
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٥٢٤          

 

  مرسوم جمھوري . 

  لسنة  )٧٧(و ) ٧٦(و  )٧٥(و ) ٧٤(قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال اإلرھابيين رقم

٢٠١٨  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(قرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة النقل رقم  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(النظام الداخلي لقسم التدقيق والرقابة الداخلية في وزارة العدل رقم . 

  ٤٥(تسھيل تنفيذ قانون مجلس القضاء االعلى رقم (( ٢٠١٨لسنة ) ١(تعليمات رقم (            

 . ))٢٠١٨لسنة 

  صادر عن وزارة العدل بيان . 

  بيانات صادرة عن وزارة الثقافة. 
  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

 

  السـتـون ة السنــــ             م ٢٠١٨ كانون األول  ٢٤ / ھـ١٤٤٠ ربيع الثاني ١٦      ٤٥٢٤ العدد                          
٤٥٢٤١٦١٤٤٠/٢٤٢٠١٨  

 



              الفھرس                                  
  

  

الصفحة   الموضوعالرقم 

      مرسوم جمھوري   

  ١  لمثنىالسيد أحمد منفي جودة بمنصب محافظ اتعيين   ٨٠

    قرارات   

  ٢  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرھابيين   ٧٤

  ٣  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرھابيين  ٧٥

  ٤  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرھابيين  ٧٦

  ٦  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرھابيين  ٧٧

  ٨  نقلقرار تأسيس صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة ال  ١

    أنظمة داخلية   

  ٩  النظام الداخلي لقسم التدقيق والرقابة الداخلية في وزارة العدل   ٢

    تعليمات  

  ١١  ٢٠١٧لسنة ) ٥(تسھيل تنفيذ قانون مجلس القضاء األعلى رقم   ١

    بيانات  

  ١٣  تشكيل دائرة كاتب عدل في كرادة مريم   ٣٠

  ١٤  بيان صادر عن وزارة الثقافة  ١٨

  ١٥  صادر عن وزارة الثقافةتصحيح  بيان  -

 



  
 

  
 مراسيم جمھورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمھوري 

  ) ٨٠(رقم 
  

ً (استناداً إلى أحكام البند    ) ٢٦(من المادة ) أوالً (من الدستور والبند ) ٧٣(من المادة ) سابعا

المعدل وبناء على ما  ٢٠٠٨لسنة ) ٢١(رقم  من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم

  .عرضه مجلس محافظة المثنى 

  -:رسمنا بما ھو آٍت 

  .ُيعّين السيد أحمد منفي جودة بمنصب محافظ المثنى : أوالً 
  

  

  

 ً   .ُينفذ ھذا المرسوم من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية  :ثانيا
  

  

  ھجــريـــة  ١٤٤٠ـنة لس ـر ربيع األولمن شھ السادس والعشرينـوم كتب ببغــداد فـي الي

  ميـالديــة  ٢٠١٨ـنة ــلسـ كـانــــون األولـر ــمــن شھــ الــــرابــعـوم ــوافق  لليــــــالمــــ

  

  

  برھم صالح. د                                                             

  رئيس الجمھورية                                                              

  



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال االرھابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٧٤(رقم 
  

المرقم ) سري(مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرھاب  مكتب استنادا الى ما جاء في كتاب   

وأحكام قانون مكافحة غسل  ،١٥/٨/٢٠١٨والمؤرخ في  ،١٧٩٥/ش ق/٤/١: بالعدد 

) ٥(، ونظام تجميد أموال اإلرھابيين رقم ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(اإلرھاب رقم األموال وتمويل 

  . ، ووفقاً للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة 
  

قررت لجنة تجميد أموال اإلرھابيين في جلستھا االعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 

  : ما يأتي  ٤/١٢/٢٠١٨
  

رم ـــة للمجـاديـــصـتـوارد االقــة والمـولــر المنقــولة وغيــــوال المنقــــد األمـتجمي: أوالً 

محافظة أربيل لقيامه بنقل يسكن / شغله كاسب / ١٩٧٩تولد ) / بسام سعيد محي الدين(

في تمويل الجرائم األموال بطريق غير مباشر داخل إقليم كردستان العراق واستخدامھا 

من نظام تجميد أموال اإلرھابيين رقم ) أوالً /١٣(ابية ، استناداً إلى أحكام المادة اإلرھ

  .  ٢٠١٦لسنة ) ٥(
  

 ً   . ينفذ ھذا القرار بدءأً من تاريخ اصداره : ثانيا
  

 ً ھذا القرار على الوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس  إعمام: ثالثا

والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ وغير المالية المحافظات كافة والمؤسسات المالية 

  . اإلجراءات المالئمة بشأن االسم المشار إليه آنفاً 
  

 ً اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل  ُينشر ھذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع: رابعا

  . األموال وتمويل اإلرھاب 

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرھابيين                                            

                                        ٩/١٢/٢٠١٨  

  

  



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال االرھابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٧٥(رقم 
  

المجمدة أمواله بموجب قرار لجنة ) عفيف صعب رزوقي(بناًء على التظلم المقدم من    

، قامت اللجنة باالطالع على التظلم واألدلة ٢٠١٨لسنة ) ٥(تجميد أموال اإلرھابيين رقم 

) ٥،٣(والحيثيات كافة الواردة من الجھات المختصة ، وتدارست األسباب الخاصة بالقرارين 

  .  ٢٠١٨لسنة 
  

قررت لجنة تجميد أموال اإلرھابيين في جلستھا االعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 

٤/١٢/٢٠١٨ .  
  

من نظام تجميد أموال اإلرھابيين رقم ) أوالً /١٦(رد التظلم استناداً إلى أحكام المادة  .١

لعدم قيام وزارة الداخلية بتقديم أسباب مقنعة بشأن الموضوع  ٢٠١٦لسنة ) ٥(

 . ١٠/١٠/٢٠١٨والمؤرخ في  ١٠٢١٢٤/ م.ج: بحسب كتابھا المرقم بالعدد 

 . وفقاً للقانون لقضاء اإلداري المختصة يحق االعتراض على ھذا القرار لدى محكمة ا .٢

 .  ٤/١٢/٢٠١٨صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ  .٣

إعمام القرار على الوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس  .٤

والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ  وغير المالية المحافظات والمؤسسات المالية

 . اإلجراءات المالئمة بشأن المشار إليه آنفاً 

نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل  .٥

  .األموال وتمويل اإلرھاب 

  

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرھابيين                                            

                                        ٩/١٢/٢٠١٨  

  
  



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال االرھابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٧٦(رقم 
  

وتمويل اإلرھاب  مكتب مكافحة غسل االموال/ استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي    

، وأحكام قانون ١١/١١/٢٠١٨والمؤرخ في  ٢٦٤٩/ت ح/٢/١: المرقم بالعدد ) سري(

، ونظام تجميد أموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب رقم 

  . ، ووفقاً للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(اإلرھابيين رقم 
  

ابيين في جلستھا االعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ قررت لجنة تجميد أموال اإلرھ

  : ما يأتي  ٤/١٢/٢٠١٨
  

الخــاصـة ة ــوارد االقـتـصـــاديـــوال المنقــــولة وغيــر المنقــولـة والمــــتجميـد األمـــ: أوالً 

ورئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في القائمة ) منظمة التقدم في االنبار( بـ

ً وعددھم  الرمادي، والفلوجة، (، والمكاتب التابعة لھا في ) شخص ١٢المرافقة ربطا

  ) . وحديثة، وھيت، والحبانية، والرطبة، والقائم
  

 ً   . ينفذ ھذا القرار بدءأً من تاريخ اصداره : ثانيا
  

 ً ارات والجھات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس إعمام ھذا القرار على الوز: ثالثا

المحافظات كافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ 

  . آنفاً  االمشار إليھ اءاالسمو الكيان اإلجراءات المالئمة بشأن
  

 ً ني لمكتب مكافحة غسل ُينشر ھذا القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع اإللكترو: رابعا

  . األموال وتمويل اإلرھاب 

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرھابيين                                            

                                        ١٢/١٢/٢٠١٨  

  

  

  



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  

  

  

  

  
  



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال االرھابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ٧٧(رقم 
  

مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرھاب / بناًء على ما عرضه البنك المركزي العراقي 

، ٢٣/٧/٢٠١٨، المؤرخ في ١٦١٣/س/ب ت/٥/٢: المرقم بالعدد) سري(بموجب كتابه 

المرقم ) سري(وأولياته صورة كتاب البنك المركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة 

بشأن طلب رفع التجميد عن األموال  ١٨/٧/٢٠١٨المؤرخ في ، ١٧٦٥/س٩/٥: بالعدد 

  : المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية لالسماء المذكورة في ادناه بحسب ما يأتي

