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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٧/٨/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  �ا����

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية
   

  )٢٩(قرار رقم 
  

) ثالثا(والبند  ) ٦١(من المادة   ) أوال(بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند               

  .من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٣/٨/٢٠١٥قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  :إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٥لسنة ) ٢٨(رقم 

  قانون

  التعديل الخامس لقانون الشركات العامة 

  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(رقم 

  

) ٢٢ (من قانون الشركات العامة رقم    ) ١٥(من المادة   ) ثالثاً(يلغى نص البند     – ١ –المادة  

   :  ويحل محله ما يأتي١٩٩٧لسنة 
  

 للشركة حق المشاركة  مع الـشركات العراقيـة والعربيـة واألجنبيـة              – ثالثاً

  .الرصينة لتنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة داخل العراق 

  

  .ريخ نشره في الجريدة الرسمية أ ينفذ هذا القانون من ت– ٢ –المادة 

  

  فؤاد معصوم                                                                            

  رئيس الجمهورية 

  

   الموجبةاألسباب
  

   .شرع هذا القانون،  لغرض منح الشركات العامة حق المشاركة مع الشركات العراقية     



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

 شورى الدولة رقم من قانون مجلس) ٣(من المادة ) خامسا(  البند أحكام إلىاستنادا    

   ، ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(

   :ةـاآلتي التعليمات أصدرنا

  ٢٠١٥لسنــة  ) ٢( رقــم 

  اتـتعليم

  مهام تشكيالت مجلس شورى الدولة وتقسيماتها
  

   : ةـاآلتي يتكون مجلس شورى الدولة من التشكيالت  ـ١المادة ـ 

   ٠ والمالية اإلدارية قسم الشؤون ـ أوال

  ٠تشريعات  قسم مصادر الـ ثانيا

   ٠ قسم نظم المعلومات ـ ثالثا

   ٠ـ قسم ادارة المحكمة االدارية العليا  رابعا

   ٠ـ اقسام سكرتاريات الهيئات المتخصصة  خامسا

   ٠قسم التخطيط والمتابعة ـ  سادسا

  ٠ـ اقسام ادارة محاكم القضاء االداري في بغداد والمحافظات  سابعا

  ٠لموظفين في بغداد والمحافظات ـ اقسام ادارة محاكم قضاء ا ثامنا

   ٠ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية  تاسعا

  ٠ـ قسم التقاعد  عاشراً

   ٠ـ المكتب الفني  حادي عشر

  ٠ مكتب رئيس المجلس ثاني عشرـ

  

