
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محتويات                                      
  العدد                                   

                              ٤٤٥٨  
  

  

  

  

  

  

  

  مرسومان جمهوريان . 

  قرار مجلس الوزراء باصدار نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام

  .٢٠١٧لسنة ) ٢٥١(ة عليها رقم اض االستثمار والمساطحالغر

 ة اض االستثمار والمساطحوالقطاع العام الغر نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة

  . ٢٠١٧لسنة ) ٦(عليها رقم 

  ١٩٩٠لسنة ) ١(تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم .  

  ١٩٦٣التعديل الثاني لتعليمات اللجنة االدارية المرآزية لطائفة األرمن االرثوذآس لسنة 

  . ٢٠١٧لسنة ) ١(رقم 

 ٢٠١٧لسنة ) ٣٠( رقم  عن وزارة الثقافة صادربيان .   
  

  
 

   والخمســـــونالتاسعةالسنـــــة     م ٢٠١٧  آب ٢١ / هـ١٤٣٨ ذو القعدة  ٤٤٥٨٢٨ العدد

٤٤٥٨٢٨א١٤٣٨/٢١٢٠١٧  

 



              الفهرس                                  
  

               

  الموضوع الرقم
 

الصفحة

   

  مراسيم جمهورية 

 
 
 
 

  
  

 

تعيين السيد محمد قاسم محمد الجنابي عضوا احتياط في  ٢٥

 المحكمة االتحادية العليا 

١ 

 ٢قوق االنسان تعيين اعضاء اصليين واحتياط للمفوضية العليا لح ٢٦

  قرارات 

 ء باصدار نظام بيع وايجار عقاراتقرار مجلس الوزرا ٢٥١

  واراضي الدولة والقطاع العام الغراض االستثمار 

 والمساطحة عليها 

٤ 

  أنظمة  

نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام  ٦

 الغراض االستثمار والمساطحة عليها 

٥ 

  ية أنظمة داخل 

 ١١  ١٩٩٠لسنة ) ١(تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم  ١

  تعليمات 

التعديل الثاني لتعليمات اللجنة االدارية المرآزية لطائفة األرمن  ١

  ١٩٦٣االرثوذآس لسنة 

١٩ 

  بيانات  

 ٢١ صادر عن وزارة الثقافة  ٣٠

 



  
  

  
  مراسيم جمهورية

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٥(رقم 
  

من الدستور وبناًء على ما عرضه رئيس المحكمة ) سابعًا/٧٣(استنادًا إلى أحكام المادة    

  . عليا االتحادية ال

  : رسمنا بما هو آٍت
  

 حمد الجنابي عضوًا احتياط في المحكمة االتحادية  محمديعين السيد محمد قاسم: أوًال

  . العليا 
  

ورئيس مجلس القضاء األعلى تنفيذ هذا يتولى رئيس المحكمة االتحادية العليا : ثانيًا

  . المرسوم 
  

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

  

   هجريــة ١٤٣٨آتـب ببغــــــداد فــــي اليـــــوم التاسـع مـن شهـر ذو القعدة لسـنة 

   ميالديــــة ٢٠١٧المــــــــــــوافق لليــــوم  األول  مــــن شهــــــر  آب   لسنــــــة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  فؤاد معصوم 

  رئيس الجمهورية 

 



  
  

  
  مراسيم جمهورية

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٦(م رق
  

من قانون ) أوًال/ ٨(من الدستور والمادة ) سابعًا/ ٧٣(   استنادًا إلى أحكام المادة 

 المعدل وبناًء على ما عرضه ٢٠٠٨لسنة ) ٥٣(المفوضية العليا لحقوق اإلنسان رقم 

  . رئيس مجلس النواب 
  

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

أعضاء أصليين للمفوضية العليا  بمنصب أدناهيعين السادة المدرجة أسماؤهم في : أوًال

   : اإلنسانلحقوق 
  

  . السيد هيمن رشيد زيدان  .١

 . السيدة بسمة محمد مصطفى  .٢

 . ثامر ياسين عبد اهللا السيد  .٣

 . السيد علي اآرم زين العابدين  .٤

 . مشرق ناجي عبود سلمان السيد  .٥

 . السيدة وحدة محمود فهدعبد  .٦

 . م ميزر فارس السيد علي عبد الكري .٧

 . السيد فاضل عبد الزهرة فاضل الغراوي  .٨

 . عقيل جاسم علي هادي السيد  .٩

  . زيدان خلف عبيدالسيد  .١٠

 . السيد عامر بولص زيا  .١١

 . السيدة فاتن عبد الواحد عباس  .١٢
  

ق يعين السادة المدرجة أسماؤهم في ادناه أعضاء احتياط للمفوضية العليا لحقو: ثانيًا

  . االنسان 
  

  . السيدة بروين محمد امين  .١

 . انس اآرم محمد صبحي السيد  .٢

 . السيد فيصل عبد اهللا بدر عداي  .٣



  
  

