
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  محتويات                                      
  العدد                                   

                              ٤٤٥٩  
  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠١٧لسنة ) ٤٣( جمهوري رقم مرسوم .  

  قرار آمرآي بإنشاء دائرة آمرك للشحن الجوي في مطار النجف االشرف               

  . ٢٠١٧لسنة ) ٦(رقم 

  ٢٠١٧لسنة ) ١٢(الدفاع المدني في المناطق السكنية رقم فرق قرار خدمة تشكيالت .  

  ٢٠١٧لسنة ) ١٧، ١٤، ١٣(قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين المرقمة . 

  تعديل بيان تأسيس الشرآة العامة لالتصاالت والبريد مع بيان تأسيس الشرآة قرار . 

  استحداث دائرتي آاتب عدل مسائي األولى في قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط

 . والثانية في بغداد الجديدة التابعة لمحافظة بغداد 

   
  

  
 

   والخمســـــونالتاسعةنـــــة الس    م ٢٠١٧  آب ٢٨ / هـ١٤٣٨ حجةذو ال ٤٤٥٩٦ العدد

٤٤٥٩٦١٤٣٨/٢٨٢٠١٧  

 



              الفهرس                                  
  

               

  الموضوع الرقم
 

الصفحة

   

  مراسيم جمهورية 

 
 
 
 

  
  

 

مثيل ضايف مجيد السبتي سفيرًا غير مقيم تعيين السيد  ٤٣

  لجمهورية العراق لدى جمهورية استونيا 

١ 

  قرارات 

 ٢   دائرة آمرك للشحن الجوي في مطار النجف االشرف انشاء ٦

 ٣  الدفاع المدني في المناطق السكنية  فرققرار خدمة تشكيالت ١٢

 ١١ قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ١٣

 ١٣ قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين ١٤

 ١٤ قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين ١٧

 ١٥ قرار تعديل بيان تأسيس الشرآة العامة لالتصاالت والبريد -

  بيانات  

 ١٧ تأسيس الشرآة العامة لالتصاالت  -

يرة التابع استحداث دائرة آاتب عدل مسائي في قضاء الصو ٢٢

 لمحافظة واسط 

٢٢ 

استحداث دائرة آاتب عدل مسائي في بغداد الجديدة التابعة  ٢٣

 لمحافظة بغداد 

٢٣ 

 



  
  

  
  مراسيم جمهورية

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٤٣(رقم 
  

وزير رضه  وبناًء على ما عمن الدستور) ٧٣(لمادة من ا) سابعًا (بنداستنادًا إلى أحكام ال   

   . الخارجية

  : رسمنا بما هو آٍت
  

مثيل ضايف مجيد السبتي سفيرًا غير مقيم لجمهورية العراق لدى يعين السيد : أوًال

  .جمهورية استونيا 
  

  .  تنفيذ هذا المرسوم على وزير الخارجية: ثانيًا
  

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

  

  ة  هجريـ١٤٣٨الحادي والعشرين  من شهر ذو القعدة لسـنة ـوم ب ببغــــــداد في اليـــآتـ

  ة  ميالديـــ٢٠١٧ آب   لسنــــــة ــر الثالث عشــر  مـــن شهـــالمــــــــــــوافق لليــــوم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  فؤاد معصوم 

  رئيس الجمهورية 

 



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٦(قرار آمرآي رقم 
  

 المعدل والنافذ ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ٥(   استنادًا ألحكام المادة 

   -: على الصالحية المخولة لنا أصدرنا القرار اآلتي وبناءًا
  

تنشأ دائرة آمرك للشحن الجوي في مطار النجف األشرف والتي مساحتها  .١

الغراض النفاض والتحميل والكشف والترسيم وإجراء آافة ) م مربع١٠٠٠(

  . معامالت اإلدخال والتصدير 

 . اريًا وماليًا يكون ارتباطها بمديرية آمرك المنطقة الوسطى اد .٢

 . ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .٣

  

  

  حيدر العبادي. د                                                       

  وآالة/ وزير المالية                                                         

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٧ لسنة )١٢ ( رقمقرار

  نية فرق الدفاع المدني في المناطق السك تشكيالتخدمة 
  

 واستنادا الى ٢٠١٣ لسنة ٤٤نون الدفاع المدني رقم  من قا-١٤- المادة بأحكامعمال    

ت الدفاع  منه قررنا تشكيل خدمة تشكيال-  رابعًا - الصالحيات المخولة لنا بموجب الفقرة

   : أدناهة وآما مبين في ينالمدني في المناطق السك
  

  : تعريف الخدمة -١- المادة 

دني في المناطق السكنية وتشمل تهدف الخدمة الى اعداد وتهيئة تشكيالت فرق الدفاع الم

)  الخفيففرق حفظ االمن والنظام ، فرق االسعافات االولية ، فرق االطفاء ، فرق االنقاذ(