  : ـ يتولى قسم الشؤون االدارية والمالية المهام االتية   ـ أوال٢المادة ـ 

 بمالكات المجلس وشؤون الوظيفة ادارة وتنظيم االمور المتعلقةـ  أ

  .العامة وفقا للقانون 

  ٠ تنظيم سجل مفردات المالك ب ـ

ـ اجراء المخاطبات الرسمية مع وزارة المالية في شأن الحذف جـ 

   ٠واالحداث في مالك المجلس 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

 تنظيم االضابير الشخصية الخاصة بمنتسبي المجلس وحفظها ـ د

  . ومتابعة تحديثها وارشفتها في الحاسبة االلكترونية 

ـ متابعة المجازين دراسيا من منتسبي المجلس داخل العراق وخارجه هـ  

  ٠بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في الوزارة 

  . تهيئة مستلزمات اجتماعات المجلس ـ و

   ٠ـ تنظيم شؤون افراد الحمايات الشخصية ز 

   ٠ اعمال الواردة والصادرة ح ـ

   ٠المجلس الخاصة بالقسم  تنظيم مراسالت ـط 

  . ـ اعمال الطبع واإلستنساخ ي 

ـ اجراء العمليات المالية والحسابية وفقاً للقوانين واالنظمة ك 

   ٠والتعليمات المالية والمحاسبية النافذة 

ـ اعداد الموازنة التخمينية والحسابات الختامية للمجلس ومتابعة ل 

  .  تنفيذها 

والحسابية والمخزنية وتنظيمها وحفظها  مسك السجالت  المالية م ـ

   ٠وادامتها

  .  جرد محتويات المخزن وتسجيلها وحفظها ن ـ

 تنظيم جداول الرواتب والمخصصات والمكافآت واالجور وجميع س ـ

   ٠المصروفات ومسك السجالت االصولية الخاصة بها 

مد  ادخال المعلومات الخاصة بمنتسبي المجلس في نظام التقاعد المعتع ـ

   ٠من هيئة التقاعد الوطنية 

  ٠ـ صيانة االجهزة الكهربائية والسيارات والمبانيف 

   ٠ االشراف على اعمال التنظيف في المجلس ص ـ

  :  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية ـ         ثانيا  

  ٠ـ االفراد   أ

   ٠ـ المالك والتعييناتب 

  ـ الطابعةجـ 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

  ـ الواردة والصادرة د 

  ٠االستنساخ ـ  هـ

  ٠ـ الموازنة و 

  ٠ الرواتب ز ـ

  ٠ـ النفقات                 ح 

  ـ الصيانة والخدمات ط 

   ٠ـ المخزن ي 

   ٠ـ حفظ االضابير الشخصية واالوليات ك 

  ٠ـ شؤون الحمايات الشخصية                  ل 
  

   : ـ يتولى قسم مصادر التشريعات المهام االتية  ـ اوال٣المادة ـ 

حفظ وتبويب التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية وفق التصنيفات  ـ أ

المعتمدة من القسم في االضبارة الخاصة لكل تشريع ومتابعة التعديالت 

   ٠الجارية عليها

حفظ وفهرسة اوليات المشاريع والقضايا المنجزة من المجلس  ب ـ

   .خاصة بكل موضوعة في االضبارة الوالمرسلة الى الجهات ذات العالق

 ارشفة محتويات اضبارة كل قانون وأوليات التشريع والرأي على جـ ـ

   ٠الحاسبة االلكترونية 

  . تهيئة التشريعات وأوليات المشاريع والقرارات عند طلبها د ـ

 مطابقة التعليمات واألنظمة الداخلية المنشورة في جريدة الوقائع ـ هـ

  .لمجلس العراقية مع األصل المدقق من ا

  .ـ مسك وتنظيم سجل التشريعات وتحديثه و 
  

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية    ثانيا ـ         

   ٠مشاريع التشريعات أ ـ 

   ٠ـ الرأي ب 

  ٠ التشريع جـ ـ

  . ـ اإلتفاقيات د 



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

  : ـ يتولى قسم نظم المعلومات المهام االتية  ـ أوال ٤المادة ـ 

   .البرمجة الخاصة بالمجلسة والبرامج والمواقع واعمال  تصميم االنظمأ ـ

ـ متابعة برامج المنظومة االلكترونية الخاصة باالرشفة االلكترونية ب 

  . وصيانتها وتحديثها وادامتها 

   ٠ـ صيانة الحاسبات واالجهزة الملحقة بها جـ 

من ـ ادخال المعلومات المتعلقة بمنتسبي المجلس في البرامج المعتمدة د 

  .بالتنسيق مع قسم الشؤون اإلدارية والمالية ٠الدوائر العدلية وغيرها 

ـ متابعة البريد االلكتروني الخاص بالمجلس ضمن الموقع االلكتروني هـ 

  ٠لوزارة العدل والبريد االلكتروني الخاص بالمستشارين 

  :  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية              ثانيا ـ

   ٠ االلكترونية ألرشفةا أ ـ

   ٠ صيانة الحاسبات ب ـ

    ٠ البرامج واالنظمة  جـ ـ
  

  : ـ يتولى قسم ادارة المحكمة االدارية العليا المهام االتية  ـ أوال ٥المادة ـ 

 مسك سجـل االساس يثبت فيه معلومات الدعاوى الـواردة من  أ ـ

    .د والمحافظاتداري في بغدامحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء اال