  
  مراسيم جمهورية

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  .  تنفيذ هذا المرسوم اإلنسانعلى رئيس المفوضية العليا لحقوق : ثالثًا
  

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

  
  

  ة ــ هجري١٤٣٨نة ـر ذو القعدة لسـن شهـع مـوم التاســـــي اليــــداد فــــــغب ببـآت

  ة ــــ ميالدي٢٠١٧ة ــــــلسن  آب  ر ــــــن شهــــم األول  وم ــــوافق لليــــــــــــالم

  

    

  فؤاد معصوم 

  رئيس الجمهورية 

 



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٥١(رقم 
  

   قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية الخامسة والعشرين المنعقدة بتأريخ 

  : ، ما يأتي ٢٢/٦/٢٠١٧
  

 ، نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع ٢٠١٧لسنة ) ٦(ار النظام رقم إصد

العام ألغراض االستثمار والمساطحة عليها الذي دققه مجلس شورى الدولة ، استنادًا إلى 

) ١٠(من المادة ) خامسًا(من البند ) أ(من الدستور ، والفقرة ) البند ثالثًا/ ٨٠(أحكام المادة 

   . ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(من قانون االستثمار رقم ) ٣٠(من المادة ) ًالأو(والبند 

  

  مهدي محسن العالق . د

األمين العام لمجلس الوزراء وآالة  

 



  
  

  
  أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مجلس الوزراء
  

من البند ) أ ( من الدستور والفقرة ) ٨٠(من المادة ) ثالثًا(    استنادا إلى أحكام البند 

) ١٣(من قانون االستثمار رقم ) ٣٠(من المادة ) أوًال(د والبن) ١٠(من المادة ) خامسا(

   .٢٠٠٦لسنة 

  :صدر النظام اآلتي 
  

  ٢٠١٧ة لسن) ٦(رقم 

  نظام

بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار 

  والمساطحة عليها
  

ستثمار في اإلقليم أو  تتولى الهيئة الوطنية لالستثمار بالتنسيق مع هيئة اال: أوًال-١- المادة 

 تحديد العقارات المالئمة لتنفيذ ،في المحافظة غير المنتظمة في إقليم 

  .المشاريع االستثمارية 
  

 يتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقار في شأن تخصيص العقارات الصالحة :ثانيًا

  .إلقامة المشاريع االستثمارية 
  

ثالثين يومًا من ) ٣٠( المستثمر خالل  يسلم العقار المخصص للمشروع إلى:ثالثًا

 عدم التزام الوزارات  حالةتأريخ التخصيص خاليًا من الشواغل ، وفي

والجهات غير المرتبطة بوزارة بتسليم العقارات المخصصة لالستثمار خالل 

ستين يومًا من تأريخ طلب الهيئة الوطنية لالستثمار فلمجلس ) ٦٠(مدة 

بدل إلى الهيئة لتخصيصها للمشروع الوزراء نقل ملكيتها بدون 

  .االستثماري 
  

   - :  تشكل لجنة من. أ:أوًال -٢- المادة 
 

  . رئيسًا–رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار  .١

رئيس هيئة استثمار اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم  .٢

 . عضوًا–المعنية 



  
  

  
  أنظمة 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

 . عضوًا–مدير عام الهيئة العامة للضرائب  .٣

 . عضوًا–ير عام دائرة التسجيل العقاري مد .٤

 . عضوًا–ممثل عن الجهة المالكة للعقار   .٥
  

من هذا البند  تقدير قيمة ) أ( تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة .ب