  .لغرض تنفيذ اعمالها لمواجهة حاالت الطوارئ وحاالت حدوث الكوارث 
  

  :  تشكيالت الخدمة -٢- المادة 

  : اللجنة العليا في العراق تتألف من - أ

  لدفاع المدني                                                  رئيسا مدير ا:أوًال

   ونائب الرئيسا جمعية الهالل االحمر العراقية                      عضو رئيس:ثانيًا

   مدير عام وزارة التربية                                            عضوا:ثالثًا

                                                 عضوا مدير البلديات العامة:رابعًا

   مدير عام من وزارة الشباب والرياضة                        عضوا:خامسًا

   مدير عام شؤون الوحدات في امانة بغداد                     عضوا:سادسًا

    عضوامدير االسعاف الفوري           /  ممثل عن وزارة الصحة :سابعًا

   ممثل عن مديرية الدفاع المدني                              عضوا ومقرر:ثامنًا

  :  اللجنة الفرعية في المحافظات تتألف من - ب

  مدير الدفاع المدني في المحافظة                                    رئيسا :أوًال

   عضوا ونائب الرئيس                    ي المحافظة الهالل االحمر فجمعية مدير :ثانيًا

   ممثل عن دائرة البلدية في المحافظة                                عضوا :ثالثًا

   ممثل عن وزارة الشباب والرياضة في المحافظة                 عضوا :رابعًا

                            عضوا  ممثل عن مديرية التربية في المحافظة:خامسًا



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

   مدير االسعاف الفوري في المحافظة                            عضوا :سادسًا

   ومقرر  عضوادني في المحافظة               ممثل عن مديرية الدفاع الم:بعًاسا
  

  : عناصر الخدمة -٣- المادة 

  . دوائر وزارة التربية  - أ

  .المدني   دوائر مديرية الدفاع- ب

  . العراقية األحمر دوائر جمعية الهالل - ج

  .  دوائر وزارة الشباب والرياضة -د

  . دوائر وزارة البلديات - هـ

  .  اإلسعاف الفوري – دوائر وزارة الصحة -و
  

  :  الواجبات -٤- المادة 

  :واجبات عناصر الخدمة .أ
  

  :دوائر وزارة التربية : أوًال

  : مع مديرية الدفاع المدني تتضمن اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق

المشمولين بهذه الخطة لطلبة مراحل الدراسة  اعداد قوائم بأسماء واعداد الطلبة .١

  . للصفوف الرابع االعدادي والخامس وتهيئة الطلبة المشمولين بالخدمة 

  . تحديد اسبقيات التدريب . ٢

زات الفردية لتنفيذ اعمال متابعة توفير وتوزيع المستلزمات الضرورية من التجهي. ٣

  .الدفاع المدني 

تهيئة مفردات نظامية لتشكيالت الخدمة ومواقع التدريب ضمن موارد وزارة . ٤

  .التربية 

في الحاالت التي تستوجب ذلك تحديد سياقات ثابتة الستدعاء المشمولين بالخدمة . ٥

  .الى المقرات المحددة مسبقا 

تمدة الجراء التمارين والممارسات لغرض فحص المساهمة في اعداد الخطة المع. ٦

  .آفاءة الفرق المشمولة بالخدمة وبالتنسيق مع مدير الدفاع المدني 
  

  
  

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  .مديرية الدفاع المدني : ثانيًا

مال المناطة بهذه القيام بتجهيز تشكيالت فرق الخدمة بكافة مستلزماتها لتنفيذ االع.١

  ) . والمعدات والتجهيزاتالمالبس(الفرق 

القيام بتأمين الطعام لتشكيالت فرق الخدمة في حاالت الطوارئ والحرب والكوارث . ٢

  . وعند اجراء التمارين 

  . متابعة تأمين االسكان للفرق مع الجهات ذات العالقة في وزارة التربية . ٣

تنفيذ المهام والواجبات المناطة بدوائر الدفاع المدني بموجب الخطة العامة . ٤

  . ب على اعمال الدفاع المدني للتدري

الفرق في ضوء الواقع الجغرافي والكثافة السكانية من تحديد الحاجة من تشكيالت . ٥

خالل اعداد هيكل اداري دقيق لهذا الغرض مع تحديد المالآات البشرية والفنية 

في توفير وحدات ثابتة تمثل قطاعات منفصلة للفرق من المعدات بما يساهم 

  . لخدمة المشمولة با

تحديد االصابات التي تحصل لعناصر الفرق خالل تنفيذ المهام والواجبات الموآلة . ٦

  .اليها في اوقات التدريب او عند معالجة الحوادث االخرى 

اعداد مواصفات فنية خاصة للتجهيزات الفردية التي تستخدم من قبل عناصر . ٧

  . المخصصة لها استخدامها في غير االوقات  تشكيالت الفرق مع منع

  : بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخدمة تتضمن اعداد خطة مبرمجة . ٨

برنامج واسع خاص بالتمارين والممارسات لغرض فحص آفاءة فرق  - أ

التشكيالت وتحديد لجان التحكيم المختصة لهذا الغرض وعقد المؤتمرات 

  . التحليلية لذلك 

ستدعاء المعدة من قبل الجهات  وضع برنامج الختيار خطط وسياقات اال- ب

  .المعنية بالخدمة 

ت ال اعداد برنامج تفتيشي للوقوف على آفاءة المقرات المعتمدة لفرق التشكي- ج

  .من آافة النواحي 

  .  مسك سجالت خاصة بأسماء وعناوين عناصر التشكيالت -د

 فرق  متابعة قيام ادارات المقرات باعداد وتهيئة السجالت بأسماء وعناوين- هـ

  .التشكيالت وحسب الهيكل التنظيمي المعد لهذا الغرض 
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)٦( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  . اختيار العناصر المتقدمة للتطوع في العمل ضمن فرق هذه التشكيالت -و
  

