات      ذوي الخبرة واالختصاص، من الدرجة الثالثة صعودا من سلم ال

  المعدل.   ٢٠٠٨) لسنة ٢٢الوظيفية الملحق بالقانون رقم (
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 )٢٥( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ة داخليةأنظم

ي          -٢ ادة الت ذه الم ن ه ًا) م د (ثاني ي البن يدير التشكيالت المنصوص عليها ف

ن      ل وم ي االق ة ف بمستوى أقسام موظف حاصل على شهادة جامعية اولي

لم      ن س عودا م ة ص ة الخامس ن الدرج اص، م رة واالختص ذوي الخب

  المعدل.  ٢٠٠٨) لسنة ٢٢الدرجات الوظيفية الملحق بالقانون رقم (
   

يعدل هذا النظام بناء على اقتراح رئيس الهيئة أو امينها العام، و بطلب من  :أوًال -١٥-المادة 

  خمسة أعضاء فيها.
  

  بموافقة األغلبية المطلقة ألعضاء الهيئة.يعد التعديل مصادقا عليه  :ثانيًا
  

اريخ             -١٦- المادة دة بت ي جلستها المنعق ه ف ة المصوت علي داخلي للهيئ ام ال ام النظ ى احك تلغ

، وال يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا النظام ورد في نظام ١٦/١١/٢٠١٥

  آخر أو تعليمات. 
  

  ره في الجريدة الرسمية.   من تاريخ نش الداخلي ينفذ هذا النظام -١٧-المادة 

  

  

  محمد شياع السوداني

  رئيس مجلس الوزراء

  رئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
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 )٢٦( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

ادة ( ٥استنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من المادة (    ن  ١١) والبندين (ثانيًا) و(ثالثا) من الم ) م

  . ٢٠١٦)  لسنة ٣٧قانون الحفاظ على الوثائق رقم (

  أصدرنا التعليمات االتية :
  

   ٢٠٢٢ ) لسنة١رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق في مؤسسة الشهداء
  

  سة الشهداء اللجنتين االتيتين : تشكل في مؤس -١-المادة 

  اللجنة الرئيسة .  :أوًال

  اللجنة الفرعية . :ثانيًا
  

رة شهداء ضحايا        :أوًال -٢-المادة  ام دائ دير ع تتألف اللجنة الرئيسة لحفظ الوثائق برئاسة م

  جرائم حزب البعث وعضوية ممثل عن كل من الدوائر والجهات االتية :

  الدائرة القانونية . .أ

  الدائرة االدارية والمالية . .ب

  قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ـ.ج

  دار الكتب والوثائق الوطنية في وزارة الثقافة . .د

ًا يم  :ثاني ولى تنظ ة يت وظفي المؤسس ين م ن ب ة م يس اللجن اره رئ رر يخت ة مق للجن

د  ا مواعي داول اعماله داد ج ا واع ة   اجتماعاته رها ومتابع دوين محاض وت

  اعمالها. 

  تمارس اللجنة المهام االتية :  :ثالثًا

وير   .أ ة وتط ة وااللكتروني 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. 

ذه الت ـ.ج ذ ه ة بتنفي كيالت المؤسس زام تش ة الت ق متابع ا يتعل ات فيم عليم

  بالوثائق العائدة لها .
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 )٢٧( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

النظر في توصيات اللجان الفرعية للدوائر ومديريات المؤسسة ومراجعتها  .د

  واتخاذ القرار المناسب في شأنها . 

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

  لها.

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

  بالتنسيق مع دار الكتب والوثائق الوطنية للقيام بأعمالهما وفق القانون.

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

  عليها وتعد محضرًا في كل اجتماع يتضمن ما يأتي :

  ملخصًا بالقضايا المعروضة عليها . .أ

  رارات اللجنة في شأن المواضيع المعروضة عليها .ق .ب

  الجداول والمالحق المتعلقة بالوثائق . ـ.ج

  الدوائر واالقسام التي تتولى تنفيذ قراراتها أو توصياتها . .د

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

رجح الجا  وات ي اوي االص ة تس ي حال ة وف ه  باالغلبي وت مع ذي ص ب ال ن

  الرئيس .