العقارات العائدة للدولة والقطاع العام ألغراض المشاريع الستراتيجية 

االستثمارية التي تكون والمشاريع ذات الطابع االتحادي والمشاريع 

  . فأآثرأمريكيمئتان وخمسون مليون دوالر ) ٢٥٠٠٠٠٠٠٠(قيمتها 
  

  :تشكل لجان من. أ: ثانيًا
  

            رئيس هيئة استثمار اإلقليم أو المحافظة غير المنتظمة  .١

 . رئيسًا-في إقليم 

 . عضوًا–ممثل عن الهيئة الوطنية لالستثمار  .٢

 . عضوًا–لعامة للضرائب في المحافظة ممثل عن الهيئة ا .٣

 . عضوًا–ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة  .٤

 . عضوًا–ممثل عن الجهة المالكة للعقار في المحافظة  .٥

من هذا البند تقدير قيمة ) أ( تتولى اللجان المنصوص عليها في الفقرة .ب

لمشاريع االستثمارية العقارات العائدة للدولة والقطاع العام ألغراض ا

مئتان وخمسون مليون دوالر ) ٢٥٠٠٠٠٠٠٠(التي تقل قيمتها عن 

  .أمريكي
  

من هذه المادة ) ثانيًا(و) أوًال( للجان المنصوص عليها في البندين :ثالثًا

االسترشاد بضوابط التقديرات المعمول بها لدى الهيئة العامة للضرائب 

التشريعات القانونية المختصة بتقدير ودائرة التسجيل العقاري واالستعانة ب

  .قيمة العقار والخبراء والمختصين ألغراض تقدير بدالت البيع واإليجار 
  

 تلتزم الجهات المالكة للعقارات ببدالت البيع أو اإليجار المقدرة من اللجان : أوًال-٣-  المادة 

تقوم  وفي حال عدم التزامها ،من هذا النظام ) ٢(المشكلة بموجب المادة 

الهيئة الوطنية لالستثمار بعرض محاضر التقدير على مجلس الوزراء 

 .إلصدار القرار المناسب باعتمادها 
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)٧( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

 تلتزم الجهات المالكة للعقارات المخصصة للمشاريع االستثمارية بإبرام :ثانيًا

ثالثين يوما من تأريخ تقدير ) ٣٠(عقود التصرفات القانونية عليها خالل 

  . اإليجار أو المساطحة بدالت البيع أو

 تقوم الهيئة الوطنية لالستثمار بمتابعة وتقويم أداء لجان التقدير الواردة :ثالثًا

  . من هذا النظام وإصدار األوامر الخاصة بتشكيلها ) ٢(في المادة 
  

 ُتملك األراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم األساس ببدل : أوًال-٤-المادة 

عشرة من المئة من قيمة األرض على أن يتولى %) ١٠(بيع قدره 

المستثمر إيصال البنى التحتية الخارجية للمشروع مجانًا وتخصيص نسبة 

عشرة بالمائة من المساحة المخصصة للمشروع السكني  للجهة %) ١٠(

  . المالكة لغرض استثمارها 
  

خصصة ألغراض  ُيملك المستثمر والمطور والمطور الثانوي األراضي الم:ثانيًا

 على أن ال تحتسب ،اإلسكان التي تقع خارج التصميم األساس بدون بدل 

قيمة األرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن وأن يتولى 

المستثمر إيصال البنى التحتية الخارجية للمشروع مجانًا وتخصيص نسبة 

لجهة عشرة بالمائة من المساحة المخصصة للمشروع السكني ل%) ١٠(

  .المالكة لغرض استثمارها 
  

 األساس تملك االرض المخصصة للمشاريع الصناعية خارج التصميم . أ:ثالثًا

  .من القيمة الحقيقية لألرض % ٥قدره  ببدل بيع 

 تملك االراضي المخصصة للمشاريع الصناعية التي تقع داخل التصميم .ب

  .رض من القيمة الحقيقية لأل% ١٥ ببدل بيع  قدره األساس
  

 ُتؤجر الجهة المالكة للعقار أو الجهة صاحبة حق التصرف بالتنسيق مع الهيئة - ٥-المادة 

الوطنية الستثمار األراضي والعقارات المخصصة للمشاريع االستثمارية وفقًا 

للنسب المئوية من بدل االيجار السنوي المقدر لكل منها من اللجان المشكلة 

  :ام وعلى النحو اآلتي من هذا النظ) ٢(بموجب المادة 
  

 األراضي الالزمة لتنفيذ المشروع أو المشاريع السكنية أو المدن السكنية . أ:أوًال

المتعددة األغراض مثل المجمع الترفيهي أو التجاري أو الخدمي ضمن 
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)٨( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

