
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٥١    
  

  
  

  
  
 

 ) ٢٠١٩) لسنة ٩قانون العفو من العقوبات الضريبية رقم.  
 ) ١التعديل األول لقانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق رقم ( ٢٠١٩) لسنة ١١قانون رقم ( 

 . ٢٠١٩لسنة 
 ) ٢٠١٩) لسنة ٢٥٢الصادر بقرار مجلس الوزراء المرقم ( ٢٠١٩) لسنة ٣نظام الكلية البحرية رقم. 
 ٢٠١٩لسنة  )٤٦) و (٤٣و ( )٤٢رقم ( ةم جمهورييسامر. 
  تعديل النظام الداخلي لتقسيمات الدائرة القانونية في وزارة العدل ومهامها ٢٠١٩) لسنة ١الداخلي رقم (النظام

 .٢٠١١) لسنة ١رقم (
 ) ٢٠١٩) لسنة ٢٨بيان صادر عن وزارة العدل رقم. 
  ن هيئة السياحة.عبيان تصحيح صادر 
 ) عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود  التعديل االول لضوابط التصريح عن االموال ٢٠١٩) لسنة ١ضوابط رقم

 . ٢٠١٧) لسنة ١رقم ( العراقية
  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن  م  ٢٠١٩  آب  ١٩  /  هـ ١٤٤٠  حجةذو ال ١٨  ٤٥٥١  العدد                       

٤٥٥١١٨١٤٤٠١٩٢٠١٩  

 



              الفهرس                             
  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

  ١  العفو من العقوبات الضريبية   ٩

  قانون التعديل األول لقانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق   ١١

  ٢٠١٩) لسنة ١رقم (

٣  

    نظمةأ  

  ) ٢٥٢الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( الكلية البحريةنظام   ٣

  ٢٠١٩لسنة 

٥  

    جمهوريةمراسيم   

انهاء انتداب اآلنسة حنان منذر نصيف من العمل بوظيفة مستشار في   ٤٢

  مجلس الدولة واعادتها الى وزارة العدل  

١٥  

ُيعد السيد محمد محمود ظاهر محمود نائبًا في مجلس النواب للدورة   ٤٣

ن الدستورية في تاريخ االنتخابية الرابعة ابتداًء من ادائه اليمي

٢٤/٦/٢٠١٩  

١٦  

نائب رئيس االدعاء العام لمدة  بتعيين القاضي ضاري جابر فرهود بمنص  ٤٦

  اربع سنوات

١٧  

    نظمة داخلية أ  

تعديل النظام الداخلي لتقسيمات الدائرة القانونية في وزارة العدل ومهامها   ١

  ٢٠١١) لسنة ١رقم (

١٨  

    بيانات  

  ١٩  بيان صادر عن وزارة العدل  ٢٨

  ٢٠  عن هيئة السياحةبيان تصحيح صادر   -

    ضوابط  

ها وإخراجها عبر التعديل األول لضوابط التصريح عن األموال عند إدخال  ١

  ٢٠١٧) لسنة ١رقم ( الحدود العراقية

٢١  

 



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

  باسم الشعب

  رئاسة الجمهورية
  

  )٩قرار رقم (
  

) من ) والبند (ثالثًا٦١وًال) من المادة (البند (أ طبقًا ألحكامبناًء على ما اقره مجلس النواب    

  ) من الدستور٧٣المادة (
  

  ٢٩/٧/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  ر القانون اآلتي :اصدإ
  

  ٢٠١٩) لسـنة ٩رقـم (

  ونقان

  العفو من العقوبات الضريبية
  

من ١٩٨٢) لسنة ١١٣أوًال: يعفى المكلف المخالف الحكام قانون ضريبة الدخل رقم ( -١-المادة 

العقوبات المنصوص عليها في المواد (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) و(الثامنة 

من االجراءات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والخمسين) و(التاسعة ووالخمسين) منه 

من القانون والعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثين) من قانون والخمسين/ مكررة) 

 )٢٦والمادة (الثامنة) من قانون ضريبة العرصات رقم ( ١٩٥٩) لسنة ١٦٢ضريبة العقار رقم (

في حال تقديم المكلف المخالف طلبًاالى السلطة المالية خالل سنة من تاريخ نفاذ ١٩٦٢لسنة 

  .مبلغ الضريبة المترتب بذمتههذا القانون على ان يسدد 

في حالة عدم تسديد المكلف مابذمته خالل الفترة المذكورة في البند (أوال) من  ثانيًا:

) عشرة من المائة % ١٠هذه المادة تضاف الى المبلغ الذي بذمته فائدة بنسبة (

من مبلغ الضريبة المتحقق ويحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة ولغاية تاريخ 

  د.التسدي

  تسري احكام هذا القانون على مايأتي: -٢-المادة 

  أوًال: الجرائم التي لم تحرك الدعوى الجزائية في شأنها.