ـ فتح اضبارة لكل دعوى وتنظيمها واعطائها الرقم التمييزي واعداد ب 

ملخص عنها وعرضها على السادة اعضاء المحكمة قبل موعد 

   ٠مناقشتها بوقت مناسب 

ـ طباعة وتدقيـق قرارات المحكمة االدارية العليا في الدعاوى جـ 

االداري ومحاكم قضاء المعروضة عليها واعادتها الى محاكم القضاء 

     ٠الموظفين في بغداد والمحافظات 

ارشفة الدعاوى الخاصة بالمحكمة االدارية العليا في الحاسبة د ـ 

  ٠االلكترونية ومتابعة تحديثها 

  ٠ مسك السجالت الخاصة باعمال القسم  ــه

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية           ثانيا ـ 

  ٠ضاء الموظفين  دعاوى قأ ـ

   ٠دعاوى القضاء االداري ب ـ 

  ٠ الواردة والصادرة واالستنساخ جـ ـ

  ٠ الطابعة د ـ

   ٠ االرشفة والحفظ هـ ـ
  

  : ـ تتولى اقسام سكرتاريات الهيئات المتخصصة المهام االتية  ـ أوال ٦المادة ـ 

ك سجلين سنويين لتسجيل ما يرد الى الهيئة من اعمال ، احدهما  مسأ ـ

لمشاريع التقنين ، واالخر لمواضيع الرأي والمشورة القانونية ، وتقسم 

  :صحائف السجل الى حقول تتضمن ما يأتي 

 اسم المشروع او ماهية الموضوع   )١(

 الجهة المرسلة واسم ممثلها وصفته وعنوانه الوظيفي   )٢(

 رقم وتاريخ الكتاب المرسل الى المجلس  )٣(

 الهيئة المتخصصةتاريخ اإلحالة الى   )٤(

 تاريخ اإلحالة الى العضو المقرر  )٥(

 تاريخ انجاز المشروع او الموضوع من العضو المكلف بدراسته  )٦(

  تاريخ انجاز المشروع او الموضوع من الهيئة المتخصصة  )٧(

 تاريخ رفع المشروع أو الموضوع الى رئيس المجلس  )٨(

وع او مراحل دراسة المالحظات في شأن مراحل تدقيق المشر  )٩(

 .الموضوع واسباب تأخر اإلنجاز 

تنظيم اضبارة لكل موضوع محال الى الهيئة تسجل على غالفها  ـ ب

) أ(الخارجي المعلومات المبينة في السجل المنصوص عليه في الفقرة 

  .من هذا البند 

 اعداد جداول فصلية تسجل فيها االعمال المنجزة خالل فصل واحد من -جـ

  .ية كل فصل تقدم الى رئيس الهيئة االعمال المدورة ، في نهاالسنة و



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

 تنظيم وضبط مواعيد اجتماعات رئيس واعضاء الهيئة بممثلي الجهات د ـ

ذات العالقة ، واجتماعات الهيئة المتخصصة ، وتدوين المالحظات 

  .المتعلقة بها 

ما  تقديم مطالعة الى عضو الهيئة المكلف بدراسة الموضوع تتضمن ـ هـ

  :يأتي 

 خالصة الموضوع   )١(

اشارة الى الوثائق المرافقة والوثائق غير المرافقة والتي يجب ان   )٢(

 .ترافق 

 .آراء الوزارات والجهات ذات العالقة بالموضوع   )٣(

 اعداد المخاطبات الرسمية التي توجه الى الجهات ذات العالقة -               و

  ٠مقرر وعرضها على رئيس الهيئة وال

د غيابه وتبليغها اليه عند  تسجيل اإلتصاالت الهاتفية للمقرر عن-               ز

  .حضوره

 تقديم النصوص والسوابق القضائية واألراء الصادرة من المجلس في -               ح

شأن الموضوع المعروض على الهيئة المتخصصة بناء على توجيه 

  .من رئيس الهيئة او المقرر 

 تصوير وثائق الموضوع المنجز الضرورية للدراسة بتوجيه من المقرر -           ط    

بعدد اعضاء الهيئة المتخصصة وتوزيعها عليهم قبل موعد اإلجتماع 

  .المحدد لمناقشته 

 حضور اإلجتماعات التي تعقدها الهيئة المتخصصة لمناقشة -              ي

  . رئيس الهيئة الموضوعات المعروضة عليها بتوجيه من

 حضور اجتماعات الهيئـة العامة في النــدوة الفصلية المخصصة -             ك

  .اقع العمل في الهيئة خالل الفصللمناقشة اعمال المجلس وتوضيح و

  

  