%) ٧( قدره أو مساطحة مقابل بدل إيجار ،المدن السكنية بعد إفرازها 

من القيمة %) ١٠(يجار المقدر بنسبة سبعة من المئة من قيمة بدل اإل

الحقيقية لألرض ، على أن يقوم المستثمر بإعادة األراضي التي تستخدم 

للنفع العام مثل الحدائق والشوارع وغيرها إلى الجهات الحكومية المعنية 

  .ستين يومًا من تأريخ انجاز المشروع مجانًا) ٦٠(خالل 

ألراضي المخصصة للخدمات العامة آنفًا ا) أ( يستثنى من أحكام الفقرة .ب

غير الربحية داخل المجمعات السكنية مثل مراآز الشرطة واإلطفاء ودور 

  .العبادة 
  

 األراضي واألبنية الالزمة ألغراض تنفيذ المشاريع االستثمارية الزراعية أو :ثانيًا

الصناعية أو الخدمية أو السياحية أو التجارية أو الترفيهية وغيرها على 

  :حو اآلتي الن

 تؤجر االراضي المخصصة للمشاريع الزراعية التي تؤدي إلى زيادة .أ

وتحسين اإلنتاج الحيواني والنباتي من خالل االسترشاد بالمصفوفة الفنية 

  :المعتمدة لدى وزارة الزراعة وآما يأتي 
  

األراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل إيجار . ١

 .شرون من المائة  ع%) ٢٠(قدره 

األراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل .  ٢  

  .عشرة من المائة  %) ١٠(إيجار قدره 

األراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية .  ٣  

  .اثنان من المائة %) ٢(ببدل إيجار قدره 

لحة للزراعة وليس لها حصة األراضي غير المستصلحة وغير الصا. ٤   

  .واحد من المائة  %) ١(مائية ببدل إيجار قدره 

 المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق التي تحدد ألغراض .ب

%) ٢(المشاريع االستثمارية الصناعية ببدل إيجار أو مساطحة قدره 

  .اثنان من المائة  
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)٩( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

 خارج حدود البلدية التي  المشاريع الكهربائية والنفطية وغيرها الواقعة.جـ

بناء ، تشغيل ، ) BOO( ، تشغيل ، تحويل أو بناء) BOT(تنفذ بصيغة 

  .اثنان من المائة  %) ٢(تملك أو غيرها ببدل إيجار أو مساطحة قدره 

 المشاريع الخدمية مثل مشاريع المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها .د

  .مائة  خمسة من ال%) ٥(ببدل إيجار أو مساطحة قدره 

 المشاريع السياحية مثل المدن السياحية أو مدن األلعاب أو المجمعات .هـ

عشرة من %) ١٠(الترفيهية وغيرها ببدل إيجار أو مساطحة قدره 

  .المائة 

  المشاريع التجارية مثل المراآز التجارية والفنادق وغيرها ببدل إيجار.و

ة سنة األولى عشرة من المائة للخمس عشر%) ١٠(مساطحة قدره  أو

 وتكون النسبة بعد انتهاء ،من تأريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع 

ثالثة من المائة من قيمة األرض %) ٣(المدة المذآورة ببدل إيجار قدره 

  .ويثبت ذلك في العقد االستثماري المبرم بين الطرفين
  

  .ظام آل خمس سنوات  يعاد النظر بتقدير بدالت اإليجار المنصوص عليها في الن-٦- المادة 
  

 تؤول بدالت البيع أو اإليجار أو المساطحة إلى الخزينة العامة على أن يعاد : أوًال- ٧-المادة 

خمسين من المئة الى %) ٥٠(تخصيصها إلى الجهة المالكة بعد خصم نسبة

الجهة المالكة لألرض وتؤول النسبة المتبقية  من البدل الى موازنة الجهات 

ية بتقديم خدمات البنى التحتية الخارجية أو المرافق العامة الحكومية المعن

  .داخل المشروع 
  

خمسة من المائة من بدالت بيع الوحدات السكنية للبنى % ٥تخصص نسبة : ثانيًا

  .التحتية الخارجية التي يحتاجها المشروع 
 

بدء  يبدأ تأريخ استحقاق بدل التمليك أو اإليجار أو المساطحة من تأريخ :ثالثًا

 على أن يلتزم المستثمر بإنجاز ،التشغيل التجاري أو اإلنتاج للمشروع 

  .المشروع خالل المدة المحددة في العقد 
  

 تسري بدالت البيع أو اإليجار أو المساطحة الواردة في هذا النظام على : أوًال-٨- المادة 

بل المشاريع االستثمارية السكنية الحاصلة على إجازات استثمار نافذة ق
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)١٠( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

