
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محتويات                                      
  العدد                                   
                          ٤٤٤٣  

  
٤٤      

  
 

  .٢٠١٧لسنة ) ٥٣(وزارة الكهرباء رقم قانون  •

 لسنة )٥٥(ة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية رقم قانون الهيأ •

٢٠١٧ .  

 .مرسوم جمهوري  •

  . ٢٠١٧لسنة) ٢(تعليمات كشف الذمة المالية رقم  •

الغاء (( صادر عن مجلس القضاء األعلى ٢٠١٧لسنة ) ٦٩(رقم  بيان  •

 . ))عدد من المحاكم في بغداد

 . بيانات صادرة عن وزارة الثقافة  •

  

  

 

 

  

  �   ا���ـــــ� ا�!ـ� �ــ� وا����ـــــ�نم ٢٠١٧  ����ن ١٧  / هـ١٤٣٨  ر
	  ٤٤٤٣��١٩ ا���د                                

���������� ز�����٢٠١٧ن�������١٤٣٨��/���١٧����������٤٤٤٣��١٩ذ�������������������������������و��������� ��!"��#���  
 



              ا����س                                  
  

  

             

 الصفحة الموضوع لرقما

   
 قوانين

 

 ١ قانون وزارة الكهرباء ٥٣

  ة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحاديةقانون الهيأ ٥٥

 

٩ 

  مراسيم جمهورية 

ن السيد عبد الكريم هاشم مصطفى سفيرا مقيما ومفوضا فوق يعيت ١٠
 العادة لجمهورية العراق لدى المملكة المغربية

١٥ 

  قرارات 

 ١٦ قرار مجلس الوزراء باصدار تعليمات كشف الذمة المالية  ٩١

  تعليمات  

 ١٧ تعليمات كشف الذمة المالية ٢

  بيانات  

 ٢١ إلغاء عدد من المحاكم في بغداد  ٦٩

، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٤(المرقمة  وزارة الثقافة  صادرة عنبيانات -

٢٤، ٢٣، ٢٢ ،٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢ ،

٤٠، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٣٠، ٢٩ ،٢٨ ،٢٧، ٢٦، ٢٥              (

  ٢٠١٢لسنة 

٢٣ 

، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( المرقمة  وزارة الثقافة صادرة عنبيانات -

٢٩، ٢٦، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩ ،

٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠        (

   ٢٠١٤ لسنة

٤٤ 

 لسنة ) ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦( المرقمة  وزارة الثقافة صادرة عنبيانات -

٢٠١٧ 

٩٨ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )١٠(قرار رقم 
  

ثالثاً(والبند ) ٦١(من المادة ) أوالً( على ما أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند    بناء (

   .من الدستور) ٧٣(لمادة من ا
  

  ١٦/٣/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

  :إصدار القانون اآلتي 

  

 ٢٠١٧لسنة ) ٥٣(رقم 

  قانون

  وزارة الكهرباء
  

  الفصل األول

  التأسيس واألهداف
  

تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها ) وزارة الكهرباء( تؤسس وزارة تسمى -١-المادة 

 ، يكون مركزها في بغداد ولها أن تؤسس وزير الكهرباء أو من يخوله

تشكيالت محلية الدارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص 

  .عليها في هذا القانون 
  

  :  يهدف هذا القانون إلى -٢-المادة 
  

  . توفير الطاقة الكهربائية بما يلبي حاجة المجتمع واالقتصاد الوطني : أوالً
  

  . طات التشغيلية من إنتاج ونقل وتوزيع وشراء وبيع الطاقة تنظيم النشا: ثانياً
  

يع المتعلقة بتوفير تنظيم النشاطات االستثمارية من بناء وتأهيل المشار: ثالثاً

  . ائية الطاقة الكهرب
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

تنظيم دخول القطاع الخاص الوطني واالجنبي باالستثمار في مجالي : رابعاً

يع ، وتوفير البيئة التشريعية تشييد محطات االنتاج الجديدة والتوز

  .والمؤسسة الالزمة لذلك 
  

دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجاالت وتوطين : خامساً

  . تها اصناع
  

االنتقال التدريجي من االدارة المركزية الى االدارة الالمركزية في : سادساً

  . نشاطات تشغيل وصيانة منشآت االنتاج والتوزيع 
  

  : تتولى الوزارة لتحقيق اهدافها المهام اآلتية -٣-لمادة ا
  

إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما يؤمن االستخدام االمثل للطاقة : أوالً

  . وفقا لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
  

للطاقة الكهربائية في ضوء االستراتيجية العامة  وضع استراتيجية: ثانياً

  . وتوجهاتها المستقبلية للدولة 
  

تشغيل وادامة منظومات االنتاج والنقل والتوزيع المملوكة للقطاع : ثاًلثا

  . العام 
  

إدامة وتوسيع منظومة النقل داخل العراق ومتطلبات الربط مع دول : رابعاً

  . الجوار 
  

االستمرار بتوسيع منظومتي االنتاج والتوزيع الممولة من الدولة : خامساً

لوكة للقطاع العام وتوسيعها عن طريق االستثمار وفقا للسياسة والمم

  .العامة للدولة 
  

إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالي االنتاج : سادساً

  . والتوزيع 
  

تنظيم اشراك الحكومات المحلية في االستثمار والشراكة بين القطاعين : سابعاً

  .ج والتوزيع العام والخاص في مجالي االنتا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

التعاون مع الدول بشأن الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام : ثامناً

مذكرات التفاهم واالتفاقيات الالزمة وتصديقها وفق االطر الدستورية 

  .والقانونية ومتابعة تنفيذ االلتزامات مع تلك الدول 
  

مية والمؤتمرات والندوات تمثيل العراق في المنظمات الدولية واالقلي: تاسعاً

  .الخاصة بقطاع الكهرباء 
  

التوصية بمنح التراخيص الى الشركات الخاصة الوطنية واالجنبية : عاشراً

لالستثمار في مجالي إنشاء محطات االنتاج والتوزيع الجديدة وفقا 

للسياسة العامة للدولة وبالتنسيق مع الهيأة الوطنية لالستثمار وهيئات 

  . المنتظمة في اقليم ر المحافظات غياالستثمار في
  

وضع االسس والقواعد العامة التي يجب ان يلتزم بها القطاعان : حادي عشر

العام والخاص والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين ، ومراقبة 

  .االلتزام بها 
  

  الفصل الثاني

  الوزير
  

سؤول عن تنفيذ سياستها الوزير هو الرئيس االعلى للوزارة ، والم: أوالً -٤-المادة 

ومهامها ويمارس الرقابة واالشراف على انشطتها وفعاليتها وحسن 

 لهالنظمة الداخلية والقرارات في كل ماأدائها ، وتصدر عنه التعليمات وا

والشركات المرتبطة بها في مختلف  عالقة بمهام الوزارة ودوائرها

  . تنظيمية وفقاً للقانون شؤونها االدارية والقانونية والفنية والمالية وال
  

للوزير أن يخول بعض من صالحياته الى أي من وكيلي الوزارة أو : ثانياً

  . الى أي من المديرين العامين للدوائر او الشركات التابعة للوزارة 
  

وكيل الوزارة لشؤون االنتاج ووكيل الوزارة لشؤون (للوزارة وكيالن : أوالً -٥-المادة 

  ) . النقل والتوزيع
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

تحدد مهام وكيلي الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير على أن تتضمن : ثانياً

  . توزيع المهام المتعلقة بأختصاصاتها الفنية واالدارية 
  

  الفصل الثالث

  الهيكل التنظيمي للوزارة
  

   : اآلتية تتكون الوزارة من التشكيالت -٦-المادة 
  

  .مكتب المفتش العام : أوالً
  

 .تشكيالت مركز الوزارة : ثانياً
  

  . الدائرة الفنية .أ

  .دائرة التدريب وبحوث الطاقة . ب

  .دائرة االستثمارات والعقود . جـ

  .دائرة التشغيل والتحكم . د

  .دائرة التخطيط والدراسات . هـ

  .الدائرة االدارية . و

  .الدائرة االقتصادية . ز

 .الدائرة القانونية . ح
  

رتبطة بالوزارة وتتمثل في الشركات العامة التي تتولى التشكيالت الم: ثالثاً

  : مسؤولية نشاطات اإلنتاج والنقل والتوزيع وهي 
  

  :شركات انتاج الطاقة الكهربائية . أ
  

  .  الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية نتاجإلالشركة العامة  . ١

  . الطاقة الكهربائية المنطقى الوسطى نتاجإلالشركة العامة . ٢

  . الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية نتاجإلالشركة العامة  . ٣

  . الطاقة الكهربائية الفرات االوسط نتاجإلالشركة العامة  . ٤
  

  : شركات نقل الطاقة الكهربائية . ب
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  .  الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية نقلالشركة العامة ل . ١

  .ة المنطقى الوسطى  الطاقة الكهربائيالشركة العامة لنقل. ٢

  . الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية الشركة العامة لنقل . ٣

  . الطاقة الكهربائية الفرات االعلى واالوسط الشركة العامة لنقل . ٤
  

  :شركات توزيع الطاقة الكهربائية وهي . ـج
  

  .الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد . ١

  . الجنوب الشركة العامة لتوزيع كهرباء . ٢

  .الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط  . ٣

  .الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال  . ٤
  

  .ترتبط بالوزارة الشركة العامة لفحص وتأهيل المنظومات الكهربائية . د 
  

) ٦(من المادة ) ثانيا(ر كل من الدوائر المنصوص عليها في البند يدي:  أوالً-٧-المادة 

ن موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية من هذا القانو

اولية في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ولديه خدمة في مجال 

  .خمس عشرة سنة ) ١٥(تقل عن  عمله ال
  

  .يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون : ثانياً
  

  الفصل الرابع

  احكام عامة وختامية
  

بادئ االصالح االقتصادي في قطاع الكهرباء ان  للوزارة في سبيل تحقيق م-٨-المادة 

  : تقوم بما يأتي 
  

  .اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة : أوالً
  

تنفيذ السياسات وادارة الخطط والبرامج الخاصة بتحويل الشركات : ثانياً

المرتبطة بالوزارة الى شركات مساهمة وفقا لما تقدمه الوزارة الى 

  .مجلس الوزراء 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

ادارة اصول الشركات العامة التي تم تحويلها الى شركات مساهمة خالل : ثالثاً

عملية اعادة هيكلية الشركات المرتبطة بالوزارة وحتى اجراء كافة 

  .التعديالت على الملكية 
  

  .ليات تنفيذها اكة بين القطاعين العام والخاص وآوضع نماذج للشر: رابعاً

وطرق االنتاج والتوزيع وفقا للمتغيرات التقنية تطوير اساليب العمل : خامساً

  .واالبتكارات الحديثة 
  

  :  تقوم الوزارة لغرض االستثمار في قطاع الكهرباء بما يأتي -٩-المادة 
  

  .فتح فرص استثمارية امام القطاع الخاص لتشييد محطات انتاج جديدة : أوالً
  

ات تعمل على الطاقة تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في بناء محط: ثانياً

  .المتجددة مع توفير المحفزات الضرورية 
  

 تنظم العالقة بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط والجهات االخرى على -١٠-المادة 

اساس تعاقدي من خالل ابرام عقود متكافئة بين شركات الوزارة تكفل 

  .حقوقها من تجهيز واستالم وسداد مع شروط جزائية 
  

للوزارة تمرير االسالك والقابلوات الكهربائية فوق او تحت الطرق العامة او  -١١-المادة 

  وتنشئاألعمدةالشوارع الواقعة داخل حدود المدن وخارجها ولها ان تقيم 

 ١٩٦٣لسنة ) ٨٥(االنفاق فيها مع مراعاة احكام قانون تبليط الشوارع رقم 

  . المعدل 
  

ها ممارسة الحقوق التالية وفقا الحكام  للوزارة في سبيل تحقيق اهداف-١٢-المادة 

  : القانون ولقاء تعويض عادل عند احداث الضرر ولمرة واحدة فقط 
  

  .المرور في ارض الغير : أوالً
  

  .وضع االعمدة وامرار االسالك والقابلوات في امالك الغير : ثانياً
  

  .قطع االشجار واالغصان التي تعترض الشبكات الكهربائية : ثالثاً
  

  .االشغال المؤقت الراضي الغير : بعاًرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

من ) ٦(من المادة ) ثالثا(تمول الشركات المنصوص عليها في البند : أوالً -١٣-المادة 

  .هذا القانون تمويال ذاتيا 
  

يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب وحجم الكلفة التشغيلية : ثانياً

س الوزراء مع االخذ بنظر بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجل

  .االعتبار مقدار حجم االستهالك وتحفيز قطاعي الزراعة والصناعة 
  

و ) تجاري( و ) منزلي(يصنف استهالك الطاقة الكهربائية الى : ثالثاً

واي تصنيف اخر يتم تحديده من ) زراعي(و ) حكومي( و) صناعي(

الدخل المحدود قبل الوزارة مع االخذ بنظر االعتبار دعم وحماية ذوي 

  .بما يؤمن حاجتهم االساسية من الطاقة الكهربائية 
  

 على المسالك الالزمة ٢٠٠٢لسنة ) ٣٥( يطبق قانون الطرق العامة رقم -١٤-المادة 

 ابراج واعمدة الكهرباء وصيانتها وخطوط نقل وتوزيع الطاقة إلقامة

  .الكهربائية فيها او فوقها او تحتها 
  

او من يخوله اتخاذ االجراءات التالية في حالة التجاوز على أي من  للوزير -١٥-المادة 

  : مكونات المنظومة الكهربائية 
  

 االدوات والمعدات المستخدمة من المتجاوزين وقطع التيار ةمصادر: أوالً

  .الكهربائي عنهم بقدر حالة التجاوز 
  

  .فرض غرامة مالية تصاعدية حسب تعليمات تصدرها الوزارة : ثانياً
  

تحميل المتجاوزين اجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة عن : ثالثاً

  .ذلك بما فيها اجور لجان معالجة حاالت التجاوز 
  

تحريك الشكوى الجزائية ضد المتجاوزين وفقا للقانون بعد استنفاد : رابعاً

من هذه ) ثانيا(و ) اوال(االجراءات المنصوص عليها في البندين 

  .المادة 
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 )٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  تنقل حقوق والتزامات موظفي هيأة الكهرباء المستحدثة بموجب قرار-١٦-المادة 

 الى وزارة ٢١/٦/١٩٩٩في ) ٩٥(رقم ) المنحل( قيادة الثورة مجلس

   . هذا القانون أحكامهرباء المؤسسة بموجبالك

 من) ثانياً( تحدد مهام تشكيالت مركز الوزارة المنصوص عليها في البند -١٧-المادة 

من هذا القانون وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات ) ٦(المادة 

  . يصدرها الوزير 

  .هذا القانون للوزير اقتراح انظمة لتسهيل تنفيذ احكام :  أوالً-١٨-المادة 
  

 هذا  احكامللوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ: ثانياً

  .القانون 
  

  ٢١/٦/١٩٩٩في ) ٩٥(رقم ) المنحل(مجلس قيادة الثورة  يلغى قرار -١٩-المادة 

 بما ال يتعارض مة الداخلية الصادرة بموجبه نافذةوتبقى التعليمات واالنظ

  .يحل محلها او يلغيها  واحكام هذا القانون لحين صدور ما
  

  

  . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٢٠-المادة 

  

  فؤاد معصوم                                                          

  رئيس الجمهورية                                                           

  

   الموجبةاألسباب

بغية سن قانون لوزارة الكهرباء وتحديد مهامها وانشاء وتطوير البنى التحتية لقطاعات 

 التقدم والتطور التكنولوجي وبما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع الكهرباء لمواكبة

  .شرع هذا القانون ، انحاء العراق 

  
  

 

  



  
  

 

 

 �ا��ــ�ـ�
 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب

  رئاسة الجمهورية

  ) ١٢( رقم قرار

  . من الدستور) ١٠٦(و) ٧٣(و) ٦١( المواد حكامأل  طبقاًبناء على ما اقره مجلس النواب

   ١٩/٣/٢٠١٧ة بتاريخ قرر رئيس الجمهوري

    :اآلتي القانون راصدإ
  

  ٢٠١٧ لسنة) ٥٥(رقم 

  قانون

  ة العامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحاديةالهيأ
  

  الفصل األول

   التأسيس واألهداف
  

ة العامة لمراقبة الهيأ( مستقلة تسمى هيأة القانون  تؤسس بموجب هذا-١-المادة 

 هيأةلشخصية المعنوية ويمثلها رئيس التتمتع با) تخصيص الواردات االتحادية

  . ويكون مقرها في بغداد  ،او من يخوله وترتبط بمجلس النواب
  

    يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات االتحادية من خالل-٢- المادة

  :التحقق من 
  

تخصيصات الواردات االتحادية حسب استحقاق االقاليم عدالة توزيع : أوالً

   . في اقليمالمنتظمةات غير والمحافظ
  

عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية مع مراعاة : ثانياً

  .االتفاقيات الدولية ذات العالقة حسب استحقاق االقاليم والمحافظات

  :  لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل اآلتيةهيأة تسعى ال-٣-المادة 
  

يع الواردات االتحادية عند اعداد مشروع  القيام بالتحقق من عدالة توز:أوالً

الموازنة العامة االتحادية وصحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات 
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 لألسس والمعايير اًاالتحادية والمنح والمساعدات والقروض الدولية وفق

ها النهائية الى مجلس ات التي تحدد بنظام وتقدم تقاريروالمؤشر

  .النواب 
  

مويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية واالجراءات متابعة عملية ت: ثانياً

التنفيذية المتخذة الحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في 

  . اقليم من المنح والمساعدات والقروض الدولية
  

 باي من الكتب والمراسالت هيأةمفاتحة الجهات المعنية لتزويد ال: ثالثاً

 واالجابة على كل ما يتعلق يأةه الييدات المتعلقة باختصاصتأوال

  . بالتخصيصات والتمويالت
  

 للحكومة االتحادية وتفاصيل المتأتيةالتحري والتقصي لمعرفة الواردات : رابعاً

  . مكوناتها ومصادرها
  

استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة  :خامساً

  . برأيهواالستئناس 
  

  الفصل الثاني

  هيأةرئيس ال
  

 موظف من ذوي الخبرة واالختصاص وحاصل على شهادة هيأة اليرأس :أوالً -٤-المادة

 ة عشرخمس )١٥(تقل عن   وله خدمة فعلية الاألقل في أوليةجامعية 

سنة ويتقاضى راتب ومخصصات وكيل وزير خالل فترة اشغاله المنصب 

وهو المسؤول عن تنفيذ اعمالها ويمارس الرقابة على انشطتها 

  . يالتها وسائر شؤونها االدارية والمالية وفقاً للقانونوتشك
  

 واالختصاص وحاصل على شهادة ة نائب من ذوي الخبرهيأةلرئيس ال: ثانياً

 ال تقل عن  وله خدمة فعلية في مجال عملهاألقل في أوليةجامعية 

  . ويتقاضى راتب ومخصصات مدير عام سنة ة عشرخمس) ١٥(
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 )١١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 خمس سنوات قابلة للتجديد )٥( ونائبه هيأةيس الين رئيتكون مدة تع:ثالثاً

  . لمرة واحدة
  

  

  الفصل الثالث

  هيأةالهيكل التنظيمي لل
  

  :اآلتية من التشكيالت هيأةتتكون ال -٥-المادة 

  .الدائرة االدارية والمالية والقانونية: أوالً

  .دائرة الشؤون الفنية والمتابعة: ثانياً
  

 من هذا القانون )٥(لدوائر المنصوص عليها في المادة يدير كل دائرة من ا -٦-المادة 

موظف بعنون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي 

  )١٥(تقل عن  الخبرة واالختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة ال

  .  سنةة عشرخمس
  

   :اآلتي عدد من الخبراء وممثلين وفق هيأة لل:أوالً -٧- المادة

 على ممثلي الحكومة االتحادية يسميهم ويحدد عددهم مجلس الوزراء. أ

  . اعضاءة ثالثعلى ان ال يزيد

ممثلي االقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم يسميهم ويحدد .ب

عددهم مجلس الوزراء في االقليم اومجلس المحافظة غير المنتظمة 

ن كل محافظة بما  خبير وممثل واحد علىفي اقليم على ان ال يزيد ع

  .فيها المحافظات المنتظمة في اقليم 

 واالقليم والمحافظة غيرالمنتظمة في ةيكون ممثلو الحكومة االتحادي.ـج

 هذهمن البند اوال من ) ب(و ) أ(اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين 

