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وزارة التخطيط والتعاون أإلنمائي
دائرة المفتش العام

األمر رقم ( )57لسنة2004 /
المفتشون العمومييون العراقيــــــــــــــــــــــــون

بناءا على السلطات المخولة لي بصفتي المديرر إلداار لسدلطة إلدالدتال المؤقتدة وببموبد
القددوانيو بإلألعددرال المتفعددة ةددي رالددة الاددر وبرمشدديا مددم قددرارات متلد إلألمددو الدديبلي ات
الصددلة وبمددا ةيلددا القددرار رقددم  1483بالقددرار  1511لسددنة 2003/وبإشددارإ إلددى نظدداا الا ددم
السددابك نددان رنمددي الفسدداا بإنعددياا ال فدداءإ ةددي المؤاسددات الا وميددة العراقيددة وبإلددى الاابددة
بالتالي إلى ر ارف التلوا مو إلبل إاتعااإ التملور لثقته ةي رلك المؤاسات 0
بإعتراةددا باابددة الددوكراء ل ددواار مددو المعنيدديو المددؤبليو المتسددميو بالمو ددوعية وبالد رو
ر راون بلوابم لتاسيو إلااء الوكارإ بالقضاء على إلعمدا الشدو بالتفد رر بإاداءإ إادتخياا
السلطة 0
برأنييا على ةعالية رلك ال واار المشار إليلا رتطل قيااإ قوردة بقديرا نفيدرا مدو إلدادتقالية
وبرتطل ن لك الموارا ال اةية برعييو السلطات بالقيرات الماياإ للا 0
بإعتراةا منا على راسيو نفداءإ بةعاليدة بنهابدة الدوكارات العراقيدة بإعدااإ جقدة التملدور
ةي مؤاساره الا ومية 0
إلعلو بموب لك إصيار مارلي:

القسم ()1

الشرض
رنشدده بدد ا إلألمددر برنامتددا ةعدداب رددتم بموبفدده إاضدداج إلااء الددوكارت دبددراءات المرابعددة
بالتيقيك بالتاقيك بشيـــــة رةم مستورات المسؤبلية بالنهابة بإلدشرال ةدي إلااء الدوكارات و
ببشيددة منددم بقددوج إلعمددا التف د رر بالشددو بإادداءإ إاددتخياا السددلطة بالايلولددة ابن بقوعلددا
بالتعددرل علددى إلألعمددا المخالفددة للقددانون  0نمددا رنشدده ب د ا إلألمددر م ار د مسددتقلة للمفتشدديو
العمومييو رم دنلم مدو القيداا بدءبراءات التاقيدك بالتديقيك بالتقيديم بالتفتديو بإل نشدا آادر
للمرابعة على إلألااء بةقا للمعارير الملنية المعترل بلا عموما 0

