
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                                محتويات
  العدد                                   

                               ٤٤٩٢    
  د
  
  
  

  
  

 

 ٢٠١٨لسنة ) ١(الداخلي لتشكيالت هيئة النزاهة رقم نظام ال.  

 ات آمرآية صادرة عن وزارة المالية قرار. 

  ١٧( المرقمة اإلرهابيين أموالقرارات صادرة عن لجنة تجميد (   
    ) ٢٦(و) ٢٥(و) ٢٤(و) ٢٢(و) ٢١(و) ٢٠(و )١٩( و)١٨(و
  .٢٠١٨لسنة  )٢٧(و

  ٢٠١٨لسنة ) ١(بيان صادر عن وزارة الزراعة رقم.  

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(صادر عن وزارة المالية رقم بيان .  
  
  

  
  

  
 

   والخمســـــونةـالتاسعة السنــــ        م ٢٠١٨  آيار ٢١ / هـ١٤٣٩ رمضان ٥       ٤٤٩٢ العدد                          
٤٤٩٢٥א١٤٣٩/٢١٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  

  

 الصفحة الموضوع الرقم

   داخلية ةـأنظم 
 ١ خلي لتشكيالت هيئة النزاهة النظام الدا ١

 
  

  قـرارات

 ١٣ قرار آمرآي صادر عن وزارة المالية ١

  ١٤ آمرآي صادر عن وزارة المالية قرار ٢
  

 

 ١٥ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة صادر عن  قرار ١٧

 ٢٥ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة   صادر عنقرار ١٨

 ٢٧ ابيين تجميد أموال اإلرهلجنةصادر عن  قرار ١٩

 ٢٩  تجميد أموال اإلرهابيينلجنةصادر عن  قرار ٢٠

 ٣١  تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  صادر عنقرار ٢١

 ٣٢  تجميد أموال اإلرهابيينلجنةصادر عن  قرار ٢٢

 ٣٣  تجميد أموال اإلرهابيينلجنة  صادر عنقرار ٢٤

 ٣٦ تجميد أموال اإلرهابيينلجنة   صادر عنقرار ٢٥

  تجميد أموال اإلرهابيينلجنة   صادر عنرقرا ٢٦
 

٣٨ 

  تجميد أموال اإلرهابيين صادر عن لجنة قرار ٢٧
 

٤١ 

  اتـانـبي 
 

 
 ٤٣ صادر عن وزارة الزراعة ١

 ٤٤ صادر عن وزارة المالية ٢
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

لسنة ) ٣٠(ة النزاهة رقم ون هيئمن قان) ٦(من المادة ) سادسًا(   إستنادًا إلى أحكام البند 
    إرتباطها تعديلمن قانون إستحداث التشكيالت اإلدارية ودمجها و ) ٢(، والمادة ٢٠١١
   .٢٠١١لسنة ) ١٢ (رقم
  :رنا النظام الداخلي اآلتي أصد

  

  ٢٠١٨ لسنة) ١(رقم 
  داخليالنظام ال

  ة النزاهةلتشكيالت هيئ
  

   : اآلتيةة النزاهة من التشكيالت  تتكون هيئ-١- المادة 
  . دائرة التحقيقات:أوًال
  . الدائرة القانونية:ثانيًا
  . دائرة الوقاية:ثالثًا
  .لعالقات العامة دائرة التعليم وا:رابعًا
  . دائرة العالقات مع المنظمات غير الحكومية:خامسًا
  . الدائرة اإلدارية والمالية:سادسًا
  . دائرة اإلسترداد:سابعًا
  . دائرة البحوث والدراسات:ثامنًا
  . األآاديمية العراقية لمكافحة الفساد:تاسعًا
  .مديرية شؤون المفتشين العموميين: عاشرًا

  .دارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسساتي قسم إ:حادي عشر
  . قسم المتابعة:ثاني عشر
  . قسم شؤون المواطنين:ثالث عشر
  . قسم العالقات الدولية:رابع عشر

  . قسم التدقيق والرقابة الداخلية:خامس عشر
  . المرآز اإلعالمي:سادس عشر
  .ة مكتب رئيس الهيئ:سابع عشر
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)٢( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  . مكتب التصاريح األمنية:ثامن عشر
  . شعبة العقود:اسع عشرت

  .هيئة شعبة سكرتارية النائب األول لرئيس ال:عشرون
  . لرئيس الهيئة شعبة سكرتارية النائب الثاني:حادي وعشرون

  

   : اآلتية تتكون دائرة التحقيقات من التشكيالت -٢- المادة 
  : تشكيالت مرآز الدائرة وتتكون من :أوًال

  

   :اآلتيةرس مهامه من خالل  الشعب  قسم الرقابة وتقويم االداء ويما.أ
 .الرقابة) ١(
 .المتابعة ) ٢(
   . تقويم وتطوير األداء ) ٣(
   : اآلتية قسم الشكاوى ويمارس مهامه من خالل  الشعب .ب
 . التسجيل والمتابعة )١(
 .االستالم والتدقيق ) ٢(
  .التحليل ) ٣(
   : اآلتية قسم التدقيق الخارجي ويمارس مهامه من خالل  الشعب .جـ
  . التدقيقية االولى) ١(
  .التدقيقية الثانية ) ٢(
  .التدقيقية الثالثة ) ٣(
   : اآلتيتين قسم المعلومات والمتابعة ويمارس مهامه من خالل  الشعبتين .د
  .متابعة الشؤون التحقيقية ) ١(
  .المعلومات ) ٢(
   :اآلتية القسم االداري ، ويمارس مهامه من قبل الشعب .هـ