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

 يمارس قسم سكرتارية كل هيئة متخصصة مهامه من خالل الشعبتين            ثانيا ـ

  :اآلتيتين 

  .المتابعة  - أ

  .واالستنساخالطابعة والتصوير   - ب

 

   : اآلتيةـ يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام  أوال ـ ٧المادة ـ 

مسك السجالت الخاصة بأعمال القسم وتسجيل مواضيع المشاريع   - أ

 المجلس والهيئة المتخصصة المحال عليها إلىوالقضايا الواردة 

 .وتاريخ انجازها 

 المجلس لدراستها قبل موعد مناقشتها اءأعضعرض القضايا على   - ب

 .في الهيئة العامة بوقت مناسب 

 المجلس أعضاءـ تنظيم جدول اجتماع الهيئة العامة وتوزيعه على جـ 

ودعوة ممثلي الوزارات والجهات ذات العالقة بالمشروع او القضية 

  .التي تناقش في اإلجتماع 

 او الهيئة المتخصصة في  تدقيق األعمال المنجزة من الهيئة العامةد ـ

المجلس بعد طباعتها تمهيدا إلرسالها الى الجهات ذات العالقة 

  .وايداعها الى شعبة التسجيل 

 تنظيم اضبارة الموضوع المنجز من المجلس وتسليمه الى قسم هـ ـ

  .مصادر التشريعات لحفظه ضمن اوليات المجلس 

تابعة تنفيذهما واعداد  تنظيم الخطة الستراتيجية والخطة السنوية وم و ـ

  ٠تقارير شهرية وفصلية في شأنهما 

ـ التدقيق اللغوي لمشاريع القوانين واآلراء والفتاوى التي يصدرها  ز 

  . المجلس وقرارات المحكمة اإلدارية العليا 

ـ تقديم المعلومات االحصائية عن المهام المختلفة لعمل جميع  ح 

ع اقسام المجلس ، وارسالها تشكيالت المجلس وتدقيقها بالتنسيق م

   ٠الى دائرة التخطيط العدلي في الوزارة بصورة دورية 

  ٠ـ اعداد البرامج الخاصة بتدريب الموظفين لرفع كفاءتهم ط 
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 )٩( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

ـ متابعة اعمال اللجان التي يكون احد اعضاء المجلس رئيسا لها او ي 

  .عضوا فيها ، وأرشفتها 

  .لمجلس ـ تهيئة اوليات البريد الوارد الى اك 

ـ عرض اعمامات الجهات العليا والوزارات الواردة الى المجلس على ل 

  .االعضاء 

  .ـ متابعة البريد األلكتروني للمجلسم 

  .ـ اعداد المراسالت الخاصة بالقسم وطباعتها ن 

  : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية             ثانيا ـ 

  ٠التخطيط واإلحصاء أ ـ 

   ٠ابعة المتب ـ 

   التسجيلجـ ـ

   التدقيقد ـ

  ـ التدقيق اللغويهـ 

  ـ الطابعةو 
  

 محاكم القضاء االداري في بغداد والمحافظات ـ تتولى اقسام ادارة أوال ـ ٨المادة ـ 

  : المهام االتية 

 تسجيل الدعاوى في سجل االساس وفتح اضبارة خاصة بكل أ ـ

   ٠دعوى 

اف الدعوى في مواعيـد ـ اعـداد كتب التباليغ لحضور اطرب 

   ٠جلسات المحكمة 

   ٠ـ  ضبط محاضر جلسات المحكمة وتنظيم مواعيد المرافعات جـ 

 استيفاء رسم اقامة الدعوى ورسم الطعن التمييزي على د ـ

   ٠قرارات المحكمة ومسك السجالت واالختام الخاصة بها 

   .ستوفاة في احد المصارف الحكوميةـ ايداع مبالغ الرسوم الم ـه

ـ مسك السجالت واالختام الخاصة بالمراسالت الواردة الى و 

   ٠المحكمة والصادرة منها
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 )١٠( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