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

  ثانيًا: الجرائم التي لم يصدر في شأنها حكم قضائي بات.

  ثالثًا: الجرائم التي لم تعقد التسوية الصلحية في شأنها.

ًا عند شموله باحكام هذا القانون المكلف نهائيتوقف اجراءات الدعوى المتخذة بحق  -٣-المادة 

  في اية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها.

  شره في الجريدة الرسمية.ينفذ هذا القانون من تاريخ ن -٤-المادة 

  

  

  
  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  

  
  

  

  ةاألسباب الموجب

لغرض اعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم الضريبية 

  ذمة المكلفين ، فيمن السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة 

  .رع هذا القانونُش

 

  



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

  باسم الشعب

  رئاسة الجمهورية
  

  )١١قرار رقم (
  

) من ) والبند (ثالثًا٦١وًال) من المادة (البند (أ طبقًا ألحكامبناًء على ما اقره مجلس النواب    

  ) من الدستور٧٣المادة (
  

  ١/٨/٢٠١٩قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  ر القانون اآلتي :اصدإ
  

  ٢٠١٩) لسـنة ١١رقـم (

  ونقان

  التعديل األول لقانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق 

   ٢٠١٩) لسنة ١رقم (
  

  ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : ٥٨تلغى المادة ( -١-المادة 
  

تلتزم الحكومة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا االجهزة  -٥٨-المادة 

ويعد اي اجراء بعد  ٢٤/١٠/٢٠١٩االمنية والعسكرية في موعد اقصاه 

هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطال وال يترتب عليه اي اثر قانوني 

ت المالية على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصا

  والصالحيات االدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعاله . 
  

  ويتم نشره بالجريدة الرسمية .  ٣٠/٦/٢٠١٩ينفذ هذا القانون من  -٢-المادة 

  
  

  

  د. برهم صالح

  رئيس الجمهورية

  



  
  

  قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  
  

  ةاألسباب الموجب

ليا التي تدار لشغل المناصب العالتاحة الوقت امام الحكومة الختيار اشخاص كفوئين ومهنيين 

لمقر من قبل مجلس بالوكالة وانهاء ملف ادارة الدولة بالوكالة وانسجاما مع المنهاج الحكومي ا

ية للمناصب العليا النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان ال تمارس الصالحيات المالية واالدار

  ، وط المطلوبةوالدرجات الخاصة اال لمن تنطبق عليه المعايير والشر

  .رع هذا القانونُش

 

  



  
  

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٩) لسنة ٢٥٢رقم (
  

، ١١/٦/٢٠١٩عشرين المنعقدة بتاريخ قّرر مجلس الوزراء في جلسته اإلعتيادية الثالثة وال   

  الموافقة على ما يأتي : 
  

، نظام الكلية البحرية ، الذي دققُه مجلس الدولة ، إستنادًا  ٢٠١٩) لسنة ٣إصدار النظام رقم (

البند ثالثًا) من الدستور ، والبند (أ) من الفقرة (ثانيًا) من المادة (الثالثة) /٨٠إلى أحكام المادة (

  .  ١٩٧٥) لسنة ٢٠٦من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (

  

  
  

  حميد نعيم الغزي

  األمين العام لمجلس الوزراء

٢٣/٧/٢٠١٩  

  

  



  
  

  أنظمة 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  مجلس الوزراء
  

) من الدستور والبند ( أ ) من الفقرة (ثانيًا) من ٨٠استنادًا إلى أحكام البند (ثالثًا) من المادة (  

  . ١٩٧٥) لسنة ٢٠٦المادة (الثالثة) من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (

  -صدر النظام اآلتي :
  

  ٢٠١٩) لسنة ٣رقم (

  نظام

  ةالكلية البحري
  

الكلية البحرية: كلية بحرية وهندسيـة ترتبـط بأكاديمية الخليج العربي للدراسات  -١-المادة  

البحرية تتولى إعداد ضباط بحرييـن وضباط مهندسين بحريين للعمل في القوة 

  البحرية والمؤسسات البحرية المدنية.
  

ء في األقل في القوة يدير الكلية عميد ويشترط فيه ان يكون ضابطًا برتبة لواأوًال:   -٢-المادة 

البحرية حاصًال على شهادة جامعية أولية في األقل في فرع العلوم البحرية أو 

فرع العلوم الهندسية البحرية أو ما يعادلها من خريجي الكليات العربية أو 

  األجنبية.
  