  .تقنية المعلومات  )١(
  .األضابير  )٢(
  .البريد  )٣(
  .الحفظ  )٤(
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)٣( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

   .مشتريات الدائرة  )٥(
   . شعبة التحريات المهمة.و
  . شعبة التطوير .ز
   . شعبة السكرتارية.ح

  

  :لمرتبطة بالدائرة وتتكون من  المديريات والمكاتب التحقيقية ا:ثانيًا
  

    : اآلتية من خالل التشكيالت  وتمارس مهامهامديرية تحقيق بغداد   . أ
   : اآلتية قسم التحقيق ويمارس مهامه  من خالل الشعب )١(

 . التحقيقية األولى :وًالأ
 . التحقيقية الثانية :ثانيًا
 . التحقيقية الثالثة ثالثًا
 . التحقيقية الرابعة :رابعًا
 . التحقيقية الخامسة :خامسًا
 . التحقيقية السادسة :سادسًا
 . التحقيقية السابعة :سابعًا
 . التحقيقية الثامنة :ثامنًا
 . التحقيقية التاسعة :تاسعًا
 . التحقيقية العاشرة :عاشرًا
 . اإلسناد : عشرحادي
 . القضايا المهمة: عشرثاني
 . المتابعة: عشرثالث

 . االدلة الجنائية :رابع عشر
  . التدقيق الخارجي :خامس عشر

 :امه من خالل الشعب اآلتية  مهقسم التحري والضبط ويمارس)  ٢(
  . تحري قطاع الطاقة واالمن والدفاع :أوًال
 . تحري قطاع الخدمات والتعليم :ثانيًا
 .ت المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة  تحري قطاع الهيئا:ثالثًا
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)٤( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  . الضبط :رابعًا
   :اآلتيتينالقسم القانوني ويمارس مهامه  من خالل الشعبتين ) ٣ (

  . الطعن :أوًال
  .  الحقوق :ثانيًا

  . اإلداريةالشعبة ) ٤(
  .شعبة المعلومات ) ٥(
  .الشعبة االمنية ) ٦(
 مديريتي تحقيق البصرة ونينوى وتمارس آل منهما مهامها من خالل .ب

   : اآلتيةالتشكيالت 
 : الشعب اآلتية ويمارس مهامه من خالل قسم التحقيق) ١(

 . المتابعة :أوًال

 .ناد  اإلس:ثانيًا

 . التحري والضبط :ثالثًا

 . االدلة الجنائية :رابعًا

 .التحقيق األولى : خامسًا

 . التحقيق الثانية :سادسًا

 . التحقيق الثالثة :سابعًا

 . التحقيق الرابعة :ثامنًا

 . القضايا المهمة :سعًاتا

  . التدقيق الخارجي :عاشرًا
 :ين اآلتيتين  ويمارس مهامه من خالل الشعبتالقسم القانوني) ٢(

  .ن الطعـ:أوًال
 . الحقوق :ثانيًا

 الشعبة االدارية ) ٣ (
 .شعبة المعلومات ) ٤ (

  .الشعبة االمنية ) ٥ (
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)٥( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

 مكاتب تحقيق صالح الدين وديالى واألنبار وواسط وميسان و ذي قار .جـ
والمثنى والديوانية وآربالء و النجف وبابل وآرآوك  ويمارس آل منها 

   :اآلتيةالشعب مهامها من خالل 
  .التحقيق ) ١(
  .القانونية ) ٢(
  .المعلومات )  ٣(
  .التدقيق الخارجي )  ٤(
 .االدارية ) ٥(
 .االسناد) ٦(
   .التحري والضبط) ٧(
  . االمنية ) ٨(

  

  :   تتكون الدائرة القانونية  من التشكيالت اآلتية -٣- المادة 
  

  :اآلتية قسم الدعاوى ويمارس مهامه من خالل الشعب :أوًال
 . الدعاوى المدنية.أ
 . الدعاوى الجزائية والمطالبة القضائية.ب
 . المعلوماتية.جـ
  :اآلتيتين قسم التشريعات ويمارس مهامه من خالل الشعبتين :ثانيًا
 .  االتفاقيات ومذآرات التفاهم.أ
  . اقتراح وصياغة التشريعات.ب
  :اآلتيةشعب  قسم االستشارات ويمارس مهامه من خالل ال:ثالثًا
  . االستشارات.أ
  .ةالمتابع. ب
   . التعهدات والكفاالت.جـ

 

  :اآلتيتين تين قسم اللجان ويمارس مهامه من خالل الشعب: رابعًا
 . اللجان وفرق العمل.أ
 . التوثيق.ب
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)٦( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  . الشعبة االدارية خامسًا
  . شعبة السكرتارية :سادسًا

 

    : اآلتيةت  تتكون دائرة الوقاية  من التشكيال-٤- المادة 
  

   :اآلتية قسم التقصي وتضخم االموال ويمارس مهامه من خالل الشعب :أوًال
 . األموال تقصي .أ
 . لالتحلي. ب
  . اتالبالغ. جـ
 .  تضارب المصالح.د
   :اآلتية قسم االداء والسلوك الوظيفي ويمارس مهامه من خالل الشعب :ثانيًا
 .  إعداد ومتابعة االداء الوظيفي.أ
 . السلوك الوظيفي .ب
  . مكافحة الرشوة .جـ
  :اآلتية قسم آشف الذمة المالية ويمارس مهامه من خالل الشعب :ثالثًا
 .  التسلم والفحص.أ
 .  التوثيـق.ب
  .  المواقـف.جـ
  . الشعبة االدارية :رابعًا
 . شعبة السكرتارية :خامسًا