 ولم تبرم ٢٠١٥لسنة ) ٥٠(صدور التعديل الثاني لقانون االستثمار رقم 

  .بشأنها عقود تمليك أو مساطحة حصرًا  
  

 ال تسري بدالت البيع أو اإليجار أو المساطحة المحددة بموجب هذا النظام :ثانيًا

التي تم تقدير ) مع مراعاة الفقرة أوًال آنفًا(على المشاريع االستثمارية 

ت إيجارها أو بيعها وفقًا ألحكام نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي بدال

   . ٢٠١٠لسنة ) ٧(الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار رقم 
  

 يلغى نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام ألغراض االستثمار - ٩-المادة 

   .٢٠١٠لسنة ) ٧(رقم 
  

  .  ن تأريخ نشره في الجريدة الرسمية    ينفذ هذا النظام م -١٠- المادة 

     

  

  حيدر العبادي. د

  وزراءس اللرئيـس مجـ
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)١١( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

لسنة ) ٩٢(من قانون وزارة المالية رقم ) ١١(من المادة ) ثالثا(أحكام البند  إلى استنادًا    

 ودمجها وتعديل ارتباطها رقم اإلداريةث التشكيالت استحدامن قانون ) ٢(والمادة  ١٩٨١

   ٢٠١١لسنة ) ١٢(

   :اآلتيأصدرنا النظام الداخلي 
  

  ٢٠١٧ة  لسن)  ١(رقم  

  نظام داخلي

  تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية

  ١٩٩٠لسنة ) ١(رقم 
  

) ١(رقم من النظام الداخلي لوزارة المالية ) الخامسة عشرة(يلغى نص المادة  -١-المادة 

   -:يأتي   ويحل محله ما١٩٩٠لسنة 
  

  -:دائرة عقارات الدولة :              المادة الخامسة عشرة 
  

 تتولى الدائرة حصر الملكية العقارية للدولة من الناحية النوعية والمكانية :أوًال

 ،وتنظيمها ومسك السجالت الالزمة بذلك بمعزل عن الجهات ذات العالقة 

 التخصيص والتشريعات المتعلقة ببيع وإيجار العقارات وتنفيذ قرارات

 وبيعها إدارتها وبيع العقارات التي تناط مسؤولية وإدارة ،المملوآة للدولة 

 واتخاذ ، ومتابعة العقارات العائدة للكيانات المنحلة ، وزارة المالية إلى

 وغيرها من ، الالزمة في شأنها مع دوائر الدولة المختصة اإلجراءات

  ٠ المصادرة والمحجوزة  باألموال المتعلقة اإلجراءات
  

 يرأس الدائرة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل ومن :ثانيًا

  ٠ذوي الخبرة واالختصاص يعين وفقا للقانون 
  

حاصل آل منهما ) معاون مدير عام ( يعاون المدير العام موظفان بعنوان :ثالثًا

  .لية في االقل ومن ذوي الخبــرة واالختصـــاص على شهادة جامعية أو
  

  :  تتكون الدائرة من التشكيالت اآلتية :رابعًا

  :  القسم اإلداري .١
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)١٢( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

 وإعداد مالآاتها وتنظيم ، يتولى القسم تخطيط القوى العاملة للدائرة .أ

 وتطبيق قواعد الخدمة والمالك واألنظمة ،شؤون الموظفين 

 وتأمين الخدمات ،صادرة بموجبها والتعليمات والمنشورات ال

 ،اإلدارية المختلفة بما يكفل تهيئة ظروف عمل مناسبة للعاملين 

  ٠وتنظيم البريد وأرشفة األضابير الشخصية للموظفين

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية .ب

   ٠المـــوارد البشريـة ) ١(

  ٠المــــــالك ) ٢(

  ٠التخطيط والمتابعة ) ٣(

  ٠الصيانة والخدمات )  ٤(

  ٠الواردة والصـادرة ) ٥(

  ٠العالقات واإلعـالم ) ٦(

   ٠القلم السري ) ٧(

  :الرصافة / قسم عقارات بغداد.٢

 يتولى القسم إنجاز معامالت البيع والتمليك والتخصيص واإليجار .أ

واالستبدال وغيرها من المعامالت التصرفية الجارية على عقارات 

 واستحصال الموافقات ، في جانب الرصافةالدولة في بغداد

 وإنجاز معامالت تثمين وبيع وايجار ،األصولية وفقًا للصالحيات 

  ٠األموال المنقولة 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الُشعب اآلتية .ب