يعين ويعفى عميد الكلية من منصبه بقرار يصدر عن وزير الدفاع بناًء على  ثانيًا:

  اقتراح رئيس األكاديمية وفقًا للقانون . 
  

  يكون أقدم ضابط في الكلية معاونًا لعميد الكلية ويحل محله عند غيابه . ثالثًا:
  

  ميد الكلية المهمات اآلتية :يتولى ع -٣-المادة 
  

ارات وتوصيات مجلس أكاديمية الخليج العربي للدراسات متابعة تنفيذ قر أوًال:

  البحرية ومجلس الكلية .
  

تقديم التوصيات الالزمة في شأن تطوير أو تعديل المناهج الدراسية في الكلية  ثانيًا:

في ضوء التطورات العلمية الى مجلس الكلية بغية رفعها إلى مجلس أكاديمية 

  ية لغرض إقرارها. الخليج العربي للدراسات البحر
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  تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة . ثالثًا:
  

الل السنة خ) عشرة أيام ١٠منح الطالب إجازة اعتيادية لمدة ال تزيد على ( رابعًا:

  الدراسية عند الضرورة.
  

   اآلتية : الكلية من األقسام تتألف أوًال: -٤-المادة 

  التدريب. .أ

  التدريس. .ب

  اإلداري. جـ.

  العلوم البحرية. د.

  العلوم الهندسية البحرية. هـ.
  

يدير كل قسم من األقسام المنصوص عليها في البند (أوًال) من هذه المادة ضابط  ثانيًا:

     برتبة (عميد) في األقل . 
  

  ) يتألف من :يكون للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية أوًال: -٥-المادة 

  رئيساً                                       عميد الكلية . أ.

  عضواً               م .ئيس األكاديمية للبحوث والتعليمعاون ر ب.

  عضواً     لشؤون اإلدارة والتسجيل.   معاون رئيس األكاديمية جـ.

  عضواً                     د الكلية .معاون عمي .د

  أعضاء                         مديري األقسام في الكلية. .ـه
  

لس دعوته يجتمع مجلس الكلية مرة واحدة في األقل كل شهر ولرئيس المج ثانيًا:

يعد النصاب مكتمال بحضور ثلثي عدد أعضائه، وتصدر لالنعقاد عند الضرورة و

ذي ت بأكثرية عدد أعضائه وعنـد تساوي األصوات يرجح الجانب الالقرارا

  صّوت معه الرئيـس .
  

للمجلس االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص لحضور جلسات المجلس  ثالثًا:

  لالستئناس  برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
  

  يكون مدير قسم التدريب أمينًا لسر المجلس .  :رابعًا
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   ات اآلتية :جلس الكلية المهميتولى م أوًال: -٦-المادة 
  

  واجبات األقسام.إقرار األوامر الثابتة للكلية وتحديد أ. 

ي ورفعها اقتراح المناهج الدراسية واقتراح تعديلها في ضوء التطور العلمب. 

ي تضعها الى مجلس األكاديمية إلقرارها وبما ال يتعارض مع المتطلبات الت

  المنظمة البحرية الدولية .

التوصية إلى مجلس األكاديمية بترشيح المدرسين للعمل في الكلية وفقًا ج. 

  والضوابط المنصوص عليها في القانون . للشروط

تقويم سير العملية التعليمية في الكلية ومناقشتها ورفع تقرير بذلك إلى د. 

  مجلس األكاديمية .

وضع ضوابط إجراء االمتحانات الشهرية والفصلية والنهائية، وتحديد  هـ.

مواعيدها، وكيفية إجرائها، وتحديد مقاييس النجاح واالكمال والرسوب 

والمصادقة على نتائج االمتحانات وإعالنها عدا نتائج الصفوف المنتهية إذ 

  يشترط أن تقترن بمصادقة رئيس األكاديمية.

  معادلة شهادات خريجي الكليات البحرية العسكرية العربية أو األجنبية . و.

إقرار الخطة الالزمة لتشجيع النشاطات والبحوث العلمية النظرية والتطبيقية   ز.

  ويرها.وتط

التوصية إلى مجلس األكاديمية الستضافة التدريسيين من الجامعات والكليات   ح.

  إللقاء المحاضرات في الكلية .

توزيع الساعات الدراسية على أعضاء الهيئة التدريسية بحسب النصاب   ط.

  وفقًا لمراتبهم العلمية.