 طبع القرارات التي تصدر من المحكمة واعداد وطباعة الكتب ز ـ

  ٠الرسمية الصادرة منها 

   ٠ تنظيم وفهرست اضابير الدعاوى المطعون بقراراتها تمييزاًح ـ

   ٠كترونية ارشفة الدعاوى في الحاسبة االلط ـ

   ٠ اعداد وتنظيم االحصائيات الشهرية والفصلية والسنوية ي ـ

   ٠ تبويب اضابير الدعاوى بعد اكتسابها درجة البتات وحفظها ك ـ

   ٠ مسك سجل االعالم الخاص بالدعاوى ل ـ

 تسليم الدعاوى المطعون بقراراتها تمييزا الى قسم ادارة م ـ

  .ه بعد حسمها المحكمة اإلدارية العليا وتسلمها من

  محاكم القضاء االداري في بغداد يمارس كل قسم من اقسام ادارةثانيا ـ            

  : والمحافظات مهامه من خالل الشعب االتية 

  ٠ الدعاوى  أ ـ

   ٠ الرسوم ب ـ

   ٠ الواردة والصادرة جـ ـ

   ٠ الطابعة د ـ

   ٠ التمييزية هـ ـ

   ٠ـ االرشفة والحفظ و 

  

ـ تتولى اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات اوال  ـ ٩المادة ـ 

من هذه ) ٨(من المادة ) اوال(المهام المنصوص عليها في البند 

  .التعليمات 

  محاكم قضاء الموظفين في بغداد  يمارس كل قسم من اقسام ادارةثانيا ـ               

  : والمحافظات مهامه من خالل الشعب االتية 

  ٠ الدعاوى  أ ـ

   ٠الرسوم ب ـ 

   ٠ الواردة والصادرة جـ ـ

   ٠ الطابعة د ـ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

   ٠ التمييزية هـ ـ

   ٠ االرشفة والحفظ و ـ
  

  : ـ يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام االتية  ـ أوال ١٠المادة ـ 

 الخاصة تدقيق جميع عمليات الصرف والقيود والقبض وااليداعات                  أ ـ 

بالمجلس ومراقبة حسن تطبيق القوانين واالنظمة والتعليمات  المالية 

   ٠والمحاسبية 

ـ تقديم تقارير دورية عن االنشطة المالية والحسابية ومتابعة تقارير ب 

ديوان الرقابة المالية والتأكد من صحة البيانات الحسابية في السجالت 

   ٠وتسوية المالحظات والتحفظات 

ابعة التخصيصات المرصدة لكل مادة من المواد في الموازنة متجـ ـ 

السنوية والتاكد من عدم تجاوز التخصيصات ومتابعة اجراء المناقالت 

   ٠الالزمة لذلك 

تدقيق اعمال الرقابة المخزنية واجراء المطابقات والجرودات د ـ 

   .المتنوعة كل ثالثة أشهر

ات الختامية وسجل الصندوق تخمينية والحسابـة ال ـ تدقيق الموازنـه

ع السجالت الحسابية ومطابقة المقبوضات مع االيداعات وجمي

  ٠والمصادقة عليها 

   ٠ـ اعداد وطبع المخاطبات والمذكرات الخاصة بالقسم و 

  ٠ االجابة على تقارير الجهات الرقابية ز ـ

 تدقيق سجالت الرواتب والتغيرات التي تطرأ عليها من ترفيعات ـ ح

  .ات وعالو

 تدقيق جميع األعمال الحسابية وعملية استحصال الرسوم في محكمة ـ ط

  . القضاء اإلداري ومحكمة قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات 

   ٠ اية مهام تدقيقية اخرى يكلفه بها رئيس المجلس ي ـ

  :  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين              ثانيا ـ

  ٠ق  التدقيأ ـ



                              
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

   ٠ـ الرقابة الداخلية ب 

  