  : العراقي األحمرجمعية الهالل : ثالثًا

المساهمة في تدريب وتهيئة فرق االسعافات االولية ضمن تشكيالت الفرق .١

  .المذآورة 

  .عافات االولية بالمستلزمات الضرورية لتأدية واجباتها االستجهيز فرق . ٢
  

  :وزارة الشباب والرياضة : رابعًا

  : تتضمن اعداد خطة مبرمجة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني 

اعداد قوائم باسماء واعداد المتطوعين بهذه الخطة من الشباب العاملين في  .١

  .م للعمل مراآز االندية والمنشأت الرياضية وتهيئته

لتنفيذ اعمال متابعة توفير وتوزيع المستلزمات الفردية والتجهيزات الفردية . ٢

  .الدفاع المدني 

  . تهيئة قوائم بالمتدربين من موارد وزارة الشباب والرياضة . ٣

  . الستدعاء المشمولين بالخدمة في الحاالت الطارئة وضع خطة . ٤

الجراء التمارين والممارسات للفرق الخطة المعتمدة المساهمة في اعداد . ٥

  .المشمولة بالخدمة وفحص آفاءتها بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني 
  

  :وزارة البلديات : خامسًا

اعتماد خطة مبرمجة تستهدف تحديد مفارز االنقاذ الثقيل وتدريبهم على .١

  .آيفية القيام بهذه االعمال 

والمعدات االختصاصية  در الفنيةاعتماد خطة مبرمجة لغرض تحديد الكوا. ٢

  .المطلوب استخدامها العمال االنقاذ الثقيل 

تنفيذ االعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة االنقاض من المناطق . ٣

  .المتضررة 

تحديد ومراقبة المواقع الواهنة والتي يؤدي الى خسائر آبيرة في االرواح . ٤

  .عالجة والممتلكات بقصد اعطائها االسبقية في الم
  

  :وزارة الصحة : سادسًا
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)٧( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

 وتدريبها ورفع درجة استعدادها وفي األولية اإلسعافاتاد وتهيئة فرق اعد.١

  .ظروف مختلف ال

اقامة المحاجر الصحية واعداد الخطط الالزمة للتدخل السريع ومعالجة . ٢

  . المواقف الطارئة 

حد االقصى اب المجة لتهيئة المستشفيات لغرض استيعاعتماد خطة مبر. ٣

  .من المصابين بعد اعالن حالة الطوارئ 

اعتماد خطة دقيقة لتحديد االبنية والمنشأة المالئمة لغرض اعتبارها . ٤

   .آمقرات بديلة للمستشفيات التي تم اخالئها 

تحديد األبنية والمنشأة المالئمة النشاء مستشفيات طوارئ لالستفادة منها . ٥

 المصابين في ظروف الحرب أو حاالت في استقبال العدد المحتمل من

  . حدوث الكوارث الطبيعية 

اعتماد خطة مبرمجة لغرض تهيئة الخزين الكافي من األدوية ووسائل . ٦

  . العالج لمواجهة الظروف الطارئة وتجنب التخزين في مراآز المدن 

اعتماد خطة العداد وتهيئة فرق اإلسعافات األولية المشارآة في فرق . ٧

 المدني في المناطق السكنية وفرق الحماية الذاتية في المنشأة الدفاع

  . والمشاريع وتهيئة آافة مستلزماتها الطبية

  . تأهيل وتدريب المواطنين على أعمال اإلسعافات األولية . ٨

اسعاف ونقل المصابين إلى المستشفيات والمراآز الصحية  لغرض . ٩

  . المعالجة 

  . المواقع الطبية نقل ضحايا الحوادث إلى . ١٠

  : واجبات اللجنة العليا- ب

وضع الخطة العامة لعمل الخدمة في أنحاء العراق بما يساهم في تنفيذ مفرداتها : أوًال

  . بالشكل السريع والدقيق على أن تقترن بمصادقة وزير الداخلية 

  .اعداد سياقات التنسيق بين عناصر الخدمة المختلفة   :ثانياًً

برنامج ألجراء التمارين والممارسات لغرض فحص آفاءة الخطة اعتماد  :ثالثا

المعتمدة والوقوف على اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مهام 

  .الخدمة 
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)٨( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في مختلف الظروف بما يؤمن تحقيق  :رابعاًً