  

  : التشكيالت اآلتية  تتكون دائرة التعليم والعالقات العامة  من -٥- المادة 
  :اآلتية قسم العالقات العامة  ويمارس مهامه من خالل الشعب :أوًال
 . العالقات.أ
 . الترجمة.ب
  . التصميم واإلشراف الطباعي .جـ
  :اآلتيتين قسم التعليم ويمارس مهامه من خالل الشعبتين :ثانيًا
  .ةالمناهج التربوية والتعليمي. أ
  .لتثقيفية  االنشطة التدريبية وا.ب
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)٧( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  . الشعبة االدارية :ثالثًا
 . شعبة السكرتارية :رابعًا

  

  :  تتكون دائرة العالقات مع المنظمات غير الحكومية  من التشكيالت اآلتية -٦- المادة 
  :اآلتية ات ويمارس مهامه من خالل الشعب قسم العالقات مع المنظم:أوًال
 .  المنظمات المحلية واألجنبية.أ
  .واإلتصال بالجمهور  التدريب .ب
  :اآلتية ات ويمارس مهامه من خالل الشعب قسم العالقات مع القطاع:ثانيًا
 . القطاعين العام والمختلط .أ
 . القطاع الخاص.ب
  . الشعبة االدارية : ثالثًا
 . ـشعبة السكرتارية : رابعًا

 

   : اآلتية تتكون الدائرة االدارية والمالية  من التشكيالت -٧- المادة 
  

  :اآلتية قسم ادارة الموارد البشرية ويمارس مهامه من خالل الشعب :أوًال
 .  شؤون الموظفين والمالك.أ
  .  التخطيط و التدريب والتطوير.ب
  .  البيانات واالضابير الشخصية.جـ
  . التقاعد.د
  :اآلتيتين قسم الخدمات ويمارس مهامه من خالل الشعبتين :ثانيًا
  .اتالخدم. أ
  .ليات اآل.ب
  :اآلتيةويمارس مهامه من خالل الشعب   قسم المخازن:ثالثًا
  .  مخزن الموجودات المتنوعة.أ
 .  مخزن المواد المعادة والمستهلكة.ب
  . المشجب .جـ
  :اآلتية القسم الهندسي ويمارس مهامه من خالل الشعب :رابعًا
 .ة المدني. أ
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)٨( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

 . الكهربائية .ب
  . الميكانيكية .جـ
  : اآلتيةم تكنولوجيا المعلومات ويمارس مهامه من خالل الشعب  قس:خامسًا
  . تحليل البرامج .أ
 . الشبكات.ب
 . صيانة الحاسبات.جـ
   :اآلتية قسم الشؤون المالية ويمارس مهامه من خالل الشعب :سادسًا
 . الرواتب .أ
 . الصرف.ب
  . السجالت.جـ
 . الصندوق .د
  .  السيطرة المخزنية.هـ
   :اآلتية الموازنة ويمارس مهامه من خالل الشعب  قسم:سابعًا
 . الموازنة الجارية .أ
  .المشتريات. ب
   . شعبة االمالك:ثامنًا
   . الشعبة االدارية:تاسعًا
   . شعبة السكرتارية:عاشرًا

  

   : اآلتية تتكون دائرة االسترداد من التشكيالت -٨ - المادة 
   :اآلتيةامها من خالل االقسام  مديرية استرداد المتهمين  وتمارس مه:أوًال
  :اآلتيتين استرداد المتهمين و يمارس مهامه من خالل الشعبتين .أ

 .ملفات المحكومين والمتهمين ) ١ (
  .البيانات )  ٢(
  :اآلتيتين التحليل المعلوماتي ويمارس مهامه من خالل الشعبتين .ب
 التحري )  ١(
  المعلومات ) ٢(
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)٩( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

   :اآلتيةألموال وتمارس مهامها من خالل االقسام  مديرية استرداد ا:ثانيًا
  : اآلتيتين تحري االموال واستردادها و ويمارس مهامه من خالل الشعبتين .أ
  .التحري وجمع المعلومات ) ١(
 .المتابعة القضائية)  ٢(
 : اآلتيتين التعاون والتنسيق ويمارس مهامه من خالل الشعبتين .ب
 .التنسيق الدولي ) ١(
  . البيانات )  ٢(
   شعبة الترجمة:ثالثًا
  . الشعبة االدارية :رابعًا
 . شعبة السكرتارية :خامسًا

  

   : اآلتية تتكون دائرة البحوث والدراسات  من التشكيالت -٩ - المادة 
  : اآلتيتين قسم البحوث ويمارس مهامه من خالل الشعبتين  يتكون:أوًال
  إعداد البحوث.أ
 . التقويم.ب
 : اآلتيتين قسم اإلحصاء ويمارس مهامه من خالل الشعبتين ن يتكو:ثانيًا
 . المعلوماتية .أ
  . التقارير . ب
  . شعبة التنسيق :ثالثًا
  . الشعبة االدارية :رابعًا
 . شعبة السكرتارية :خامسًا

  

 االآاديمية العراقية لمكافحة الفساد وتتكون من التشكيالت المنصوص عليها في -١٠ - المادة 
  . ٢٠١٥لسنة ) ٣(آاديمية العراقية لمكافحة الفساد رقم نظام اال

  

   : شين العموميين وتتكون منمديرية شؤون المفت -١١ - المادة 
  : اآلتيتينقسم التنسيق ويمارس مهامه من خالل الشعبتين  .أ
  . التنسيق) ١(
  . المتابعة) ٢(
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)١٠( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