 ويؤدون مهامهم اضافة الى هيأةالمادة غير متفرغين للعمل في ال

  .وظائفهم

  . االستعانة بعدد من الخبراءةهيألل. د
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 )١٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

االقليم والمحافظة غير و ي الخبير وممثل الحكومة االتحاديةيشترط ف: ثانياً

 من هذه المادة ان )أوال(المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند 

يكون موظفاً حاصال على شهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي 

ية او االقتصادية او القانونية او الخبرة واالختصاص في االمور المال

  . عشر سنوات)١٠(االدارية مدة ال تقل عن 
  

   الرابعلالفص

  اإلدارةمجلس 
  

 وعضوية نائب الرئيس هيأة رئيس اليرأسه) مجلس ادارة( هيأةلل: أوالً -٨- المادة

  . العامونونريوالمد
  

 او يجتمع المجلس مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة من رئيسه: ثانياً

  .من يخولهم
  

ه ئيكتمل النصاب القانوني الجتماع المجلس بحضور اغلبية اعضا: ثالثاً

وتتخذ القرارات باالتفاق او باالكثرية واذا تساوت االصوات يرجح 

  .الجانب الذي صوت معه الرئيس
  

 للسنة المعنية هيأة تقريرا سنويا عن نشاط الهيأةيعد مجلس ادارة ال: رابعاً

  . من السنة التالية ينياألولس النواب خالل الشهرين ويرسل الى مجل
  

 داخلي يصدره بنظام وسير العمل فيه هيأةتحدد مهام مجلس ادارة ال: خامساً

   .هيأةرئيس ال
  

  الفصل الخامس

   الحكومة االتحاديةواردات
  

  : اآلتيةصادر متحادية من ال االوارداتالتتحقق  -٩- المادة

 و الثروات المعدنية االخرى العائدة للدولة مبيعات النفط والغاز: أوالً

والواردات الناتجة عن العقود النفطية والغازية من الشركات الوطنية 

 والتي وغير المباشرة ةواالجنبية وعقود االستثمار والضرائب المباشر
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تمول الموازنة العامة االتحادية وأية واردات اخرى تنص عليها القوانين 

  .االتحادية 

  .المنح والمساعدات الدولية :ثانياً

ليم االواردات التي تستحصل اتحاديا او لصالح الحكومة االتحادية من االق: ثالثاً

  .والمحافظات غير المنتظمة في اقليم 
  

  الفصل السادس

   ختاميةأحكام
  

 موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من هيأةلل -١٠-المادة 

  .تحادية للدولةالموازنة العامة اال
  

من هذا القانون  )٥(تحدد تقسيمات التشكيالت المنصوص عليها في المادة  -١١- المادة

   .هيأةبتعليمات يصدرها رئيس ال
  

)       ٢٤( احكام قانون الخدمة المدنية رقم هيأةتطبق على موظفي ال -١٢- المادة

اط  وقانون انضب١٩٦٠ لسنة )٢٥( وقانون المالك رقم ١٩٦٠لسنة 

 وقانون التقاعد ١٩٩١ لسنة )١٤(موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ٢٠١٤ لسنة )٩(الموحد رقم 

   .٢٠٠٨لسنة  )٢٢(رقم 
  

  . الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االتحاديهيأةتخضع حسابات ال -١٣-المادة 
  

 هذا  احكام تنفيذمة داخلية لتسهيل اصدار تعليمات وانظهيأةرئيس الل -١٤-المادة 

  .القانون
  

  .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -١٥- المادة

  

  فؤاد معصوم                                                     

  ةرئيس الجمهوري                                                     
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  ةاألسباب الموجب

 اتحادية تضمن المراقبة و تحقيق العدالة في تخصيص الواردات هيأةبغية تاسيس 

 المنح والمساعدات وتوزيعمنتظمة في اقليم الغير تحادية في االقاليم والمحافظات اال

 مبادئ ل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم معكوالقروض الدولية بش

  .شـرع هذا القانون ، )١٠٦( في المادة قرها الدستورة والشفافية التي أالعدال
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 )١٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )١٠(رقم 

  

من الدستور وبناء على ما عرضه وزير ) ٧٣(من المادة ) سابعا(استنادا الى احكام البند    

  ،الخارجية 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

يعين السيد عبد الكريم هاشم مصطفى سفيرا مقيما ومفوضا فوق العادة لجمهورية : أوالً

  .العراق لدى المملكة المغربية 
  

  . على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم : ثانياً
  

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

  

   هجرية ١٤٣٨ الثاني لسنة ى والعشرين من شهر جمادكتب ببغداد في اليوم الحادي

  ة  ــالديـ مي٢٠١٧نة ــهر آذار لسـن شـرين مـوم العشـوافق لليــــالم

  

  

  فؤاد معصوم                                                                

  ئيس الجمهوريةر                                                                
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 )١٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٧لسنة ) ٩١(رقم 
  

 ، ١٤/٣/٢٠١٧   قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الثانية عشر المنعقدة بتأريخ 

  : ما يأتي 

 ، تعليمات كشف الذمة المالية التي دققها مجلس ٢٠١٧لسنة ) ٢(التعليمات رقم إصدار 

  . من الدستور ) ٨٠(من المادة ) ثالثاً(شورى الدولة ، استناداً إلى أحكام البند 

  

  

  

  مهدي محسن العالق. د                                        

  ن العام لمجلس الوزراء وكالةًاألمي                                       

                                         ٣٠/٣/٢٠١٧   
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 )١٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  . الدستور من )ثالثاً/٨٠(استناداً إلى أحكام المادة 

  -: أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

٢٠١٧لسنة ) ٢(رقم   

 تعليمات

 كشف الذمة المالية
 

هيئة النزاهة على  الى يلتزم المكلف بتقديم استمارة الكشف عن الذمة المالية -١-المادة 

    :اآلتية الحاالت وفق االنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض في
  

عند اشغاله إحدى الوظائف أو المناصب المنصوص عليها في المادة : أوالً

  . ٢٠١١لسنة ) ٣٠(من قانــون هيئة النزاهة رقــم ) ١٧(
  

الحادي والثالثين ) ٣١(كانون الثاني ولغاية يوم /١ بداية كل سنة من :نياًثا

   ٠منه 
  

ثالثين يوماً من ) ٣٠( عند انتهاء عالقته بالوظيفة أو المنصب خالل :ثالثاً

تاريخ انتهاء العالقة وبغض النظر عن المدة التي مرت على تقديم 

   ٠الكشف السنوي 
  

 الكشف عن ذمته المالية بحسب واقع الحال في اليوم  يقدم المكلف استمارة-٢-المادة 

   ٠الحادي والثالثين من كانون األول من السنة 
  

تنشر الهيئة انموذج استمارة الكشف عن الذمة المالية في الموقع :  أوالً-٣-المادة 

   ٠االلكتروني لها وللمكلف سحبه أو طلبه مباشرة منها لغرض ملئه 
  

سل الهيئة انموذج استمارة الكشف عن الذمة المالية الى أي مكلف  تر:             ثانياً

علمت بأشغاله اية وظيفة أو منصب يقتضي تقديم االستمارة لغرض 

   ٠ملئه وفقاً ألحكام هذه التعليمات
  

 تلتزم دوائر الدولة بإشعار الهيئة بكل شخص يشغل إحدى الوظائف أو -٤-المادة 

رة الكشف عن الذمة المالية أو أية المناصب التي تقتضي تقديم استما
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 )١٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

متغيرات طرأت على تلك الوظائف أو المناصب أو حالة انتهاء عالقة 

من اشغال المنصب أو ثالثين يوماً ) ٣٠(المكلف بالوظيفة أو المنصب خالل 

   ٠ حصول التغيير
  

 يمأل المكلف استمارة الكشف عن الذمة المالية شخصياً بجميع : أوالً-٥-المادة 

علومات المطلوبة فيها ويجب أن تكون االجوبة مكتوبة أو مطبوعة الم

بخط واضح ، وأن تكون صفحات االستمارة موقعة من المكلف ومؤرخة 

   ٠ومختومة بختم دائرته 
  

 تنظم االستمارة بنسختين ترسل األولى الى الهيئة وتحفظ الثانية لدى :              ثانياً

   ٠المكلف 
  

 ألي مكلف الحضور الى الهيئة لالستيضاح شفوياً أو تحريرياً عن أي :ثاً              ثال

  . بيان ورد فيها
  

 تلتزم دوائر الدولة بإرسال استمارات الكشف عن الذمة المالية للمكلفين : أوالً-٦-المادة 

بعد ملئها إلى الهيئة خالل المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات 

 لضمان المحافظة على سرية المعلومات واتخاذ االجراءات الالزمة

   ٠الواردة فيها 
  

 تتسلم الهيئة استمارات الكشف عن الذمة المالية للمكلفين بموجب وصل :            ثانياً

تسلم معد منها وموقع من الموظف المختص ، ويحتفظ المكلف بأصل 

   ٠الوصل وتحفظ نسخة منه لدى الهيئة 
  

يقدم المكلف استمارة الكشف عن الذمة المالية خالل المدد  إذا لم :  أوالً-٧-المادة 

) ٣٠(المنصوص عليها في هذه التعليمات فلرئيس الهيئة امهاله مدة 

ثالثين يوماً من تأريخ وصول اإلشعار إليه لتقديم االستمارة ، وبخالفه 

   ٠يعد ممتنعاً عن تقديم االستمارة 
  

ي البيانات التي قدمها المكلف في االستمارة فعليها  إذا ظهر للهيئة نقص ف:           ثانياً

ثالثين يوماً من تاريخ وصول ) ٣٠(إشعاره بإكمال النقص خالل 
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 )١٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

اإلشعار إليه فإذا مضت هذه المدة يعد المكلف ممتنعاً عن تقديم 

   ٠االستمارة 
  

ن هذه م) أوالً(  يستفيد المكلف من االمهال المنصوص عليه في البند :           ثالثاً

   ٠المادة لمرة واحدة فقط 
  

ثالث نسخ األولى ) ٣( يقدم رئيس الهيئة استمارة الكشف عن ذمته المالية ب-٨-المادة 

لرئيس مجلس الوزراء والثانية لرئيس مجلس النواب والثالثة لدائرة الوقاية 

   ٠في الهيئة 
  

رة الكشف عن ذمته  يقدم مدير عام دائرة الوقاية النسخة األولى من استما-٩-المادة 

المالية الى رئيس الهيئة وتقدم النسخة األخرى الى دائرة التحقيقات ، وفي 

هذه الحالة يكون لمدير عام دائرة التحقيقات ذات الصالحية الممنوحة لمدير 

   ٠المالية  عام دائرة الوقاية في شأن كشف الذمة
  

   -:تتولى دائرة الوقاية ما يأتي  -١٠-المادة 
  

تسلم ومتابعة تقديم استمارات الكشف عن الذمة المالية للمكلفين :       أوالً       

   ٠ومراقبة ومراجعة صحة المعلومات المدونة فيها والتحقق منها 
  

 توثيق البيانات الواردة في االستمارات بنظام قاعدة بيانات الكترونية : ثانياً              

ة بكل مكلف وإعداد المواقف خاصة بها وأرشفة االستمارات المتعلق

   ٠الخاصة بها 
  

   ٠ تدقيق تضخم أموال المكلف التي ال تتناسب مع موارده :            ثالثاً
  

 الكشف عن تضارب المصالح المالية للمكلف أو زوجه أو أحد أوالده :            رابعاً

قد القاصرين أو غير المتزوجين ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا 

   ٠سن الرشد  تزوجوا أو بلغوا
  

 يوقف صرف راتب ومخصصات وأية مستحقات مالية للمكلف إذا لم : أوالً-١١-المادة 

ثالثة أشهر من تاريخ ) ٣(يقدم استمارة الكشف عن ذمته المالية خالل 

   ٠تبليغه ولحين تقديمه االستمارة 
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 )٢٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

ف انضباطياً إذا امتنع عن تقديم استمارة  تلتزم االدارة بمساءلة الموظ:              ثانياً

   ٠الكشف عن ذمته المالية في المواعيد المحددة في هذه التعليمات 
  

   -: تحرك الدعوى الجزائية من الهيئة ضد المكلف في األحوال اآلتية -١٢-المادة 
  

   ٠ إذا تعمد المكلف إخفاء معلومات مطلوبة في االستمارة :              أوالً
  

   ٠ إذا تعمد المكلف تقديم معلومات كاذبة في االستمارة :           ثانياً   
  

  .  إذا امتنع المكلف عن تقديم االستمارة بدون عذر مشروع :              ثالثاً
  

 إذا كان هناك تضارب للمصالح المالية للمكلف أو زوجه أو أحد أوالده :              رابعاً

وجين ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد القاصرين أو غير المتز

   ٠الرشد  تزوجوا أو بلغوا سن
  

   ٠ إذا ثبت ان لديه كسباً غير مشروع :              خامساً
  

ال يمنع انتهاء أو زوال عالقة المكلف بالمنصب أو الوظيفة أو الوفاة من  -١٣-المادة 

   ٠لمشروع اتخاذ االجراءات القانونية الخاصة بالكسب غير ا
  

  ٠ة ن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمي  تنفذ هذه التعليمات م-١٤-المادة 

  حيدر العبادي. د

  رئيس مجلس الوزراء
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 )٢١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٦٩(بيان رقم 
  

            المنعقدة) السابعة(  على ماقرره مجلس القضاء االعلى بجلستهبناء: أوالً

) ٤٥( رقم  واستنادا الى احكام قانون مجلس القضاء االعلى٢٠/٣/٢٠١٧خ بتاري

     -: تقرر ٢٠١٧لسنة 

 ٢٠/٣/٢٠١٧ الغاء المحاكم المدرجة ادناه واناطة النظر بالدعاوى التي تقام بعد تاريخ -

   .ا حسب االختصاص المكاني والوظيفيالى المحاكم المختصة بنظره

ظر المنازعات الرياضية والتي مقرها في رئاسة محكمة البداءة المختصة في ن. ١

الكرخ االتحادية والمشكلة بموجب البيان المرقم / محكمة استئناف بغداد 

  .٤/٢/٢٠١٤في ) ٢٠١٤/مكتب/١٢٦(

محكمة بداءة القصر المختصة بنظر دعاوى االستمالك والتي مقرها في رئاسة . ٢

لة بموجب البيان المرقم الرصافة االتحادية والمشك/ محكمة استئناف بغداد 

   . ٢٥/٨/٢٠٠٩في ) أ/ق/١٣٤(

المحاكم المختصة بقضايا النشر واالعالم في الجانب الجزائي والمدني في رئاسة . ٣

الرصافة االتحادية والمشكلة بموجب البيان المرقم / محكمة استئناف بغداد 

) ركوكك،  بابل ،البصرة ( ورئاسات محاكم استئناف ١١/٧/٢٠١٠في ) أ/ق/٨١(

 ورئاسة ٧/١٢/٢٠١٦في ) أ/ق/١٢٠(االتحادية والمشكلة بموجب البيان المرقم 

في ) أ/ق/٣(محكمة استئناف نينوى االتحادية والمشكلة بموجب البيان المرقم 

٤/١/٢٠١٧ .   

محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا العنف االسري في كل منطقة استئنافية . ٤

   . ٣١/٥/٢٠١٥في ) أ/ق/٥١(رقم والمشكلة بموجب البيان الم

محكمة التحقيق المختصة في الجرائم المنسوبة الى المعتقلين المحالين من القوات . ٥

الكرخ االتحادية والمشكلة بموجب / االمريكية في رئاسة محكمة استئناف بغداد 

  .٢٠/١/٢٠١٠في ) أ/ق/٢٠(االمر القضائي المرقم 

 االطباء عند تعرضهم للتهديد او االيذاء محكمة التحقيق المختصة في شكاوى. ٦

والتي مقرها في قصر القضاء في الرصافة ومقرات رئاسات االستئناف في 
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 )٢٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

في ) ٢٠١٥/مكتب/٣٥٤(المحافظات والمشكلة بموجب البيان المرقم 

٦/٥/٢٠١٥ .  

محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا االرهاب والجريمة المنظمة والتي مقرها في . ٧

في ) أ/ق/١٧١(اء في البياع والمشكلة بموجب البيان المرقم دار القض

٢٦/١٢/٢٠١٠.  

محكمة الجنح المختصة بالنظر في جنح ومخالفات المرور الواقعة ضمن منطقة . ٨

الكرخ /والتي مقرها في رئاسة محكمة استئناف بغداد) الرصافة والكرخ(بغداد 

  .٩/١/٢٠١٤ي ف) أ/ق/٣(ن المرقم ااالتحادية والمشكلة بموجب البي

محكمة الجنح المختصة بالنظر في المخالفات كافة التي تقع على المياه في كل .٩

في ) أ/ق/٧٣(وحدة ادارية في المناطق االستئنافية كافة والمشكلة بموجب البيان 

١٣/٧/٢٠١٥.  

محاكم التحقيق المتخصصة في مقرات محاكم االحوال الشخصية المدرجة لتطبيق . ١٠

من قانون ) العاشرة(من المادة ) ٥(والفقرة ) الثالثة(من المادة ) ٦(احكام الفقرة 

 ، الكرادة مدينة الصدر،(  في كل من ١٩٥٩سنة ل) ١٨٨(االحوال الشخصية رقم 

  . ) ذات السالسل ،الكاظمية 
  

  . وينشر في الجريدة الرسمية٢٠/٣/٢٠١٧هذا البيان من تاريخ ينفذ : ثانيا

  

  

  القاضي                                     

  فائق زيدان                                      

  رئيس مجلس القضاء االعلى                                         

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

  ٢٠١٢لسنة ) ٤(بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنا    

  .في محافظة ميسان من المواقع التراثية اعتبار الموقع أدناه 
  

  

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                   

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم الموقع ت

المسيحية االوقاف  ١

 )كنيسة ام االحزان (

  محلة اليرموك 

 ١٣/١٣د

 ميسان العمارة /

  
  

  

  

  ٢٠١٢لسنة ) ٦(بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

  .قع أدناه في محافظة ديالى من المواقع التراثية ااعتبار المو

  

                                                                    فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                     

 المحافظة الناحية القضاء رقم العقار اسم الموقع ت

دار الشيخ  

 حبيب الخيزران

 المنصورية/٢٧مقاطعة 

 ٢١٤رقم الدار 

 ديالى الخالص المنصورية

 ديالى بلدروز مندلي ٥٧ تموز دار ٣٠محلة  دار سعد النقيب 

دار علي رشيد  

 بيك الجاف

محلة المحمودية رقم الدار 

٢٢/١٢ 

 ديالى خانقين 

  
  

  

  

  

  

  
  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

  ٢٠١٢لسنة ) ٧(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ن اآلثار والتراث رقم  من المادة الرابعة من قانوثامنااستنادا الى أحكام البند    

 .قع أدناه في محافظة النجف من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                                    فرياد رواندزي

     افة   وزير الثق                                                                   

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم الموقع ت

حسين مال ( دار تراثي  ١
 )اهللا 

 النجف النجف / ٦ د–راق محلة الب

حمام (حمام تراثي  ٢
 )الهندي 

 النجف الكوفة / /

قصر عبد (دار تراثي  ٣
 )العباس مزهر فرعون 

 النجف / المشخاب /

دار حجي ( دار تراثي  ٤
 )ينةسعيد مهدي عج

 النجف الكوفة حي السراي /

قصر الحاج (دار تراثي  ٥
 )عبد الواحد آل سكر 

 النجف  المشخاب /

قصر سيد (دار تراثي  ٦
 )نور الياسري 

محلة طبر سيد 
 نور

 النجف  المشخاب

دار السيد (دار تراثي  ٧
 )ابو الحسن االصفهاني 

 النجف / الحويش ٣٤ ز٢٠٦م

 

 

دار الشيخ (دار تراثي  ٨
بل حسن سكر آل ج

 )فرعون 

 النجف  المشخاب /

 

 

 

 النجف / الحويش ٣٤ ز٢٠٦م سوباط علي اغا ٩
 

دار سيد (دار تراثي  ١٠
 )مهدي سيد سلمان 

محلة الحويش 
قاق عكد سيد ز

 سلمان

  

 

 
   