  .الهدف المنشود 
  

  :فظاتبات اللجنة الفرعية في المحا واج- ج
  

 وضع الخطة الخاصة لعمل الخدمة في المحافظة اعتماداًً على األطر الرئيسية :أوالًً

الواردة من اللجنة العليا للخدمة بما يحقق التنفيذ الدقيق والسريع للمهام 

  .الموآلة بعناصر الخدمة على أن تقترن بمصادقة المحافظ  

ات لغرض فحص آفاءة الخطة اعتماد برنامج الجراء التمارين والممارس: ثانيًا

المعتمدة والوقوف على اإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مهام 

  . الخدمة 

في مختلف الظروف بما متابعة تنفيذ واجبات عناصر الخدمة في المحافظة : ثالثًا

  . يؤمن تحقيق الهدف المنشود 

   . االشراف على اعمال اللجنة الفرعية في المحافظة: رابعًا

  . تحديد مراآز قيادة الخدمة ضمن الوحدة اإلدارية : خامسًا
  

  :  عامة أمور -٥- المادة 

تشكيالت الدفاع المدني في المناطق السكنية آفرق اسناد إلى فرق تعتمد فرق   -  أ

  . تشكيالت الخدمة الرئيسية 

 .  ضمن التشكيالت المشمولة بالخدمة أدناهيتم اعتماد الفرق المبينة   -  ب

  .  والنظام األمنفرق حفظ : وًالأ

   . األولية اإلسعافاتفرق : ثانيًا

   . اإلطفاءفرق : ثالثًا

  .  الخفيف اإلنقاذفرق : رابعًا

 بالنسبة لطلبة الصفوف الرابع والخامس إلزاميا يكون االنتماء إلى تشكيالت الفرق - ج

  . االعدادي 

ة لعناصر منظمات المجتمع المدني  يكون االنتماء إلى تشكيالت الفرق طوعيًا بالنسب-د

في قطاعات الشعب االخرى من غير المكلفين بالواجبات الرسمية التي تحول دون 

  . مشارآتهم بذلك 
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)٩( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  :  يجب ان تتوفر في عضو تشكيالت الفرق ما يلي - هـ

  . ان يكون عراقي الجنسية : أوًال

  .ان يكون حسن السمعة والسلوك : ثانيًا

  . الجسم والئق صحيًا ان يكون سليم: ثالثًا

ان ال يكون موظفا او مكلفا بواجبات الخدمة العسكرية او اية واجبات رسمية : رابعًا

  . ويستثنى رؤساء قطاعات الدفاع المدني 
  

 على من يرغب في العمل آمتطوع في تشكيالت الفرق من غير الملزمين باالنتماء -و

ية دفاع مدني المحافظة وعلى إلى هذه الفرق ان يقدم طلبا تحريريًا إلى مدير

المديرية النظر بالطلب فورًا ويعتبر مقدم الطلب متطوعًا اعتبارًا من تاريخ صدور 

  . قرار مديرية الدفاع المدني 

 لمقدم طلب التطوع في حالة رفض تطوعه من قبل اللجنة حق االعتراض لدى -ز

  . مديرية الدفاع المدني ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيًا 

 في انهاء عمله في الفرق ته لعضو التشكيالت من المتطوعين اختياريًا في حالة رغب- ح

  . يقدم طلبًا مسبقًا إلى مديرية دفاع مدني وعلى المديرية اصدار قرارها فورًا ان 

 تعقد اللجنة العليا والفرعية اجتماعات دورية آل ستة اشهر في ظروف السلم أو -ط

ناء على دعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه آلما اقتضت ظروف الطوارئ ب

  . قانونًا

 ترفع اللجنة العليا من خالل رئيسها تقريرًا دوريًا إلى وزير الداخلية عن طريق -ي

مديرية الدفاع المدني يتضمن اهم انجازاتها واللجان الفرعية المرتبطة بها 

ي بإشعار اللجنة والتوصيات ذات الصلة بواجباتها وتقوم مديرية الدفاع المدن

  . بالقرار المتخذ من قبل الوزير 

 ترفع اللجنة الفرعية في المحافظة تقريرها إلى اللجنة العليا والذي يتضمن فعالياتها -ك

بعد مصادقة الفنية لعموم اللجان الفرعية في المحافظة وتوصياتها بخصوص ذلك 

 للجان الفرعية في المحافظ الرئيس االعلى للدفاع المدني عليه وآذلك بالنسبة

  . االقضية والنواحي ترفع تقريرها بعد مصادقة رئيس الوحدة االدارية المختص 

  :  تكون واجبات مقرر اللجنة -ل

  . تبليغ االعضاء بموعد ومكان االجتماع : أوًال
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)١٠( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  .مسك سجل محاضر االجتماع : ثانيًا

  . اجراء المكاتبات الرسمية بعمل الخدمة : ثالثاًَ

  . تماد جدول اعمال اجتماع اللجنة اع: رابعًا

 ال يمكن عقد االجتماع ما لم يحضر رئيس اللجنة أو نائبه وما لم يكتمل النصاب -م

  . القانوني 

  . ة يحضر من ينوب عنهم قانونًا  في حالة تعذر حضور اعضاء اللجان العليا والفرعي-ن

 وبالمحافظ اداريًا وترتبط الفرعية في المحافظة باللجنة العليا فنيًا ترتبط اللجنة -س

  . اللجنة العليا بوزير الداخلية أو من يخوله 

 قيام اللجنة العليا للخدمة بتزويد اللجان العليا أو الفرعية في المحافظة بنسخ من -ع

  . الخطة العامة للخدمة لغرض اعداد خططهم الخاصة بهذا الجانب 

للجنة العليا بعد ان يصادق عليها  تقدم اللجنة الفرعية في المحافظة خطتها إلى ا-ف

  . المحافظ 

  .  يقوم رئيس الخدمة بتحديد موقع مالئم الدارة اعمال الخدمة في السلم والطوارئ -ص

  .  يعاقب المخالف ألحكام هذا القرار وفق القوانين النافذة -ق

  . ة الرسمية اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريد ينفذ هذا القرار -ر