القسم ()2

إنشاء المـــــــــــــــ ار
 -1رتم بموبد بد ا إلألمدر إنشداء م تد للمفدتو العمدومي ااادل ندل بكارإ مدو الدوكارات
العراقية وررإلاه مفتو عمومي 0
 -2رعيو الميرر إلداار لسلطة إلدالتال المفتو العمدومي الد رشدشل بد ا المنصد ألب
مرإ ةدي ندل بكارإ وبرتدولى بد ا المفدتو ملداا منصدفه لفتدرإ ( )5إلعدواا وةدء ا إلصدف
منص ب ا المفدتو العمدومي شدا را قفدل إلن رتدولى إاارإ عراقيدة إنتقاليدة ات اديااإ
كماا الا م بالسلطة ةي العراق ورتم رعييو مفتو عمومي ةي المنص الشدا ر بءرفداج
نف إلدبراء الم نور 0
 -3بعي رولي إلداارإ العراقية إلدنتقاليدة ات السديااإ ةدي العدراق كمداا السدلطة ةدي العدراق
رقوا الرالي التنفي ةدي إلداارإ العراقيدة إلدنتقاليدة بتعيديو المفتشديو العمدومييو ةدي
رلددك المناص د الشددا رإ و برخضددم التعيدديو للمصددااقة عليدده مددو قفددل اللي ددة القوميددة
المنو بلا الطات رشررعية بالتي رواةك عليه بأ لفية إلصوات إلعضااللا0
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 -4رتم إاتيار المفتشيو العمومييو بيبن إلا إنتماءارلم السيااية بعيو إلدعتفدار و ببنداءا
على نهابتلم بقيرارلم القياارة القورة بقيرارلم الثابتة عمليا ةدي إلعمدا المااادفة إلب
التيقيك المالي إلب التاليل المالي إلب القدانون إلب راليدل ادفل بإلادالي إلداارإ إلب إلداارإ
العامددة إلب التاقيددك إلب إاارإ بلدداك العيالددة التنااليددة إلب المتددابت إلألاددرة بجيقددة الصددلة
بد لك وبعددابإ علددى لددك رتد علددى المفددتو العمددومي إلن رمتلددك المعرةددة بالملددارات
بالقيرات بالخفرإ على القياا بءبراءات التيقيك بالتاقيك 0
 -5رددتم رعيدديو المفتشدديو العمددومييو ةددي مناصددفلم لفتددرإ كمنيددة مدديرلا امسددة اددنوات و
برتوك للرالي التنفي لإلاارإ العراقية إلدنتقالية رتيري ميإ الخيمة ب ه لفترإ امسة
انوات إلارة بةقا لتقيرره على إلن رخضم ب ا التتيري للمصااقة عليه مدو قفدل اللي دة
القومية المنو بلا الطات رشررعية بالتي رواةك عليه بأ لفية إلصوات إلعضااله .

القسم ()3

رقاررر المفتشيو العمومييو بإاتقاليتلم
 -1ررةم المفتشون العموميون رقاررربم إلدى الدوكرر المعندي مفاشدرإ و برسدتتيفون ل اةدة
الطلفات إلب إلداتفسارات الواراإ للم مو الطة إلدالتال المؤقتة (اب مو اللي دة التابعدة
لددإلاارإ العراقيددة المنددو بلددا اددلطات رشددررعية قوميددة)  0بةددي رددا بربا ش د ابة إلب
با ات ريعى ةيلا إن الدوكرر المعندي إلاداء التصدرل وررةدم المفدتو العمدومي رقرردره
إلى الميرر إلداار لسلطة إلدالتال المؤقتة (إلب إلى رالي المفو دية المعنيدة بالنهابدة
العامة بعي رولي إلداارإ إلدنتقالية العراقية نامل الطات الا م ةي العراق) 0
 -2لو رااب إل ةرا إلب إ رنظيم منم المفدتو العمدومي مدو القيداا بأألعمدا المصدر لده
القياا بلا بالاكمة إلداتلا إلب رنفي إلب إات ما إبراءات التيقيك المدالي إلب التاقيدك
إلب المرابعددة وبلددو رادداب إ ةددرا إلب إ رنظدديم عرقلددة إلألعمددا التددي رؤارل دا المفددتو
العمددومي عنددي شددربعه ةيلددا إلب إلجندداء قيامدده بتنفي د با إلب إاددت ماللا وإلب الايلولددة ابن
رصوله على الوجاالك المتصلة بء مو وج قيي النظر رتعلك بدءبراءات التديقيك المدالي
إلب التاقيدددك  0رخضدددم إلألةدددراا الددد رو رخلدددون بأر ددداا بددد ه الفقدددرإ الفرعيدددة للتاقيدددك
بالمارقة القضاالية و بةقا للقانون المطفك مو قفل المفو دية المعنيدة بالنهابدة العامدة
0