بتين  قسم دراسة التقارير وتقويم االداء ويمارس مهامه من خالل الشع.ب
  : اآلتيتين

   .التقويم) ١(
 .دراسة التقارير ) ٢(

  

 : من الشعبتين اآلتيتين ة الجودة والتطوير المؤسسي قسم ادار يتكون-١٢- المادة 
 . التخطيط الستراتيجي وإدارة المشاريع:أوًال
  . إدارة وتقييم األداء المؤسسي :ثانيًا

  

   .اآلتيتينالشعبتين  مهامه من خالل   قسم المتابعة ويمارس-١٣- المادة 
 . المتابعة الداخلية:أوًال
  . المتابعة الخارجية :ثانيًا

  

   :اآلتيتين قسم شؤون المواطنين ويمارس مهامه من خالل الشعبتين -١٤-المادة  
 . تسّلم شكاوى المواطنين :أوًال
   . المتابعة :ثانيًا

  

   : اآلتيتينالشعبتين   قسم العالقات الدولية ويمارس مهامه من خالل -١٥ - المادة 
 .اإليفادات: وًالأ

  . العالقات الخارجية :ثانيًا
  

         :تية  مهامه من خالل الشعب اآل  قسم التدقيق والرقابة الداخلية ويمارس-١٦- المادة 
 .بتدقيق الروات: أوًال
 . تدقيق المصروفات:ثانيًا
 . تدقيق الموازنة والسجالت:ثالثًا
 .ات الثابتة والمخزنية تدقيق الموجود:رابعًا
  .  التدقيق اإلداري:خامسًا

 

  :  المرآز االعالمي ويتكون من الشعبتين اآلتيتين -١٧- المادة 
 .  الموقع األلكتروني:أوًال
  . التحرير والمتابعة اإلعالمية:ثانيًا
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)١١( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

  : ويمارس مهامه من خالل الشعب اآلتية هيئةمكتب رئيس ال -١٨  - المادة 
  مرآزي  البريد ال:أوًال
  . الوارد والصادر :ثانيًا
  . التوثيق واالرشفة :ثالثًا
  . التشريفات :رابعًا

  : مكتب التصاريح االمنية ويتكون من الشعب اآلتية  -١٩ - المادة 
 . السالمة األمنية والمهنية :أوًال
 .ة الفني:ثانيًا
  .     التصريح األمني :ثالثًا

  

   . شعبة العقود-٢٠- المادة 
  

   .هيئةشعبة سكرتارية النائب األول لرئيس ال -٢١- المادة 
  

  .هيئةرتارية النائب الثاني لرئيس ال شعبة سك-٢٢- المادة 
  

معاون مدير ( موظفين بعنوان ةثالث) ٣(يعاون مدير عام دائرة التحقيقات  :أوًال - ٢٣- المادة
حاصل آل منهم  على شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة ) عام
اإلختصاص ويعينون وفقًا للقانون، يكون األول للشؤون التحقيقية ، و

  .والثاني للشؤون اإلدارية والتدقيقية ، والثالث لشؤون الرقابة والتطوير 
  

 دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البنود  آل يعاون آل مدير عام في:ثانيًا
من هذا ) ١(ن المادة م)  سابعا(و ) سادسا( و ) رابعا(و) ثالثا(و ) ثانيا(

حاصل آل منهم على ) معاون مدير عام(النظام الداخلي موظفان بعنوان 
شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص ، ووفقًا لما 

  -:يأتي 
  

 يكون األول للشؤون القانونية ، و الثاني لشؤون - :الدائرة القانونية   . أ
 .الحقوق 

الثاني لشؤون األداء  يكون األول لشؤون الكشف ، و-  :يةدائرة الوقا  . ب
 .والسلوك الوظيفي 
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)١٢( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

 يكون األول لشؤون التعليم، والثاني - : دائرة التعليم والعالقات العامة.جـ
 .لشؤون العالقات

 يكون االول للشؤون اإلدارية ،  والثاني -:لدائرة االدارية والمالية ا  . د
 للشؤون المالية 

 يكون األول لشؤون استرداد األموال، والثاني لشؤون -:ترداد دائرة اإلس.هـ
  .إسترداد المتهمين

  

 يعاون آل مدير عام في آل دائرة من الدائرتين المنصوص عليهما في :ثالثًا
من هذا النظام الداخلي موظف ) ١(من المادة ) ثامنًا(و ) خامسًا( البندين 
 شهادة جامعية أولية في حاصل آل منهما على ) معاون مدير عام(بعنوان 

  .األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص 
  

 ُيدير آل  من المديريات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف :رابعًا
في الدرجة الثانية حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل ومن ذوي 

  . الخبرة واإلختصاص
  

ا في هذا النظام الداخلي  ُيدير آل قسم من األقسام المنصوص عليه:خامسًا
والمرآز االعالمي والمكاتب موظف في الدرجة الثالثة حاصل على شهادة 

  .جامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واإلختصاص
  

 يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي :سادسًا
 األقل ومن موظف في الدرجة الخامسة حاصل على شهادة جامعية أولية في

  .ذوي الخبرة واإلختصاص
  

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية                                              الداخلي ينفذ هذا النظام-٢٤- المادة 
  

  الدآتور                                                  
  حسن الياسري                                                    

  وآالة/ رئيس هيأة النزاهة                                                      
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)١٣( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٨لسنة ) ١( آمرآي رقم قرار
  