 النجف

دار رحمة (دار تراثي  ١١
 )بيت الواعظي 

 /البراقمحلة 
زقاق شارع 

 الرسول

  / 

ر مال دا(دار تراثي  ١٢
 )حسن النجم 

 النجف  المشراق شارع حسين النجم

 
 

دار سعد (دار تراثي  ١٣
 )صالح جريو 

 ٢١٠محلة البراق 
 ٢٥ دار ٢٢زقاق

  /  
  
 

دار سيد (دار تراثي  ١٤
 )سلمان 

محلة الحويش 
 ٧٦ زقاق ٢٠٦

  /  
  
 

خان البو (دار تراثي  ١٥
 )عجينة 

 النجف   محلة السراي

        \      



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

 ٢٠١٢لسنة ) ٨ (بيان رقم

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند 

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية ااعتبار المو
  

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                           

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الرصافة ١٦ د١٣ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ١

 بغداد الرصافة ٥ د٢١ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٢

 بغداد الرصافة ٤ د٢١ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٣

 بغداد الرصافة ٥ د١٥ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٤

 بغداد الرصافة ١٨ د١٣ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٥

 بغداد الرصافة ١٨ د٢١ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٦

 بغداد الرصافة ٢٢ د١٥ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٧

 بغداد الرصافة ٧ د٢٥ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ٨

 بغداد الرصافة ٤١ د٢٥ ز٩٠٩الكرادة م  دارالكيالني ٩

 بغداد الرصافة ١٤ د٢١ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة ٨ د٢١ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ١١

 بغداد الرصافة ١٣ د٢٣ ز٩٠٣الكرادة م  دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة ٢٢ د١٧ ز٩٠١الكرادة م  دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة ٢ د١٣ ز٩٠١الكرادة م  ار تراثيد ١٤

 بغداد الرصافة ٢٨ د٢٦ ز٩٠١الكرادة م  كنيسة الراهبات ١٥

 بغداد الرصافة ٦٣ د٢٧ ز٩٠١ابو نؤاس م/الكرادة  دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة  الكرادة١٠٦ د١١ ز٩٠١ابو نؤاس م دار تراثي ١٧

 بغداد الرصافة رادة الك٤٢ د٢٧ ز٩٠١ابو نؤاس م دار تراثي ١٨

 بغداد الرصافة ١٧ د٤ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ١٩

 بغداد الرصافة  الكرادة٥٤ د٢٠ ز٩٠١ابو نؤاس م دار تراثي ٢٠

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

  ٢٠١٢لسنة ) ٩(بيان رقم 

  
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية اتبار المواع

  

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                     

          

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الرصافة ٣٥ د٦١ ز٩١١الكرادة م دار تراثي ١

 بغداد الرصافة ١٤ د٤٨ ز٩١١الكرادة م دار تراثي ٢

 بغداد الرصافة ٣ د٥٩ ز٩١١الكرادة م دار تراثي ٣

 بغداد الرصافة ٣٢ د٢٩ ز٩١٥الكرادة م دار تراثي ٤

 بغداد الرصافة ٩ د١١ ز٩٠٤الكرادة  م دار تراثي ٥

 بغداد الرصافة ٣٥ د٢٥ ز٩٠٩الكرادة م تراثيدار  ٦

 بغداد الرصافة ٣٣د٢٥ ز٩٠٩الكرادة م دار تراثي ٧

مرقد السيد ادريس  ٨

 )عليه السالم (

 بغداد الرصافة ٣٥ ز٩٠٩م الكرادة

 بغداد الرصافة ٤٤ د٣١ ز٩٠٣الكرادة م دار  ٩

 بغداد الرصافة ٢٩ د٢٥ ز٩٠٩الكرادة م دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة ٦ د٢٩ ز٩٠٣الكرادة م اثيدار تر ١١

 بغداد الرصافة ٢٠ د٦ ز٩٠٣الكرادة م دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة ٣ د٢٩ ز٩٠٣الكرادة م دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة ٣٧ د١٧ ز٩٠٣الكرادة م دار تراثي ١٤

 بغداد الرصافة ٢٢ د١٣ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ١٥

 بغداد الرصافة ١٨ د١٥ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة ٢١ د١٥ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ١٧

 بغداد الرصافة ٩ د١٣ ز٩٠١الكرادة م مدرسة تراثية ١٨

 بغداد الرصافة ٦ د١٣ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ١٩

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

  

  ٢٠١٢ لسنة ١٠بيان رقم 
      

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ن قانون االثار والتراث رقم  مالخامسة من المادة استنادا الى أحكام البند أوال   

  .ة من المواقع االثريةأعتبار الموقع ادناه في محافظة الديواني

  

  فرياد رواندزي                                                                                      

 وزير الثقافة                                                                                                       

 المحافظة القضاء الناحية  المقاطعة القطعة اسم العقار

تل شعيب 

 الشرقي

 ةالديواني الحمزة الشنافيه العسره /١٢ ١٣٩٤ /١٣٦

  

  

  

  

  ٢٠١٢ لسنة ١١بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ند اوآل من المادة الخامسة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام الب    

 .قع ادناه في محافظة ميسان من المواقع االثريه اأعتبار المو

  

  فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                              

 المحافظة القضاء الناحية  القرية رقم المقاطعة اسم المقاطعة اسم العقار

السادة ابو  ١٦ هور الواديه تل ابو شذر

 حيه

 ميسان المجر الكبير الخير

تلول 

 الساللي

 ميسان الميمونه السالم اليسن هـ٩ المشطانيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

  

  ٢٠١٢لسنة ) ١٢(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامناا الى أحكام البند استناد

  .النجف من المواقع التراثية  قع أدناه في محافظةااعتبار المو

  فرياد رواندزي                                                                             

   وزير الثقافة                                                                                

  المحافظة الناحية القضاء الموقع اسم الموقع ت
 

 النجف / / محلة الحويش مدرسة البخارائي ١

مدرسة االخوند  ٢
 الكبرى

 النجف / / محلة الحويش

باب القبلة االمام  / مدرسة القزويني ٣
 علي

 نجفال /

 النجف / / / مدرسة المهدية ٤

مدرسة االخوند  ٥
 الوسطى

 النجف / / محلة الصادق

 النجف / / / مدرسة قوام ٦

 النجف / / محلة السجاد مدرسة الصدر االعظم ٧

 النجف / السوق الكبير / مدرسة البروجردي ٨

 النجف / / محلة الرسول مدرسة الشيريبياني ٩

خ مرقد اية اهللا الشي ١٠
محمد حسين كاشف 

 ءغطاال

 النجف / / وادي السالم

مرقد اية اهللا العظمى  ١١
السيد محمد سعيد 

 الحبوبي

 النجف / / الصحن الحيدري

 النجف / / / مسجد كاشف الغطاء ١٢

مسجد ومرقد محمد  ١٣
 حسن الجواهري

 النجف / / محلة العماره

مرقد الشيخ اية اهللا  ١٤
 مرتضى العظمى

 االنصاري

 النجف / / صحن الحيدريال

جامع الشيخ  ١٥
 االنصاري

 النجف / / محلة الحويش

 النجف / / سوق الصياغ مسجد الصاغة ١٦

مرقد السيد اية اهللا  ١٧
ابو الحسن 

 االصفهاني الموسوي

 النجف / / الصحن الحيدري

مرقد ومسجد اية اهللا  ١٨
السيد االصطباناني 

 الشيرازي

 النجف / / شارع الرسول

  

  

 

مرقد الشيخ المجاهد  ١٩
اية اهللا العظمى محمد 

 حسن المظفر

 النجف / / )ع(شارع االمام علي 

  

 



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

مكتبة االمام امير  ٢٠
 المؤمنين العامة

 النجف / / محلة الحويش

 النجف / / محلة الجديدة حمام جاويد ٢١

 النجف / / شارع السجاد حمام الهاشمي ٢٢

 النجف / / لمسابكمحلة سوق ا مسجد سوق المسابك ٢٣

 النجف / / محلة شارع الطوسي مسجد الطوسي ٢٤

ملك (مسجد تراثي  ٢٥
الحاج يوسف 

 )المعمار 

 النجف / / محلة المشراق

رأس (مسجد الحنانة  ٢٦
 ) )ع(الحسين 

 النجف / / محلة الحنانة

 النجف / / ١٥ د١٢محلة البراق ز دار تراثي ٢٧

ق محلة المشراق زقا دار تراثي ٢٨
 ٣٣/٢٢ د٣١

 النجف / /

مكتبة مركز االمام  ٢٩
 )ع(الصادق 

 النجف / / ٩محلة البراق دار 

 زقاق ٢١٠البراق /م دار تراثي ٣٠
 ٤ دار -٥

 النجف / /

 النجف / / ٤محلة الحويش دار  دار تراثي ٣١

 ٢٠٣محلة المشراق  دار تراثي ٣٢
 ١٩دار ١٠زقاق 

 النجف / /

 ٦اق  زق٢٠٣محلة  دار تراثي ٣٣
 ٢٥دار 

 النجف / /

محلة المشراق زقاق  دار تراثي ٣٤
 ١٠ دار ١٥

 النجف / /

 ٢٠٣محلة المشراق  دار تراثي ٣٥
 ٥ دار ٢٠زقاق 

 النجف / /

 ٢٠٣محلة المشراق  دار تراثي ٣٦
 ٢٤ دار ٦زقاق 

 النجف / /

محلة المشراق زقاق  دار تراثي ٣٧
 ٢٤/٢٢ دار ٣١

 النجف / /

 النجف / / ١٨محلة السور دار  مدرسة البزدي ٣٨

 ١٢ محلة البراق زقاق دار تراثي ٣٩
 ٣٤دار 

 النجف / /

محلة البراق زقاق  دار تراثي ٤٠
 ٦دار ٥

 النجف / /

المدرسة الشبرية  ٤١
 الدينية

 النجف / / ١٢محلة البراق زقاق 

 النجف / / محلة ساحة العشرين جامعة كلنته ٤٢

 

  

  

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢ لسنة) ١٣(بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                                   فرياد رواندزي

         وزير الثقافة                                                                    

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 ٣٧ ز١٠٢ابونؤاس م/ الكرادة  دار تراثي ١

 ٦٩د

 بغداد الرصافة

 ٢١ ز١٠٢ابونؤاس م/ الكرادة  دار تراثي ٢

 ١٣شارع  / ١٣٧د

 بغداد الرصافة

 ٢٧ ز١٠٢ابونؤاس م/ الكرادة  ر تراثيدا ٣

 ٢د

 بغداد الرصافة

 ٣٩ ز١٠٢ابونؤاس م/ الكرادة  دار تراثي ٤

 ٦٣د

 بغداد الرصافة

 بغداد الرصافة ٨ د٢١ز٩٠٧م/ الكرادة  مبنى تراثي ٥

 بغداد الرصافة ٢٤ /٢١ ز٩٠٧م/ الكرادة  دار تراثي ٦

 ادبغد الرصافة ٢٢ /٢٧ ز٩٠٧م/ الكرادة  دار تراثي ٧

 بغداد الرصافة ١٣ د٢١ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ٨

 بغداد الرصافة ٨ د٢٥ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ٩

 بغداد الرصافة ٩ د٣١ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة ١٦ د٢٧ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١١

 بغداد الرصافة ١١ د٣١ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة ١٧ د٣١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة ٥ د٣٣ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٤

 بغداد الرصافة ٦ د٣٣ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٥

 بغداد الرصافة ١١ د٣٣ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة ١٥ د٣٣ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٧

 بغداد الرصافة ٤ د٣٥ ز٩٠١م/ الكرادة  ار تراثيد ١٨

 بغداد الرصافة ١ د٣١ ز٩٠١م/ الكرادة  دار تراثي ١٩

 بغداد الرصافة ٢٤ د٢٧ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٠



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

 بغداد الرصافة ٩ د٢٥ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢١

 بغداد الرصافة ٧ د٢٧ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٢

 بغداد الرصافة ٦د٦١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٣

 بغداد الرصافة ٤٢ د٦٧ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٤

 بغداد الرصافة ٩د٦٩ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٥

 بغداد الرصافة ١٢ د٥٩ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٦

 بغداد الرصافة ١٥ د٤١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٧

 بغداد الرصافة ١٤ د٤٣ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٨

 بغداد الرصافة ١٨ د٢٣ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٢٩

 بغداد الرصافة ٢١د٢١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٠

 بغداد الرصافة ٢٧د٢١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣١

 بغداد الرصافة ١٧ د٢١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٢

 بغداد الرصافة ٦ د٢٣ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٣

 بغداد الرصافة ٢٨ د٢٣ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٤

 بغداد الرصافة ٣٨ د٢٣ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٥

 بغداد الرصافة ٥د٢٥ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٦

 بغداد الرصافة ٢د٢٥ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٧

 بغداد فةالرصا ٣ د٢٥ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٨

 بغداد الرصافة ١٩ د٢١ ز٩٠١م/الكرادة  دار تراثي ٣٩

 بغداد الرصافة   ٦٣ د٢٧ز ٩٠١م/الكرادة  دار تراثي  ٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

 ٢٠١٢لسنة ) ١٤(بيان رقم 

     

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند   

  .قع أدناه في محافظة الموصل من المواقع التراثية ار المواعتبا

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                           

 المحافظة اءالقض الناحية الموقع اسم الموقع ت

 نينوى الموصل / / خان المقصوص 

منطقة االسواق في باب  خان الجلود 

 الطوب

 نينوى الموصل /

منطقة االسواق قرب  خان الكمرك 

الجسر العتيق وبجانب 

 جامع االغوان

 نينوى الموصل /

بيت ماري يوسف  

 رمو

 نينوى الموصل / ٩٢/٥١العقار المرقم 

حمد ابيت نوفل  

 عبد اهللا

 نينوى الموصل / ٦٣/١٢العقار المرقم 

 

 ٢٠١٢لسنة ) ١٥(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند 

  .قع أدناه في محافظة االنبار من المواقع التراثية ااعتبار المو

  

                                    فرياد رواندزي                                

   وزير الثقافة                                                                     

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار ت

  حي الجوالن  دار تراثي ١

 ٨ د٢١ ز٣٢١م

 االنبار الفلوجة /

  قضاء هيت  جامع الفاروق ٢

 ١١٠هيت غربي د٣

 االنبار هيت /

  

  
  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ١٦(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

 .اعتبار الموقع أدناه في محافظة صالح الدين من المواقع التراثية 

                                                 فرياد رواندزي                   

      وزير الثقافة                                                                     

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار

مركز  السوق الصغير/٥٦دار قديم  دار تراثي

 القضاء

 صالح الدين بلد

  

 

  ٢٠١٢لسنة ) ١٧(يان رقم ب
    

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

 .اعتبار الموقع أدناه في محافظة ذي قار من المواقع التراثية 

  واندزي                                                                  فرياد ر

       وزير الثقافة                                                                     

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار

 ذي قار سوق الشيوخ / ٢٢٥د/محلة البغادة  دار تراثي

  

  

  

 ٢٠١٢لسنة ) ١٨(بيان رقم 
      

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥لمادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم  من اثامنااستنادا الى أحكام البند     

  .قع أدناه في محافظة نينوى من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                          

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم الموقع ت

  محلة الميدان  دار تراثي ١
 ٧٢/٥١رقم المبنى 

 نينوى الموصل /

  محلة رأس الكور  دار تراثي ٢
 ٢١/٥٦رقم المبنى 

 نينوى الموصل /

  محلة باب النبي جرجيس  دار تراثي ٣
 ١٨٥/١٢ رقم المبنى ٣قطاع 

 نينوى الموصل /

  محلة عبدو خوب  دار تراثي ٤
 ١٦/٨٤رقم المبنى 

 نينوى الموصل /

  محلة امام عون الدين دار تراثي ٥
 ١٨٨/أ١رقم المبنى 

 نينوى الموصل /

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

 ٢٠١٢لسنة ) ١٩(بيان رقم 

     

 قررنا ٢٠٠٢لسنة  ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند      

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                                   فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                           

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الرصافة ١٢٦٦/٩د١١٠شارع النهر م  دار تراثي ١

 بغداد الرصافة ١٨ شارع ١١٤شارع الرشيد م جامع الوزير ٢

 بغداد الرصافة ٣/٧ د٥ ز١٠٦شارع الرشيد  م مبنى تراثي ٣

 بغداد الرصافة ١١٠/٥ د١٥ ز١٠٦شارع الرشيد  م مبنى تراثي ٤

 بغداد الرصافة ٢/١٣ د١٨ ز١٠٤رع الرشيد  مشا مبنى تراثي ٥

 بغداد الرصافة ٤ د١١ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ٦

 ،٦٦/٤ د٩ ز١٠٤شارع الرشيد  م مبنى تراثي ٧
١/٩/١ 

 بغداد الرصافة

 بغداد الرصافة ١٠/٣١ د١٥ ز١٠٤شارع الرشيد  م مبنى تراثي ٨

 بغداد الرصافة ٧ د١٩ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ٩

 بغداد الرصافة ٤ د٢٧ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة ٧ د٢٣ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ١١

 بغداد الرصافة ٥ د٢٣ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة ١٧ د٢٣ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة ٧د ٢٧ ز١٠٤شارع الرشيد  م دار تراثي ١٤

 بغداد الرصافة ٥/٢ د٢٧ ز١٠٤شارع الرشيد م مبنى تراثي ١٥

 بغداد الرصافة ١٠ د١٩ ز١٠٤شارع الرشيد م دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة ٦/٥ د١ ز١١٠شارع الرشيد  م مبنى تراثي ١٧

 . ٦/٤. ٦/٥ د١٩ ز١٠٤شارع الرشيد م مبنى تراثي ١٨
٦/٢ 

 بغداد الرصافة

 بغداد الرصافة ٤ د٣٦ ز١٠٤شارع الرشيد م اثيدار تر ١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢ لسنة ٢٠بيان رقم 
 

    

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند اوآل من المادة الخامسة من قانون االثار والتراث رقم     

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة ذي قار من المواقع االثريه 

 

                                        فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                               

 المحافظة القضاء الناحية رموقع العقا اسم العقار ت

 ذي قار / االصالح منطقة الكردي قرية كريم الحمد تل كرمه جمده ١

/ الجهة الشرقيه لنهر الحمار  تل االحيمر ٢
 قرية بدر الرميض قرية السلطان

 ذي قار الناصريه االصالح

 ذي قار جبايش / / تل الحصبي ٣

 ذي قار / االصالح / تل الطياره ٤

 ذي قار الشطره الدوايه /  طبارهتل ٥

 ذي قار الناصرية االصالح قرية العودة علوة المري ٦

 ذي قار الناصريه االصالح قرية العودة علوة الشريف ٧

 ذي قار / /  الناعمه٥٢المقاطعة  تل السبعات ٨

 ذي قار / / / تل عويضه ٩

 منطقة آل ١١٧مقاطعة الهايشه  علوة الرغله ١٠
 النواريهعمرو 

 ذي قار / االصالح

 ذي قار الناصريه االصالح النصر اهللا/ قرية العبدان  ايشان الطار ١١

 ذي قار الناصريه االصالح / تل االسيود ١٢

 ذي قار الناصريه االصالح / تل الزبر ١٣

 ذي قار الناصريه االصالح / تل العلوية ١٤

 قارذي  الناصريه االصالح / ايشان الكبه ١٥

 ذي قار / سيد دخيل / بنات سيد حريز ١٦

 ذي قار الناصريه االصالح / ١تل الخنيث  ١٧



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

 ذي قار الشطره دوايه / بربون ١٨

 ذي قار الشطره دوايه / ايشان الدوح ١٩

 ذي قار الناصريه االصالح مقاطعة خيط وطيب خيط وطيب ٢٠

 ذي قار الشطره / / بنات الباشا ٢١

 ذي قار الشطره الدوايه / ريبيتل ع ٢٢

 ذي قار سوق الشيوخ العكيكه / قلعة حجي مغامس ٢٣

 ذي قار الشطره الغراف ١٨مقاطعة  تل ابو ذهب ٢٤

 ذي قار الشطره الغراف  العرده٢٥ تل ابو جوارير ٢٥

 ذي قار سوق الشيوخ / / تل ام البطوش ٢٦

 رذي قا / /  اميريه١٨مقاطعة  ابو دكاكين ٢٧

 ذي قار / الدوايه / ايشان ابو خروكك ٢٨

 ذي قار / االصالح منطقة الكردي قرية كريم الحمد ايشان السبعة ٢٩

مقاطعة البارجه وام حيدر  ٢تل الخنيث ٣٠
 ١٩الجنوبيه 

 ذي قار الناصريه االصالح

 البارجه وام حيدر ١٩مقاطعة  تل الريل ٣١
 الجنوبيه

 ذي قار الناصريه االصالح

 ذي قار الناصريه االصالح / تل صبحه ٣٢

  تل حيدر ٣٣
 

  / / ٣٧مقاطعة ام النعيم 
 

 ذي قار

 