  ٠البيع واإليجار ) ١(

  ٠التخصيص والتمليك ) ٢(

  ٠ة الجبــاي)  ٣(

  :الكرخ / قسم عقارات بغداد.٣

ولى القسم إنجاز معامالت البيع والتمليك والتخصيص واإليجار  يت.أ

واالستبدال وغيرها من المعامالت التصرفية الجارية على عقارات 

 واستحصال الموافقات األصولية ،الدولة في بغداد في جانب الكرخ 
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)١٣( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

وفقًا للصالحيات وانجاز معامالت تثمين وبيع وايجار األموال 

  ٠المنقولة 

  -:سم مهامه من خالل الُشعب اآلتية  يمارس الق.ب

  ٠البيع واإليجار ) ١(

  ٠التخصيص والتمليك ) ٢(

   ٠ة الجباي) ٣(

  : قسم عقارات المحافظات الوسطى والجنوبية .٤

 يتولى القسم إنجاز معامالت البيع والتمليك والتخصيص واالستبدال .أ

 واإليجار وغيرها من المعامالت التصرفية األخرى الجارية على

عقارات الدولة في محافظات بابل وآربالء والنجف االشرف 

والقادسية والمثنى وميسان وواسط وذي قار والبصرة واستحصال 

 وتبليغ النتيجة إلى فرع ،الموافقات األصولية وفقًا للصالحيات

الدائرة المعنية اضافة النجاز معامالت بيع وايجار االموال 

  . المنقولة 

  -: من خالل الشعب اآلتية  يمارس القسم مهامه.ب

  ٠البيع واإليجار ) ١(

  ٠التخصيص والتمليك ) ٢(

  ٠ـفة األرش) ٣(

  : قسم عقارات المحافظات الشمالية والغربية .٥

 يتولى القسم إنجاز معامالت البيع والتمليك والتخصيص واالستبدال . أ

واإليجار وغيرها من المعامالت التصرفية األخرى الجارية على 

 الدولة في محافظات االنبار وصالح الدين وديالى وآرآوك عقارات

و نينوى واستحصال الموافقات األصولية وفقًا للصالحيات وتبليغ 

النتيجة إلى فرع الدائرة المعنية اضافة النجاز معامالت بيع وايجار 

  .االموال المنقولة 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية .ب

  ٠ار البيع واإليج) ١(
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)١٤( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  ٠التخصيص والتمليك ) ٢(

  ٠فة األرش) ٣(

  : القسم المالي .٦

 يتولى القسم إعداد تخمينات الدائرة من اإليرادات والنفقات وتنفيذ .أ

 وممارسة جميع األنشطة المحاسبية ،الموازنة بعد المصادقة عليها 

  ٠والمالية وفقًا للصالحيات والتعليمات الحسابية  

  -:من خالل الُشعب اآلتية  يمارس القسم مهامه .ب

  ٠ المحجوزة األموالحسابات ) ١(

  ٠إعداد وتنظيم الحسابات ) ٢(

  ٠الصندوق ) ٣(

  ٠الرواتب  ) ٤(

  ٠المخزن واألرشفة ) ٥(

  : قسم الرقابة والتدقيق .٧

 ، يتولى القسم الرقابة على أنشطة الدائرة الحسابية والقانونية .أ

على ما يرد من مالحظات على وإعداد التقارير المتضمنة اإلجابة 

أنشطة  الدائرة وفروعها في المحافظات ضمن تقاريرها الدورية بعد 

 وتدقيق ،دراستها مع أقسام الدائرة وفروعها في المحافظات 

 والقيام بالزيارات الميدانية ،محاضر التقدير قبل المصادقة عليها 

ق مذآرات لفروع الدائرة في المحافظات لغرض تدقيق أعمالها وتدقي

تسديد مبالغ أقساط البيع واإليجار وأجر المثل قبل التسديد ومتابعة 

  ٠االجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية االتحادي 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية .ب

  ٠الرقابة الداخلية ) ١(

  ٠تقويم األداء ) ٢(

  ٠ق التدقي) ٣ (

  : المصادرة األموال قسم .٨
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)١٥( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

يتولى القسم إصدار التعاميم الخاصة باألشخاص المصادرة أموالهم  .أ

 وجردها وفق محاضر أصولية ،المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها 

 والتنسيق مع دوائر ، وبيع اآلليات ،والتصرف بها وفق القانون 

 والقيام باألعمال التي ،التسجيل العقاري بخصوص مصادرة العقارات 

ادرة أموالهم وإدارة األموال المجمدة وتصنيفها تخص األشخاص المص

   ٠وفقًا للقانون 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الُشعب اآلتية .ب