 . علي محمد صالح احمد العبيدي  .١

 . وليد غريب عبد هللا  .٢

 . طارق حسين علي  .٣

 . حامد حماد الزوبعي  .٤

 . مھند واسر خليفة  .٥

 . تركي حسين علي  .٦

  . برھان الدين ياسين عبد اللطيف العاني  .٧

قامت اللجنة باالطالع على األدلة والحيثيات كافة الواردة من الجھات المختصة ، وتدارست 

  .  ٢٠١٧لسنة ) ٧(األسباب الخاصة بالقرار رقم 
  

قررت لجنة تجميد أموال اإلرھابيين في جلستھا االعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 

  : ا يأتي م ٤/١٢/٢٠١٨

ً استناداً إلى أحكام المادة  .١ من ) أوالً /١٠(رد طلب رفع التجميد بشأن المشار اليھم آنفا

، لعدم قيام البنك المركزي ٢٠١٦لسنة ) ٥(نظام تجميد أموال اإلرھابيين رقم 

دائرة مراقبة الصيرفة ومكتب مراقب االمتثال بتقديم أسباب مقنعة بشأن / العراقي

والمؤرخين  ٢٥٧٨/س٩/٥و٩٥٥/أ: يھا المرقمين بالعددين الموضوع بحسب كتاب



  
 

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

، مع تزويد اللجنة باالسماء التي حصل بھا تشابه ١٨/١٠/٢٠١٨و ١٢/٨في 

 . باشخاص اخرين لغرض دراستھا والبت بھا أصولياً 

 . يحق االعتراض على ھذا القرار لدى محكمة القضاء اإلداري المختصة وفقاً للقانون  .٢

 .  ٤/١٢/٢٠١٨ق اآلراء بتاريخ صدر القرار باتفا .٣

 إعمام القرار على الوزارات والجھات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس .٤

والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة لغرض أخذ  المحافظات

 .اإلجراءات المالئمة بشأن المشار إليھم آنفاً 

دائرة مراقبة الصيرفة ، ومكتب مراقب االمتثال / قيام البنك المركزي العراقي  .٥

بالتنسيق بينھما والجھات ذات العالقة كافة لغرض الحصول على المعلومات بشأن 

 . المشار إليھم آنفاً ، ليسنى اعمامھا الحقاً 

ة غسل نشر القرار فوراً في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافح .٦

  .األموال وتمويل اإلرھاب 

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرھابيين                                            

                                        ١٢/١٢/٢٠١٨  

  

  



  
 

  
  قرارات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

لسنة ) ٧(من قانون وزارة النقل رقم ) ١(من المادة ) حادي عشر(استناداً إلى احكام الفقرة 

من قانون صناديق الضمان الصحي ) ٢(من المادة ) أوالً (الفقرة  المعدل واحكام ١٩٩٤

  : قررنا ما يأتي  ١٩٨٥لسنة ) ١٠١(لموظفي دوائر الدولة رقم 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(قرار رقم 

  تأسيس

  صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة النقل
  

صندوق الضمان (بموجب احكام ھذا القرار صندوق في وزارة النقل يسمى يؤسس  .١

يتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقره في بغداد وله ) حي لموظفي وزارة النقلالص

ان يفتح فروعا في المحافظات تؤسس بقرار من لجنة ادارة الصندوق ومصادقة وزير 

 . النقل 

يھدف الصندوق إلى تنظيم وتقديم الخدمات الصحية للمشتركين فيه من موظفي  .٢

 . وزارة النقل وافراد عوائلھم 

يدار الصندوق من قبل لجنة تتكون من خمسة اعضاء من ضمنھا رئيس اللجنة  .٣

يختارھم الوزير ويراعى تنوع االختصاصات على ان يكون بضمنھم وعضوين احتياط 

 . موظف مالي أو محاسبي 

تنظم آلية االشتراك في صندوق الضمان الصحي والمشمولين بخدماته وادارته  .٤

م اخرى تتعلق بالصندوق بموجب تعليمات تصدر وفق ومھامه وامتيازاتھم واية احكا

من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة رقم ) ١٩(احكام المادة 

 .  ١٩٨٥لسنة ) ١٠١(

 . ينفذ ھذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .٥

  

  فنجان الحماميكاظم                                                                

  وزير النقل                                                             



  
 

  
  أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٩( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

) ٢(والمادة  ٢٠٠٥لسنة ) ١٨(من قانون وزارة العدل رقم ) ١٦(استنادا إلى أحكام المادة 