يد ذلك بتقارير الموافقة على تأجيل دراسة الطالب لسوء حالته الصحية إذا تأ ي.

  طبية صادرة عن لجنة طبية مختصة .

%) عشرة من المائة من  ١٠تغيير اختصاص الطالب بنسبة ال تزيد على ( ك.

  عدد طالب كل دورة بناًء على رغبتهم . 
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تغيير صنف الطالب من القسم الهندسي الى القسم البحري بناًء على طلبه  ل.

  لسنة األولى سنة رسوب .خالل المرحلة الدراسية األولى وُتعّد ا

بدنية اصدار وصايا توزيع درجات الضبط والسلوك والمواظبة واللياقة ال م.

  دة .والصحية المنصوص عليها في هذا النظام على السنة الدراسية الواح

ب أحكام فصل الطالب أو إلغاء قبوله من الكلية في الحاالت المحددة بموج ن.

  . هذا النظام
  

لمصادقة وزير  تخضع الفقرات ( ك) و(ل) و(ن) من البند (أوًال) من هذه المادة ثانيًا:

  الدفاع .  
  

  للمجلس تخويل بعض مهماته الى عميد الكلية . ثالثًا:
  

  للدراسة في الكلية ان يكون :يشترط لقبول الطالب    أوًال: -٧-المادة 
  

  عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين بالوالدة. أ.

  ) واحد وعشرين سنة .٢١) السابعة عشرة سنه وال يزيد على (١٧أتم ( ب.

  حسن السمعة والسيرة والسلوك . جـ.

  غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. د.

  مستوفيًا لشروط اللياقة البدنية والسالمة الصحية والنفسية . هـ.

على أال يقل معدله  حاصًال على شهادة الدراسة اإلعدادية (الفرع العلمي) و.

%) خمسة وستين من المائة للقبول في الفرع البحري الحربي  ٦٥عن (

%) خمسة وسبعين من المائة للقبول  ٧٥والتجاري أو ال يقل معدله عن (

في فرع الهندسة البحرية على أن ال يقل معدله بمادتي الرياضيات والفيزياء 

  %) خمسة وسبعين من المائة . ٧٥عن (
  

) ٢٠يتعهد المتقدم للدراسة بالخدمة في القوات المسلحة مدة ال تقل عن ( نيًا:ثا

عشرين سنة إذا كان راغبًا في الدراسة على حساب القوة البحرية وبالخدمة 

) خمس عشرة سنة إذا ١٥في المؤسسات المدنية الحكومية مدة ال تقل عن (

  كان راغبًا في الدراسة على حسابها.
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 )١٠(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

ن يقبل في الكلية ميستثنى من أحكام الفقرة (أ) من البند (أوًال) من هذه المادة  ثالثًا:

يه أن البحرية لحساب المؤسسات البحرية المدنية غير الحكومية إذ يشترط ف

  يكون عراقي الجنسية فقط .
  

س ى رئيعلى الطالب المتقدم للدراسة في الكلية أن يقدم طلبًا تحريريًا إل  أوًال: -٨-المادة 

فق بها ديمية ترااألكاديمية باستمارة يحدد شكلها ومضمونها من رئاسة األكا

  الوثائق اآلتية:

  البطاقة الوطنية الموحدة أو هوية األحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية . أ.

  بطاقة السكن . ب.

  وثيقة دراسية مصدقة . جـ.
  

ل من رئيس بالكلية مقابلة مـن لجنة تشكة تجرى للمتقدمين للقبول في الدراسـ انيًا:ث

ق نهم على وفاألكاديمية الختيار الالئقين منهم على ان تكون المفاضلة بي

  األسس اآلتية :

  مستوى الدرجات العلمية . أ.

  اللياقة البدنية والسالمة الصحية والنفسية . ب.

  صغر السن . جـ.
  

تكون األفضلية في القبول للدراسة في الكلية ألبناء الشهداء والعسكريين عند  ثالثًا:

%)  ١٠حصولهم على الحد األدنى للمعدل المطلوب للقبول بنسبة ال تزيد على (

  عشرة من المائة من مجموع الطالب المقبولين للدراسة .   
  