  

  

  قاسم االعرجي                                                            

  وزير الداخلية                                                            
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٧لسنة ) ١٣(رقم 
  

  :  أدناه بناًء على طلب التظلم المقدم من السادة المدرجة أسماؤهم  
  

  . مدير مفوض / بشار مهدي صالح  .١

 . معاون مدير مفوض / مازن محمد محمود  .٢

  . اإلدارةعضو مجلس / احسان علي عباس  .٣

  . اإلدارةعضو مجلس / جالل علي عباس  .٤

 وآيله المحامية اإلدارةعضو مجلس / علي عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن  .٥

 . دعاء سعيد 

 وآيله المحامية اإلدارةعضو مجلس / م عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن باس .٦

 . دعاء سعيد 

  . اإلدارةعضو مجلس / محمد جواد رضا عويد  .٧

  . اإلدارةعضو مجلس / عمر آيالن محمد القره غولي  .٨

  . اإلدارةعضو مجلس / هيثم حسين حبيب  .٩

   .اإلدارةعضو مجلس / جعفر حسين آاظم  .١٠
  

 التظلم واألدلة آافة أصل ، قامت اللجنة باالطالع على ٣/٨/٢٠١٧الوارد إلى اللجنة بتاريخ 

والحيثيات الواردة إلى اللجنة من الجهات المختصة وتدارست األسباب الخاصة بالقرار رقم 

 بشأن تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة ٢٠١٧لسنة ) ١(

ى شرآة سلسلة الذهب للتحويل المالي ورئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير المفوض إل

  . ومعاون المدير المفوض 
  

 الحادية عشر المنعقدة بتاريخ االعتيادية بجلستها اإلرهابيينقررت لجنة تجميد أموال 

  :  ما يأتي٩/٨/٢٠١٧

م تجميد أموال االرهابيين من نظا) أوًال/١٦(رفض التظلم إستنادًا إلى أحكام المادة  .١

  :  لألسباب التالية ٢٠١٦ لسنة ٥رقم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

بحسب ما ورد في آتابي البنك المرآزي ارتكاب الشرآة لمخالفات وخروقات   . أ

 ٢٩٣ و٢٣٥مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المرقمين / العراقي

 وعدم زوال هذه المخالفات ١٢/٦/٢٠١٧ و١٧/٥/٢٠١٧والمؤرخين في 

  . لخروقات وا

: المعلومات الواردة إلى اللجنة بموجب آتاب وزارة الخارجية المرقم بالعدد   . ب

  . ٧/٣/٢٠١٧ والمؤرخ في ١/٣٠/١٤٤٨خ/م

ان ما قدمته الشرآة من أدلة ودفوع في أصل التظلم تتعلق بمخالفات إدارية تم . جـ

ئتمان وهي دفوع ليست دائرة مراقبة الصيرفة واال/ تثبيتها من البنك المرآزي العراقي

محل اعتبار من اللجنة باعتبارها ال ترتبط بالخروقات والمخالفات والنشاطات المشبوهة 

 . التي قامت بها  الشرآة 

بين جهاز المخابرات الوطني العراقي وجود مؤشر استخباري بتعامل الشرآة مع   . د

اإلرهابية جهات مشبوهة وتهريب أموال إلى خارج العراق لدعم التنظيمات 

 ) . داعش(

 والمؤرخ في ١/٣٠/٥٤٦٣/م خ : بينت وزارة الخارجية بموجب آتابها ذي العدد . هـ

والرقم المرجعي له في قائمة ) سلسلة الذهب للصيرفة( إدراج شرآة ٣/٨/٢٠١٧

الصادرة من لجنة جزاءات داعش والقاعدة وما يرتبط ) QDe.154(الجزاءات هو 

  . ٢٠١٥ لسنة ٢٢٥٣وجب قرار مجلس األمن رقم بهما من أفراد وآيانات بم

يمكن االعتراض على هذا القرار لدى محكمة القضاء اإلداري المختصة وفقًا  .٢

  . للقانون 

  . ٩/٨/٢٠١٧صدر هذا القرار باتفاق اآلراء بتاريخ  .٣
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)١٣( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٧لسنة ) ١٤(رقم 
  

 ونظام ٢٠١٥ لسنة ٣٩رقم   استنادًا إلى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(تجميد أموال اإلرهابيين رقم 

  . آنفًا 

        قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االعتيادية الحادية عشر المنعقدة 

  :  ما يأتي٩/٨/٢٠١٧بتاريخ 
  

  : منقولة والموارد االقتصادية العائدة إلى آل من تجميد األموال المنقولة وغير ال: أوًال

  . اشرف محمد يوسف عثمان عبد السالم  .١

 . فرهاد آنابي احمد  .٢

 . خميس سرحان المحمد  .٣

 . نايف شنداخ ثامر غالب  .٤

 . فاضل محمود غريب  .٥

 . رودي سليوه  .٦

 .  آن فرانسيس جونز –سالي  .٧

 . طراد محمد الجربا  .٨
  

  . ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصداره : ًاثاني
  

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

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . اإلجراءات المناسبة بشأن المشار اليهم آنفًا 
  