  تخضع قرارات وتوصيات اللجنة لمصادقة رئيس المؤسسة . :سادسًا
  

 ،تتألف اللجنة الفرعية لحفظ الوثائق في كل دائرة او مديرية في المؤسسة   :أوًال -٣-المادة  

ه     ة ب دير   ، او في مكتب رئيس المؤسسة بما فيها االقسام المرتبط برئاسة م

  ير المديرية او مدير مكتب رئيس المؤسسة .عام الدائرة أو مد

  تمارس اللجنة المهام االتية :  :ثانيًا

ا           .أ دائرة او القسم وفق ي ال ة ف ائق المتداول ظ وصيانة الوث ى حف اإلشراف عل

ذه          ي ه ا ف وص عليه ظ المنص ي الحف ة ف ول المتبع اليب واألص لألس

  التعليمات . 

  لفات والسجالت . متابعة وضع الرموز واألرقام الخاصة بالم .ب

  تنظيم سجل لمحتويات الوثائق وحفظها الكترونيًا.  ـ.ج

  تصنيف الوثائق وتقييمها وفق الجداول المرافقة بهذه التعليمات . .د
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 )٢٨( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

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

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

  تعديلها . 

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

  تدقيقها ورفعها إلى اللجنة الرئيسة للمصادقة عليها . 

تقديم التوصية بحفظ أو أتالف الوثائق المحفوظة بعد مرور المدة المحددة   .ز

ات ورفع     ذه التعليم ة به داول المرافق ي الج ا ف ة   له ة الرئيس ى اللجن ا إل ه

  لمراجعتها والبت في شأنها. 

ة      .ح ان الصعوبات الناجم تقديم التقارير الخاصة باجتماعاتها وتوصياتها وبي

  عن العمل والحلول المقترحة .

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

  عليها . 

الث ن ٣(ـة محاضرها بتنظم اللجان الفرعي .أ :رابعًا ة      ) ث ى اللجن ع ال سخ اصلية ترف

  ة لغرض المصادقة عليها .الرئيس

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

تم         ائق وي ب والوث ى دار الكت ة ترسل ال ارسالها الى اللجنة الرئيسة والثالث

  ارشفتها الكترونيًا للحفاظ عليها .

  قرارات وتوصيات اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة الرئيسة .  تخضع :خامسًا
  

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

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

م (       ًا للجدول رق ا وفق ق  ) ا١التداول نسخ الوثائق او الصور الخاصة به لمراف

  بهذه التعليمات  . 

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

  ) المرافق بهذه التعليمات  . ٢للجدول رقم (

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

  هذه التعليمات  . ) المرافق ب٣بها وفقًا للجدول رقم (
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 )٢٩( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

  

  تلتزم دوائر المؤسسة 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

  والتغييرات البيئية والطبيعية . 

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

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

  اتالفها او حفظها ورقمها وتاريخها وجهة اصدارها واية معلومات اخرى . 

ق     :ثالثًا ا وف ل به تهيئة الملفات والوثائق والسجالت التي انتهت مدة حفظها او العم

  ايلزم في شأنها .الجداول المرافقة بهذه التعليمات لغرض اتخاذ م

  رزم الملفات والوثائق وترحيلها بعد وضع القوائم عليها .  :رابعًا

ا       :خامسًا ل به دم التعام ان مضامينها وع تداول الوثائق بشكل رسمي وااللتزام بكتم

  خارج االطار القانوني .

أجهزة التصوير ا    :أوًال -٦-المادة  لمصغر  للجان المشكلة بموجب هذه التعليمات ان تستعين ب

ة      دات الفني زة والمع او الماسح الضوئي او الحاسوب اآللي وغيرها من االجه

  مع مراعاة ما يأتي : 

ى        .أ ًا عل د فحصها فني ا بع تم اعتماده ان يكون التصوير بصورتين في األقل ي

  ان تحفظ احداهما في مكان آمن .