 المعدل النافذ ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(مارك رقم من قانون الك) ٥(استنادًا الحكام المادة    

  : وبناءًا على الصالحيات المخولة لنا ولمقتضيات مصلحة العمل أصدرنا القرار اآلتي 
  

المنشأ بموجب القرار ) مكتب بريد الجامعة التكنولوجية(يلغى المكتب الكمرآي  .١

 ٤١١٣عدد  المنشور في جريدة الوقائع العراقية بال٢٠٠٩لسنة ) ١(الكمرآي رقم 

   . ١٦/٣/٢٠٠٩في 

بدًال عن مكتب بريد الجامعة ) ط زيونةابمكتب بريد ض(شأ مكتب آمرآي يسمى ين .٢

 . التكنولوجية ويرتبط اداريًا بمديرية آمرك المنطقة الوسطى 

 .  م ٣ × ٥٫٣يقع المكتب في منطقة زيونة بمساحة  .٣

راحل المعاملة الكمرآية يتولى المكتب خدمة الطرود البريدية لتسهيل آافة م .٤

 . المرتبطة بمديرية آمرك تخمين البريد 

 . ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .٥

  

  

  حيدر العبادي. د                                                  

  وآالة/ ة وزير المالي                                                    
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)١٤( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

      

لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ١٧٠(و ) ١٦٩( المادتين أحكام إلىاستنادًا     

  -  :اآلتي القرار أصدرنا المعدل ١٩٨٤
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(رقم 
  

 وتكون الفقرة ٢٠١٠لسنة ) ٤(قرار رقم المن ) اوًال( تضاف الفقرة التالية الى البند :وًال أ

  -:منه وآاالتي ) ١٣ (تسلسل

  .خمسة أالف دينار عراقي عن خدمات الكشف على الطرود البريدية ) ٥٠٠٠. (١٣
  

  . ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية :ثانيًا 

  

  

  حيدر العبادي. د                                                    

  وآالة/ وزير المالية                                                     
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)١٥( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ١٧(رقم 

استنادًا الى قرار لجنة الجزاءات المفروضة على جمهورية آوريا الشعبية الديمقراطية    
 ، وأحكام قانون مكافحة ٢٠٠٦لسنة ) ١٧١٨(المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن رقم 

 ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم ٢٠١٥لسنة) ٣٩(سل األموال وتمويل اإلرهاب رقم غ
  .  ، والصالحيات المخولة بموجبه ٢٠١٦لسنة ) ٥(

قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االستثنائية األولى المنعقدة بتاريخ 
  :  ما يأتي ٨/٤/٢٠١٨

  

منقولة والموارد االقتصادية إلى آل من االفراد تجميد األموال المنقولة وغير ال: أوًال
  : والكيانات المبينة في ادناه ، والمرافق ربطًا الموجز السردي الخاص بهم 

  

 : االفراد  -
  

  . تسانغ يونغ يوان  .١
  :الكيانات  -

  

   . (CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY)تشانغ ان للشحن والتكنولوجيا  .١
  . (CHONMYONG SHIPPING CO)شحن ون ميونغ للشرآة تش .٢
 . (FIRST OIL JV CO LTD)شرآة فرست اويل جي في المحدودة  .٣
 . (HAPJANGGANG SHIPPING CORP)مجموعة هاب جانغ غانغ للشحن  .٤
 . (HUAXIN SHIPPING) هونغ آونغ –هيواآسين للشحن المحدودة  .٥
 . (KINGLY WON INTERNATIONAL CO)شرآة آينغلي وون الدولية المحدودة  .٦
  .  (KOREA ACHIM SHIPPING CO)شرآة آشيم الكورية للشحن .٧
  . (KOREA ANSAN SHPG COMPANY)شرآة آنسان الكورية  .٨
  .(KOREA MYONGDOK SHIPPING CO)شرآة ميونغ دوك الكورية للشحن  .٩

 . (KOREA SAMJONG SHIPPING)شرآة سام يونغ الكورية للشحن  .١٠
 . (.KOREA SAMMA SHIPPING CO)شرآة سما الكورية للشحن  .١١
 . (KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD) شرآة يو يونغ الكورية للشحن المحدودة .١٢
 . (KOTI CORP)مؤسسة آوتي  .١٣
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)١٦( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

 . (MYOHYANG SHIPPING CO)شرآة مايوه يانغ للشحن  .١٤
 . (PAEKMA SHIPPING CO)شرآة بايكما للشحن  .١٥
 . (PHYONGCHON SHIPPING & MARINE)شرآة فيونغشان للشحن والبحار  .١٦
 . (PRO-GAIN GROUP CORPORATION) غاين –مؤسسة مجموعة برو  .١٧
شرآة شنغهاي دونغفينغ للشحن المحدودة  .١٨

(SHANGHAIDONGFENGSHIPPINGCOLTD) . 
 (SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING)شين زهونغ الدولية للشحن  .١٩
 . (WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT)وياهاي وورلد لشحن الحموالت  .٢٠
 . (YUK TUNG ENERGY PTE LTD)شرآة يوك تيونغ اينرجي بي تي أي المحدودة  .٢١

  

    اء ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصدار آتاب األمانة العامة لمجلس الوزر: ثانيًا
  . ٩/٤/٢٠١٨في 

  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا
والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . اإلجراءات المالئمة بشأن االفراد والكيانات المشار اليهم آنفًا 
  

هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل ينشر : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             
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 ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال
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)١٨( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال
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)١٩( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال
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   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ١٨(رقم 

  