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

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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)١٤( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  تجميد أموال اإلرهابيينلجنة قرار 

  ٢٠١٧لسنة ) ١٧(رقم 
  

 ونظام ٢٠١٥ لسنة ٣٩ب رقم استنادًا إلى قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها   

 ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(تجميد أموال اإلرهابيين رقم 

  . المذآورة آنفًا

قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االعتيادية الحادية عشر المنعقدة بتاريخ 

  :  ما يأتي ٩/٨/٢٠١٧
  

  :  المنقولة والموارد االقتصادية العائدة إلى آل من تجميد األموال المنقولة وغير: أوًال

    .)QDi .٤٠٨(اليكزاندا امون آوتي والرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات هو  .١

 .) QDi. ٤٠٩(الشافعي الشيخ والرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات هو  .٢

 ) .QDi. ٤٠٥(مالك روسالنوفيش والرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات هو  .٣
  

  . ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصداره : ثانيًا
  

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

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . ليهم آنفًا اإلجراءات المناسبة بشأن المشار إ
  

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

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
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)١٥( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار تعديل بيان تأسيس شرآة عامة
  

ريد وتعديل قدمت إلينا وزارة االتصاالت طلبًا لتغيير اسم الشرآة العامة لالتصاالت والب   

ونشاطها الواردة في المواد االولى والثالثة والرابعة من بيان تأسيسها ولموافقة هدفها 

  :  ليصبح منطوقها آاآلتي ١٤/١٢/٢٠١٦ في ٣٥٨مجلس الوزراء بالقرار 
  

  ) الشرآة العامة لالتصاالت(اسم الشرآة : المادة األولى
  

  :  الشرآة أهداف: المادة الثالثة

 وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وانشاء وتشغيل وتملك تهدف إلى بناء

واستثمار البنى التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت واستغالل مواردها االقتصادية داخل 

العراق وخارجه للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني وتقديم الخدمات بجودة وآفاءة عالية 

جب القوانين والنظام الداخلي للشرآة والتعليمات بمووتعظيم الموارد وتحقيق االرباح 

  . المنظمة لنشاط الشرآات العامة ذات التمويل الذاتي 
  

  : نشاط الشرآة : المادة الرابعة

تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والهاتف االرضي وامتالك واستثمار البنى 

الداخلي للشرآة والتشريعات ذات العالقة التحتية وفقًا ألحكام القوانين النافذة والنظام 

  :  اآلتية األنشطةوتمارس الشرآة 
  

تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والمايكروويف لدوائر الدولة والمواطنين   . أ

  . داخل العراق وخارجه والتنسيق بينهما وبين ادارات الدول االخرى 

 .  التحتية تشغيل وادارة شبكات االتصاالت والبنى  . ب

 . منح حقوق االستخدام للبنى التحتية للغير بموجب عقود تنظم لهذا الغرض . جـ

 . نقل البيانات وشراء وبيع وامرار السعات المحلية والدولية داخل العراق وخارجه   . د

تسويق السعات الدولية الواردة إلى العراق عبر الكوابل البحرية وسعات الترانزيت . هـ

 .  الشبكة الوطنية في عموم العراق المارة عبر

نصب وتشغيل وادارة بوابات النفاذ الدولية ومعالجة التحايل لغرض السيطرة على   . و

 . امرار المكالمات بشكل غير قانوني 
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)١٦( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

الربط البيني للعراق مع الدول المجاورة بكافة وسائل االتصال عبر المنافذ البرية   . ز

 عبر شبكة الكابالت الضوئية داخل وخارج  السعاتوإمراروالبحرية وتسويق 

 . العراق 

 . إنشاء وإدارة وتشغيل األبراج لتقديم خدمة االتصاالت بهذا الشأن   . ح
  

 ألحكاماني مسجل الشرآات اشهد بأنه قد تم تسجيل القرار المذآور على ان يتم نشره وفقًا 

  ل  المعد١٩٩٧ لسنة ٢٢ من قانون الشرآات العامة رقم ٦/المادة 
  

   هـ ١٤٣٨دة ــر ذي القعـــــن شهـي مــوم الثانــي اليـداد فـــتب ببغـــآ

   م ٢٠١٧/ وز ــر تمــن شهــرين مــادس والعشــوم الســوافق لليــــالم

  

  

  عبد العزيز جبار عبد العزيز                                                

  مسجل الشرآات وآالة                                               
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)١٧( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان تأسيس

  الشرآة العامة لالتصاالت
  

  . الشرآة العامة لالتصاالت : اسم الشرآة : أوًال
  

 بغداد ولها فتح فروع اخرى داخل وخارج -العراق: ها الرئيسي موقع الشرآة ومرآز: ثانيًا

  . العراق وترتبط بها تشكيالت في المحافظات 
  

  : أهداف الشرآة : ثالثًا

تهدف إلى بناء وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وانشاء وتشغيل 