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

  لمتطلبات نظام الحفظ وتداول الوثائق المطبق في المؤسسة وتشكيالتها .

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

  وصالحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخية . 

  اصة في حفظها وحمايتها .تعتمد في حفظ الوثائق االلكترونية تدابير خ :ثانيًا
  

  يراعى عند تداول الوثائق الكترونيًا بين دوائر ومديريات المؤسسة ما يأتي :  -٧-المادة 

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

  الكتروني ملحق أو مرتبط بالوثيقة .

ة ال    :ثانيًا زة االلكتروني ى األجه ا       المحافظة عل ائق بم ع الوث ل م ي التعام مستخدمة ف

  تتضمنه من معلومات وبيانات . 
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 )٣٠( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

اً  د صدرت من شخص         :ثالث ائق ق ن أن الوث ق م ظ والتحق راءات الحف ن اج د م التأك

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

ات  وز أو كلم اهج حسابية أو رم راء يستخدم من ن خالل أي إج ائق م أو  الوث

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

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

  االتالف .

ات         :ثانيًا وق وااللتزام ع الحق د من ان جمي تم التأك م ي ال يجوز اتالف أي وثيقة ما ل

  قة بها قد نفذت بالكامل او انتهت قانونًا .المتعل
  

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 (
  

ة أو    -١٠-المادة  ة التأريخي تودع لدى دار الكتب والوثائق الوطنية اصول الوثائق ذات االهمي

  ثية بقرار من اللجنة الرئيسة وبمصادقة رئيس المؤسسة .  الترا
  

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

  
  

  

 عبد اإلله النائلي

  رئيس مؤسسة الشهداء
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 )٣١( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

  

  )١جدول رقم (

  الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها
  

  .المؤسسة بموظفي صةالخا والتعهدات الشخصية واألضابير الملفات .١

 .السري الطابع ذات والمراسالت والكتب الوثائق .٢

 .واالقسام الدوائر دمج او الغاء او استحداث اوامر .٣

 .للمؤسسة الداخلي والنظام التنظيمي الهيكل .٤

 .والعسكرية والسياسية األمنية الجوانب ذات والمراسالت الكتب .٥

 . التاريخية الصفة ذات الوثائق .٦

 .والموجودات ممتلكاتوال االثاث سجالت .٧

 .المالك سجالت .٨

 .القانونية والعقود االتفاقيات .٩

 .وأولياتها واالستثمارية التشغيلية العقود .١٠

ائق  .١١ ي  بالمؤسسة  الخاصة  الوث ات  تتضمن والت ا  نشأتها  عن  معلوم ون وتطوره  وتك

 .بحثية قيمة ذات

 .الختامية الحسابات  .١٢

 .المؤسسة واراضي وامالك عقارات مستندات .١٣

رارات .١٤ هاداال ق ابة ستش ادرة واالص ن الص ان ع ة اللج ل المعني ة داخ  او المؤسس

 .بها المرتبطة

 .والجرحى الشهداء لذوي التعويضات مبالغ صرف معامالت .١٥
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  تعليمات