  يقدم الطالب بعد تبلغه بالقبول كفالة مالية يحددها مجلس الكلية .  رابعًا:
  

  ) أربع سنوات .٤مدة الدراسة في الكلية ( أوًال: -٩-المادة 
  

تكون الدراسة للسنتين األولى والثانية دراسة نظرية وعملية داخل الكلية  ثانيًا:

ي جدول الدروس ويجوز إجراء التدريب خارج الكلية وفقآ للتعليمات المحددة ف

  األسبوعي .
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بعة لطالب الفرع تكون الدراسة خالل السنة الثالثة والنصف األول من السنة الرا ثالثًا:

هر ظالبحري التجاري لحساب المؤسسات البحرية المدنية دراسة عملية على 

  ذا الغرض. السفن التجارية وناقالت النفط وفقآ لوصايا يصدرها مجلس الكلية له
  

سة عملية تكون دراسة طلبة الفرع البحري لصالح قيادة القوة البحرية درا عًا:راب

) ١٨اسة (على السفن الحربية التابعة لقيادة القوة البحرية، وتكون مدة الدر

  ثمانية عشر شهرًا للفرعين البحري التنفيذي والبحري التجاري .
  

تكون الدراسة خالل السنة الثالثة لطالب فرع الهندسة البحري (الحربي)  خامسًا:

) ستة أشهر دراسة عملية على ٦المقبولين لحساب (قيادة القوة البحرية) (

ظهر القطع البحرية الحربية التابعة لقيادة القوة البحرية ، وتكون دراسة فرع 

ة على ظهر السفن ) ستة أشهر دراسة عملي٦الهندسة البحرية (التجاري) (

  الناقالت .
  

تكون الدراسة العملية لكل االختصاصات الحربية والتجارية  على ظهر سفن  سادسًا:

  التدريب التابعة لألكاديمية . 
  

تبدأ الدراسة في الكلية البحرية في األسبوع األول من شهر تشرين األول من  أوًال: -١٠-المادة 

السنة وتنتهي في الحادي والثالثين من شهر تموز من السنة التالية عدا 

  المرحلة الرابعة حيث تنتهي في الثاني مـن شهر تموز من السنة التالية.
  

ها في البند (أوًال) من هذه لمجلس األكاديمية تعديل التواريخ المنصوص علي ثانيًا:

  المادة دون اإلخالل بمدة الدراسة اإلجمالية .
  

  في الكلية البحرية ما يأتي :يمنح مجلس األكاديمية الطالب المتخرج  أوًال: -١١-المادة 

  شهادة البكالوريوس في العلوم البحرية لخريجي فرع العلوم البحرية. أ.

حرية لخريجي العلوم الهندسية شهادة البكالوريوس في الهندسة الب ب.

  البحرية.

شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية لخريجي قسم الهندسية البحرية  جـ.

وفرع العلوم البحرية الدارسين لصالح وزارة الدفاع ـــــ قيادة القوة 

  البحرية.
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 )١٢(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

لدارسين في يمنح الحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم البحرية من ا ثانيًا:

دم لمدة الكلية البحرية لحساب قيادة القوة البحرية رتبة مالزم بحري مع ق

يوس ) سنة واحدة ألغراض التعيين، ويمنح الحاصل على شهادة البكالور١(

ة واحدة ) سن١في العلوم الهندسية رتبة مالزم مهندس مع قدم لمدة (

  ألغراض التعيين.
  

يتمتع خريجو الكلية البحرية الحاصلون على شهادة البكالوريوس في العلوم  ثالثًا:

الهندسية بجميع الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها الحاصل على شهادة 

  بكالوريوس هندسية من كليات الهندسة فــي الجامعات العراقية.
  

حرية الحاصلون علــــى شهادة البكالوريوس في يتمتع خريجو الكلية الب رابعًا:

العلوم البحرية بجميع الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بها الحاصل على 

  شهادة البكالوريوس في كليات العلوم في الجامعات العراقية .
  

تحدد رتبة وقدم المتخرج في الكلية بالنسبة ألقرانه الذين منحوا رتبة ضابط في  -١٢-المادة 

  يش العراقي على أساس المعدل النهائي وللمراحل الدراسية األربعة  .الج
  

  ية في إحدى الحاالت اآلتية :يفصل الطالب من الكل أوًال: -١٣-المادة 

إذا ثبت إن البيانات أو المعلومات أو المستمسكات التي قدمها الطالب عند  أ.

  التقديم للقبول في الكلية مزورة أو غير صحيحة .

  فشل في االمتحان النهائي مرتين خالل مدة الدراسة .إذا  ب.

  ثبوت الغش أو محاولة الغش في احدى االمتحانات . جـ.

  سوء سلوكه أو عدم التزامه بآداب الخدمة العسكرية وضوابطها . د.
  

يلتزم الطالب المفصول أو كفيله بدفع النفقات الدراسية التي صرفت عليه  نيًا:ثا

خالل مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات ، وللوزير المختص أو من 

  يخوله قبول تقسيطها عند الضرورة .
  