  / تل االسيود ٣٤
 

  سيد دخيل
 

  الناصريه
 

 ذي قار

 

٣٥ 

 

  تل العيانه
 

/  
 

  االصالح
 

  الناصريه
 

 ذي قار

 

 مركز الشطره قطعة ٤مقاطعة  تل الشطره القديم ٣٦
٢٤ 

 ذي قار الشطره /

 ذي قار الشطره الدوايه / الجميدةتل  ٣٧

 ذي قار / الدوايه ٤قطعة  تل الذخيره ٣٨

 ذي قار الشطره الدوايه / تل ام العشره ٣٩

 ذي قار / االصالح قرية التل ايشان التل ٤٠
  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  

   ٢٠١٢ لسنة ٢١بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥تراث رقم    استنادا الى أحكام البند أوالً من المادة الخامسة من قانون االثار وال

  .اعتبار الموقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع االثرية 

  

  فرياد رواندزي                                                                                           

  وزير الثقافة                                                                                                              

 المحافظة القضاء الناحية موقع العقار اسم العقار

جسر خانقين 

جسر (االثري 

 )الوند

 ديالى خانقين  /

  

  

  ٢٠١٢ لسنة ٢٢بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥قم استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث ر     

  . من المواقع التراثية االنباراعتبار الموقع أدناه في محافظة 

  

  

  فرياد رواندزي                                                                                           

 وزير الثقافة                                                                                                              

 المحافظة القضاء الناحية  موقع ال اسم العقار

خالد  ( دار تراثي

 )محمد المفتي

 االنبار / الفلوجة /

  

  

  

  

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٢٣(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥مادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم  من الثامنااستنادا الى أحكام البند     

  .اعتبار الموقع أدناه في محافظة ذي قار من المواقع التراثية 

 

         فرياد رواندزي                                                                             

   وزير الثقافة                                                                                           

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار ت

جامع الشطرة  ١

 الكبير

 ذي قار / الشطرة ٣٥زقاق /محلة العروبة 

 

 ٢٠١٢لسنة ) ٢٤(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ن اآلثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنآ من المادة الرابعة من قانو    

  .اعتبار الموقع أدناه في محافظة ميسان من المواقع التراثية 

                                                                   فرياد رواندزي

  فة         وزير الثقا                                                                   

 المحافظة القضاء الناحية الموقع نوع المبنى ت

  محلة شارع النجارين  دار تراثي ١

 ٩دار رقم 

 ميسان   /   العمارة

  
  

  ٢٠١٢لسنة ) ٢٥(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند     

 . أدناه في محافظة الديوانية من المواقع التراثية قعااعتبار المو

                                                                    فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                           

 المحافظة لقضاءا الناحية المقاطعة القطعة اسم العقار ت

 الديوانية عفك البدير / / قلعة المرادية ١

مرقد االمام ابو الفضل  ٢

ابن االمام موسى 

 )ع(الكاظم 

ابو /٢٣ ١

 الفضل

 الديوانية / المركز

  
  

 



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٢٦(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند 

 .قع أدناه في محافظة واسط من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                                    فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                     

 المحافظة القضاء احيةالن الموقع نوع المبنى ت

–محلة السراي الشرقي  دار طاوزن 

 منطقة الخطة الحسينية 

 واسط / /

دار الشيخ سعد  

 حسن الخيون 

محلة المشروع على ضفاف 

 نهر دجلة

 واسط / /

    

  

  ٢٠١٢ لسنة ٢٧بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥م استنادا الى أحكام البند اوآل من المادة الخامسة من قانون االثار والتراث رق    

 .أعتبار الموقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع االثريه 

 

 فرياد رواندزي                                                                                      

 وزير الثقافة                                                                                                      

 المحافظة القضاء الناحية  المقاطعة القطعة اسم العقار

تل ابو بصل 

 االثري

 النيكاني ٢٨ ١٢

 الصدراني

 ديالى المقدادية /

 

  

  ٢٠١٢ لسنة ٢٨بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥آل من المادة الخامسة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند او    

 .أعتبار الموقع ادناه في محافظة االنبار من المواقع االثريه 

  

  فرياد رواندزي                                                                                     

 وزير الثقافة                                                                                                     

 المحافظة القضاء الناحية  موقع العقار اسم العقار

 االنبار الرمادي / موقع الرحاليه عين ذياب

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٢٩(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥قانون اآلثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من     

 . من المواقع التراثية بغدادقع أدناه في محافظة ااعتبار المو

                                                                    فرياد رواندزي

  الثقافة   وزير                                                                    

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الكاظمية ١٠ د ٥٦ ز ٤١٣م  مدرسة الفتوة  ١

حمام /حمام تراثي  ٢

 االمامين للنساء

 بغداد الكاظمية ٤١ د ٤٥ ز ٤٢٣محلة القطانة 

حمام /حمام تراثي  ٣

 االمامين للرجال

 بغداد الكاظمية ٣٩ د ٤٥ ز ٤٢٣محلة القطانة 

 بغداد الكاظمية ٤/٥ د ٢١ ز ٤٢٣م   تراثيخان ٤

 بغداد الكاظمية ١/٢ د ٥٧ ز ٤٢٣م  خان تراثي ٥

مدرسة قريش  ٦

 االبتدائية 

 بغداد الكاظمية ٢٨ شارع الفردوس د )٢٢ ( ز٤٢٣م 

 بغداد الرصافة ٣٠ ز ١١٠شارع الرشيد م  سوق القبالنية ٧

 بغداد االعظمية يقرب دار رشيد عالي الكيالن ثانوية كلية بغداد ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٣٠(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند     

 .قع أدناه في محافظة ديالى من المواقع التراثية ااعتبار المو

                                                    فرياد رواندزي                

   وزير الثقافة                                                                    

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار ت

 ١٦ ز١٠٣محلة السراي م  دار تراثي ١

 ٦د

 ديالى بعقوبة /

مبنى  (مبنى تراثي ٢

 )البريد 

  محلة السراي 

 القديم ٤٠ د٤٩ ز١٠٣م

٩٢/١ 

 ديالى بعقوبة /

  محلة السراي المحكمة القديمة ٣

 ٩ د٣٢ ز١٠٣م

 ديالى بعقوبة /

 

  

  

  ٢٠١٢لسنة ) ٣١(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند    

  .تبار الموقع أدناه في محافظة كربالء من المواقع التراثية اع

 

        فرياد رواندزي                                                                                  

  قافة   وزير الث                                                                                       
  

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار ت

القنصلية  ١

 االيرانية

 كربالء / العباسية  عباسية٨١٠رقم العقار 

 

  

  

  
  

  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٣٣(بيان رقم 
    

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند     

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية امواعتبار ال

              فرياد رواندزي                                                                          

    وزير الثقافة                                                                                            

 المحافظة القضاء الموقع اسم الموقع ت

 رقم العقار ٦ ز٢١٢م/شارع الرشيد  خان تراثي ١
٢٠/١ 

 بغداد الكرخ

 بغداد الكرخ ٧ د١٤ ز٢١٢م/شارع الرشيد  دار تراثي ٢

 رقم ١٣ ز٢١٢م/شارع الرشيد  حمام ايوب ٣
 ٥العقار 

 بغداد الكرخ

 بغداد رصافةال ١٣٦ د٢٨ ز١١٠م/شارع الرشيد  خان الطبطبائي ٤

 بغداد الرصافة ٢٩ د٢٦ ز١١٠م/شارع الرشيد  خان الزرور ٥

   ٣٤ ز١١٠م/شارع الرشيد  خان الخفافين ٦
 ٣٨/٣٥/٤٦/٩د

 بغداد الرصافة

   ٢٦ ز١١٠م/شارع الرشيد  خان تراثي ٧
 ٨/٥ الرقم الحديث ٤/١٠ /٨.١٣د

 بغداد الرصافة

 

 ٢٠١٢لسنة ) ٣٤(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنابند استنادا الى أحكام ال

  .قع أدناه في محافظة صالح الدين من المواقع التراثية ااعتبار المو

       فرياد رواندزي                                                                                  

   وزير الثقافة                                                                                              

 المحافظة القضاء الناحية الموقع اسم العقار ت

–قرب مديرية ناحية المعتصم  خان الصعيوية ١
 سامراء/طريق الضلوعية 

  صالح الدين سامراء المعتصم
  
 

ة الضلوعية قرب مركز شرط خان الضلوعية ٢
 الشمالي

 صالح الدين بلد الضلوعية

 صالح الدين تكريت / حي الحارة في مركز تكريت جامع الوسط ٣
 

مركز حي الخان قرب شارع  خان كبة ٤
 )ع(بنت الحسن 

 صالح الدين بلد /

 
 

  
  



                                        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ��ـ��ـ�ت

  ٢٠١٢لسنة ) ٣٥(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ اآلثار والتراث رقم  من المادة الرابعة من قانونثامنااستنادا الى أحكام البند     

 .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية ااعتبار المو

     فرياد رواندزي                                                                                

   وزير الثقافة                                                                                      

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الكرخ ٥ د١٣ ز٢١٨الكريمات م علوة باب السيف ١

 بغداد الرصافة ٤ د١٣ ز٣٠٤الصرافية م نقابة الصحفيين ٢

جمعية فيضي  ٣

 حسينيال

 بغداد الكرخ ٨٧ د٦٥ ز٢١٨الصرافية م

 

  ٢٠١٢لسنة ) ٤٠(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامنااستنادا الى أحكام البند      

  .قع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية ااعتبار المو

 

   فرياد رواندزي                                                                                         

   وزير الثقافة                                                                                         

 المحافظة القضاء الموقع نوع المبنى ت

 بغداد الرصافة ٨ د٥٨ز١١١سراج الدين م دار تراثي ١

 بغداد الرصافة ١٤ د٥١ز١١١سراج الدين م دار تراثي ٢

 بغداد الرصافة ٣٤ د٢١ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ٣

 بغداد الرصافة ٢٥ د١٣ ز٩٠١الكرادة م دار تراثي ٤

زقاق يطل على (٩٠١الكرادة م دار تراثي ٥

  ٢٥د)الشارع العام 

 بغداد الرصافة

جديد حسن باشا /شارع الرشيد  دار تراثي ٦

 )٣٧/٢٢ (٤٣د١٤ ز١١٤م

 بغداد الرصافة

 بغداد الرصافة ٧ د١٧ ز١١٠م/شارع الرشيد  جامع الخاصكي ٧

 بغداد الرصافة ٣ د٣٧ ز١١٠م/ شارع الرشيد  خان الباباني ٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

    

    ٢٠١٤ لسنة )١(بيان رقم   
 

 قررنا ٢٠٠٢لسنة  ٥٥ استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

  فرياد رواندزي                                                                               

  وزير الثقافة                                                                                             

 المحافظة القضاء موقع العقار اسم العقار ت

جسر ( معلم تاريخي ١

 )االئمة 

يربط بين منطقة االعظمية في 

الرصافة ومنطقة الكاظمية في 

 الكرخ

 بغداد /

جسر ( معلم تاريخي ٢

 )االحرار 

ارع الرشيد في يربط بين ش

 الرصافة والصالحية في الكرخ

 بغداد /

جسر ( معلم تاريخي ٣

 )الشهداء 

يربط بين ساحة الشهداء في 

الكرخ وساحة الرصافي في 

 الرصافة 

 بغداد /

جسر (معلم تاريخي ٤

 )الصرافية 

يربط بين منطقة العطيفية في 

 الكرخ والعيواضيه في الرصافة

 بغداد /

 معلم تاريخي ٥

 )جسر الجمهورية ( 

يربط بين منطقة السعدون في 

الرصافة وكرادة مريم في 

 الكرخ

 بغداد /
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٢بيان رقم 
     

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .المواقع التراثية أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من 

 

                             فرياد رواندزي                                                                          

  وزير الثقافة                                                                                            
  

اسم  ت
 العقار

 المحافظة القضاء وقع العقارم

 بغداد الرصافة   ابو نؤاس١١  دار ١ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس١٠  دار  ١ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس١٣   دار  ١ زقاق١٠٢محلة  دار تراثي ٣

 بغداد الرصافة نؤاس  ابو ١٠  دار ٣ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٤

 بغداد الرصافة   ابو نؤاس٤  دار ٣ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٥

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس١٤  دار  ٣ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٦

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس٢٢/٢  دار٣ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٧

 بغداد فةالرصا   ابو نؤاس١ دار ٣ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ٨

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس٦ دار  ٣ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ٩

 بغداد الرصافة   البتاوين١٥  دار ٥ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة   ابو نؤاس١١ دار ٥ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ١١

 ادبغد الرصافة   البتاوين١٣  دار ٥ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة   ابو نؤاس٢٦ دار ٥ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة  ابو نؤاس ١٨٧ دار ٥ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ١٤

 بغداد الرصافة   البتاوين١٩  دار ٧ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١٥

 بغداد الرصافة  البتاوين١٦ دار ٧ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة   البتاوين١٨ دار ٧ زقاق  ١٠٢محلة  دار تراثي ١٧

 بغداد الرصافة   البتاوين٢١  دار ٧ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١٨

 بغداد الرصافة   ابو نؤاس١/٣ دار ٧ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ١٩

 بغداد الرصافة  البتاوين١٢ دار ٩ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢٠

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٢ دار ٩ زقاق ١٠٢محلة  ر تراثيدا ٢١

 بغداد الرصافة   البتاوين٤ دار ٩ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢٢

 بغداد الرصافة   البتاوين٣٠ دار ٩ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢٣

 بغداد الرصافة  البتاوين٣٠ دار ١١ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢٤

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٣ دار١١ زقاق ١٠٢لة مح دار تراثي ٢٥

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٤ دار ١١ زقاق ١٠٢محلة  دار تراثي ٢٦
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  ٢٠١٤لسنة ) ٣(بيان رقم 

 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥    استنادا إلى أحكام البند أوالً من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم 

 .في محافظة واسط من المواقع االثريه أعتبار الموقع ادناه 

 

 

  فرياد رواندزي                                                                   

   وزير الثقافة                                                                  

 

  

  سلسلة تلول قبر خضرة: اسم العقار 

  ٣٨ و٢٠ و١٧: القطعة 

  الجوز/ ٢٣: المقاطعة 

  الصويرة: قضاء 

  واسط: المحافظة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

 ٢٠١٤ لسنة )٤(بيان رقم 

  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

  .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 فرياد رواندزي                                                                           

  وزير الثقافة                                                                                         

 المحافظة القضاء موقع العقار اسم العقار ت

 بغداد الرصافة  البتاوين١٧ دار  ١زقاق   ١٠١محلة  دار تراثي ١

 بغداد الرصافة  البتاوين٨  دار  ٣ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٢

 بغداد الرصافة  البتاوين١٠ دار  ٣ زقاق  ١٠١محلة  دار تراثي ٣

 بغداد الرصافة    البتاوين١٦ دار٣ زقاق  ١٠١محلة  دار تراثي ٤

 بغداد الرصافة   البتاوين٣٤ار   د٣ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٥

 بغداد الرصافة   البتاوين٣٠  دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٦

 بغداد الرصافة   البتاوين٤٣  دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٧

 بغداد الرصافة   البتاوين٤٢ دار ٥ زقاق  ١٠١محلة  دار تراثي ٨

 بغداد الرصافة لبتاوين  ا١٦  دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٩

 بغداد الرصافة  البتاوين١٢   دار  ٥ زقاق١٠١محلة  دار تراثي ١٠

 بغداد الرصافة  البتاوين١٠ دار  ٥ زقاق  ١٠١محلة  دار تراثي ١١

 بغداد الرصافة  البتاوين٣٥  دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٢

 بغداد الرصافة اوين  البت٣٧   دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٣

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٢  دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٤

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٥   دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٥

 بغداد الرصافة  البتاوين٢٦   دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٦

 بغداد الرصافة وين البتا٢٨   دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٧

 بغداد الرصافة   البتاوين٢٩   دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٨

 بغداد الرصافة   البتاوين١٨   دار ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ١٩

 بغداد الرصافة  البتاوين٧   دار  ٥ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٢٠

 بغداد الرصافة ين  البتاو٣٢   دار ٧ زقاق ١٠١محلة  دار تراثي ٢١
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤لسنة ) ٥(بيان رقم 

 

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة ٥٥    استنادا إلى أحكام البند ثامناً من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم 

  .قع أدناه في محافظة نينوى من المواقع التراثية ااعتبار المو

  

 

                                                             فرياد رواندزي

                                                           وزير الثقافة

  

  

 المحافظة الموقع اسم العقار ت

 رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١

٢٥/١٢٩ 

 نينوى

 نينوى ٦/١٢٩ رقم المبنى٧ة قطاع محلة المياس دار تراثي ٢

 رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ٣

٤٤/١٣١ 

 نينوى

       رقم المبنى٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ٤

 ١٠٢/ أ٥٣

 نينوى

 رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ٥

٣٠/١٠٢ 

 نينوى

 نينوى ٨/١٢٤  رقم المبنى٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ٦

 نينوى ٣٥/٥ رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ٧

 نينوى ٤٨/٤٢محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٨

 نينوى ٢/ أ٤١١محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٩

 نينوى ٧/٢٠٣محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٠

 نينوى ١٥/٤٢لخان رقم المبنى محلة الحوش ا دار تراثي ١١

 نينوى ٧١/١٢محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٢

 نينوى ١٠٢/٤٢محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٣

         محلة الحوش الخان رقم المبنى دار تراثي ١٤

 ٤٢/ ب٩٨

 نينوى
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 )٤٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 نينوى ٢٨/٤٢محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٥

 نينوى ١٣/٤٢محلة الحوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٦

 نينوى ٤/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٧

 نينوى ١١/٤٢محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٨

 نينوى ١٧/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ١٩

 نينوى ١٦٩/١٢محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٢٠

 نينوى ٣٥/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٢١

 نينوى ٩٥/١١محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٢٢

محلة امام عون الدين رقم المبنى  دار تراثي ٢٣

١٢٣/١٨٧ 

 نينوى

محلة امام عون الدين رقم المبنى  دار تراثي ٢٤

١٩/١٨٨ 

 نينوى

        الدين رقم المبنىمحلة امام عون دار تراثي ٢٥

 ١٨٨/ أ٦٤

 نينوى

محلة امام عون الدين رقم المبنى  دار تراثي ٢٦

١٧/١٩٣ 

 نينوى

محلة امام عون الدين رقم المبنى  دار تراثي ٢٧

١٠٥/١٨٧ 

 نينوى

 نينوى ٢/٢/٤٠٦محلة الخاتونية رقم المبنى  دار تراثي ٢٨

 ينوىن ٦٨٦/٢محلة الخاتونية رقم المبنى دار تراثي ٢٩

 نينوى ٣٤٥/٣محلة الخاتونية رقم المبنى دار تراثي ٣٠

 رقم ٧باب البيض الشرقي قطاع محلة  دار تراثي ٣١

 ٤٨/١١٩نى المب

 نينوى

 رقم ٧محلة باب البيض الغربي قطاع  دار تراثي ٣٢

 ٤٦/١٢٣ المبنى

 نينوى

 رقم ٧محلة باب البيض الشرقي قطاع  دار تراثي ٣٣

 ١٢/١٢١ المبنى

 نينوى

 رقم ٧محلة باب البيض الغربي قطاع  دار تراثي ٣٤

 ٣/١٢٤ المبنى

 نينوى

 نينوى ٥٦/٥١محلة الكوازين رقم المبنى  دار تراثي ٣٥
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 )٥٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 الزقاق االخير رقم –محلة السوق الصغير  دار تراثي ٣٦