  : ـ يتولى قسم التقاعد المهام االتية  ـ أوال ١١المادة ـ 

  ٠ ترويج المعامالت التقاعدية ألعضاء المجلس ومنتسبيه أ ـ

 تنظيم سجل الخدمة العضاء المجلس ومنتسبيه من الذين يحالون الى ب ـ

ن والمباشرة التقاعد عند بلوغهم السن القانونية متضمناً امر التعيي

وامر التثبيت والعالوات والترفيعات واالجازات والفصل السياسي 

                ٠والخدمة العسكرية ان وجدت والتشكرات والعقوبات  

  ٠ـ احتساب االجازات المتراكمة عند االحالة الى التقاعد                 جـ 

  . مسك سجل رواتب المتقاعدين وأرشفتها ـ د

  . الصكوك الخاصة بالمتقاعدين وصرفها  تنظيمـ هـ

  .  ارشفة سجالت الخدمة ـ و

  :  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين              ثانيا ـ

  ٠ سجل الخدمة أ ـ

   ٠ـ حسابات المتقاعدين ب 
  

  :   يتولى المكتب الفني المهام االتية  ـ اوال ـ١٢المادة ـ 

   . الهيئة العامة وفهرستها وطبعهاية التي تقرهاتبويب المبادئ القانونأ ـ 

  .ـ اصدار كراس سنوي يتضمن قرارات المجلس وفتاويه ب 

  .  ترجمة المخاطبات والوثائق والنصوص المتعلقة بعمل المجلس ج ـ

التنسيق مع قسم اإلعالم في الوزارة لنشر االخبار ونشاطات   د ـ 

  .المجلس 

  ٠صدر عن المجلس ـ اعداد المطبوعات التي ت  هـ 

 نشر قرارات المجلس وقرارات المحكمة اإلدارية العليا على الموقع                    ز ـ

األلكتروني للمجلس بالتنسيق مع قسم ادارة المحكمة وقسم التخطيط 

  .والمتابعة 

  . اعمال الطبع الخاصة بالمكتب                   ح ـ
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 )١٣( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

  .ة المجلس وفهرسة محتوياتها  تنظيم مكتب                  ط ـ

  : يمارس المكتب مهامه من خالل الشعب االتية  ـ           ثانيا 

   اإلصدارات   أ ـ

  ٠المكتبة   ـ ب 

   ٠ االعالم ـ                   جـ

  ٠ الترجمة   د ـ

  ٠ـ الطابعة  هـ 
  

  : المهام االتية  يتولى مكتب رئيس المجلس ـ ١٣المادة ـ 

تسجيل المراسالت الواردة الى مكتب رئيس المجلس وتنظيمها                أوال ـ 

   ٠وتقديمها اليه ومتابعة تنفيذها

ـ تنظيم مواعيد اجتماعات رئيس المجلس وتهيئـة مستلزمات تلك                ثانيا 

   ٠االجتماعات 

  ٠ـ مسك سجل خاص بمقابالت رئيس المجلس ومواعيدها  ثالثا 

ـ مسك سجل باالعمال والمراسالت الخاصة بالمجلس التي تعرض ابعا  ر

   ٠على الوزير 
  

ـ يدير كل قسم من األقسام والمكتب الفني ومكتب رئيس المجلس ـ أوال ١٤المادة ـ 

حاصل ) مدير(المنصوص عليها في هذه التعليمات موظف بعنوان 

 ذوي على شهادة جامعية أولية في األقل في حقل اإلختصاص ومن

  .الخبرة 

ـ يدير كل قسم من أقسام سكرتاريات الهيئات المتخصصة موظف ثانيا 

حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ) مدير(بعنوان 

  .ذوي الخبرة 

كل قسم من االقسام المنصوص عليها في هذه  يعاون  مدير ثالثا ـ

جة  والمكتب الفني ومكتب رئيس المجلس موظف بالدرالتعليمات

 اولية في األقل ومن ذوي حاصل على شهادة جامعيةالرابعة 

   .الخبرة
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 )١٤( ١٧/8/٢٠١٥    ٤٣٧٦  العدد–الوقائع العراقية 

  	�����ت

ـ يديـر كل شعبة من الشعـب المنصوص عليها في هـذه رابعا 

  ٠التعليمات موظف في الدرجة الخامسة في االقل ومن ذوي الخبرة 
  

لسنة ) ١(تلغى تعليمات تشكيالت مجلس شورى الدولة ومهامها رقم  ـ ١٥المادة ـ 

٠ ٢٠٠٦   

  

   ٠ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية  ـ١٦ ة ـالماد

  

  

  

  ورـالدكت                                             

  يحيـدر الزاملـ                                         

  دلـر العـوزي                                            

   

  

                                

 



                              
          

  الفهرس 

 الصفحة الموضوع الرقم

  نـقواني 
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 ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(رقم 
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 اتـتعليم

 

 

2 
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