  ٠ المصادرة األموال) ١(

    ٠ن  المسفريأموال) ٢(

  ٠ات أموال الشرآ) ٣(

  ٠دة ماألموال المج) ٤(

  : المحجوزة  األموال قسم .٩

 الحجز إجراءاتجوزة وانجاز  يتولى القسم إدارة األموال المح.أ

 واألسهم الشرآات أموال ومتابعتها بما فيها واإلداريالقضائي 

  ٠ا والحـصص فيه

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية .ب

  ٠إدارة األموال المحجوزة ) ١(

  ٠الحجز القضائي ) ٢(

   ٠الحجز اإلداري ) ٣(

  ٠ات الشرآ) ٤(

  : القسم القانوني .١٠

ى القسم تقديم المشورة القانونية ألقسام الدائرة وفروعها في  يتول.أ

 ومتابعة الدعاوى المتعلقة بالدائرة واالشتراك باللجان ،المحافظات

  ٠القانونية 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الُشعب اآلتية .ب

  ٠الدعـاوى) ١(

  ٠االستشارات القانونية ) ٢(
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)١٦( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  ٠المتابعة ) ٣(

  ٠ذ التنفي) ٤(

  : حصر الملكية العقارية  قسم.١١

 يتولى حصر الملكية العقارية من الناحية النوعية والمكانية بما فيها .أ

 ومتابعة تسجيل جميع العقارات التي تؤول ،سجالت األمالك واألساس

 ، وتأشير البدالت التي تحققت منها ،إلى وزارة المالية وفقًا للقانون

إعداد خطة عمل سنوية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، و

 وإعداد ، وتقديم التقارير الدورية في شأنها ،لمتابعة تنفيذها

  ٠اإلحصاءات المتعلقة بأعمال الدائرة 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الُشعب اآلتية .ب

  ٠الت األساس سج) ١(

  ٠ار مراقبـة العق) ٢(

  ٠الحاسبة والبرمجيات ) ٣(

  : قسم االستثمار .١٢

 أمالك وزارة باستثمارالقسم متابعة المعامالت الخاصة  يتولى . أ

  ٠المالية وفقًا للقانون 

  -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية .ب

  ٠ بغــــداد استثمار) ١(

  ٠ المحافظات استثمار) ٢(

  ٠متابعة المشاريع االستثمارية ) ٣(

  : القسم الفني .١٣

عقارات العائدة لوزارة المالية  يتولى القسم إجراء الكشوفات على ال.أ

ئط والمرتسمات الفنية الخاصة  وتهيئة الخرا،في محافظة بغداد

  ٠بها

       -: يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية  .ب

  ٠آشوفات الرصافة )  ١(

 ٠رخ  آشوفات الك )٢(
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)١٧( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  . تخلية العقارات  )٣(

  -:أتي  فــروع الدائــرة في المحافظات وتتكون مما ي.أ. ١٤

  ٠رع محـافظة البصــرة ف  )١(

  ٠ان  فرع محـافظة ميس )٢(

  ٠ة  فرع محافظة القادسي )٣(

  ٠ى  فرع محافظة المثن )٤(

  ٠ فرع محافظة ذي قــــار )٥(

  ٠ـط  فرع محافظة واس )٦(

  ٠ فرع محافظة النجف األشرف  )٧(

  ٠ فرع محافظة آربالء المقدسة  )٨(

  ٠ابل رع محافظة ب ف )٩(

  ٠فرع محافظة ديالى ) ١٠(

  ٠ار  االنبرع محافظةف) ١١(

  ٠وك فرع محافظة آرآ)  ١٢(

  ٠فظة صالح الدين ارع محف)  ١٣(

  ٠رع محافظة نينوى ف) ١٤(

من الفقرة ) أ(رع من الفروع المنصوص عليها في  يتولى آل ف.ب

من هذه المادة تهيئة معامالت البيع ) رابعا(من البند ) ١٤(

وااليجار وغيرها من المعامالت التصرفية والتمليك و التخصيص 

االخرى الجارية على عقارات الدولة في المحافظة واستحصال 

 واجراء ،الموافقات االصولية وارسالها الى القسم المختص

الكشوفات على العقارات العائدة لوزارة المالية في المحافظة 

   ٠وتهيئة الخرائط والمرتسمات الفنية الخاصة بها 



  
  

  
  داخلية أنظمة 
 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٨( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