  .  ٢٠١١لسنة ) ١٢(من قانون استحداث التشكيالت االدارية ودمجھا وتعديل ارتباطھا رقم 

  : النظام الداخلي اآلتي  اصدرنا
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(رقم 

  نظام داخلي

  لقسم التدقيق والرقابة الداخلية في وزارة العدل
  

يرتبط بوزير العدل يديره ) قسم التدقيق والرقابة الداخلية(يستحدث قسم يسمى  -١- المادة 

في الدرجة الثالثة في االقل حاصل على شھادة جامعية اولية ومن ذوي موظف 

  . برة واالختصاص الخ
  

  :  اآلتيةقسم المھام اليتولى : أوالً  -٢- المادة 
  

وازنة االستثمارية وفقاً  الصرف للمشاريع التي تنفذ على المتدقيق   . أ

 . للقانون 

 .  واالنظمة والتعليمات المغلقة بنشاط الوزارةمراقبة حسن تنفيذ القوانين   . ب

 .الحسابية الخاصة بالموازنة الجارية  تدقيق االجراءات. جـ

تدقيق ومراقبة صرف الرواتب والمخصصات واالجور والتعويضات   . د

 . والمستحقات المالية 

االجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي بالتنسيق مع . ھـ

 . تشكيالت الوزارة 

 . تدقيق عملية الجرد الفصلي والسنوي للمخازن والموجودات   . و

 . دقيق العقود التي تبرمھا الوزارة ت  . ز

تدقيق الحسابات الختامية واجراءات تصفية االرصدة الموقوفة في   . ح

 . السجالت 

  

  

  

  



  
 

  
  أنظمة داخلية 
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)١٠( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

 ً   : يمارس القسم مھامه من خالل الشعب اآلتية : ثانيا

 . تدقيق الصرف للمشاريع   . أ

 . تدقيق حسابات الموازنة الجارية   . ب

  . الرقابة . جـ

  . الرواتب واالجور .د

  . المتابعة واالرشفة . ھـ

 ً ً (يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليھا في البند : ثالثا من ھذه المادة ) ثانيا

موظف في الدرجة الخامسة في االقل حاصل على شھادة جامعية أولية ومن 

  . ذوي الخبرة واالختصاص 
  

ً (يحذف البند  -٣- المادة  الداخلي لتقسيمات  من النظام) ٧(والمادة ) ٢(من المادة ) خامسا

  .  ٢٠١٤لسنة ) ١(الدائرة االدارية والمالية في وزارة العدل ومھامھا رقم 
  

  . ينفذ ھذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  -٤- المادة 

  

  

  بنكين عبد هللا ريكاني                                                            

  وزير العدل وكالة                                                          
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)١١( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  .  ٢٠١٧لسنة ) ٤٥(قانون مجلس القضاء االعلى رقم من ) ٩(استناداً إلى أحكام المادة 

  : اصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات

  تسھيل تنفيذ قانون مجلس القضاء األعلى

  ٢٠١٧لسنة ) ٤٥(رقم 
  

يتولى مجلس القضاء األعلى االتحادي لجمھورية العراق إدارة شؤون القضاء  -١-المادة 

مقره في بغداد ويمثله االتحادي القضائية والشؤون المالية واالدارية ويكون 

  . رئيسه أو من يخوله قانوناً 
  

ه أو بناًء على يجتمع المجلس مرة واحدة في االقل كل شھر بدعوة من رئيس: أوالً  - ٢-المادة 

  . طلب اغلبية عدد اعضائه 
  

 ً يحظر على اعضاء المجلس حضور جلسات المناقشة وابداء الرأي في : ثانيا

القضايا المتعلقة بھم أو بأحد ازواجھم واصھارھم أو اقاربھم إلى الدرجة 

  . الرابعة 
  

االجنبية المماثلة لرئيس المجلس ان يقيم عالقات تعاون مشترك مع المؤسسات  -٣-المادة 

في كل ما يتعلق بشؤون القضاء والعدالة من اجل تبادل الخبرات بالتنسيق مع 

، وله اجراء الزيارات وايفاد القضاة خارج العراق الجھات الحكومية المختصة 

  . وفقاً للقانون 
  

يراعى المجلس عند نقل وانتداب القضاة أو اعضاء االدعاء العام مقتضيات  -٤- المادة 

  . لمصلحة العامة ا
  

تتولى ھيأة اإلشراف القضائي تدقيق استمارة كشف المصالح المالية للقضاة  - ٥-المادة 

وأعضاء االدعاء العام وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس كلما اقتضت الضرورة 