يلغى قبول الطالب في الكلية إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في البند  أوًال: -١٤-المادة 

  ) من هذا النظام .٧(أوًال) من المادة (
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 )١٣(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

ام البند (أوًال) من تسترد النفقات الدراسية من الطالب الملغى قبوله وفقًا ألحك ثانيًا:

ة والسالمة هذه المادة بأستثناء حالة اإللغاء بسبب فقده شرط اللياقة البدني

  الصحية والنفسية .
  

) مئتي درجة ٢٠٠كلية خالل كل سنة دراسية (تخصص لكل طالب في ال أوًال: -١٥-المادة 

  لوك والمواظبة .للضبط والس
  

يشترط النتقال الطالب من سنة دراسية إلى سنة دراسية أخرى أو ألجل منحه  ثانيًا:

) مائة درجة من درجات الضبط ١٠٠رتبة مالزم أن يحتفظ بنسبة ال تقل عن (

والسلوك والمواظبة في األقل ، وبخالف ذلك ُيعد فاشًال في الدراسة ويعيد 

  . السنة الدراسية التي هو فيها
  

لوزير الدفاع أو من يخوله قبول انسحاب الطالب من الدراسة في الكلية خالل  أوًال: -١٦-المادة 

  ) خمس وأربعين يومًا من تأريخ نشر التحاقه للدراسة فيها .٤٥(
  

يلتزم الطالب المنسحب أو كفيله بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند  ثانيًا:

(أوًال) من هذه المادة بدفع النفقات الدراسية المصروفة عليه بما فيها الراتب 

  والمخصصات .
  

ال يجري تأشير العقوبات االنضباطية المعاقب بها الطالب خالل مدة دراسته في  -١٧-المادة 

خرجه من الكلية و تسجل فقط العقوبات االنضباطية ألغراض درجات المواظبة خط خدمته بعد ت

  والسلوك خالل دراسته في الكلية.
  

يجوز ايفاد الطالب خالل مدة دراسته في الكلية للدراسة أو التدريب خارج  أ. أوًال: -١٨-المادة 

على  العراق وفقًا للقانون وتعد مدة ايفاده بحكم المدة المقضية في الكلية،

ان يعود لمواصلة الدراسة فيها إذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج 

  دورته. 

إذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح الراتب والمخصصات  ب.

لرتبة مالزم ابتداًء من تأريخ تخرج دورته، ويمنح رتبة مالزم من تأريخ 

شهادة على أن تحتسب تخرجه من المؤسسة الموفد إليها وحصوله على ال
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 )١٤(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

له المدة ما بين تأريخ تخرج دورته وتأريخ تخرجه ومنحه الرتبة  قدمًا 

  ألغراض العالوة والترقية وُيعّد قدمه بمثابة األول على دورته .
  

ة دراسته فيها في إذا لم ينجح الطالب الموفد بدراسته فيعاد الى الكلية لمواصل ثانيًا:

ة عدا بل اإليفاد وتسترد منه نفقات الدراسالمستوى نفسه الذي كان فيه ق

تقرير صادر الراتب إال إذا كان فشله في الدراسة راجعًا ألسباب صحية مؤيدة ب

  عن لجنة طبية مختصة .
  

للوزير إيفاد المتفوقين من خريجي الكلية البحرية الذين درسوا فيها على  :ثالثًا

شهادات عليا في حقل حساب القوة البحرية الى خارج العراق للحصول على 

  اختصاصهم بناءً على ترشيح من مجلس الكلية وتوصية من مجلس األكاديمية.
  

يتقاضى الطالب خالل سنوات الدراسة في الكلية راتب ومخصصات الجندي  أوًال: -١٩-المادة 

  المتطوع في الجيش العراقي .
  

يتقاضى الطالب في المرحلة الرابعة من دراسته في الكلية الراتب  ثانيًا:

  والمخصصات للضابط برتبة مالزم .
  

يمنح الطالب مخصصات عـن كل يوم يقضيه في البحر خارج المياه اإلقليمية  ثالثًا:

  لغرض الدراسة أو التدريب على وفق ضوابط يصدرها وزير الدفاع .
  

لكلية البحرية وفقًا لقياسات األرزاق التي تصرف تصرف األرزاق لطالب ا رابعًا:

لطالب الكلية العسكرية، وتصرف له  األرزاق اإلضافية المقررة للضباط 

  البحريين عند خروجهم للدراسة والتدريب على ظهر السفن .
  