من الفقرة ) أ(ن آل فرع من الفروع المنصوص عليها في  يكو.جـ

بمستوى قسم ويمارس مهامه من خالل ) رابعا(من البند ) ١٤(

  -:الُشعب اآلتية 

  ٠اروالبيــع واإليجالتخصيص والتمليك ) ١(

  ٠ة إلدارية والقانونيــة والمالياألمور ا) ٢(

  ٠المصادرة والمحجوزة وحصر الملكية ) ٣(
  

 والفروع المنصوص عليها في البند األقسامدير آل قسم وفرع من  ي.١: خامسًا

من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في ) رابعًا(

تقل درجته الوظيفية عن   ومن ذوي الخبرة واالختصاص الاألقل

         ٠الدرجة الثالثة 

من ) عًاراب( يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في البند.٢        

 ومن ذوي األقلهذه  المادة موظف حاصل على شهادة دبلوم في 

  ٠تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الخامسة الخبرة واالختصاص وال
  

  ٠ة نظـام الداخـلي مــن تـأريـخ نشره في الجريدة الرسمي ينفـذ هذا ال-٢- المادة 

  

  

  حيدر العبادي. د

  وآالة / وزير المالية 



  
  

  
    تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٩( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

             األرثوذآس األرمن طائفة إدارةمن قانون ) الثانية(استنادًا إلى أحكام المادة    

   ١٩٦٣لسنة ) ٨٧(رقم 

  :ات اآلتية  التعليمأصدرنا
  

  ٢٠١٧لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات

  األرثوذآس األرمن المرآزية لطائفة اإلداريةالتعديل الثاني لتعليمات اللجنة 

  ١٩٦٣لسنة 
  

من تعليمات اللجنة ) الخامسة(من المادة ) ٣(و ) ٢(و ) ١( يلغى نص الفقرات -١-المادة 

  :  ويحل محله ما يأتي ١٩٦٣  لسنةاألرثوذآس األرمن المرآزية لطائفة اإلدارية
  

 اللجان الفرعية في جمهورية العراق أعضاء المرآزية اإلداريةتدعو اللجنة  .١

لالجتماع في بغداد النتخاب رئيس روحاني للطائفة ، بشرط أن يكون من 

 الكنيسة االرمنية إلى غير المتزوجين والتابعين األرثوذآس األرمنالكهنة 

 ، أرمينيامدينة ايجميادزين المقدسة في جمهورية   الرسولية فياألرثوذآسية

  . خمس وثالثين سنة ) ٣٥(وان ال يقل عمره عن 

 المرآزية واللجان الفرعية على محضر االنتخاب اإلداريةتصادق اللجنة  .٢

 الديانات المسيحية وااليزيدية والصابئة المندائية أوقافويعرض على ديوان 

 في األرثوذآس األرمنحاني لطائفة  طلب تعيين الرئيس الروإلرسال

 .  حجة التولية إلصدارجمهورية العراق إلى محكمة المواد الشخصية 

 ورفعها إلى رئاسة إلقرارهاترفع حجة التولية إلى مجلس الوزراء  .٣

 .  سنوات أربع) ٤(بالتعيين لمدة  مرسوم جمهوري إلصدارالجمهورية 
  

من التعليمات ويحل محله ما ) الحادية عشرة(ادة من الم) ٢( يلغى نص الفقرة -٢-المادة 

  : يأتي 

  . الثامنة عشرة من العمر ) ١٨ (أتم. ٢

  
  



  
  

  
    تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٠( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  .  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية -٣- المادة 

  الدآتور 

  حيدر الزاملي 

  وزير العدل



  
  

  
  بيانات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢١( ٢١/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٨  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٣٠(بيان رقم 
  

 لسنة ٥٥استنادا إلى أحكام البند أوًال من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم    

  . قع أدناه في محافظة المثنى من المواقع األثرية  قررنا اعتبار الموا٢٠٠٢

  

  فرياد رواندزي                                                                                 

  وزير الثقافة                                                                                
  

 المحافظة القضاء ناحية رقم المقاطعة طعةرقم الق اسم الموقع

 المثنى  الرميثة  الهالل  العريدة / ١٠ ٧٤ تل الكط

تل ابو 

 ) ٢(صخرة 

 المثنى  الرميثة  النجمي  اللواح / ١١ ٤

تل ابو 

 ) ٣(صخرة 

 المثنى  الرميثة  النجمي  اللواح / ١١  ١/٦٩٦

تل العلوية 

 آاظمية 

الهدام / ١٣ ٥٣

 الشمالي 

 المثنى  الرميثة  ي النجم
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