مواردها وتملك واستثمار البنى التحتية الخاصة بقطاع االتصاالت واستغالل 

االقتصادية داخل العراق وخارجه للمساهمة في دعم االقتصاد الوطني وتقديم الخدمات 

بجودة وآفاءة عالية وتعظيم الموارد وتحقيق األرباح بموجب القوانين والنظام 

  . الداخلي للشرآة والتعليمات المنظمة لنشاط الشرآات العامة ذات التمويل الذاتي 
  

   :نشاط الشرآة : رابعًا

تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والهاتف األرضي وامتالك واستثمار 

البنى التحتية وفقًا ألحكام القوانين النافذة والنظام الداخلي للشرآة والتشريعات ذات 

  : العالقة وتمارس الشرآة األنشطة اآلتية 
  

ف لدوائر الدولة تقديم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والمايكرووي  . أ

  .  الدول األخرى إداراتق وخارجه والتنسيق بينها وبين والمواطنين داخل العرا

 .  شبكات االتصاالت والبنى التحتية وإدارةتشغيل   . ب

 . منح حقوق االستخدام للبنى التحتية للغير بموجب عقود تنظم لهذا الغرض . جـ

لمحلية والدولية داخل العراق  السعات اوإمرارنقل البيانات وشراء وبيع   . د

 . وخارجه 

تسويق السعات الدولية الواردة إلى العراق عبر الكوابل البحرية وسعات . هـ

  . الترانزيت المارة عبر الشبكة الوطنية في عموم العراق

نصب وتشغيل وإدارة بوابات النفاذ الدولية ومعالجة التحايل لغرض السيطرة   . و

 . شكل غير قانوني على امرار المكالمات ب
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)١٨( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

الربط البيني للعراق مع الدول المجاورة بكافة وسائل االتصال عبر المنافذ   . ز

البرية والبحرية وتسويق وإمرار السعات عبر شبكة الكابالت الضوئية داخل 

 . وخارج العراق 

 . إنشاء وادارة وتشغيل االبراج لتقديم خدمة االتصاالت بهذا الشأن   . ح
  

  : سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي وللشرآة في 
  

إعداد الخطط ورسم السياسات االدارية والمالية والفنية والتنظيمية الالزمة لسير  .١

  . نشاط الشرآة وتحقيق أهدافها 

 . إعداد الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية  .٢

 . لية والجارية إعداد وتنفيذ الخطط والموازنات االستثمارية والتشغي .٣

المساهمة في إعداد ورسم وتنفيذ الخطط االستراتيجية لقطاع االتصاالت  .٤

وتكنولوجيا المعلومات من خالل صالحيات مجلس إدارة الشرآة واألقسام المختصة 

وتنفيذ السياسات العامة التي تصدرها وزارة االتصاالت أو الجهات الحكومية 

 . المختصة 

منية لشبكات االتصاالت بكافة أنواعها لضمان تقديم الخدمات توفير الحماية األ .٥

 . بجودة وآفاءة عالية 

إبرام آافة أنواع العقود عن طريق االستثمار أو المشارآة أو تأجير الخدمات  لتنفيذ  .٦

المشاريع في قطاع االتصاالت بما يضمن االستغالل األمثل للبنى التحتية وتحقيق 

 . األرباح 

اء وتأجير األراضي واألموال المنقولة وغير المنقولة والمكائن والعدد بيع وشر .٧

ووسائط النقل وتسجيلها بأسمها في الدوائر المختصة وإجراء آافة التصرفات 

القانونية بشأنها وفق القوانين والتعليمات النافذة وإستغالل شبكة البنى التحتية 

 ) . هزة ، معدات ، برامجيات منظومات ، أبراج ، مواقع ، أج( بكافة أنواعها 

إستيفاء االجور والرسوم عن تقديم الخدمات المتعلقة بأنشطة االتصاالت بمختلف  .٨

أنواعها ووسائلها وتسويق السعات ورسم السياسات السعرية حسب واقع السوق 

 . في العراق وخارج العراق 
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)١٩( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

لمحلية والعربية ابرام مذآرات التفاهم والبروتوآوالت والعقود مع الشرآات ا .٩

والدولية في مجال اختصاصها وتقديم مقترحات بشأن إبرام اتفاقيات دولية تخص 

 . قطاع االتصاالت 

الحصول على الترددات البثية واستخدامها في مجال االتصاالت الفضائية  .١٠

والالسلكية الثابتة والمتنقلة وتقديم خدمات البرق والتلكس والخدمات والتطبيقات 

 . ة االخرى الحديث

المنظمات العربية واالقليمية والدولية وحضور وتمثيل العراق في االتحادات  .١١

 . االجتماعات والمؤتمرات داخل وخارج العراق 

تهيئة الموارد البشرية المتخصصة في مجال االتصاالت وتطوير آفائتها وتأهيلها  .١٢

 . وضمان ديمومتها وتوظيف الخبرات الوطنية 

ة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق وفق للشرآ .١٣

 . القوانين النافذة الخاصة بذلك 

استثمار الفوائض النقدية في الشرآات والمؤسسات العراقية والعربية واالجنبية  .١٤

أو المشارآة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهداف الشرآة حسب أحكام قانون 

على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء ) ١٩٩٧ لسنة ٢٢(عامة رقم الشرآات ال