القسم ()4

إلدقـالـة مو المنص
 -1رتددوك للددوكرر المعنددي إقالددة المفددتو العمددومي مددو منصددفه ةددي رددا ببددوا اددف رفددرر
إلدقالددة وبر ددون السددف المفددرر لإلقالددة علددى اددفيل المثددا ب الاصددر والعمددل المشددارر
للقانون إلب للوابفات الرامية بإااءإ إاتخياا المرنه بقفو الرشوإ 0
 -2ةي رالة إقالة المفتو مو منصدفه ورقدوا الدوكرر المعندي بتفليدد المديرر إلداار لسدلطة
إلدالتال المؤقتة بأافا إلدقالة إلى ريو رولي إلداارإ إلدنتقالية العراقية كماا الا م
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بالسدلطة بشد ل نامددل ةدي العددراق  0ببعددي لدك ورقدديا الددوكرر بداة إقالددة المفددتو العمددومي
الوارا ةيه إلافا إلدقالدة إلدى المتلد المخدو لممارادة السدلطات التشدررعية القوميدة ةدي
إلداارإ إلدنتقاليـة العراقيـة  0رتـوك للميرـر إلداار لسلطـة إلدالتال المؤقتـة إلب المتل
المخو لمماراة السلطات التشررعية القومية إلن رطل مو الدوكرر المعندي رقديرم معلومدات
إ دداةية عددو إلقالددة المفددتو العمددومي و برتددوك للمدديرر إلداار لسددلطة إلدالددتال المؤقتددة
إبطا مفعو قرار إلدقالة ونما رتوك دعضاء المتل المخو لمماراة السلطة التشررعية
القومية إبطا مفعو قرار إلدقالة ونما رتوك ألعضاء المتل المخدو لممارادة السدلطات
التشررعية القومية إبطا مفعو القرار بأ لفية إلصوارلم 0
مارظة ملمة :
رم رعيرل المااإ إلعاه بأألمر رقم ( )19لسدنة 2005/ريد بعدل رعيديو المفدتو العداا بإقالتده
مو صارية رالي متل الدوكراء نمدا مناده رارد بمخصصدات بنيدل بكارإ وبقداالم3995/
بإلعتفر بيربة بنيل بكارإ بموب إلمر رالي الوكراء رقم  16702/72ةي 2008/7/10