  . ١٩٧٦) لسنة ١٤يلغى نظام الكليــة البحريــة رقم ( -٢٠-المادة 
  

  من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .ينفذ هذا النظام  -٢١-المادة 

  

  عادل عبد المهدي

  رئيس مجلس الوزراء
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  مرسوم جمهوري

 )٤٢رقم (
  

        وبناًء على ما عرضه ،  ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  وزير العدل . 
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

منذر نصيف من العمل بوظيفة مستشار في مجلس الدولة إنهاء انتداب اآلنسة حنان أوًال: 

  . واعادتها الى وزارة العدل
  

  تنفيذ هذا المرسوم .  وزير العدل ورئيس مجلس الدولةعلى  ثانيًا:

  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   ذي القعدة  ـرـشهـ ن ـمـ    ثالث عشرال  كـتــــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة      تموز      رـــشه ن ــم   السادس عشر  ومـق لليـــــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 
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  مرسوم جمهوري

 )٤٣رقم (
  

) من ٤ًال) من المادة (والبند (أو ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  نواب.وبناًء على ماعرضه مجلس ال٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

للدورة االنتخابية الرابعة ُيعد السيد محمد محمود ظاهر محمود نائبًا في مجلس النواب أوًال: 

  . ٢٤/٦/٢٠١٩ابتداًء من ادائه اليمين الدستورية في تاريخ 
  

  ُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . ثانيًا:

  
  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   ذي القعدة  ـرـشهـ ن ـمـالخامس والعشرين  ب ببغــداد في اليومكـتــ

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة      تموز      رـــشه ن ــم الثامن والعشرين   ـق لليــومـــوافـــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩          

  مرسوم جمهوري

 )٤٦رقم (
  

لبند (ثانيًا) من المادة ، واحكام ا ) من الدستور٧٣استنادًا الى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

لس القضاء ، وبناءً على ماعرضه رئيس مج٢٠١٧) لسنة ٤٩)من قانون االدعاء العام رقم (٤(

  االعلى
  

  -رسمنا بما هو آٍت:
  

  نائب رئيس االدعاء العام لمدة اربع سنوات . بُيعّين القاضي ضاري جابر فرهود بمنصأوًال: 
  

  اء االعلى تنفيذ هذا المرسوم . على رئيس مجلس القض ثانيًا:

  ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤٠  لسنة   ذي القعدة  ـرـشهـ ن ـمـالسابع والعشرين  كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠١٩لسنة      تمـوز      رـــشه ن ـــمالثـــالثين         ـق لليــومـــوافــــــالمـــــ

  
  

  

  د. برهم صالح 

  رئيس الجمهورية 

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

 ) ٢والمـادة ( ٢٠٠٥) لسنة ١٨وزارة العدل رقم () من قانون ١٦المادة ( احكام الى ادًااستن

  . ٢٠١١لسنة   )١٢دارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (استحداث التشكيالت اإل من قانون

  -الداخلي االتي :صدرنا النظام ا 
  

  ٢٠١٩ة ) لسن١رقم (

  نظام داخلي

  تعديل النظام الداخلي لتقسيمات الدائرة القانونية في وزارة العدل ومهامها

  ٢٠١١) لسنة ١رقم (
  

) من النظام الداخلي لتقسيمات الدائرة القانونية في ٥يحذف البند (ثالثا) من المادة ( -١-المادة 

  .٢٠١١لسنة  )١وزارة العدل ومهامها رقم (

  من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الداخلي ينفذ هذا النظام -٢-المادة 

  

  

 
  فاروق أمين الشواني

  وزير العدل   
  

  



  
  

  بيانات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩  

  
  ٢٠١٩لسنة  )٢٨( بيان رقم 

  

  ٢٩/٥/٢٠١٩) في ٥٥١٠استنادًا إلى ماجاء بمذكرة دائرة الكتاب العدول المرقمة (   

  -ولمقتضيات المصلحة العامة ، تقرر مايأتي :

  العدل في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.أوًال: إعادة العمل في دائرة الكاتب 

  ثانيًا: ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.