 ١٠٠/٧٣المبنى 

 نينوى

 نينوى ١١٢/٩٤محلة القنطرة رقم المبنى  دار تراثي ٣٧

 نينوى ٢/٢٢٨حلة باب المسجد رقم المبنى م دار تراثي ٣٨

 نينوى ٦٧/٩٤محلة القنطرة رقم المبنى  دار تراثي ٣٩

 نينوى ٧٧/٩٤محلة القنطرة رقم المبنى  دار تراثي ٤٠

 رقم المبنى ٣محلة عبد وخوب القطاع  دار تراثي ٤١

٢٩/٢٣٤ 

 نينوى

 نينوى ٣/١٤محلة عبد وخوب رقم المبنى  دار تراثي ٤٢

 نينوى ٣٩/١٠٠محلة السرجخانه رقم المبنى   تراثيدار ٤٣

 نينوى ٨٢/٢٢٤محلة المكاوي رقم المبنى  دار تراثي ٤٤

 نينوى ٧/٢٢٣محلة المكاوي رقم المبنى  دار تراثي ٤٥

 نينوى ١٥٧/١٢محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٤٦

 نينوى ٢٤٤/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٤٧

 نينوى ٦٩/١١محلة حوش الخان رقم المبنى دار تراثي ٤٨

 نينوى ٥/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى دار تراثي ٤٩

 نينوى ٣٠/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى دار تراثي ٥٠

 نينوى ٤٧/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٥١

 ىنينو ٤/٢٠٥محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٥٢

 نينوى ٤٥/٤٢محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٥٣

 نينوى ٥٠/٢٠٤محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٥٤

 نينوى ٤٧/٤٢محلة حوش الخان رقم المبنى  دار تراثي ٥٥

 رقم المبنى ١محلة الكوازين قطاع  دار تراثي ٥٦

٥٦/٥١ 

 نينوى

 رقم المبنى ٦ محلة امام عون الدين قطاع دار تراثي ٥٧

٧٦/١٨٨ 

 نينوى

 نينوى ٦٤٣/١٠محلة امام عون الدين  دار تراثي ٥٨

 رقم المبنى ٦محلة امام عون الدين قطاع  دار تراثي ٥٩

٧٢/١٨٢ 

 نينوى
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 )٥١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 نينوى ٤/٣١محلة جامع جشميد رقم المبنى  دار تراثي ٦٠

 نينوى ٢٢٥/أ٦محلة جامع جشميد رقم المبنى دار تراثي ٦١

 نينوى ٨١/ ج٢١محلة جامع جشميد رقم المبنى  يدار تراث ٦٢

 نينوى ٧/٢٢٥محلة جامع جشميد رقم المبنى دار تراثي ٦٣

 نينوى ٣٧/١٠٦محلة الجامع الكبير دار  دار تراثي ٦٤

 نينوى ٣٢/٧٨محلة الجامع الكبير رقم المبنى  دار تراثي ٦٥

محلة الجامع الكبير رقم المبنى  دار تراثي ٦٦

١٠٧/١٠٦ 

 وىنين

 نينوى ٣١/١٠٦محلة الجامع الكبير  دار تراثي ٦٧

 نينوى ٢/٢٢٣محلة المكاوي رقم المبنى  دار تراثي ٦٨

 رقم المبنى ٧محلة شهر سوق قطاع  دار تراثي ٦٩

٨/٩٧ 

 نينوى

 نينوى ٦٢/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧٠

 ينوىن ٣١/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧١

 نينوى ٤٠/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧٢

 نينوى ٤٨/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧٣

 نينوى ٣٨/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧٤

 نينوى ٢١/٩٩محلة المنصورية رقم المبنى  دار تراثي ٧٥

 نينوى ٩٩ /٢٩ محلة المنصورية رقم المبنى دار تراثي ٧٦

 نينوى ١٩/١٠١محلة المنصورية رقم المبنى دار تراثي ٧٧

 نينوى ٢٧/٩٩ محلة المنصورية رقم المبنى دار تراثي ٧٨

 نينوى ٦٤/١٢١ محلة المنصورية رقم المبنى دار تراثي ٧٩

 رقم المبنى ٧محلة شهر سوق قطاع  دار تراثي ٨٠

٣/٩٧ 

 نينوى

 نينوى ٣٥٥/١٢قم المبنى محلة الرابعية ر دار تراثي ٨١

 رقم المبنى ٧محلة الرابعية قطاع  دار تراثي ٨٢

٣٠٦/١٢ 

 نينوى

 نينوى  ٦/١٠٠  رقم المبنى٦محلة الرابعية قطاع  دار تراثي ٨٣

 نينوى ٧/٢١٢محلة الرابعية رقم المبنى  دار تراثي ٨٤
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 )٥٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

محلة الرابعية  الزقاق الثاني رقم المبنى  دار تراثي ٨٥

 ١٠٠/ب٦

 وىنين

 نينوى ١٩٤/١٢محلة الرابعية رقم المبنى  دار تراثي ٨٦

 نينوى ٥/٢١٢محلة الرابعية رقم المبنى  دار تراثي ٨٧

 نينوى ١٢/١٠٢ محلة الرابعية رقم المبنى دار تراثي ٨٨

 نينوى ١/٥٣محلة راس الكور رقم المبنى  دار تراثي ٨٩

 نوىني ٩/٥٨محلة راس الكور رقم المبنى  دار تراثي ٩٠

 نينوى ١١/٣٤محلة راس الكور رقم المبنى  دار تراثي ٩١

 نينوى ١٥/٥٦محلة راس الكور رقم المبنى دار تراثي ٩٢

 نينوى ١٥/٥٨محلة راس الكور رقم المبنى  دار تراثي ٩٣

 نينوى ٢٨/٣٤محلة راس الكور رقم المبنى  دار تراثي ٩٤

قم محلة راس الكور مقابل الدار المر دار تراثي ٩٥

٥٧٣/١ 

 نينوى

 نينوى ٣٢/٩٣محلة راس الكور دار  دار تراثي ٩٦

 نينوى ٤٥/٥٥محلة راس الكور دار  دار تراثي ٩٧

 نينوى ١٠/٥٤محلة راس الكور دار  دار تراثي ٩٨

 نينوى ٣٠/٣٤محلة راس الكور دار  دار تراثي ٩٩

 نينوى ٦١٥/١محلة راس الكور دار  دار تراثي ١٠٠

 نينوى ٤١/٥٥محلة راس الكور دار  دار تراثي ١٠١

 نينوى ٣٣/٥٥محلة راس الكور دار دار تراثي ١٠٢

 نينوى ١٨/٥٥محلة راس الكور دار  دار تراثي ١٠٣

 نينوى ٥٣/٥٥محلة راس الكور دار  دار تراثي ١٠٤

 نينوى ٢٩/٢٥محلة راس الكور دار  دار تراثي ١٠٥

 ىنينو ٧٣/٣٠محلة الميدان دار  دار تراثي ١٠٦

 نينوى ٨٣/٥١محلة الميدان رقم المبنى  دار تراثي ١٠٧

 نينوى ٨٨/٣٢محلة الميدان رقم المبنى  دار تراثي ١٠٨

 نينوى ٤٠٣/١محلة الميدان رقم المبنى  دار تراثي ١٠٩

 نينوى ٨٤/٣٢محلة الميدان رقم المبنى  دار تراثي ١١٠

 نينوى ٢٠٨/١٢رقم المبنى ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١١
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 )٥٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 نينوى ٩/٢١١ دار ٧محلة االوس قطاع   دار تراثي ١١٢

 نينوى ٥٠٢/١٢  دار ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٣

 نينوى ٤٨١/١٢ دار  ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٤

   رقم المبنى ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٥

٥٠٩/١٢ 

 نينوى

 نينوى ٤٨٥/١٢ محلة االوس رقم المبنى دار تراثي ١١٦

   رقم المبنى ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٧

٢٦٦/١٢ 

 نينوى

  رقم المبنى ٣محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٨

٣٢/١٠٥ 

 نينوى

   رقم المبنى ٧محلة االوس قطاع  دار تراثي ١١٩

٢١٤/١٢ 

 نينوى

 نينوى ٤٧/١٠محلة جامع خزام رقم المبنى  دار تراثي ١٢٠

 نينوى ٥٩٩/١٠محلة جامع خزام رقم المبنى يدار تراث ١٢١

 نينوى ٣٦٦/١٠محلة جامع خزام رقم المبنى  دار تراثي ١٢٢

 نينوى ٤٤/١٠محلة جامع خزام رقم المبنى  دار تراثي ١٢٣

رقم المبنى ٥محلة السرجخانه  قطاع  دار تراثي ١٢٤

١٧/٧٥ 

 نينوى

 ينوىن ٣٣/١٠٠محلة السرجخانه رقم المبنى  دار تراثي ١٢٥

محلة السرجخانه رقم المبنى  دار تراثي ١٢٦

٩٠٨/٢/٧٤٣ 

 نينوى

 نينوى ٤٧/١٠٠محلة السرجخانه رقم المبنى دار تراثي ١٢٧

 نينوى ٣٧/٧٤محلة السرجخانه رقم المبنى  دار تراثي ١٢٨

 رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١٢٩

٥٥/٢١٣ 

 نينوى

 رقم المبنى ٧طاع محلة المياسة ق دار تراثي ١٣٠

٢٣/١٠٢ 

 نينوى

 نينوى ١/١٣١ رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١٣١

 نينوى ٥/١٢٤ رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١٣٢
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 رقم المبنى ٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١٣٣

١٩/١٠٢ 

 نينوى

  رقم المبنى٧محلة المياسة قطاع  دار تراثي ١٣٤

١١/١٢٨ 

 نينوى

مسجد تراثي  ١٣٥

مسجد االمام (

 )االبراهيم 

 نينوى محلة امام ابراهيم /نينوى 

 نينوى ٣/٤٦محلة امام ابراهيم رقم المبنى دار تراثي ١٣٦

 نينوى ٢٢/٧محلة امام ابراهيم رقم المبنى  دار تراثي ١٣٧

 رقم ١محلة امام ابراهيم قطاع  دار تراثي ١٣٨

 ١٤/٥١المبنى

 ىنينو

 نينوى ١٨/٤٧محلة امام ابراهيم رقم المبنى دار تراثي ١٣٩

 نينوى ١٤/٢٢١محلة امام ابراهيم رقم المبنى دار تراثي ١٤٠

محلة حمام المنقوشة رقم المبنى  دار تراثي ١٤١

٣٩/١٥٨ 

 نينوى

محلة حمام المنقوشة رقم  دار تراثي ١٤٢

 )١٣٨/أ٢٤(المبنى

 نينوى

 نينوى ٢٤/١٥٧المنقوشة رقم المبنىمحلة حمام  دار تراثي ١٤٣

 نينوى ١٣/٧٣محلة شيخ ابو العال رقم المبنى  دار تراثي ١٤٤

 نينوى  ٢٩/١٨٤محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٤٥

 نينوى ٢٨/١٨٤ محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٤٦

 ينوىن ٨/١٨٦محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٤٧

 نينوى ٣٥/١٨٧محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٤٨

 نينوى ٢٨/٧٣ محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٤٩

 نينوى ٧/١٨٦محلة شيخ ابو العال رقم المبنى دار تراثي ١٥٠

 نينوى ٢٥/١٣٤محلة خزرج رقم المبنى دار تراثي ١٥١

 نينوى ١١/١٣٨نىمحلة خزرج رقم المب دار تراثي ١٥٢

 نينوى ٢١٦/٥محلة خزرج رقم المبنى دار تراثي ١٥٣

 نينوى ١٨/٢٤٤محلة خزرج رقم المبنى دار تراثي ١٥٤
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 )٥٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 نينوى ٣/٩٢محلة خزرج رقم المبنى دار تراثي ١٥٥

 نينوى ١/١٤٢محلة خزرج رقم المبنى دار تراثي ١٥٦

 نينوى ١٣٠/١٩٦محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٥٧

 نينوى ١٠/١٩٦محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٥٨

 نينوى ١٨/١٩٥محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٥٩

 نينوى ٤٧٦/١٠محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٦٠

 نينوى ٢٦/١٩٣محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٦١

 نينوى ٢٤/١٩٤ محلة شيخ محمد رقم المبنى دار تراثي ١٦٢

 نينوى ١٢/١٩٤محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٦٣

 نينوى ١٦/١٩٢محلة باب لكش  رقم المبنى  دار تراثي ١٦٤

 نينوى ١٠/٦٤محلة باب لكش رقم المبنى  دار تراثي ١٦٥

 نينوى ٨/٩محلة باب لكش رقم المبنى  دار تراثي ١٦٦

 نينوى ٢٧/١٩٠نى محلة باب لكش رقم المب دار تراثي ١٦٧

 نينوى ٤٩/٩  محلة باب لكش دار تراثي ١٦٨

   رقم المبنى ٣محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٦٩

  ٤٥/ج٦

 نينوى

  رقم المبنى ٣محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٧٠

  ٤٥/أ٦

 نينوى

 رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع   دار تراثي ١٧١

١٧/٢٠٧ 

 نينوى

 رقم المبنى ٣محلة باب النبي قطاع   يدار تراث ١٧٢

٤٢/٢٠٨ 

 نينوى

 رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع   دار تراثي ١٧٣

٣٩/٢٠٧ 

 نينوى

   رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٧٤

٤٥/٢٠٦ 

 نينوى

 نينوى ٣٣/٢٠٨محلة باب النبي  رقم المبنى  دار تراثي ١٧٥

 رقم المبنى ١بي قطاع  محلة باب الن دار تراثي ١٧٦

١٤/٢٠٦ 

 نينوى



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 رقم المبنى ٣محلة باب النبي قطاع   دار تراثي ١٧٧

٣١/٢٠٨ 

 نينوى

  رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٧٨

١٥/٤٨ 

 نينوى

  رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٧٩

٤٧/٥١ 

 نينوى

  رقم المبنى ١ محلة باب النبي قطاع دار تراثي ١٨٠

٣٥/٤٨ 

 نينوى

  رقم المبنى ١محلة باب النبي قطاع  دار تراثي ١٨١

٦٨/٤٨ 

 نينوى

  رقم المبنى ٣محلة باب النبي قطاع   دار تراثي ١٨٢

٣٢/٤٩ 

 نينوى

 نينوى ١٥٣/٩محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٣

 نينوى ٣٥/٩٦محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٤

 نينوى ١٥٧/٩محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٥

 نينوى ٩/٩٢محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٦

 نينوى ٤/١٩٤محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٧

 نينوى ٢/١٩٣محلة شيخ محمد رقم المبنى  دار تراثي ١٨٨

  رقم المبنى١قطاع / محلة الخاتونية دار تراثي  ١٨٩

٥٨٥/٢  

 نينوى 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٦بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة كركوك من المواقع التراثية 

    

                     فرياد رواندزي                                                                                  

  وزير الثقافة                                                                                   

 المحافظة موقع العقار اسم العقار ت

جامع ( اثي جامع تر ١

 )طوز الكبير 

 كركوك قضاء الطوز

خان (خان تراثي  ٢

 )قير دار 

 كركوك السوق الكبير

قشلة (بناية تراثية  ٣

 )كركوك 

 كركوك شارع االوقاف

تكية (تكية تراثية  ٤

 )الحاج شيخ قادر

 كركوك ٣١ زقاق – ١٠٦محلة 

تكية ( تكية تراثية  ٥

السيد علي ابو 

 )علوك 

 كركوك ٦٥ دار رقم -ة جقورالمصلى محل

 كركوك ٢٤ د٢٣ ز -١١٢مصلى محلة  دار تراثي ٦

 كركوك ٦٣/ ٢٢ د ١٢ ز-١١٢مصلى م  دار تراثي ٧

 كركوك ٥٢ / ١٤بريادي د  دار تراثي ٨

 كركوك ١٧٢/ ١ /٣١بريادي د  دار تراثي ٩

 كركوك ٢٧ د – ٣٤ ز– ١١٢م  دار تراثي ١٠

 كركوك ٢١/٥٥ د – ٣٤ ز– ١١٢م  دار تراثي ١١

 كركوك ٧ د١٩ ز١١٤بريادي م  دار تراثي ١٢

  محلة بوالق دار تراثي ١٣

 ١٠ د٣٦ ز١٠٦م 

 كركوك

 

 كركوك ٥ د١٦ ز١١٢م  دار تراثي ١٤

 كركوك ٣٥ د ١١ ز١١٢م  دار تراثي ١٥



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 كركوك ٣٠ د ٣٤ ز١١٢م  دار تراثي ١٦

 كركوك ١٨ د ٣ ز ١١٤م  دار تراثي ١٧

  محلة المصلى مقابل خان تقي ر تراثيدا ١٨

 ٣/٦١٣ /٣١، ١٧ د ٣ز 

 كركوك

 كركوك ٧ د١ ز ١١٤م  دار تراثي ١٩

 كركوك ٤٦ د٣٧ ز ١٠٥محلة امام قاسم  دار تراثي ٢٠

 كركوك ٦٣ /٤٢ د ١٦ ز ١١٢مصلى محلة  دار تراثي ٢١

 كركوك ٥ د١١ ز١١٢مصلى محلة  دار تراثي ٢٢

  ب جامع مال حمزةمصلى قر دار تراثي ٢٣

 ١ د١١ ز١١٢م 

 كركوك

 كركوك ٥٢ /٢٨بريادي د  دار تراثي ٢٤

 كركوك ٤٥ /٥٥محلة جقور مصلى د  دار تراثي ٢٥

 كركوك ١/١٣٧محلة جقور د  دار تراثي ٢٦

 كركوك ٨٥ / ١٩مصلى جقور د  دار تراثي ٢٧

 كركوك ٤٩ /٣٥محلة بريادي د  دار تراثي ٢٨

 كركوك ٥٦/ ٨٨لة جقور د مح دار تراثي ٢٩

 كركوك ٤٠٨محلة بريادي د  دار تراثي ٣٠

 كركوك ٥٩ /٢٦مصلى محلة جقور د  دار تراثي ٣١

 كركوك ١٥٨ /٢ / ٣١بريادي د  دار تراثي ٣٢

 كركوك ٥٧ / ١٥محلة مصلى جقور د  دار تراثي ٣٣

 كركوك ٥٦ /٢٦شارع صالح الدين خلف القيصرية د  دار تراثي ٣٤

 كركوك ٣١ /٢ /١٤٢محلة جقور د  دار تراثي ٣٥

 كركوك ٥٢ / ٣٦محلة بريادي  د  دار تراثي ٣٦

 كركوك ٢٣٥محلة مصلى جقور د  دار تراثي ٣٧

ملحق ( دار تراثي ٣٨

 )صديق عالف

 كركوك  )٥٠( القديم ١٠قلعة كركوك د 

دار ( دار تراثي ٣٩

 )صديق عالف

 كركوك  )٥٣(  القديم ٩قلعة كركوك د 

 كركوك ٩٠ د ٣٨ ز ١٠٦حي بوالق م  دار تراثي ٤٠
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 كركوك ٢٢٤ د ٦ ز٣٦محلة المصلى  دار تراثي ٤١

 كركوك ١/٦٥ د ٣ ز١١٢محلة جاي مصلى  دار تراثي ٤٢

 كركوك ٤ د ٣ ز١١٤محلة  دار تراثي ٤٣

 كركوك  )٣١/٣/٢٤١(  القديم ٢٠محلة مصلى دار  دار تراثي ٤٤

 كركوك  اوجي٦ /١٧٥محلة مصلى جقور د  دار تراثي ٤٥

 كركوك ١٣ د٢٣ مصلى ز ١١٢م  دار تراثي ٤٦

 كركوك ٧ د٢٩ بريادي ز ١١٤م  دار تراثي ٤٧

 كركوك ٥٦ / ٨٨ د ٧ بريادي ز ١٠٦م  دار تراثي ٤٨

 كركوك ١٣٠ / ٣ /٢٩ د ١١ الحلوجي ز ١٠٤م  دار تراثي ٤٩

 كركوك ٢٢ د ٣٢ ز ١١٤م  دار تراثي ٥٠

 كركوك  )٨٢ /٣١- ٨٢ /٢٩( القديم ١٧قلعة كركوك د  دار تراثي ٥١

 كركوك ٣٨ / ٢٨ د ٣٨ ز ١٠٦محلة بوالق  دار تراثي ٥٢

 كركوك ٨ د٣٦ ز ١٠٦محلة بوالق  دار تراثي ٥٣

 كركوك ١٨ د ٣ مصلى ز١١٢م  دار تراثي ٥٤

 كركوك  )١٧( القديم ١٦قلعة كركوك د  دار تراثي ٥٥

 كركوك ٧ د ٢٧ ز ١١٤م   تراثيدار ٥٦

حمام (  حمام تراثي  ٥٧

 )طوقات 

 كركوك محلة بوالق بالقرب من جامع الحمزة

 كركوك ٥٧ / ٥٥محلة بريادي د  دار تراثي ٥٨

 كركوك  )٨٢ / ٢٧(  القديم ١٨قلعة كركوك د  دار تراثي ٥٩

 كركوك  )٦٠ / ٥٩(  القديم ٦قلعة كركوك د  دار تراثي ٦٠

 كركوك  )١٨(  القديم ١٣قلعة كركوك د  دار تراثي ٦١

 كركوك  )١٧( الرقم الجديد ١٤قلعة كركوك د  دار تراثي ٦٢

 كركوك  )١٤(  القديم ١٥قلعة كركوك د  دار تراثي ٦٣

 كركوك )القديم    ١٥٦(   الجديد ٣١قلعة كركوك  د     دار تراثي ٦٤

  الجديد   ٣٣قلعة كركوك  د   دار تراثي ٦٥

  )  القديم٧٩ /١٢ (

 كركوك

 كركوك  ) القديم١٤٢(   الجديد ٣٦    دقلعة كركوك دار تراثي ٦٦

 كركوك  ) القديم٨(    الجديد ٣٧ركوك  د  قلعة ك دار تراثي ٦٧
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 كركوك ) القديم ٥(   الجديد ٣٨قلعة كركوك  د   دار تراثي ٦٨