القسم ()5

المـــــــلـــــــــاا
رقوا نل م ت مو م ار المفتشيو العمومييو بالملاا التالية:
 -1ةاص بمرابعة بميم اتات الوكارإ بنل مارقوا بده مدو نشدا بشيدة دمان النهابدة
بالشفاةية بال فداءإ ةدي عمليارلدا وببشيدة ردوةير المعلومدات درخدا القدرارات وبمدو جدم
رقيبم التوصيات المناافة المتعلقة بتاسيو برامج الوكارإ بايااارلا بإبراءارلا 0
 -2القياا بدالتاقيك إلداار علدى نادو رتماشدى مدم السدلطات المنصدو عليلدا ةدي القسدم
رقم ( )6إلاناه 0
 -3المرابعة بالتيقيك على عمليات الوكارإ بملاملا مو منظور رسو رديبير المصدربةات
بنفاءإ بةعالية إلألااء وبالمرابعة على إل مو إلنظمة الوكارإ بشية قياس إلألااء 0
 -4رلقي الش اب المتعلقة بأعما الشو بالتف رر بإااءإ إاتخياا السدلطة بادوء التديبير
التددي رددؤجر علددى مصددال الددوكارإ وبرقيدديم ةاوابددا بإرخددا إلدبددراءات المعتددااإ بشددأنلا
وبإرالة الش ابة إلدى ادلطات التاقيدك المناادفة وبردوةير ادفل السديطرإ علدى التدواإ
وبما ةي لك مراعاإ عيا التااير عني الرا على الشد ابة بردواي إلدادتقالية ةدي الدرا
عليلا بعيا إ فا إ مو التفاصيل الواراإ ةيلا 0
 -5متابعة إلألااء لضمان بةاء إلألعما التصاياية المتخ إ إادتتابة لمارظدات بروصديات
المفتو العمومي للمراا راقيقه منلا0
 -6رددوةير المعلومددات بإلألالددة المتعلقددة بأعمددا قددي ر ددون إبراميددة برقدديرملا للمسددؤبليو
المناافيو المعنييو بتطفيك القانون 0
 -7رلقي الشد ابة مدو إ مصدير بالتاقيدك ةيلدا وإلب المفداارإ بدالتاقيك ةدي إلعمدا ردهعم
إلنلا رنطو على دو إلب رفد رر إلب إاداءإ رصدرل إلب عديا نفداءإ وبالمفداارإ بدالتاقيك
ن لك ةي بوان النقص ةي رششيل المنشآت بصيانتلا 0
 -8مماراة نشا الشرض منه منم إلعما الشو بالتف رر بإااءإ التصرل بعيا ال فاءإ و
برشمل ب ا النشا على افيل المثا ب الاصر ومرابعة التشررعات بالقواعي باللدواال
التنظيمية بالسيااات بإلدبراءات بالمعامات وبرقيرم برامج التيرر بالتثقيف 0
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 -9إرالة األمور إلى التلات إلدااررة بالنيابية المناافة درخا إلدبراءات إلد اةية المينية
بالتناالية بإلدااررة بشأنلا 0
 -10رقيرم التوصيات ير الملهمة لشدرض قيداا الدوكارإ بتنفيد إلألعمدا الراميدة لتصداي
برتدابك بواند القصدور ةدي التشدشيل إلب ةدي الصديانة إلب ةدي نفداءإ إلألااء التدي رديابا
م ت المفتو العمومي 0
 -11إصيار التقاررر العامة بةقا لما رنص عليه القسم ( )9إاناه 0
 -12متابعة برصي مارتم رنفي ه مو التوصيات التي قيملا م ت المفتو العمومي ببي ات
المرابعة بالتيقيك إلألارة 0
 -13إصيار السيااات بإلدبراءات الخطية بشيدة ردوةير إلدرشدااات المتصدلة بالملداا التدي
رقوا بلا م ت المفتو العمومي 0
 -14ريرر العامليو ةي الدوكارإ علدى ادفل التعدرل علدى إلعمدا التفد رر بالشدو بإاداءإ
التصددرل وبرطددورر بددرامج ةددي الددوكارإ ر ددرس ةيلددا بي ددة برقاليددي ررع دى المسددؤبلية
بالنهابة برعهكبما 0
 -15إلدرتفدداب بمعلومددات عددو ر دداليف عمليددات التاقيددك بالتعددابن مددم التلددات إلدااررددة
بالنيابية المناافة مو إلبل إاترااا رلك الت اليف مو اللي ات ير الا ومية التدي رثفد
انلا مارا عميا الونا رنطو على إااءإ التصرل 0
 -16التعابن ال امل مم اللي ات بالتلات المعنية بتطفيك القانون بمم الماققيو بالماانم
بالمفو ية العراقية المعنية بالنهابة العامة لمساعيرلا على رأارة ملاملا0
 -17إرخددا ماقددي رلددها مددو إلدبددراءات علددى نددل مسددتوة مددو مسددتورات عمليددات الددوكارإ
لضمان نفاءإ إلااء ملاا المفتو العمومي 0
 -18رأارة مارلها رأارته مو بابفات إلارة رقم ةي ريبا ادلطارلم وبةقدا للتعرردف الدوارا
لتلك السلطات ةي القسم ( )6إلاناه ومو إلبل رنفيد مسدؤبليارلم بالوةداء بلدا عمدا بلد ا
إلألمر 0

القسم ()6

السلـطـات
 -1رمن بموب ب ا إلألمدر ندل م تد مدو م ارد المفتشديو العمدومييو مدارلي مدو إلبدل رنفيد
الوباالف بالملاا المنصو عليلا ةي القسم ( )6إلاناه :
إل -إم انية الوصو بيبن قيوا إلى بميم م ار الوكارإ بإلدى المواقدم التابعدة للدا التدي رخضدم
ااوللا لقيوا مايباإ برلدك التدي راظدر ااوللدا وبإم انيدة الوصدو إلدى العدامليو ةدي الدوكارإ
وبإلد اج علدى السدتات ببياندات المعلومدات بالتقداررر بالخطدو بالتوقعدات بإلألمدور بالعقدوا
بالم نرات بالمرااات بإ مواا إلارة وبما ةي لك الفيانات إلألل تربنية الخاصة بالوكارإ 0
 الطة إصيار لفات إاتيعاء الشلوا وبإلداتماج إلى اليميو إلب القسم ال رؤارده الشدلواباددلطة إلداددتماج ةددي إلقددوا الشددلوا برسددتيللا بإصدديار إلألبامددر الملهمددة دبددراك السددتات
بإلألبراق الرامية بالميبنات بالوجاالك وبما ةي لك الفيانات إلألل تربنيدة التدي رعتفدر ات صدلة
بمو وج إلداتفسار إلب التاقيك التار 0
ج -قيرإ الوصدو عندي اللدهبا ببالقدير المعقدو إلدى رالدي إ بلداك ر دومي أل دراض رتعلدك
بعمدددل الم تددد وبرشدددمل لدددك علدددى ادددفيل المثدددا ب الاصدددر والدددوكارات بإلداارات بالوندددابت
باللي ات المملونة لليبلة 0
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ا -الطة إلهاا العامليو ةي الوكارإ على رفليد م ت المفتو العمومي معلومات رتعلدك بمدا رقدم
مو اعما الشو بالتف رر بإااءإ إاتخياا الموارا بالفساا بإلعما مخالفة للقانون 0
 -3رلنها نل م ت مو م ار المفتشديو العمدومييو بأألر داا المنصدو عليلدا ةدي القسدم
( ) 9ةيما رتعلك بأرة معلومدات ردم الاصدو عليلدا نتيتدة ممارادة السدلطات النصدو
عليلا ةي الفقرإ رقم ( )1مو القسم (. )6