  )٢جدول رقم (

  الوثائق التي تصور ويتلف اصل كل منها بعد انتهاء المدة المحددة لكل منها
  

 لإلتالف الزمنية المدة  الوثيقة نوع ت

 .حسمها تاريخ من سنة عشرة خمس) ١٥( القضائية الملفات  .١

 .غلقه تاريخ من سنوات عشر) ١٠( والوارد الصادر سجل  .٢

 .الدراسة انتهاء تاريخ من سنوات عشر) ١٠( الدراسية باالجازات الخاصة الوثائق  .٣

ة  الرقابة ديوان تقارير  .٤ ة  المالي  االتحادي

 النزاهة وهيئة

 . صدورها تاريخ من سنوات عشر) ١٠(

 .عليها المصادقة تاريخ من سنوات عشر) ١٠( التحقيقية اللجان محاضر  .٥

 .صدورها تاريخ من سنوات خمس) ٥( االيفادات أوامر  .٦

وفات  .٧ ة الكش رميم المتعلق ات بت  بناي

 المؤسسة

 .انجازها تاريخ من سنوات خمس) ٥(

 .عليها المصادقة تاريخ من سنوات خمس) ٥( الحفظ لجان وقوائم محاضر  .٨

 .الشطب تاريخ من سنوات خمس) ٥( الموجودات شطب وثائق  .٩

س) ٥( التضمين معامالت .١٠ نوات خم ن س اريخ م تيفاء ت ق اس  ح

 .العامة الخزينة

 .صدورها تاريخ من سنوات خمس )٥( اإلدارية األوامر .١١

امالت .١٢ اء مع اء الم اتف والكهرب  واله

 والمحروقات

 .بها العمل انتهاء تاريخ من سنوات ثالث) ٣(

 .التنفيذ تاريخ من سنوات ثالث )٣( بانواعها والتعهدات الكفاالت .١٣

 .االجراءات استنفاد تاريخ من سنتين) ٢( والشكاوى العرائض .١٤

 .البيع تاريخ من سنتين) ٢( الحكومية السيارات بيع معامالت .١٥

 . صدورها تاريخ من سنوات عشر) ١٠( المالية الطبيعة ذات التعاميم .١٦

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

  )٣جدول رقم (

  الوثائق التي ال تصور ويتلف اصل كل منها بعد انتهاء المدة التي يجب االحتفاظ بها
  

 لإلتالف الزمنية المدة  الوثيقة نوع ت

ر ) ١٠( الذمة سجالت  .١ نوات  عش ن  س اريخ  م ا ت  غلقه

 .جرد اخر بقوائم ويحتفظ

س) ٥( االخرى والمواد االثاث جرد اضابير  .٢ نوات خم ن س اريخ م ا ت  تنظيمه

 .جرد اخر بقوائم ظويحتف

 .صدورها تاريخ من سنوات خمس) ٥( التوجيهات  .٣

 .صدورها تاريخ من سنوات خمس) ٥( التأمين وثائق  .٤

الت  .٥ تندات المراس ة والمس  الخاص

 بالقرطاسية

 .تنظيمها تاريخ من سنوات خمس) ٥(

ارير  .٦ لية التق هرية الفص  والش

 واالسبوعية

 .صدورها تاريخ من سنوات ثالث) ٣(

داد امالتمع  .٧ ة اع ة الموازن  التخميني

الت ة والمراس ا المتعلق  به

 عليها والمصادقة

 .صدورها تاريخ من سنتين) ٢(

 .تهاصالحي انتهاء تاريخ من سنتين) ٢( القديمة الوظيفية الهويات  .٨

 .تنظيمها تاريخ من سنتين) ٢( الدوائر اجتماع محاضر  .٩

جالت .١٠ ات س دوام وبطاق مي ال  الرس

 للموظفين

 .غلقها تاريخ من نةس) ١(

 .غلقها تاريخ من سنة) ١( والغيابات الموظفين توقيع سجالت .١١

جالت .١٢ والت و س لم وص ين التس  ب

 الموظفين

 . التسلم تاريخ من سنة) ١(
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 )٣٤( ١٩/١٢/٢٠٢٢                      ٤٧٠٠العدد  –الوقائع العراقية 

  بيانات 

  

  ٢٠٢٢) لسنة ١٩بيان رقم (
  

م        راث رق ار والت انون اآلث ن ق ة) م ادة (الخامس ن الم د (أوًال) م ام البن تنادًا ألحك  ٥٥اس

  قررنا اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع األثرية.  ٢٠٠٢لسنة 

  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  القطعة  المقاطعة  اسم العقار  ت

  بغداد  أبي غريب  عكركوف  /  ١/٦  /العياشية٩  يتل سيف االثر  ١

  

  

  د. أحمد فكاك البدراني

  وزير الثقافة والسياحة واآلثار
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