     الجديد٣٩قلعة كركوك  د    دار تراثي ٦٩

  )  القديم٧٣ /٢٤(

 كركوك

 كركوك )  القديم٢٤٥(     الجديد ٤٠قلعة كركوك  د  دار تراثي ٧٠

      الجديد٤٤قلعة كركوك  د  دار تراثي ٧١

 )القديم٣٨ / ٣٦ (  

 كركوك

 كركوك  ) القديم١٥٦(     الجديد ٣٢وك  د قلعة كرك دار تراثي ٧٢

 كركوك  )القديم١٥٦(  جديد    ال٣١وك  د  قلعة كرك دار تراثي ٧٣

     الجديد ٤٦قلعة كركوك  د   دار تراثي ٧٤

 ) القديم ٧١٥/٨( 

 كركوك

 كركوك )  القديم  ٢٥٧(   الجديد ٤٥قلعة كركوك  د   دار تراثي ٧٥

     الجديد٤٢قلعة كركوك  د   دار تراثي ٧٦

 )القديم  ٨٠/ ٣٢ (  

 كركوك

 كركوك  )  القديم٦٦(  الجديد ٢٧   كوك  دقلعة كر دار تراثي ٧٧

 كركوك )   القديم٧٤(  الجديد ٢٦قلعة كركوك  د    دار تراثي ٧٨

 كركوك )القديم ٧٤(   الجديد ٢٥قلعة كركوك  د     دار تراثي ٧٩

 كركوك ) القديم ٧٣(    الجديد ٢٤قلعة كركوك  د   دار تراثي ٨٠

  لجديد    ا٢٣قلعة كركوك  د   دار تراثي ٨١

 )القديم ٧٨ / ١٦(  

 كركوك

 كركوك ) القديم ٩٨(   الجديد ٢٢قلعة كركوك  د    دار تراثي ٨٢

 كركوك )القديم ٧٧(     الجديد ٢١قلعة كركوك  د   دار تراثي ٨٣

 كركوك )القديم  ٧٦(     الجديد ٢٠قلعة كركوك  د   دار تراثي ٨٤

 كركوك  )  القديم٨٥( جديد   ال١٩وك  د   قلعة كرك دار تراثي ٨٥

    الجديد٣٠قلعة كركوك  د    دار تراثي ٨٦

 )  القديم١٥٨ / ١٩٥ ( 

 كركوك

    الجديد٢٩قلعة كركوك  د    دار تراثي ٨٧

  )  القديم٨٠ /٧٩ /١٦٠ ( 

 كركوك

 كركوك )  القديم ٢٥١( الجديد ٢٨ك  د    قلعة كركو دار تراثي ٨٨

    الجديد٣٤ك  د   قلعة كركو دار تراثي ٨٩

 )القديم ٧٩ / ١٤ (  

 كركوك
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

    الجديد ٤١قلعة كركوك  د    دار تراثي ٩٠

  )يم القد٤/٢/٧٣( 

  كركوك

  

 

    الجديد ٣٣قلعة كركوك  د    دار تراثي ٩١

 )القديم    ) ٢( ملحق ٧٩ /١٢( 

 كركوك

     الجديد ٣٣قلعة كركوك  د   دار تراثي ٩٢

     )القديم)١ (٧٩ /١٢(  

 كركوك

 كركوك ) القديم    ١١٠(    الجديد ٤٨قلعة كركوك  د   دار تراثي ٩٣

   الجديد٤٠قلعة كركوك ملحق دار  دار تراثي ٩٤

 )القديم    ٢٤٥ (  

 كركوك

    الجديد ٤٩قلعة كركوك  د    دار تراثي ٩٥

 ) القديم    ٥٠ /١٠٨( 

 كركوك

 كركوك )  القديم    ١١٩(جديد    ال٣٥قلعة كركوك  د   دار تراثي ٩٦

 كركوك )    القديم٧٣-١٢٣(     الجديد ٤٣قلعة كركوك  د   دار تراثي ٩٧
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

 ٢٠١٤ لسنة ٧بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من قانون االثار والتراث رقم ة من المادة الخامساستنادا الى أحكام البند أوالً    

 .ه في محافظة كركوك من المواقع االثريه أعتبار الموقع ادنا

 

 

 فرياد رواندزي                                                                           

 وزير الثقافة                                                                           

  

  خربة االسود: اسم الموقع 

  ٧/ ٨٠: القطعة 

  سطيح /٥٦: المقاطعة 

  الرشاد:  ناحية 

  داقوق : قضاء 

  كركوك:  المحافظة 

  

  

  ٢٠١٤ لسنة ٨بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 فرياد رواندزي                                                                                         

 وزير الثقافة                                                                                                             

  

 المحافظة ءالقضا موقع العقار اسم العقار ت

   ٤٠ زقاق ١٠٤شارع الرشيد محلة  دار تراثي  ١

 ١ /١/٣٦ القديم ٤دار 

 بغداد  الرصافة 

 بغداد الكرخ ٨٣ دار ١٤ زقاق ٢١٢الشواكه محلة  دار تراثي ٢

 بغداد الكرخ ٦ دار ٥١ زقاق ٢١٨الشواكه محلة  دار تراثي ٣
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 )٦٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤ لسنة )٩(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم بند ثامناًاستنادا الى أحكام ال    
  .من المواقع التراثية ) صالح الدين –بابل –البصرة ( أعتبار المواقع ادناه في المحافظات 

  
  

  ياد رواندزيفر                                                                                           
  وزير الثقافة                                                                                             

  
 المحافظة القضاء  موقع العقار اسم العقار  ت

معبد ( معبد تراثي  ١
 )يهودي 

 البصرة \  حي مقام علي–العشار / البصرة

  سيب مركز الم/ بابل دار تراثي ٢
  )الحديث(٦ د١٣زقاق /٢٠١محلة 

 ٥دار/ و القديم 

 بابل المسيب

مدرسة تراثية  ٣
 )مدرسة شيرازي( ودينية

  محلة الشرقية / صالح الدين
 ٧/٢٥دار 

 صالح الدين /

مدرسة (مدرسة تراثية  ٤
 )عوينات

 صالح الدين / تكريت/ صالح الدين

رقية رقم محلة الش/ صالح الدين ) النوابخان( خان تراثي  ٥
 ٧/١٢٥المبنى 

 صالح الدين /

جامع الدجيل (جامع تراثي  ٦
 )الكبير 

 صالح الدين / قضاء الدجيل/ صالح الدين

مدرسة (مدرسة تراثية  ٧
 )تكريت االولى القديمة 

قرية / قضاء تكريت/صالح الدين
 الحارة

 صالح الدين /

قصر محطة ( محطة تراثية  ٨
 )قطار الدجيل 

 صالح الدين  ضاء الدجيلق -صالح الدين 

ناحية / قضاء تكريت/صالح الدين )خان الملح(خان تراثي  ٩
 قرية المناهلة - العلم 

 صالح الدين 

  
  

  

  ٢٠١٤ لسنة ١٠بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من قانون االثار والتراث رقم كام البند أوال من المادة الخامسةاستنادا الى أح    
  .فظة الديوانية من المواقع االثريةفي محاأعتبار الموقع ادناه 

 

 

 فرياد رواندزي                                                                              

 وزير الثقافة                                                                              

 

  
  تل الصبخه: اسم العقار 

  ١مركز قضاء الحمزة جزء من القطعة : ة القطع
  أ الرمله /١١: المقاطعة 

  الحمزة: قضاء 
  الديوانيه: المحافظة 
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 )٦٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 

  ٢٠١٤ لسنة ١١بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامناً    
 .ر  من المواقع التراثية أعتبار المواقع ادناه في محافظة ذي قا

 

  
  فرياد رواندزي

   وزير الثقافة                                                                                               
  
  
  

 المحافظة القضاء الناحية موقع العقار اسم العقار ت

مكتبة (مكتبة تراثية  ١
 )االمام الصادق

  ٨م الزقاق رق/محلة العروبة 
 ١٥٨ رقم المكتبة 

 ذي قار     الشطرة /

 ذي قار الشطرة /  ٥٧د/ ١٠زقاق  /٢٠٢محلة  دارتراثي ٢

 ١٠ ز٢٠٢محلة العروبة م دارتراثي ٣
 ٥٩د

 ذي قار الشطرة المركز

فندق (مبنى تراثي  ٤
 )تراثي 

 ذي قار الرفاعي القلعة  ٧ رقم العقار ١٠ ز٢٠٢م 

مركز (بناية تراثية  ٥
 )رطة النصر ش

 ذي قار الرفاعي النصر  ٢٠٢محلة 

 ٢٢ ز١٠٢محلة حي تموز م  دار تراثي ٦
 ١٤د

 ذي قار الناصرية المركز

 ٢٢ ز١٠٢محلة حي تموز م  دار تراثي ٧
 ١٣د

 ذي قار الناصرية المركز

 ٢٢ ز١٠٢محلة حي تموز م  دار تراثي ٨
 ٣١د

 ذي قار / المركز

 ٦ ز١٠٤ محلة حي نيسان م دار تراثي ٩
 ٥٣د

 ذي قار الناصرية المركز

 ذي قار الشطرة المركز ٥ د٢٧ ز٢٠٢محلة  دار تراثي ١٠

 ذي قار الشطرة / ٢ د١٠ ز٢٠٢م  دار تراثي ١١

 ١٠ ز٢٠٢محلة العروبة م  دار تراثي ١٢
 ٢٩د

 ذي قار الشطرة /

 ٧ ز١٠٤محلة حي نيسان م  دار تراثي ١٣
 ٢٨د

 ذي قار / المركز

 ذي قار / المركز ٣٠ د ٧ ز١٠٤حي نيسان م  دار تراثي ١٤

     ٧ ز١٠٤محلة حي نيسان م  دار تراثي ١٥
 ٣٢د

 ذي قار الرصافة المركز

 ٢١ ز١٠٢محلة حي تموز م  دار تراثي ١٦
 ٤٧د 

 ذي قار الشطرة المركز

 ذي قار الناصرية / ٢٢ د ٦ ز١٠٤حي نيسان م  دار تراثي ١٧

 ٢ ز ١٠٢ محلة حي تموز م دار تراثي ١٨
 ١٥د 

 ذي قار / المركز

 ذي قار الناصرية / ٨ د ٧ ز١٠٤حي نيسان م  دار تراثي ١٩
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ذي قار الشطرة / ٧ د ٢٧ ز ٢٠٢م  دار تراثي ٢٠

     ٢٢ ز ١٠٢حي تموز م  دار تراثي ٢١
 ٨٤د 

 ذي قار الناصرية /

 ذي قار الناصرية المركز ١٧ د ٢٦ ز ١٠٦م  دار تراثي ٢٢

 د ١٢ ز ١٠٤حي نيسان م  دار تراثي  ٢٣
٥/٤١٠ /٢٦ 

 ذي قار الناصرية  /

 ذي قار الناصرية / ٧ د٢ ز١٠٢حي تموز م  دار تراثي ٢٤

مركز (بناية تراثية  ٢٥
 )الشرطة

 ذي قار الرفاعي الفجر  ١٥ ز٢٠٢م 

قلعة  ٧ السراي ز١٠٢م  دار تراثي ٢٦
 السكر 

 ذي قار الرفاعي

 ذي قار الرفاعي النصر  ٢٣ د١٣ ز٢٠٢م  )فندق ( مبنى تراثي  ٢٧

 ذي قار الرفاعي النصر ٣٥ د١٥ ز٢٠٢م  دار تراثي ٢٨

 ذي قار الرفاعي النصر   ١١ د ١١ ز٢٠٢م  دار تراثي ٢٩

 ذي قار الرفاعي النصر ٣ د٢٠٢م  دار تراثي  ٣٠

 ذي قار الرفاعي النصر  ٩ د ٢٠٢م  دار تراثي ٣١

  السيف / الناصرية  دار تراثي ٣٢
 ٩/٤٦١ /٢١٧د

 ذي قار / /

 ذي قار الرفاعي النصر  ٢د/٢٠٢م  دار تراثي ٣٤

) االروائي (ناظم البدعة  ٣٥
 تراثي

 ذي قار الشطرة البدعة  الناظم االروائي

قلعة  ٥ د ١٠ ز١٠٢م  دار تراثي ٣٦
 سكرال

 ذي قار الرفاعي

 ١٠٤حي نيسان م /الناصرية  )مقهى ( مبنى تراثي  ٣٧
 ٢ د ١٠ز

  قارذي / /

 د ٢١ ز١٠٢حي تموز م  دار تراثي ٣٨
٤٥ 

 ذي قار الناصرية المركز

سينما (مبنى تراثي  ٣٩
 )البطحاء 

 ز ١٠٢الناصرية حي تموز م 
 ٤٣ د ٢١

 ذي قار / /

قلعة  ٤٧٦محلة الشرق د  دار تراثي ٤٠
 سكر

 ذي قار الرفاعي

/ سوق الشيوخ /الناصرية  دار تراثي ٤١
 ٧١/٧/١٩د/ محلة الحويزة 

 ذي قار / /

  سوق الشيوخ محلة البغادة  دار تراثي ٤٢
 ٢٨د 

 ذي قار / /

  سوق الشيوخ محلة البغادة  دار تراثي ٤٣
 ٨د 

 ذي قار / /

الناصرية سوق الشيوخ محلة  دار تراثي ٤٤
 ٢٣١البغادة دار 

 ذي قار / /

المركز (دار تراثي  ٤٥
 )الثقافي للشيخ عباس 

/ ٤ /٢١٥ الشرقية السيف د
٧٧١ 

 ذي قار / /
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 )٦٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

٤٦ 

 

 دار تراثي

 

 د ٤٨ ز ١٠٦ م ٢٠شارع 
٨٥/١١ 

/ 

 

/ 

 

 ذي قار

 ذي قار / / ١٠الشطرة محلة السراي د  دار تراثي ٤٧

الناصرية محلة السراي حي  دار تراثي ٤٨
 ٥٦الجامع د 

 ذي قار / /

سراي ( سراي تراثي  ٤٩
 )سوق الشيوخ 

الناصرية سوق الشيوخ محلة 
 ١/٨ د الفرهة

 ذي قار / /

خان جاسم (خان تراثي  ٥٠
 )مبارك 

الناصرية سوق الشيوخ محلة 
 حي الحسين

 ذي قار / /

حمام (حمام تراثي  ٥١
 )الرفاعي 

 قرب الرفاعي محلة السوق
/ ٥٥سوق الرفاعي الكبير ز 

٦٠ 

 ذي قار / /

 ٢ د٢٤محلة حي النهر ز دار تراثي ٥٢
 قرب ثانوية الشباب 

 قارذي  الرفاعي /

 ذي قار الشطرة / ٤٠ د٢٧ ز٢٠٢م  دار تراثي ٥٣

 ٣٥ ز١٥٧محلة العروبة م  دار تراثي ٥٤
 ١٥٧د

 ذي قار الشطرة /

خان حجي (خان تراثي  ٥٥
 )حسن علوان 

قرب /محلة حسن علوان 
 ١٢ د ٤٢السوق الكبير ز

 ذي قار الشطرة /

محلة سوق / قلعة سكر  )دار الطيار(دار تراثي  ٥٦
ج  جنديل شارع الحا/
 ٢٢د٨٨ز

 ذي قار / /

 ذي قار / / ٥/٧١١ /٤محلة السراي د  دار تراثي ٥٧

 ذي قار الرفاعي / ١٣ د٤٢ز/الفجر / دار تراثي ٥٨

 ذي قار / / ٤/٤/٢٥٤محلة السراي د  دار تراثي ٥٩

سوق الشيوخ /الناصرية  دار تراثي ٦٠
 ٧ /٧١محلة البغادة د /
/٨٥٣ 

 ذي قار / /

قصر زعيم  (قصر تراثي ٦١
عشيرة آل عبيد قصر 

 )خيون 

 ذي قار الرفاعي / الشطرة

الناصرية المركز  محلة  دار تراثي ٦٢
 ٢١٧الجامع الكبير د 

/١/٣٤٧ 

 ذي قار / /

قلعة  ٥ د١٢٨محلة الشرق ز دار تراثي ٦٣
 سكر 

 ذي قار الرفاعي

 ذي قار الرفاعي / ١٣ د١١ ز٢٠٢النصر م  دار تراثي ٦٤

 ذي قار / / ١/٤/٢٤٤محلة السراي د  دار تراثي ٦٥

 ذي قار / / ١/٤/٢٥٤محلة السراي د دار تراثي ٦٦

ديوانية ( تراثية ديوانية ٦٧
 )شجر الناهض 

محلة حسين علوان بالقرب 
 ٢٣من مسجد الفجر الكبير ز

 ١٠١د 

 ذي قار / /
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 ٨ د٢٢محلة الخالصة ز دار تراثي ٦٨
بالقرب من مستوصف 

 الشطرة

 قارذي  الشطرة /

 فندق(فندق تراثي  ٦٩
 )موحان خير اهللا 

 محلة السوق مقابل الناصرية
  ١٢٢ د٣٨ زمصرف الرافدين

 ذي قار الرفاعي /

 ذي قار الشطرة / ٢٠٢ د ٩محلة العروبة ز دار تراثي ٧٠

الناصرية سوق الشيوخ محلة  دار تراثي ٧١
 ٢٢٤البغادة د

 ذي قار / /

سوق (سوق تراثي ٧٢
 )الشيوخ 

 ذي قار / / رية سوق الشيوخالناص

 -٨زقاق / محلة العروبة دار تراثي ٧٣
قرب جامع الشيخ  ١٥٥دار

 الكرباي

 ذي قار الشطرة /
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 )٦٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤ لسنة ١٢بيان رقم   
  

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

  .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                              

 ظةالمحاف القضاء الناحية موقع العقار اسم العقار ت

 ١١٥محلة / الجمهورية دار تراثي ١

 الدار الجديد ٢٣زقاق 

  ١١١/١٣٧القديم ) ٤(

 بغداد الرصافة  /

 ١١٥محلة / الجمهورية دار تراثي ٢

  ٣٨ الدار ٩زقاق 

 بغداد الرصافة /

 ١١٥محلة / الجمهورية دار تراثي ٣

 الدار القديم ٢٠زقاق 

 ٣٥  الجديد١٩/١١٤

 بغداد الرصافة  /

 ١١٥محلة / الجمهورية راثيدار ت ٤

  ٢٢ الدار ٩زقاق 

 بغداد الرصافة /

 ١١٥محلة /الجمهورية دار تراثي ٥

  ٢٤ الدار ٩زقاق 

 بغداد الرصافة  /

 ١١٥محلة / الجمهورية دار تراثي ٦

  ٢٦ الدار ٩زقاق 

 بغداد  رصافةال /

 ٤١٩محلة / الكاظمية دار تراثي ٧

  ٣١ الدار ١٢زقاق 

 بغداد  الكرخ /
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  ٢٠١٤ لسنة ١٣بيان رقم 

  

 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من قانون االثار والتراث رقم لخامسة من المادة ااستنادا الى أحكام البند أوالً     
  . محافظة بغداد من المواقع االثريةأعتبار الموقع ادناه في

 

 

 فرياد رواندزي                                                                                 

 وزير الثقافة                                                                                 

 

  
  تل صفاء:اسم العقار 

  ٨: القطعة 
  الثعالبة /٩: المقاطعة 

  ثعالبةال:  ناحية 
  الشعب : قضاء 

  بغداد:  المحافظة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤ لسنة ١٥بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم ستنادا الى أحكام البند ثامناًا    
 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة ديالى من المواقع التراثية 