  : بناًء على طلب التظلم المقدم من السادة المدرجة أسماؤهم في أدناه    
  . مدير مفوض ، وآيله المحامي علي صباح محمد / سعد الدين حسن أمين  .١
وآيله المحامي علي صباح  مؤسس وعضو مجلس ادارة ، / جزمي يوسف زينل .٢

 .محمد 
مؤسس وعضو مجلس االدارة ، وآيله المحامي / عبد الصمد عبد المطلب سعيد  .٣

 . علي صباح محمد 
  

 اصل التظلم واالدلة  ، قامت اللجنة باالطالع على٨/٤/٢٠١٨الواردة الى اللجنة بتاريخ 
مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب نة من فة الواردة الى اللجوالحيثيات آا

 بشأن تجميد االموال المنقولة ٢٠١٧لسنة ) ٣(وتدارست االسباب الخاصة بالقرار رقم 
وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة الى شرآة بابا آرآر للتوسط ببيع وشراء 

  . وض العمالت االجنبية ورئيس واعضاء مجلس االدارة والمدير المف
قررت لجنة تجميد أموال االرهابيين بجلستها االعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 

  :  ما يأتي ١٧/٤/٢٠١٨
  

من نظام تجميد اموال االرهابيين ) أوال/١٦(رفض التظلم استنادا الى احكام المادة  .١
 لالسباب الواردة في آتاب مكتب مكافحة غسل االموال ٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

 ١٦/٤/٢٠١٨ والمؤرخ في ٨٨٨/س/ب ت/٥/٢:  االرهاب المرقم بالعدد وتمويل
 والمؤرخ في ٦/٣٦/٤٤٠٣: وآتاب جهاز مكافحة االرهاب المرقم بالعدد 

١٦/٤/٢٠١٨ .   
يحق االعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء االداري المختصة وفقا  .٢

 . للقانون 
  . ١٧/٤/٢٠١٨صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ  .٣
إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات  .٤

 والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ اإلجراءات
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)٢٦( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

من نظام تجميد اموال االرهابيين ) أوال/١٤(المناسبة ، استنادا الى احكام المادة 
  . ٢٠١٦لسنة ) ٥(رقم 

نشر القرار فورا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مكافحة غسل  .٥
 . االموال وتمويل االرهاب 

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             
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 ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ١٩(رقم 

  : بناًء على التظلم المقدم من السادة المدرجة اسماؤهم في ادناه 
  عبد اهللا محمد حسون الكرغولي  .١

)٢٧(

 هللا الكرغولي عالء سعيد عبد ا .٢
                          فايق حسين صالح الكرغولي  .٣
 لبيد حسين صالح الكرغولي  .٤
                       وآيلهم المحامي صالح ياسين محمد  عدنان محمد خضير الكرغولي  .٥
                                    فيصل شالل صالح الكرغولي  .٦
                                 حسين الكرغولي محمد عبد اهللا .٧
 حسين محمد حمد المفرجي  .٨
 جودة محمد آاظم الخالدي  .٩
 ضياءمحمد آاظم الخالدي  .١٠
 .محمد السيد جاسم حسين عباس اسماعيل ، وآيله المحامي  .١١

دلة  ، قامت اللجنة باالطالع على التظلم واال٨/٤/٢٠١٨الوارد الى اللجنة بتاريخ 
والحيثيات آافة الواردة الى اللجنة من الجهات المختصة وتدارست االسباب الخاصة بالقرار 

 المعدل بشأن تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد ٢٠١٨لسنة ) ٣(رقم 
  .االقتصادية العائدة لالسماء المذآورة آنفًا 

ية الرابعة المنعقدة بتاريخ قررت لجنة تجميد اموال االرهابيين بجلستها االعتياد
١٧/٤/٢٠١٨ .   

من نظام تجميد اموال االرهابيين رقم ) أوال/١٦(رد التظلم استنادًا الى احكام المادة  .١
:  لالسباب الواردة في آتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد ٢٠١٦لسنة ) ٥(
   . ١٧/٤/٢٠١٨ والمؤرخ في ٣٨١٥٥/م.ج

ر لدى محكمة القضاء االداري المختصة وفقًا يحق االعتراض على هذا القرا .٢
  .للقانون 

  .١٧/٤/٢٠١٨صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ  .٣
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)٢٨( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

إعمام القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات  .٤
والمحافظات والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ اإلجراءات 

 . ئمة بشأن المشار إليهم آنفًا المال
نشر القرار فورا في الجريدة الرسمية والموقع االلكتروني لمكتب مكافحة غسل  .٥

 . االموال وتمويل االرهاب 
  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٩( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٢٠(رقم 

، ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم ام قانون مكافحة غسل االموال وت احكاستنادًا الى   

 ووفقًا للصالحيات المخولة الى ٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد اموال االرهابيين رقم 

   . اللجنة 

خ ـدة بتاريـالمنعقرابعـة  الالعتياديـةا اـن بجلستهـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  :  ما يأتي ١٧/٤/٢٠١٨
  

العائدة الى االشخاص تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية : أوًال

عدنان معروف . ١(المدرجة اسماؤهم في القائمة المرافقة ربطًا والتي تبدأ بالتسلسل 

   ) .ناهض عبد المعين علي العدوله. ١٧(وتنتهي بالتسلسل ) عارف
  

   . هًا من تاريخ إصدارينفذ هذا القرار فورًا بدء: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

   . المشار اليهم في القائمة المرافقة ربطًا بشأن محددةاإلجراءات ال
  

ر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل ينش: رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٠( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