  

  
  

  فاروق أمين الشواني
  وزير العدل   

٢١/٧/٢٠١٩  



  
  

  بيانات
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

  تصحيحبيان 
  

من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم  ٨للصالحية المخولة لنا بموجب المادة استنادًا    
  المعدل اصدرنا البيان االتي: ١٩٧٧لسنة  ٧٨

بتعليمات وتشكيالت هيئة السياحة وتسمياتها تصحيح العبارات المذكورة في الجدول الخاص 
في ٤٥٠٥المنشورة في جريدة الوقائع العراقية المرقمة  ٢٠١٨) لسنة ١ومهامها رقم (

  كاالتي: ١٠/٩/٢٠١٨

  حمود محسن حسن
  رئيس هيئة السياحة

  الصحيح  الخطأ  المادة 
  التابعة للهيئة  التابعة لها  ن /اوًال/٣المادة /
  التابعة للهيئة  التابعة لها  ع /اوًال/٣المادة /
  التابعة للهيئة  التابعة لها  ص اوال//٣المادة /
  تنفيذ المشاريع السياحية   تنفيذ المشاريع   ت اوال//٣المادة /
قسم التدقيق وترتبط   ١ثانيا/ج//٣المادة /

به الشعبتين 
االتيتين:اوال/تدقيق 

  االيرادات
  ثانيا:تدقيق الصرف

قسم التدقيق وترتبط به 
الشعبتين 

االتيتين:اوال/التدقيق 
  المالي

  ثانيا:الرقابة الداخلية
قسم الصيانة وترتبط   ٣ثانيا/ج//٣المادة /

  به الشعبتين االتيتين:
قسم الصيانة وترتبط به 

  الشعب االتية:
المادة 

  اوال/٣ثانيا/ج//٣/
  الميكانيك  الميكانيك والكهرباء 

المادة 
  ثانيا/٣ثانيا/ج//٣/

  الكهرباء  ية االعمال المدن

المادة 
  ثالثا/٥ثانيا/هـ//٣/

  ثالثا/الذاتية  

وترتبط به الشعبتين   ٨ثانيا/هـ//٣المادة /
  االتيتين:

وترتبط به الشعب 
  االتية:

اعداد مالك الهيئة   اعداد مالك الهيئة  د اوال//٤المادة /
  السنوي

  والعاملين فيها  والعاملين  ل اوال/٥المادة/
التضمين والمزادات   ل اوال//٦المادة/

  والمزايدات
  التضمين والمزايداتو

  مشاريع سياحية  مشاريع سياحة  ب اوال//٨المادة 
  وعربيا  وعريبا  د اوال//٩المادة /

  



  
  

  ضوابط
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

  

)من قانون مكافحة ٣٥و( )٣٤وأحكام المادتين ( )٧أحكام الفقرة (رابعًا) المادة ( الى ادًااستن   

  -، اصدرنا الضوابط االتية :٢٠١٥) لسنة ٣٩رقم ( وتمويل اإلرهاب غسل األموال
  

  ٢٠١٩ة ) لسن١رقم (

التعديل األول لضوابط التصريح عن األموال عند إدخالها وإخراجها عبر الحدود 

  ٢٠١٧) لسنة ١رقم (العراقية 
  

  -) من الضوابط ، ويكون البند (ج) لها :٥إلى الفقرة ( يضاف مايلي  - ١

للسلطات الكمركية صالحية تفتيش األشخاص ومعاينة امتعتهم للتحقق من صحة  –ج 

المعلومات المصرح عنها، عند التحقق أو الشك في حصول تصريح كاذب أو حالة 

االمتناع عن التصريح أو في حالة االشتباه بأن األموال الجاري نقلها هي أموال غير 

  مشروعة .

 -) لها:٨فقرة (يضاف مايلي إلى الضوابط وتكون ال - ٢

المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي جمهورية العراق، وتتضمن  -٨

  -اآلتي:

) (عشرة االف دوالر امريكي) أو مايعادلها بالعمالت األخرى ١٠٠٠٠المبالغ دون (  -أ

 دون التصريح عنها.

 )٢٠٠٠٠) (عشرة االف دوالر امريكي) الى (١٠٠٠٠المبالغ التي تزيد عن (  -ب

(عشرون الف دوالر امريكي) بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز مايؤيد 

الغرض من إدخال أو اخراج هذه المبالغ ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية 

 ) يوم من تاريخ التصريح.٣٠يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (



  
  

  ضوابط
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                   ٤٥٥١العدد  –الوقائع العراقية  ١٩/٨/٢٠١٩           

ف دوالر امريكي) أو ) (عشرون ال٢٠٠٠٠يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (  -ج

مايعادلها بالعمالت األخرى ، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق 

 المؤسسات المالية حصرًا.

حتى  )(مليون دينار عراقي )١٫٠٠٠٫٠٠٠يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (  -د

 .ات القانونيةوأن تم التصريح عنها،ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه اإلجراء

 ) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.٦تنفذ هذه الضوابط بعد ( - ٣

  

  علي محسن إسماعيل

  رئيس مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  محافظ البنك المركزي العراقي وكالة
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