 

  
 

 فرياد رواندزي                                                                                  

  وزير الثقافة                                                                                  
 

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

دار /تموز ٣٠حلة  مندلي م–بلد روز  دار تراثي ١
١٣/٣٩٧ 

 ديالى

دار / رمضان ١٤مندلي محلة –بلد روز  دار تراثي ٢
٧٩٢ 

 ديالى

 ديالى ٢٨دار /تموز ٣٠بلد روز مندلي محلة  دار تراثي ٣

جامع محمود (جامع تراثي ٤
 )باشا الكبير 

 ديالى السعدية محلة حي الوحدة–خانقين 

مأذنه جامع (مأذنه تراثية  ٥
  )بيرالمقدادية الك

 ديالى العروبة-المقدادية 

مأذنه جامع (مأذنه تراثية  ٦
 )مندلي 

 ديالى  تموز٣٠مندلي محلة –بلد روز 

جامع مجيد ( جامع تراثي  ٧
 )بك 

 ديالى خانقين محلة حي الطليعة

 ديالى ٢١/٢٦١خانقين محلة الحميدية الدار  )فندق الوند (فندق تراثي  ٨

سيد (ضريح تراثي  ٩
 )شعبان 

 ديالى  تموز ٣٠بلد روز مندلي م

عبد الوهاب (فندق تراثي  ١٠
 )عبد اهللا 

 ديالى ٢٣خانقين محلة حي الشهيد احمد دار 

 ٩ زقاق ١٠٠بعقوبة محلة السراي محلة  دار تراثي ١١
 ٢٧د

 ديالى

كنيسة (كنيسة  تراثية  ١٢
 )البشارة 

 ديالى خانقين

 ديالى ٦٤١دار /بعقوبة محلة هويدر  دار تراثي ١٣

الدار /خانقين محلة حي صالح بيك  دار تراثي ١٤
٢٥/٩٣٣ 

 ديالى

 ديالى خانقين السعدية محلة حي سعد دار تراثي ١٥

 ٢٩ زقاق ١٠٣بعقوبة محلة السراي محلة  دار تراثي ١٦
 ٣٥د

 ديالى

 ديالى ١٨١٨/١خانقين محلة حي النصر الدار  دار تراثي ١٧

الدار /لة حي الوحدة خانقين السعدية مح دار تراثي ١٨
٣٤ 

 ديالى

خانقين السعدية محلة حي الوحدة الدار  دار تراثي ١٩
٧/٨٦ 

 ديالى

 ديالى ٢٩٥المقدادية محلة العروبة الدار  دار تراثي ٢٠
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ديالى ١٢بعقوبة محلة الصمود دار  دار تراثي ٢١

 ديالى ٢/١٧٦ تموز الدار ١٧خانقين محلة حي  دار تراثي ٢٢

 ديالى ٦٥٥بعقوبة محلة هويدر الدار  يدار تراث ٢٣

 ديالى ٢٢/٢٥٥خانقين محلة حي النصر الدار  دار تراثي ٢٤

 ديالى ٤١٦الدار /بعقوبة محلة هويدر  دار تراثي ٢٥

قرة تبة (مركز شرطة  ٢٦
 )القديم

 ديالى حي الجامع –قرة تبه –كفري 

حمام قرة (حمام تراثي  ٢٧
 )تبة 

 المحلة حي قضاء كفري ناحية قرة تبة
 الجامع

 ديالى

 ديالى ٧بعقوبة محلة السراي دار  دار تراثي ٢٨

 ديالى ٣٤بعقوبة محلة السراي دار  دار تراثي ٢٩

خانقين محلة حي الشهيد احمد الدار  دار تراثي ٣٠
٢٢/٢٥٨ 

 ديالى

 ديالى ٣٣٣/١المقدادية العروبة الدار  دار تراثي ٣١

محمد حجي رضا (مقهى  ٣٢
  )عبد اهللا

 ديالى الجامع-قرة تبه –كفري 

خانقين محلة حي الشهيد احمد دار  دار تراثي ٣٣
٢٢/١٢٩ 

 ديالى

 ديالى ١٩بعقوبة محلة السراي الدار  دار تراثي ٣٤

 الدار ١٦ زقاق ١٠٢بعقوبة السراي محلة  دار تراثي ٣٥
١٠/٢٤٥ 

 ديالى

خانقين محلة حي الشهيد احمد الدار  دار تراثي ٣٦
٢٣/٢٣٢ 

 يالىد

خانقين محلة حي الشهيد احمد الدار  دار تراثي ٣٧
٢٢/٢٥٧ 

 ديالى

 ديالى ٢٠٦بعقوبة محلة خرنابات الدار  دار تراثي ٣٨

 ديالى ٢١٠بعقوبة محلة خرنابات الدار  دار تراثي ٣٩

 ديالى ٣١بعقوبة محلة السراي الدار  دار تراثي ٤٠

 ديالى ١٤بعقوبة محلة حي الصمود دار  دار تراثي ٤١

 ديالى ٦خانقين السعدية محلة حي الوحدة الدار  دار تراثي ٤٢

  خانقين  محلة حي النصر دار تراثي ٤٣
 ١٨١٩/١ د 

 ديالى

 ديالى ١/٤٤٤المقدادية محلة العروبة الدار  دار تراثي ٤٤

 ديالى ١/٤٠٩المقدادية محلة العروبة الدار  دار تراثي ٤٥

 ديالى ١/٣٢٢لعروبة الدار المقدادية محلة ا دار تراثي ٤٦

 ديالى ٤٣٥بعقوبة محلة هويدر الدار  دار تراثي ٤٧

 ديالى ٤٦الخالص محلة المربعة الدار  دار تراثي ٤٨

 ديالى ٢٢/١٤٨خانقين محلة حي النصر الدار  دار تراثي ٤٩

خانقين السعدية محلة حي الوحدة الدار  دار تراثي ٥٠
٧/٨٥ 

 ديالى

 ديالى ٥٧٩ة بهرز محلة السراي الدار بعقوب دار تراثي ٥١

 ديالى ١/٤٠٨المقدادية محلة العروبة الدار  دار تراثي ٥٢

 الدار ٣ زقاق ٩٦شفته محلة /بعقوبة  دار تراثي ٥٣
١٤١/١٩٨ 

 ديالى
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ديالى ١٠٠ د٨ ز٦٦بعقوبة العبارة الهويدر م دار تراثي ٥٤

 ديالى ٨/١٧٠ الدار ٨ ز١٠٠بعقوبة السراي م  دار تراثي ٥٥

 ديالى ٤٦ د٨ ز١٠٠بعقوبة م  دار تراثي ٥٦

 ديالى ١٠/٣٤٧ د١٦ ز١٠٢بعقوبة السراي م دار تراثي ٥٧

 ديالى ١٥٩/٦بعقوبة السراي الدار  دار تراثي ٥٨

 ديالى ٩/١٤١ د٩ ز١٠٣بعقوبة م  دار تراثي ٥٩

 ديالى ٩/٢٧٥ د٩ ز١٠٣بعقوبة السراي م دار تراثي ٦٠

 ديالى ٢٧٧ د٩ ز١٠٣م بعقوبة  دار تراثي ٦١

 ديالى ١٤٠/١٩٨ د٣ ز٩٦بعقوبة شفته م  دار تراثي ٦٢

 ديالى ١٠٨ د٩ ز٦٦بعقوبة العبارة الهويدر م  دار تراثي ٦٣

 ديالى ١١٠ د٨ ز٦٦بعقوبة الهويدر م دار تراثي ٦٤

 الدار ٧ زقاق ٦٦بعقوبة العبارة الهويدر م دار تراثي ٦٥
١٨٥ 

 ديالى

 ديالى ١٠/٢٨٨ د١٠ ز١٠٣ م بعقوبة دار تراثي ٦٦

 ديالى ١٠٩ د٩ ز٦٦بعقوبة الهويدر م دار تراثي ٦٧

 ديالى ١٠/٣٠١- ٩ ز١٠٣بعقوبة م دار تراثي ٦٨

 ديالى ٨/١٦٦ د٧ ز١٠٠بعقوبة م دار تراثي ٦٩

 ديالى ١٠/٢٥٥ د١٦ ز١٠٠بعقوبة السراي م دار تراثي ٧٠

  الدار١٦ ز١٠٠بعقوبة السراي م دار تراثي ٧١
١٠/٢٣٠ 

 ديالى

 ديالى ١٠/٨٦ دار ٩ ز١٠٠بعقوبة م دار تراثي ٧٢

 ديالى ٩/٢٤٠ د٩ ز١٠٠بعقوبة م دار تراثي ٧٣

 ديالى ١٠/١٧٠ د٩ ز١٠٣بعقوبة السراي م دار تراثي ٧٤

 ديالى ٨/١٦٥ د٧ ز١٠٠بعقوبة م دار تراثي ٧٥

 ديالى ١٨٤ د٩ ز٦٦بعقوبة الهويدر م  دار تراثي ٧٦

 ديالى ١٠/٢٤٤ د١٦ ز١٠٢عقوبة السراي مب دار تراثي ٧٧

 ديالى ٩/٢٧٨ د٩ ز١٠٣بعقوبة السراي م دار تراثي ٧٨

 ديالى ١٠٣ د٨ ز٦٦بعقوبة هويدر م دار تراثي ٧٩

 ديالى  بساتين كوبلي ٢٠خانقين ناحية السعدية م )بيت الجاف (دار تراثي ٨٠

 ديالى ٨/١٦٠ د٧ ز١٠٠بعقوبة السراي م دار تراثي ٨١

 ديالى ١١بعقوبة السراي د ر تراثيدا ٨٢

  بعقوبة العبارة الهويدر  دار تراثي ٨٣
  ١٨٣ د٧ ز٦٦م

 ديالى

 ديالى  ٤٥٣بعقوبة محلة الهويدر د دار تراثي ٨٤
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ١٦بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

  

 فرياد رواندزي                                                                                

 وزير الثقافة                                                                                              

  
 المحافظة موقع العقار اسم العقار ت

جامع تراثي  ١

جامع الفضل ( 

 )الكبير 

 جامع الفضل الكبير –الرصافة 

 ٣٩ زقاق ١١٧محلة 

 بغداد

   ٦١ زقاق ٤٢١الكاظمية محلة  دار تراثي ٢

 ٤٠ شارع ٧٧دار 

 بغداد
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  

 ٢٠١٤ لسنة ١٧بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 فرياد رواندزي                                                                                       

 وزير الثقافة                                                                                                 

  

 المحافظة موقع العقار اسم العقار ت

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١
 ٣  دار   ٥٣ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  شيخ معروفال/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢
 ٥    دار   ٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣
  ٩٣  دار  ٢٨ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤
 ١٠٥    دار   ٢٨ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥
   ١٣ دار ٥٣+٢٨زقاق     ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٦
  ٢١    دار  ٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٧
 ١١  دار   ٥٣ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٨
 ٧       دار٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٩
  ١٠٣    دار  ٢٨ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٠
 ٩٧    دار   ٢٨ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١١
  ١١٣   دار  ٢٨ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٢
 ٩٥    دار   ٢٨ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٣
 ١١٥   دار   ٢٨ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٤
 ١٠١   دار   ٢٨ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / رخ الك دار تراثي ١٥
 ١١٧   دار   ٢٨ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٦
  ٩٩    دار  ٢٨ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٧
 ١٠٧ دار   ٢٨ زقاق    ٢١٤محلة 

  بغداد
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  الشيخ معروف / العالوي/ الكرخ  دار تراثي ١٨
  ١  دار  ٥٣ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٩
   ٢٣   دار ٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٠
  ٥٢   دار  ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢١
 ٥٠  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤لة مح

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٢
 ٥٥   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٣
 ٣٥    دار   ٤٢ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٤
 ٤٣   دار   ٤٠   زقاق٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٥
 ٤٦   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٦
 ٣٠   دار   ٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٧
 ٨    دار   ٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 غدادب

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٨
    ١٦    دار٣٤ و٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٩
 ١٠   دار   ٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

  بغداد
 

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٠
 ١٤   دار   ٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  ار تراثيد ٣١
   ٢٦    دار ٣٨، ٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٢
    ٢    دار ٢٤ ،٥٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٣
 ٢٢  دار   ٣٦ ،٥٣ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  راثيدار ت ٣٤
 ٣٩    دار   ٤٢ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٥
   ٣٧    دار ٤٢ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٦
   ٣٣   دار ٤٢ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤  لسنة١٨بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 

                     ندزيفرياد روا                                                                                

 وزير الثقافة                                                                                         

 المحافظة موقع العقار اسم العقار ت

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١
 ٣٤ دار   ٧٩ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / خ الكر دار تراثي ٢
 ٢٤     دار   ٧٩ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣
 ٣٢    دار   ٧٩ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤
 ٥٦   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  خ معروفالشي/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥
  ٤٥  دار  ٧٩ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٦
 ٦٩   دار   ٤٩ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٧
 ٦٥  دار   ٥٤ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٨
 ٣٨  دار   ٧٩اق    زق٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٩
 ٦٧   دار   ٥٤ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٠
 ٤١  دار   ٧٩ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١١
 ٣٦ دار   ٤٠ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٢
 ٢٢   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٣
 ٢٤  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٤
 ٢٠  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  تراثيدار  ١٥
 ٢٨  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٦
 ٥٤  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٧
  ٢٦  دار  ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  الشيخ معروف/ عالوي ال/ الكرخ  دار تراثي ١٨
 ١٦  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ١٩
 ٣٢ دار   ٤٠ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٠
 ٦  دار   ٤٣ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  وفالشيخ معر/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢١
 ١٠    دار   ٤٣ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٢
 ٢٤    دار   ٣٧ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٣
 ٣   دار   ٤٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٤
 ٦    دار   ٤٧  زقاق٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٥
 ١٠  دار   ٤٧ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٦
  ٣٢   دار  ٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٧
  لجديد  ا٤٦   دار   ٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 )القديم  (١١/٤٠/د ٨و

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٨
   ٣٤    دار ٣٧ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٢٩
  الجديد ٣٣  دار   ٤٠ +٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

  القديم٤ /٧/١١و 

 بغداد

  لشيخ معروفا/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٠
 ١٤   دار   ٤٧ + ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣١
 ١٠   دار   ٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٢
 ٢٥   دار   ٤٢ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٣
   ٣٠   دار ٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٤
 ١٦   دار   ٣٧ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٥
  ٢٢  دار  ٣٧ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٦
    ١٥  دار٣٤ +٣٧    زقاق٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٧
 ٧   دار   ٤٣ +٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٨
 ٢١ دار   ٤٠ زقاق    ٢١٤محلة 

  بغداد
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 )٧٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٣٩
 ٥دار    ٤٠ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٠
 ٣   دار   ٣٩ + ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤١
 ٤٥   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٢
 ٥١    دار   ٤٠ زقاق ٢١٤محلة 

 دبغدا

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٣
  ١٧  دار  ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٤
 ١٥   دار   ٤٠ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٥
 ٢٥ دار   ٤٠ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٦
 ٤٧  دار   ٤٠ زقاق   ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٧
   ٣١   دار ٤٢ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٤٨
 ٣٢    دار   ٤٢ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف / العالوي/ الكرخ  دار تراثي ٤٩
 ٢٩    دار   ٤٢ زقاق ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٠
 ٣٤ دار   ٤٢ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥١
 ٢٧ دار   ٤٢ زقاق    ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٢
 ٢٠    دار   ٤٢ زقاق ٢١٤حلة م

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٣
 ٢٢   دار   ٤٢ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٤
 ٢٦   دار   ٤٢ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٥
 ٢٤   دار   ٤٢   زقاق٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٦
  ٣٣   دار  ٤٢ +٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/ العالوي / الكرخ  دار تراثي ٥٧
  ٣٥ دار  ٥٣ زقاق  ٢١٤محلة 

 بغداد
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 )٧٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  ٢٠١٤ لسنة ١٩بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥مادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنآ من ال    
 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية 

  
  

  فرياد رواندزي                                                                                  
  وزير الثقافة                                                                                   

  
 المحافظة القضاء الناحية المقاطعة القطعة نوع المبنى ت

القصبة  ٧٢٤ بناية بلدية الحلة ١
 القديمة

 بابل المركز الحلة

 بابل المركز الكفل البرذويل/٢٣ ١٧٣ سوق الكفل ٢
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 )٨٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٢٠ بيان رقم
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة كربالء  من المواقع التراثية 

  

  فرياد رواندزي                                                                                   

  وزير الثقافة                                                                                                  

  

 المحافظة موقع العقار اسم العقار ت

  العباسية الغربية /المركز  دار تراثي ١
 ٥ د٨٤ ز١٠٥م 

 كربالء

  عين تمر  تراثيدار  ٢
 ١٢ د٤ز

 كربالء

  العباسية الغربية/المركز  دار تراثي ٣
 ١٣ د٤٦ ز١٠٥م 

 كربالء

  عكد السادة /باب الساللمه  دار تراثي ٤
 ١١ د٣٠م 

 كربالء

  محلة باب الساللمه / المركز  دار تراثي ٥
 ٣١ د ٦ز

 كربالء

  باب الطاق / المركز  دار تراثي ٦
 ٢٤د 

 كربالء

  باب الطاق / المركز  دار تراثي ٧
 ٢ د٢٦ ز١٠٢م 

 كربالء

  العباسية الغربية / المركز  دار تراثي ٨
 ١٣ د٤١ ز١٠٥م 

 كربالء

  المركز  دار تراثي ٩
 ٣١ د ٤٢ ز١٠٥م 

 كربالء

  باب الخان / المركز  دار تراثي ١٠
 ١٩ د ٣٨ ز ١١٠م 

 كربالء

  باب الطاق / المركز  دار تراثي ١١
 ٣٢ د ١٢ز 

 كربالء

  ) ع (شارع االمام علي / المركز  دار تراثي ١٢
 ١ /  ٣٠دار 

 كربالء

  العباسية الغربية / المركز  دار تراثي ١٣
 ١٩ د ٥٢ ز ١٠٨م 

 كربالء

  المركز  دار تراثي ١٤
 ٤ د ٢٦محلة باب الطاق ز 

 كربالء

  

  

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٢٦بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابع   

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

  

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                              

 المحافظة موقع العقار قاراسم الع ت

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ١
 ١٧٢ /٢١٠دار  /٥٧زقاق    /  ١١١محلة 

)١٣(  

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٢
 )١٢ (٩/١٧٠دار     /٦١زقاق   /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٣
 ٢٠٦ /٥٦ دار    /٣٤زقاق  /  ١١١محلة 

)١٥(  

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٤
 ١٧٢ /١٩٤دار    /٥٥زقاق  /  ١١١محلة 

)١٨(  

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٥
 )٢٥(٥/٢١١دار   /٣٩زقاق   /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٦
 ٧/٢٠٧دار    /٣٥زقاق   /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٧
 ١٧٢ /٢١٢دار    /٥٧زقاق  /  ١١١محلة 

)١٥( 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٨
 )١ (٢١١ /٦٥دار   /٣٩زقاق   /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ٩
 )١٤ (٢١١ /١٨دار /٣٩زقاق  /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ١٠
 )١٠ (٢٢/٢١١دار    /٣٩زقاق  /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ١١
 )٧(٢١١ /٥٩دار    /٣٩زقاق  /  ١١١محلة 

 بغداد

  سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ١٢
 )١٣(٣٣/٢١١دار   /٣٩زقاق    /  ١١١محلة 

 بغداد

   الدينسراج/ الرصافة  دار تراثي ١٣
 )٣ (٧٩/٢٠٥دار  /٤٦زقاق    /  ١١١محلة 

 بغداد

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  ٢٠١٤لسنة ) ٢٩(بيان رقم 

  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون اآلثار والتراث رقم ثامناًاستنادا الى أحكام البند    

  .اعتبار الموقع أدناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

  

 فرياد رواندزي

  وزير الثقافة                                                                                                              

 

 المحافظة الموقع نوع المبنى ت

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١
 ١١دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  عروفالشيخ م/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢
 ١٥دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٣
 ٥دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٤
 ١٠دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٥
 ٤دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/لعالويا/الكرخ  دار تراثي ٦
 ٣دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٧
 ١٠دار/٥٤زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٨
 ١٠دار/٧١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٩
 ٢٩دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  ر تراثيدا ١٠
 ٣٠دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١١
 ١٥دار/٧١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٢
 ٥٥دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٣
 ٢دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٤
 ٩دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٥
 ٦دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٦
 ٢٣دار/٥٤زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  روفالشيخ مع/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٧
 ٤دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٨
 ٤٥دار/٥٤زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ١٩
 ١٣دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٠
 ٢٧دار/٥٤زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/خ الكر دار تراثي ٢١
 ٣١دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٢
 ١٠دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٣
 ١٣دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٤
 ١٢دار/٩١زقاق/٢١٤محلة 