 . فيما اذا آان المشروع خارج العراق 

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية وغير العراقية  .١٥

وفق التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح االعتمادات المصرفية 

 وسحب واصدار وتظهير آافة الصكوك والسندات واالوراق وتجديدها وتنظيمها

التجارية والمالية على اختالف انواعها والحصول على التسهيالت المصرفية 

 . المختلفة بضمان أو بدونه 

انشاء ورش ومعامل متخصصة للتصنيع والصيانة لألنشطة المختلفة للشرآة  .١٦

 والبداالت والشبكات والعجالت ومنظومات االتصاالتوصناعة األجهزة والمكائن 

 . المتنقلة ذات العالقة بنشاط الشرآة 

امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة والمكائن والعدد واالجهزة ومنظومات  .١٧

االتصاالت بمختلف أنواعها والمعدات ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر 
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)٢٠( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

راء آافة التصرفات القانونية بشأنها المختصة وبيعها أو ايجارها واستئجارها واج

 . وفق القوانين والتعليمات النافذة 

امتالك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات االختراع والعالمات  .١٨

التجارية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية ذات العالقة بنشاط الشرآة والتصرف بها 

 . بما يتفق ومصلحة الشرآة 

المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع القطاعات اجراء  .١٩

االقتصادية والمالية  العراقية وغير العراقية وابرام العقود ولها ان تجري آافة 

يها حسب تنفيذ اهدافها وبالشروط التي ترتأالتصرفات التي تراها الزمة ومناسبة ل

 . القوانين النافذة 

الشرآات والمؤسسات العراقية والعربية واالجنبية للشرآة حق المشارآة مع  .٢٠

 . لتنفيذ اعمال ذات عالقة باهداف الشرآة داخل العراق حسب القوانين ذات العالقة 

االستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين واالستشاريين العراقيين والعرب  .٢١

 . واالجانب 

لى األموال لتمويل نشاطها من للشرآة حق االقراض واالقتراض أو الحصول ع .٢٢

المؤسسات المالية والشرآات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق 

 . خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع %) ٥٠(عليها بما ال يتجاوز 

للشرآة حق االستثمار مع الجهات االخرى وفق قوانين االستثمار النافذة بما  .٢٣

 . رآة وأهدافها يتالئم مع توجهات الش

اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشارآة بها داخل العراق  .٢٤

 . وخارجه لغرض تنمية وتطوير اعمالها وتحقيق اهدافها 

 . امتالك المخازن المطلوبة واستغاللها بالطريقة المالئمة ألعمال الشرآة  .٢٥

وتوجهات الشرآة أو تسهيل تحقيق القيام بأية أعمال أخرى تتفق مع أهداف  .٢٦

 . أغراضها وبما يتفق مع القوانين والنظام الداخلي للشرآة والتعليمات النافذة 
  

مليار دينار ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠(يبلغ رأسمال الشرآة المدفوع : رأسمال الشرآة : خامسًا

  . خمسمائة مليون دينار ) ٥٠٠٠٠٠٠٠٠(واألحتياطي العام 
  

  . وزارة االتصاالت  : الجهة المؤسسة: سادسًا
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)٢١( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

 المعدل النافذ ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(تراعي الشرآة أحكام قانون الشرآات العامة رقم : سابعًا

وتخضع للنصوص القانونية واألحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها والقوانين األخرى 

  . ذات العالقة والنظام الداخلي للشرآة 
  

        لشرآة العامة لالتصاالت والبريد المنشور يلغى البيان التأسيسي السابق ل: ثامنًا

  .  ويحل هذا البيان محله وينشر بالجريدة الرسمية ٢٣/٢/١٩٩٨ في ٣٧١٠بالعدد 

  

  
  

  حسن الراشد                                                             

  وزير االتصاالت                                                              

  



  
  

  
  بيانات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٢( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٢(بيان رقم 
  

من قانون الكتاب  )  وسادسًاثانيًا/ ٥( المادة ألحكاملمقتضيات المصلحة العامة واستنادًا    

   -: ، تقرر ما يأتي ١٩٩٨لسنة ) ٣٣(ل رقم العدو
  

   . واسط لمحافظة قضاء الصويرة التابعاستحداث دائرة آاتب عدل مسائي في : أوًال
  

  . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانيًا

  

  

  الدآتور                                                              

  حيدر الزاملي                                                               

  وزير العدل                                                               

                                                               ٣٠/٧/٢٠١٧   

  



  
  

  
  بيانات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٣( ٢٨/٨/٢٠١٧    ٤٤٥٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٣(بيان رقم 
  

من قانون الكتاب  ) أوًال وسادسًا/ ٥( المادة ألحكاملمقتضيات المصلحة العامة واستنادًا    

   -: ، تقرر ما يأتي ١٩٩٨لسنة ) ٣٣( رقم العدول
  

  . استحداث دائرة آاتب عدل مسائي في بغداد الجديدة التابعة لمحافظة بغداد : أوًال
  

  . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانيًا

  

  

  رالدآتو                                                              

  حيدر الزاملي                                                               

  وزير العدل                                                               

                                                               ٩/٨/٢٠١٧   
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