 مالحظات اسم االم التولد االسم  ت

بيع مفوض لشرآة زحل للتوسط بمدير  زوزبسعدية  ٢/١٢/١٩٦٦ عدنان معروف عارف ١

 وشراء العمالت االجنبية

عوف عبد الرحمن  ٢

 منشد

معاون المدير المفوض لشرآة زحل  مأرب حسن ٢٢/٤/١٩٧٥

  وشراء العمالت االجنبيةببيعللتوسط 

احمد عباس فاضل  ٣

 الخطيب

 ببيعمساهم في شرآة زحل للتوسط  وجيهة اسماعيل ٢٣/٥/١٩٧١

 الت االجنبيةوشراء العم

حسن ممتاز رؤوف  ٤

 امين

معاون مدير المفوض لشرآة الدعاء  رجاء مصطفى ٩/١٠/١٩٨٠

  وشراء العمالت االجنبيةببيعللتوسط 

اسامة حبيب محمد مطر  ٥

 الشرقي 

معاون مدير المفوض لشرآة تدمر للتوسط  بروين احمد  ٢٤/٥/١٩٨١

  وشراء العمالت االجنبيةببيع

اهيم عبد احمد حيدر ابر ٦

 )مال ابراهيم(الرحيم 

 ببيعمدير مفوض لشرآة االمل للتوسط  االء مدين ٦/١/١٩٩٠

 وشراء العمالت االجنبية

سرمد ريان عبد الفتاح  ٧

 ابراهيم 

معاون مدير مفوض لشرآة السمير  غادة عصام  ١/٤/١٩٨٨

  وشراء العمالت االجنبيةببيعللتوسط 

عالء عبد الجواد صالح  ٨

 االمني 

المدير المفوض لشرآة هالل الموصل  شكيبة محمد  ١٧/٩/١٩٧٥

  وشراء العمالت االجنبيةببيعللتوسط 

محمد خضر نجم عبد  ٩

 اهللا اليعكوب

معاون المدير المفوض لشرآة هالل  تقية شعبان  ١٨/٧/١٩٦٤

 وشراء العمالت ببيعالموصل للتوسط 

 االجنبية

علي محمد عبد االلة  ١٠

 حمدون عبد اهللا

المدير المفوض لشرآة الصحراء للتوسط  نجاح عبد القادر  ٢٧/٤/١٩٧٧

  وشراء العمالت االجنبيةببيع

  الفنار  برجمعاون المدير المفوض لشرآة باسمة ياسمين ٣٠/٥/١٩٧٣ علي يونس ذنون حمو  ١١

راآان غازي فتحي  ١٢

 احمد 

 ببيعمساهم في شرآة الصحراء للتوسط  زالل شريف ٥/٥/١٩٦٢

 اء العمالت االجنبيةوشر

عبد اهللا مظفر عبد اهللا  ١٣

 النعيمي

 ببيعالمدير المفوض لشرآة الفنار للتوسط  منى حسين  ١٤/١/١٩٧٨

 وشراء العمالت االجنبية

وليد عبد الرزاق ياسين  ١٤

 العبدلي 

عزيزة عبد  ٢١/٦/١٩٥٠

 القادر

المدير المفوض لشرآة الخيمة للتوسط 

 نبية وشراء العمالت االجببيع

المدير المفوض لشرآة النمور للتوسط  سميرة ياسين  ١٩٦٧ خالد عبد الغفور مراد  ١٥

  وشراء العمالت االجنبيةببيع

معاون المدير المفوض لشرآة النمور  سميرة ياسين ١/٥/١٩٧٢ وليد عبد الغفور مراد  ١٦

  وشراء العمالت االجنبيةببيعللتوسط 

ناهض عبد المعين على  ١٧

 هالعدول

المدير المفوض لشرآة الحدباء للتوسط  ناطقة ناصر ١٥/١١/١٩٦٢

  وشراء العمالت االجنبيةببيع

  



  
  

  
   قرارات 
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)٣١( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ٢١(رقم 

، ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم  احكام قانون مكافحة غسل االموال وتاستنادًا الى   
ى  ووفقًا للصالحيات المخولة ال٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد اموال االرهابيين رقم 

   . اللجنة 
خ ـدة بتاريـالمنعقرابعـة  الالعتياديـةا اـن بجلستهـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  :  ما يأتي ١٧/٤/٢٠١٨
  

العائدة الى االشخاص تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية : أوًال
  : ادناه  فيالمدرجة اسماؤهم

/ فوزية عبد اهللا نجم : اسم االم / لبازي جميلة جودت آاظم جواد ا -١
  .محافظة صالح الدين ــ قضاء الشرقاط ــ القصبة : محل االقامة/١٩٦٥:التولد

 .عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصري  -٢
 .البازي جواد نمير جودت آاظم  -٣
  .علي عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصري -٤
 .لناصري نكتل عبد الستار رحيم مصطفى ا -٥
 .محمد عبد الستار رحيم مصطفى الناصري  -٦

    
  

   . هينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصدار: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا
قة ألخذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العال

   . آنفًاالمشار اليهم  بشأن المالئمةاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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)٣٢( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ٢٢(رقم 

  

، ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم  احكام قانون مكافحة غسل االموال وتاستنادًا الى   
لى  ووفقًا للصالحيات المخولة ا٢٠١٦لسنة ) ٥(ونظام تجميد اموال االرهابيين رقم 

   . اللجنة 
خ ـدة بتاريـالمنعقرابعـة  الالعتياديـةا اـن بجلستهـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  :  ما يأتي ١٧/٤/٢٠١٨
  