  . ذلك 
  

  



  
 

  
   تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

 موازنة مجلس القضاء االعلى(تكون للمجلس ميزانية خاصة به تحمل عنوان  -٦-المادة 

  ) .االتحادي
  

  . تنفذ ھذه التعليمات من تاريخ نشرھا في الجريدة الرسمية  -٧- المادة 

  

  

  القاضي                                                

  فائق زيدان                                                  

  مجلس القضاء األعلىرئيس                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٣( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  بيان

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٠(رقم 
  

قسم الشؤون القانونية المرقم / بناًء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول    

ً من ) ٥(واستناداً ألحكام المادة  ٤/١٢/٢٠١٨في ) ٨/١/٩/٢٠١٨/١٥٥٤٨( أوالً وسادسا

  : ، ولمقتضيات المصلحة العامة ، تقرر ما يأتي ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(قانون الكتاب العدول رقم 
  

  . كاتب عدل في كرادة مريم تشكيل دائرة : أوالً 
  

 ً   . ينفذ ھذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانيا

  

  

  الدكتور                                                  

  صالح عبد هللا أحمد الجبوري                                                 

  وزير العدل وكالةً                                                   

                                                ٦/١٢/٢٠١٨  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  بيان

  ٢٠١٨لسنة ) ١٨(رقم 
  

ً من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم استنادا إلى أحكام      ٢٠٠٢لسنة ) ٥٥(البند ثامنا

  . قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

  

  احمد رياض العبيدي. د                                                                       

  وكالة وزير الثقافة                                                                      

  

  المحافظة  العنوان  نوع العقار  ت

  قنصلية تراثية   ١

  )القنصلية البريطانية(

  بغداد   قرب بيت الشاوي التراثي ٢١٨محلة /الشواكة/الكرخ

  بغداد  ٧دار  ٣٧زقاق  ٤١٩محلة /الكاظمية/الكرخ  دار تراثي   ٢

  بغداد  ١٤دار  ٣٥زقاق  ٤١٩محلة /الكاظمية/الكرخ  دار تراثي  ٣

  بغداد  ١٦دار  ٣٥زقاق  ٤١٩محلة /الكاظمية/الكرخ  دار تراثي  ٤

  بغداد  ١٩دار  ٣٥زقاق  ٤١٩محلة /الكاظمية/الكرخ  دار تراثي  ٥

  دار تراثي  ٦

  )ساسون حسقيل دار(

  بغداد  ٥دار  ٣٨زقاق  ١١٥محلة /محلة التوراة/الرصافة

  بغداد  ١٤دار  ٤٣زقاق  ١٠٢محلة /ابي نؤاس/الرصافة  دار تراثي  ٧

  بغداد  ١٥دار  ٤٥زقاق  ١٠٢محلة /ابي نؤاس/الرصافة  دار تراثي  ٨

  بغداد  ٤٧دار  ١٦زقاق  ١٢٣محلة /الكفاح/الرصافة  دار تراثي  ٩

  بغداد  ٣٧دار  ١٦زقاق  ١٢٣محلة /الكفاح/الرصافة  دار تراثي ١٠

  بغداد  ١٥دار  ٢٣زقاق  ١٢٣محلة /الكفاح/الرصافة  دار تراثي ١١

  بغداد  ٩٠دار  ٨٨زقاق  ٣١٤محلة /االعظمية/الرصافة  دار تراثي ١٢

  

  

  

  

  



  
 

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٥( ٢٤/١٢/٢٠١٨    ٤٥٢٤ العدد –الوقائع العراقية 

  

  بيان
  

) ٧٨(من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ) ٨(استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة 

  : اصدرنا البيان اآلتي  ١٩٧٧لسنة 

  

نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠١٨لسنة ) ١٢(من البيان رقم ) ٢(تصحيح الفقرة : أوالً 

  : ويكون كاآلتي  ٢٩/١٠/٢٠١٨في ) ٤٥١٥(
  

  ) ضريح اسحاق(ضريح تاريخي : العقار نوع 
  

   ٧٨/دار ٤٧/ زقاق ١١٥محلة / فنبر علي/ الرصافة/ بغداد: العنوان 
  

 ً   . ينشر ھذا البيان في الجريدة الرسمية : ثانيا

  

  

  احمد رياض العبيدي. د                                                                       

  وكالة وزير الثقافة                                                                      
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