القسم ()7

المصـاار
 -1رقوا نل بكارإ بتوةير التمورل الخا بم ت المفتو العمومي التابم للا مو ميهانيتلا
السنورة التي راصل عليلا مدو إلألمدوا المخصصدة للدا ةدي الميهانيدة الو نفدة  0رتد
علدى ندل بكارإ رخصديص األمدوا ال اةيدة لم تد المفدتو العمدومي برسدليملا للم تد
بشية رم نه مو رأارة ملامه 0
 -2رنشه المفتشون العموميون الليانل التنظيمية المناافة لتنفي الملاا بالوباالف المنطة
بم ارفلم وبرتوك للم مو إلبل إاارإ شؤبن م ارفلم على ناو رتسدم بال فداءإ بالفعاليدة
ورعييو بإاتخياا بررقية بإقالة ما رقتضيه لك مو المساعيرو بالعامليو ب يدربم مدو
إلألةراا 0
 -3رتوك للمفتو العمومي وشدر مراعداإ رديبا الميهانيدة إلدادتعانة بخديمات المااادفيو
القددانونييو بالمستشدداررو المددؤبليو المتخصصدديو ةددي الشددؤبن إلدااررددة نمددا رتددوك لدده
إلداتعانة بما رلها مدو اديمات إ مدو الخفدراء الملنيديو إل ادررو لتم ديو الم تد مدو
رأارة ملامه بصورإ مستقلة 0

القسم ()8

إلدرتفاب بالستات
-1
-2
-3
-4

لددو رنشددر السددتات الناشد ة عددو مددارقوا بدده م تد المفددتو العمددومي مددو ردديقيك مددالي
براقيك وبلو رعلو عنلا إلب رتا للتملور 0
رتخ نل م ت مو م ار المفتشيو العمدومييو بميدم الخطدوات الاكمدة للايلولدة ابن
نشر التقاررر عو التيقيك المالي بالتاقيك بمنم ال شدف عنلدا للتملدور :بمدا ةدي لدك
ال شف عو إ معلومات مو شأنلا رعررض إلمو العراق القومي للخطر 0
لو ر شف للتملور عو إلاماء ببورات مقيمي الش ابة بيبن الاصو على مواةقتلم
الخطية على لك وإب إ ا إقتضى القانون العراقي إلب إلدبراءات القضاالية اال لك 0
رااةظ نل م ت مو م ار المفتشيو العمومييو علدى ادررة المعلومدات المصدنفة التدي
رصددل عليلددا الم ت د و برخضددم الم ت د لددنف العقوبددات التددي رخضددم للددا المسددؤب
الم لف بالمااةظة على رلك المعلومات برمارتلا و ةي رالدة إلاالده بدالقوانيو باللدواال
المنظمة لتياب المعلومات المصنفة .
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 -5رتخ د نددل م ت د مددو م ار د المفتشددييو العمددومييو ناةددة الخطددوات المنااددفة بالمم نددة
لامارة اصوصية ابةدراا إلجنداء إلرخدا اببدراءات القضداالية إلب اباارردة التدي بدوار بلدا
لامارة التملور .