 دبغدا

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٥
 ١٦دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٦
 ٥٢دار/٥٤زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٧
 ١١دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٨
 ١٦دار/٩١زقاق/٢١٤ محلة

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٢٩
 ٢٨دار/٧٥زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

  الشيخ معروف/العالوي/الكرخ  دار تراثي ٣٠
 ٧دار/٨٩زقاق/٢١٤محلة 

 بغداد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤ لسنة ٣٠بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥قانون االثار والتراث رقم  من المادة الرابعة من استنادا الى أحكام البند ثامنا    
  .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بابل من المواقع التراثية 

  
  

  فرياد رواندزي                                                                                    
  وزير الثقافة                                                                                    

  
 المحافظة القضاء الناحية المقاطعة القطعة نوع المبنى ت

 الجوية ٢٦ ١٤/٢ قنطرة المجرية ١
 واالصبيح

 بابل المسيب االسكندرية

دار تراثي السيد  ٢
 هاشو وتوت

 بابل الحلة المركز محلة االكراد ٢٧٧/ك٣٦/١

دار تراثي نصيف  ٣
 دليمي الجاسم

القصبة  ٤٩
محلة /القديمة

 االكراد

 بابل الحلة المركز

  
 

  ٢٠١٤ لسنة ٣١بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

 .الكاظمية من المواقع التراثية /أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد 

 

 رواندزيفرياد 

 وزير الثقافة                                                                                                            

  المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت
 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١
 ٢٤دار   / ٩٥زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  يةالكاظم/ الكرخ  دار تراثي ٢
 ٢٣ /١٢٥ ،٥دار   / ٦١زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣
 ٥دار   / ٩٥زقاق  / ٤٢١محلة 

  بغداد
 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤
 ١٠دار  / ٩٥زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥
 ٢٨دار   / ٩٥زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ كرخ ال دار تراثي ٦
 ١٢٧/٢٣) ٣(دار / ٦١زقاق    / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٧
 ٢٣ /١٢٩) ١(دار    / ٦١زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

 



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٣٢بيان رقم 
 

نا  قرر٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم      

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                             

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

دار رشيد عالي  ١
 )دار تراثي(ني الكيال

  االعظمية /الرصافة 
 ٣١٤محلة 

 بغداد

دارجمال (دار تراثي  ٢
 )باشا 

  شارع الرشيد/ الرصافة 
 ٤ مبنى ١٥ ز ١٠٦م 

 بغداد

  شارع الرشيد /الرصافة  دار تراثي ٣
 ١٥ ز ١٠٦م 

 بغداد

  شارع الرشيد / الرصافة  دار تراثي ٤
 ٦ د ١٣ ز ١٠٦م 

 بغداد

دار (دار تراثي  ٥
 )الشاوي

  الشواكه / الكرخ 
 ٢٠٥/١ العقار ٦ د ٣٠ ز ٢١٨م 

 بغداد

  شارع حيفا/الشواكه / الكرخ  دار تراثي ٦
 ١ د٢١٦م 

 بغداد

دار عبد (دار تراثي  ٧
) الرحمن النقيب 

 سابقآ

  الرشيد/ الرصافة 
 ٥ د١٥ ز ١٠٦م 

 بغداد

  شارع الرشيد /الرصافة  دار خليل باشا ٨
 ٩ د١٥ ز ١٠٦م 

 بغداد

  شارع حيفا/الشواكه / الكرخ  دار تراثي ٩
 ٢ د٢١٦م

 بغداد

  شارع حيفا / الكرخ  دار تراثي ١٠
 ٥ د ٢١٦م 

 بغداد

دار توفيق (دار تراثي  ١١
 سابقآ) السويدي 

  شارع حيفا/ الكرخ 
 ٧ د٢١٦م 

 بغداد

دار ناجي (دار تراثي ١٢
 سابقآ) السويدي

  شارع حيفا/ الكرخ 
 ٣ د٢١٦م 

 بغداد

  شارع حيفا / الشواكه /الكرخ  دار تراثي ١٣
 ٤ د٢١٦م 

 بغداد

  

  

  

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٤ لسنة ٣٣بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 دزيفرياد روان     

 وزير الثقافة                                                                                                             

  

  المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت
 

  كرادة مريم/ الكرخ  دار تراثي ١
 ٧٨  د٢٤ ز  ٢٢٤م 

 بغداد

  كرادة مريم/ الكرخ  دار تراثي ٢
 ٢٢    د ٢٤  ز٢٢٤م 

 بغداد

  كرادة مريم/ الكرخ  دار تراثي ٣
 ٨  د ٢٤ ز  ٢٢٤م 

 بغداد

  كرادة مريم/ الكرخ  دار تراثي ٤
 ٤٩  د ٣٥ ز  ٢٢٤م 

 بغداد

  كرادة مريم/ الكرخ  دار تراثي ٥
 ٥١  د ٣٥ ز  ٢٢٤م 

 بغداد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

 ٢٠١٤ لسنة ٣٤بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥بند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام ال   

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 
 

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                              

  المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت
 

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١
 ٢٩دار  / ١١زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٢
   ١٨دار   / ١٣زقاق   / ١١٣محلة 

 ١٧١ /١٨٤القديم 

 بغداد

  الجمهورية/ فة  الرصا دار تراثي ٣
 ٣١دار    / ١١زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٤
 ١٦٥ / ١٨القديم ، ٢٤دار   / ٤٠زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٥
 ١٩دار    / ١١زقاق  / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٦
 ١٧١ /١٤٩ القديم ٢٣دار / ١٣زقاق  / ١١٣ محلة

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٧
 ٣٤دار   / ١١زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٨
  ١٩٤ /١٨٦ القديم ٤دار  / ١١زقاق  / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ٩
 ١٤٩ / ٥٠ الجديد ٢٠دار    / ١١ زقاق / ١١٣محلة 

 القديم

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١٠
  القديم١٦٥ /١٤ الجديد ٣دار / ٤٠زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١١
 ٨دار  / ١١زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١٢
 ١٤دار  / ١١ق  زقا / ١١٣محلة   

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١٣
 ٨دار  / ١٣زقاق    / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١٤
 ٢١دار    / ١١زقاق   / ١١٣محلة 

 بغداد

  الجمهورية/ الرصافة   دار تراثي ١٥
 ١٥دار    / ١١زقاق  / ١١٣محلة 

 بغداد

  
  
  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  ٢٠١٤ة  لسن٣٥بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند اوآل من المادة الخامسه من قانون االثار والتراث رقم     
 .أعتبار الموقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع االثريه 

 

 

 

 

 

 

 

 رياد رواندزيف                                                                                     

  وزير الثقافة                                                                                     
  

  ايشان البغدادي: اسم الموقع 
  ٦/ ٥٠: القطعة 

  السويب / ١٧: المقاطعة 
  المأمون:  ناحية 
  الكرخ : قضاء 

 بغداد:  المحافظة 

  

  

  

  ٢٠١٤ لسنة ٣٦بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

                                اندزيفرياد رو                                                                                          

 وزير الثقافة                                                                                                           

 

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

االعدادية المركزية  ١
 للبنات

  عباس افندي/ الرصافة 
 ٢المبنى  رقم ٨ ز ١١٧م 

 بغداد

  الرشيد/ الرصافة  دار تراثي ٢
 ٢ /٤ د ١٤ ز ١٠٦م 

 بغداد

  الكرادة / الرصافة  دار تراثي ٣
 ٢٣ د ١٣ ز ٩٠١م 

 بغداد

  الكرادة / الرصافة  دار تراثي ٤
 ٦ د ٢١ ز ٩٠١م 

 بغداد

  الكرادة / الرصافة  دار تراثي ٥
 ٢٦ د ٢٧ ز ٩٠١م 

 بغداد

  رادة الك/ الرصافة  دار تراثي ٦
 ١١د / ٦٧ ز ٩٠١م 

 بغداد

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  

   ٢٠١٤ لسنة ٣٧بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥ من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم استنادا الى أحكام البند ثامنا    

  .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 
 

 فرياد رواندزي

  وزير الثقافة                                                                                                              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١  
 ١٤دار /  ٤٥زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  راج الدين س/ الرصافة  دار تراثي ٢
 ٣دار   /  ٤٨زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣
 ٥دار  /  ٤٨زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

مسجد عبد اهللا  ٤
 بن عمر

  سراج الدين / الرصافة 
    ١٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين/ الرصافة  مبنى تراثي ٥
  ١٧لمبنى رقم ا شارع الكفاح / ١١١محلة 

 ١٥٠/ ١د 

  بغداد 
  

 

مسجد ومرقد  ٦
 محمد االلفي

  سراج الدين / الرصافة 
 ١٥رقم المبنى   /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  خان تراثي   ٧ 
 ٢٠رقم المبنى   /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٨
 ١٠دار  /  ٥١زقاق / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٩
 ١٦دار  /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٠
 ٣دار   /  ٤٢زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١١
 ٧دار /  ٤٨زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين  / الرصافة دار تراثي ١٢
 ٤دار  /  ٤٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٣
 ١٩دار /  ٣٩زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٤
 ٣دار/  ٣٥زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٥
 ٦دار  /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٦
 ٥دار   /  ١٢زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٧
 ٨دار  /  ١٢زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ١٨
 ٣٧دار  /  ١٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

   سراج الدين/ الرصافة  دار تراثي ١٩
 ٥دار   /  ٣٥زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٠
 ١٥دار   /  ١٢زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢١
 ٩دار  /  ٤٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٢
 ٦دار   /  ٤٦زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٣
 ٤دار  /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٤
 ١٢دار  /  ٣٩زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٥
 ٨دار  /  ٣٥زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٦
 ٣دار   /  ٢٢زقاق  / ١١١ محلة

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٧
 ١٢دار  /  ٥٣زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٨
 ٦دار   /  ٥١زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٢٩
 ١٠دار  /  ٢٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  تراثيدار  ٣٠
 ٤دار  /  ٤٣زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣١
 ٨دار  /  ٤٨زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٢
 ٢١دار /  ٣٤زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٣
 ٨٢دار  /  ١٦ق زقا / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٤
 ٢٠دار/  ٣٥زقاق   / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٥
 ١٨دار   /  ٢٦زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٦
 ١٣دار  /  ٣٤زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / افة الرص دار تراثي ٣٧
 ٦دار  /  ٤٣زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩١( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٨
 ٤دار   /  ٢٠زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  سراج الدين / الرصافة  دار تراثي ٣٩
 ٨دار  /  ٤٣زقاق  / ١١١محلة 

 بغداد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٢( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
 

  ٢٠١٤  لسنة٣٨بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                             

 

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

  شارع الرشيد/الرصافة  دار تراثي ١
 ٢٢دار / ١٩زقاق   / ١١٤محلة 

 بغداد

  شارع الرشيد/الرصافة  دار تراثي ٢
 ٢٤دار   / ١٩زقاق  / ١١٤محلة 

 بغداد

مطبعة عبد الحميد  ٣
 )راثي مبنى ت(محمود 

  شارع الرشيد/الرصافة 
 ٢٨مبنى رقم   / ٧زقاق  / ١١٤محلة 

  بغداد
  
 

مبنى (مطبعة المعرفة  ٤
 )تراثي 

  شارع الرشيد/الرصافة 
  س١/٢٣مبنى رقم   / ٧زقاق  / ١١٤محلة 

 بغداد

  شارع الرشيد/الرصافة  مبنى تراثي ٥
 ١٢٦مبنى رقم  / ٣٠زقاق   / ١١٤محلة 

  م٢/

 بغداد

  شارع الرشيد/الرصافة  راثيدار ت ٦
 ٤٠دار   / ١٩زقاق  / ١١٤محلة 

 بغداد

  شارع الرشيد/الرصافة  مبنى تراثي ٧
 ١٧مبنى رقم  / ١٩زقاق   / ١١٤محلة 

 بغداد

  شارع الرشيد/الرصافة  دار تراثي ٨
 ٢دار  / ١٠زقاق  / ١١٤محلة 

 بغداد

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٣( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  ٢٠١٤ لسنة ٣٩بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥لى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم استنادا ا   

 .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 فرياد رواندزي

 وزير الثقافة                                                                                                            

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١
 ٦دار   / ٢٥زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢
 ٤دار    / ٢٥زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣
 ٣٧مبنى رقم   / ١٩زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤
 ١ / ٤٩دار    / ١٢زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥
 ٦٦دار  / ١٢زقاق   / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٦
 ٥دار  / ٨٧زقاق   / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٧
 ٥٢دار  / ٥٩  زقاق / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٨
 ٤٧دار  / ١٢زقاق   / ٤١٩محلة 

 بغداد

 دار تراثي ٩

 

  الكاظمية/ الكرخ 
 ١٧دار   / ٥٩زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٠
 )٢٦ (٦/٩دار   / ٣٧زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  يةالكاظم/ الكرخ  دار تراثي ١١
 ١٣دار   / ٣٧زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٢
 ٥دار  / ٣٧زقاق   / ٤١٩محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٣
دار   / ٢٦زقاق  / ٤١٩محلة 

١١(١١٤/١٢( 

 بغداد

  دار تراثي ١٤
 دار االستربادي

  الكاظمية/ الكرخ 
 ١٠١دار   / ١٩زقاق  / ٤١٩محلة 

 بغداد



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٤( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  ٢٠١٤ لسنة ٤٠بيان رقم 
 

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى أحكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم     

  .أعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

  

 

 فرياد رواندزي

  وزير الثقافة                                                                                                             

  

 

 

 المحافظة موقع العقار نوع المبنى ت

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١
 ٤دار   / ٩٥زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢
 ١٨دار  / ٩٣زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣
 ٥مبنى رقم   / ٨٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤
 ٢دار    / ٨٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥
 ٣دار   / ٨٠زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٦
  ١ /٥٧ دار / ٧٥زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٧
 ٤٥دار   / ٧٥زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٨
 ١٢دار   / ٦٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٩
 ٢٧دار  / ٦٣زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٠
 ٢١دار  / ٦١  زقاق / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١١
 ١٤دار  / ٥٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٢
 ٢١دار   / ٥٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٣
 ١٤دار   / ٤٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٤
  ٢٥دار   / ٤٢زقاق  / ٤٢١ محلة

 بغداد



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٥( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٥
 ٨دار   / ٤٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٦
  ١٠دار  / ٤٧زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٧
 ٧دار   / ٤٢زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  ظميةالكا/ الكرخ  دار تراثي ١٨
 ٦دار   / ٤٢زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ١٩
 ٣دار   / ٣٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٠
 ٢٨دار    / ٣٣زقاق  /  ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢١
 ٤٣دار  / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ خ الكر دار تراثي ٢٢
 )٢٧ (٤٣ /١٠٤دار   / ٢٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٣
 ٤٢ /١٠٢)٢١(دار  / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٤
 ١٩دار  / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٥
 ١٦ دار / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٦
 ٧دار  / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٧
 ٥دار  / ٢٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٨
 ٣٦دار   / ٢٨زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٢٩
 ٣٥دار  / ٢٨  زقاق / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٠
 ٣٠دار   / ١٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣١
 ٢٩دار  / ١٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٢
 ٢٨دار   / ١٩زقاق  / ٤٢١محلة 

  بغداد
  
 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٣
 ٢٦دار   / ١٩زقاق  / ٤٢١ محلة

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٤
 ١٠دار   / ١٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٥
 ٨دار   / ١٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٦( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٦
 ٤دار  / ١٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  ةالكاظمي/ الكرخ  دار تراثي ٣٧
 ٣٢دار   / ١٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٨
 ٢٢دار  / ١٧زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٣٩
 ١٩دار  / ١٧زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٠
 ٢٩دار   / ١٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية / الكرخ دار تراثي ٤١
 ٢٤دار     / ١٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٢
 ٢١دار    / ١٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٣
 ١٧دار  / ١٣زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٤
 ٦دار   / ١٣زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  تراثيدار  ٤٥
 ٣٠دار   / ١١زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٦
 ٢٨دار  / ١١زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٧
 ٥٠دار  / ٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٨
 ٢٨دار   / ٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٤٩
 ٢٧دار    / ٩زقاق / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٠
 ٢٥دار   / ٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥١
 ٧دار  / ٩زقاق   / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٢
 ٥دار   / ٩زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٣
 ٣٥دار   / ٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٤
 ٣٢دار   / ٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٥
 ٢٠دار    / ٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٦
 ١٠دار   / ٧زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٧
 ١٩دار   / ٦زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٧( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٨
 ٧دار   / ٦زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٥٩
 ٢٦دار   / ٢زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

  الكاظمية/ الكرخ  دار تراثي ٦٠
 ٣٤ دار  / ١٣زقاق  / ٤٢١محلة 

 بغداد

 

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٨( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٦(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥استناداً الى احكام البند اوال من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم    

  .اعتبار الموقع ادناه في محافظة المثنى من المواقع االثرية 

 

 

 

  فرياد رواندزي                                                                                    

  ر الثقافةوزي                                                                                  

  

رقم  اسم الموقع ت

 القطعة

 المحافظة القضاء القرية الناحية المقاطعة

حمرة التل  ١

 االثري

 المثنى الرميثة المراشدة النجمي اللواح/ ١١ ٦/١

  
  

  ٢٠١٧لسنة  ) ٨( بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥استنادا الى احكام البند اوال من المادة الخامسة من قانون االثار والتراث رقم    

  .اعتبار الموقع ادناه في محافظة النجف من المواقع االثرية 

  

  

  فرياد رواندزي                                                                                    

  الثقافةوزير                                                                                   

  

رقم  وقعماسم ال ت

 القطعة

 المحافظة القضاء القرية الناحية المقاطعة

خان الرحبة   ١

 االثري

عيون /٢٥ ٩

 الرحبة

 النجف النجف الرحبة الحيرة

  

  



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩٩( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٩(بيان رقم 

 قررنا ٢٠٠٢  لسنة٥٥لتراث رقم ااستنادا الى احكام البند ثامنا من المادة الرابعة من قانون اآلثار و   

  .اعتبار الموقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية 

 

 

 

  فرياد رواندزي                                                                                    

  ر الثقافةوزي                                                                                  

  

 المحافظة الموقع نوع المبنى ت

  محلة الشيخ بشار/ الكرخ  جامع حنان التراثي ١

 ١٣ زقاق ٢١٢محلة 

 بغداد

 

  ٢٠١٧لسنة ) ١٠(بيان رقم 
  

 قررنا ٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى احكام البند اوال من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم    

  .حافظة المثنى من المواقع االثرية اعتبار الموقع ادناه في م

 

 

 

  فرياد رواندزي                                                                                    

  وزير الثقافة                                                                                  

  

 المحافظة القضاء الناحية  لمقاطعةا رقم القطعة اسم الموقع ت

 ١٢/٣ تل دهليزاالثري ١

 ١٧٠و

شط / ١٢

  خنجر

  شط/٥٢و

 خنجر

ضمن 

  الحدود

  االدارية

  لقضاء

 الرميثة

 المثنى الرميثة

 



  
  

 

 

 ��ـ��ـ�ت

 

 

      
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠٠( ١٧/٤/٢٠١٧    ٤٤٤٣  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  ٢٠١٧لسنة ) ١١(بيان رقم 
  

رنا  قر٢٠٠٢ لسنة ٥٥استنادا الى احكام البند اوال من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم    

  .قع ادناه في محافظة كركوك من المواقع االثرية ااعتبار المو

  

  

  

  فرياد رواندزي                                                                                    

  ةوزير الثقاف                                                                                  

  

 المحافظة القضاء القرية المقاطعة رقم القطعة اسم الموقع ت

 / ٦٠ ١ تل علي قوت ١

 كوجك

 كركوك المركز كوجن

/ ٥٨ ٦٠ تل قلعة كوجك ٢

 بارولي

 كركوك المركز بارولي

 كركوك المركز محلة عرفة قورية/ ١٠ ٧٠ خربة عرفة ٣

 كركوك كركوك اتبرجيب قره لو/ ٦ / تل خضرة ٤
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