العائدة الى االشخاص تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية : أوًال
  : ادناه  فيالمدرجة اسماؤهم

  .هيفاء بكر : اسم االم /  اسماعيل الكياراحمد طارق خليل سليمان -١
 .هيفاء بكر : اسم االم / زياد طارق خليل سليمان اسماعيل الكيار -٢

    
  

   . هينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصدار: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا
ت آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ والمحافظا

   . آنفًاالمشار اليهم  بشأن محددةالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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)٣٣( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٢٤(رقم 

احكام  ، و٢٠١٥لسنة ) ٢٢٥٥(ر مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  قرااستنادًا الى   

، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم قانون مكافحة غسل االموال وت

   .  ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

 المنعقدة  الرابعة بجلستها االعتياديةذ ، المأخونـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  :يأتي  ما  ١٧/٤/٢٠١٨بتاريخ 
  

، افغاني الجنسية والرقم المرجعي ) محمد عمر غالم نبي(ادخال التعديالت على اسم : أوًال

  ) . المرافق ربطا) (Tai. ٠٠٤(له في قائمة عقوبات لجنة الجزاءات هو 
    

  

       آتاب االمانة العامة لمجلس الوزراءن تاريخ إصدار بدءًا م فورًاينفذ هذا القرار: ثانيًا

  . ٢٤/٤/٢٠١٨في 
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

   . آنفًا اليهالمشار  بشأن الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             
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)٣٦( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ٢٥(رقم 

احكام  ، و٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٠( قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم استنادًا الى   
موال ، ونظام تجميد ا٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم قانون مكافحة غسل االموال وت

   .  ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 
  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  

 الرئيس السابق لجمهورية اليمن ، ) علي عبد اهللا صالح(ادخال التعديالت على اسم : أوًال
المرافق ) (YEi. ٠٠٣ (والرقم المرجعي له في قائمة عقوبات لجنة الجزاءات هو

  ) . ربطا
    

  

    في  آتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء بدءًا من تاريخ إصدار فورًاينفذ هذا القرار: ثانيًا
٣٠/٤/٢٠١٨ .   

  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا
وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ والمحافظات آافة والمؤسسات المالية 

   . آنفًا المشار اليه بشأن الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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 ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال
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)٣٨( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار
   ٢٠١٨لسنة ) ٢٦(رقم 

  

احكام  ، و٢٠١٣لسنة ) ٢١٢٧( قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم استنادًا الى   
اموال ، ونظام تجميد ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم قانون مكافحة غسل االموال وت

   .  ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 
  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

  

في الحرس  سابق نقيب، ) يوجين باريت نغايكوسييت(ادخال التعديالت على اسم : أوًال
لمرجعي له في قائمة  والرقم االرئاسي والقوات البحرية لجمهورية افريقيا الوسطى

  ) . المرافق ربطا) (CFi. ٠٠٨(عقوبات لجنة الجزاءات هو 
    

  

      آتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء بدءًا من تاريخ إصدار فورًاينفذ هذا القرار: ثانيًا
  . ٣/٥/٢٠١٨في 

  

حافظات إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس الم: ثالثًا
والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

   . آنفًا المشار اليه بشأن الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا
  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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)٣٩( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–عراقية الوقائع ال
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)٤١( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

   لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٢٧(رقم 
  

احكام  ، و٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٦(ار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  قراستنادًا الى   

، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم قانون مكافحة غسل االموال وت

   .  ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

   :يأتي ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن
  

التي تحمل علم سانت ) .Lynn S(انتهاء مدة الجزاءات المفروضة على السفينة : أوًال

  ) . المرافق ربطا) (LYE. ٠٠٥( هو ا والرقم المرجعي لهفنسنت وجزر غرينادين ،
  

   . ه بدءًا من تاريخ إصدار فورًاينفذ هذا القرار: ثانيًا
  

 غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات: ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

   . آنفًا االمشار اليه  السفينة بشأنحددةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . ل وتمويل اإلرهاب األموا

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٣( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢ العدد –الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٨لسنة ) ١(بيان رقم 
  

) ٦١١(   استنادًا الى احكام الفقرة خامسًا من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
 وعمال بالصالحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ١٩/٥/١٩٧٧المؤرخ 

   .٣٠/٧/١٩٧٩في ) ٩٨٠(المنحل رقم 
  :البيان التالي  دارقررنا اص

  

المؤرخ ) ٦١١(يجدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم  .١
  . لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ١٩/٥/١٩٧٧

 .ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية   .٢
  
  

  فالح حسن زيدان اللهيبي                                                        
  وزير الزراعة                                                        

   
   



  
  

  
   بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٤( ٢١/٥/٢٠١٨    ٤٤٩٢ العدد –الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٨لسنة ) ٢(بيان رقم 
  

     المعدل تقرر١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل رقم ) ٣٧(استنادًا للمادة    
  : ما يأتي

  

بغداد / نائب رئيس استئناف / تعيين السيد نجم عبد اهللا محسن القره غولي  .١
ة االستئنافية الثانية المشكلة في وزارة المالية بدًال  رئيسًا للجن–الرصافة االتحادية 

  .من السيد سامي آاطع عالوي 
الرصافة / بغداد / نائب رئيس استئناف / عماد نجم عبد السامرائي (تعيين السيد  .٢

 رئيسًا احتياطيًا للجنة المذآورة أعاله بدًال من السيد محمد عبد الرحمن –االتحادية 
 .طه 

 . لبيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ هذا ا .٣
  
  

  حيدر العبادي. د                                                      
  وآالة/ وزير المالية                                                       
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