القسم ()9

إلعياا التقاررر برةعلا
 -1رـقيا المفتو العمومي الــى الوكرــر المعني بالــى المسؤبليو المنـاافيو المنتخفيـو
بالمعينيو رقرررا رفيو ةيه مارظتده بروصدياره المستخلصدة مدو رنفيد ملداا الم تد و برتدي
المفتو العمومي ب ا التقررر للتملور و بأاتثناء ما قي رتضمنه التقررر مدو معلومدات رساادة
رتصل بتطفيك القانون إلب بالمعلومات السررة .
إل -رقددوا نددل مفددتو عمددومي بتفليددد اببلددهإ المعنيددة بتطفيددك القددوانيو بمقا دداإ مخددالفي
القوانيو عو بميم ابمور التي رقتضي إلبراء راقيك بناالي .
 رقيا نل مفتو عمدومي الدى الدرالي المسدؤب ةدي الدوكارإ ات الصدلة با دا رفلشده ةيدهةورا بالمشانل ال فرة المتعلقة بأاارإ برامج الوكارإ بعمليارلا إلب إلااءإ إلادتخياا موارابدا إلب
القصور ةي رأارتلا و برفلشه ةورا ن لك بأ ريال ةي عمليات المفتو العمومي .
 -2رصير نل مفتو عمومي رقرررا ادنورا ادا ةتدرإ  60ردوا مدو نلاردة ندل ادنة ماليدة و
ر نر ةيه نل ممدا رلدي علدى رديإ  :رقداررر المرابعدة بالتديقيك المدالي و بادال لدك مدو بلدوا
التاقيك إلب المساعيإ التي قاا بلا الم ت إلب قيملا اا العاا المنصرا .
إل -رصف التقررر نشا م ت المفتو العمدومي و بردوةر نسدن مدو بد ا التقرردر الدى الدوكرر
المعني بالى اللي ات التشررعية المخولة لاشرال على إلعما بنشا الوكارإ إلبم تد المفدتو
العمومي .
 عني صيبر رقررر المفتو العمومي و رتم إلاطار إلبلهإ ابعاا بالتملور بصيبره علىببه السرعة ببيبن رأاير و برقيا ب ه التقاررر لمنيببي إلبلهإ ابعاا بالتملور بناء على
لفلم للا .

القسم ()10

المعارير الملني
رلتدها إلبدراءات التديقيك المددالي بالتاقيدك بالتفتديو بالمرابعدة التددي رقدوا بلدا م تد المفددتو
العمومي بالمعارير الملنيدة المعتدرل بلدا عمومدا و برتماشدى بد ه اببدراءات مدم رلدك المعدارير
الملنية الصاارإ عو المنظمات الملنيدة المسدتقلة المعنيدة بالمرابعدة بالتديقيك المدالي بالتقيديم
بالتاقيك و بالتي ريعو الى رعهره براسيو ا ااء ةي ملاا المرابعة بالتيقيك المالي بالفاص
بالتقييم بنشا التاقيك ال رتم ةي إل ار الا ومة .
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القسم ()11

المرابعة على التواإ
رخضم إلبراءات التيقيك المالي بالتاقيك بالمرابعة الى عمليدات المرابعدة عليلدا التدي رقدوا
بلا المتل العراقي ابعلى للمرابعة بالتيقيك ندل جداس ادنوات علدى ابقدل لضدمان بوارلدا .
رقدديا نسددخة مددو التقررددر الم تددو النددارج عددو بد ه المرابعددة الددى الددوكرر باللي ددات التشددررعية
الم لفة بملمة ابشرال على م ت المفتو العمومي و برتدا بد ا التقرردر الدى التملدور بنداءا
على لفه .

القسم ()12

الياو ريه النفا
ريال ب ا ابمر ريه النفا إلعتفارا مو رداررن التوقيدم عليده و برظدل ناةد ا مدا لدم رنسدخه رشدررم
إلار رصير عو اباارإ العراقية ابنتقالية .

ا  .بو بررمر
الميرر اباار لسلطة ابالتال المؤقتة
 /10شفا  /ةفرارر 2004
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