
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                                محتويات
  العدد                                   

                              ٤٤٧٤  
  د

  
  

  

رم   .ةجمهوريم يسا
 

  ٢٠١٧لسنة ) ٩(قرار آمرآي صادر عن وزارة المالية رقم.  
 

  لتسهيل ٢٠١٥لسنة ) ٣(التعديل االول لتعليمات رقم  (٢٠١٧لسنة ) ١(تعليمات رقم 
جين يتنفيذ قانون تنظيم ايجار االراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخر

  .٢٠١٣لسنة ) ٢٤(طريين رقم يالزراعيين والب
 

  ٢٠١٧لسنة ) ٤(رقم بيان صادر عن وزارة المالية.  
  

  
  

 
 

   والخمســـــونالتاسعةالسنـــــة      م ٢٠١٧  األولآانون  ٢٥ / هـ١٤٣٩ ثانيال ربيع ٦  ٤٤٧٤ العدد                        
٤٤٧٤٦١٤٣٩/٢٥٢٠١٧  

 



              الفهرس                                  
               

صفحةال الموضوع الرقم
 

   

  مراسيم جمهورية

محكمة بمنصب رئيس  ماجد حسين موسى االعرجيتعيين القاضي  ١٠٤
  الرصافة االتحادية/استئناف بغداد

١ 

١٠٥  
  

١٠٦  

  
١٠٧  
  
  
١٠٨  
  
  
١٠٩  
  
  
١١٠  

خالد طه احمد المشهداني بمنصب رئيس محكمة تعيين القاضي 
  الكرخ االتحادية/استئناف بغداد

رئيس محكمة  مدب العماري بمنصب تعيين القاضي مسلم متعب
  استئناف النجف االتحادية

تعيين القاضي طالب حسن حربي الكيم بمنصب رئيس محكمة استئناف 
  المثنى االتحادية

تعيين القاضي عبد الكريم خضر عزيز المفرجي بمنصب رئيس محكمة 
  استئناف آرآوك االتحادية
ئيس محكمة بمنصب ر تعيين القاضي غالب عامر شنين الغريباوي

  استئناف واسط االتحادية
تعيين القاضي رحيم نومان هاشم الهرموش بمنصب رئيس محكمة 

  استئناف ميسان االتحادية

٢  
  
٣  

  
٤  

  
٥  

  
٦  

  
٧  

   

 رارات ـق
 

 )دائرة آمرك محطة بوابة البصرة للحاويات (فتح مكتب آمرآي باسم ٩
   لجنوبية ايرتبط بمديرية آمرك المنطقة

 

٨ 

   

 ـاتتعليم
 

 لتسهيل تنفيذ قانون ٢٠١٥لسنة ) ٣(التعديل االول لتعليمات رقم  ١
جين يتنظيم ايجار االراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخر

  ٢٠١٣لسنة ) ٢٤(الزراعيين والبيطريين رقم 

٩ 

    

    ات بيانـ

  ١٠  بيان صادر عن وزارة المالية   ٤

 



                                                                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )١ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  

  مرسوم جمهوري
  ) ١٠٤(رقم 

  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  :رسمنا بما هو آٍت 

  

              اف ــة استئنـمحكمس ـب رئيـ بمنصيــرجـى االعـن موســد حسيـماجي ــن القاضــيُيع: أوًال 
  .الرصافة االتحادية /بغداد

  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـفداد ـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـق لليـالمواف

  
  

  فؤاد معصوم                                                  
  يةرئيس الجمهور                                                   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٢ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
 

  مرسوم جمهوري
  ) ١٠٥(رقم 

  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  :رسمنا بما هو آٍت  
  

اف ـة استئنـمحكمس ـب رئيـ بمنصيـدانـد المشهـه احمـد طـخالي ـن القاضـُيعي: ًال أو
  . رخ االتحاديةـالك/دادـبغ

  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـ السومـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـق لليـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية
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 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٣ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
  

  سوم جمهوريمر
  ) ١٠٦(رقم 

  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  : رسمنا بما هو آٍت 

  

  .محكمة استئناف النجف االتحادية  بمنصب رئيس مسلم متعب مدب العماري القاضي ُيعين: أوًال 
  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـول لسنر ربيع االـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـق لليـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٤ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
  مرسوم جمهوري

  ) ١٠٧(رقم 
  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  : رسمنا بما هو آٍت 

  

  . االتحادية المثنىمحكمة استئناف نصب رئيس  بمحسن حربي الكيمطالب ُيعين القاضي : أوًال 
  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـليق لـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٥ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
  مرسوم جمهوري

  ) ١٠٨(رقم 
  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  : رسمنا بما هو آٍت 

  

ة استئناف ـمحكمس ـب رئيـ بمنصيـز المفرجـر عزيـم خضـعبد الكريي ـن القاضـُيعي: أوًال 
  .آرآوك االتحادية 

  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـ مسســادوم الـق لليـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٦ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
  مرسوم جمهوري

  ) ١٠٩(رقم 
  

من المادة ) ثانيًا(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  : رسمنا بما هو آٍت 

  

  .محكمة استئناف واسط االتحادية بمنصب رئيس غالب عامر شنين الغريباويُيعين القاضي : أوًال 
  

  .على رئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم : انيًا ث
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـق لليـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية

  
  
  
  



                                                                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٧ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  مراسيم جمهورية   

  
  مرسوم جمهوري

  ) ١١٠(رقم 
  

من المادة ) يًاثان(والبند ور ـن الدستـم) ٧٣(ادة ـن المـم) ًاـسابع(ند ـام البـى احكـادًا الـاستن  
 المعدل وبناًء على ما عرضه رئيس ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٤٧(

  .مجلس القضاء االعلى 
  : رسمنا بما هو آٍت 

  

اف ـة استئنـمحكمس ـب رئيــصـ بمنوشـرمـم الهـاشـان هـم نومـرحيي ـن القاضـُيعي: أوًال 
  .ان االتحادية ـميس

  

  .ئيس مجلس القضاء االعلى تنفيذ هذا المرسوم على ر: ثانيًا 
  

  .ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِه وُينشر في الجريدة الرسمية : ثالثًا 
  

  ةـ هجري١٤٣٩ة ـر ربيع االول لسنـن شهـر مـ عشبعاـوم السـي اليـداد فـ ببغبآت
  ةـالديـ مي٢٠١٧ة ـون االول لسنـر آانـن شهـس مســادوم الـق لليـالمواف

  
  
  

                                                    فؤاد معصوم
                                                     رئيس الجمهورية

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٨( ٢٥/١٢/٢٠١٧    ٤٤٧٤  العدد–راقية الوقائع الع

  

  ٢٠١٧لسنة ) ٩(قرار رقم 
  

لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ٥(    استنادا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة 
  .  المعدل ١٩٨٤

   - :قررنا ما يلي 
مال يمارس االع) دائرة آمرك محطة بوابة البصرة للحاويات(فتح مكتب آمرآي باسم  .١

  ) . ٢٧(و) ٢٦(و ) ٢٥(الكمرآية لإلرساليات الواردة والصادرة على موقع األرصفة 
و ) ٦(يرتبط المكتب بمديرية آمرك المنطقة الجنوبية وتحدد صالحياته بالمادتين  .٢

 المعدل مع مراعاة التعليمات ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ٧(
 . النافذة 

 .  مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ هذا القرار بعد .٣

  
  

  حيدر العبادي. د                                                                 
 وآالة/وزير المالية                                                                  

  



                                                                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                          )٩ (            ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  تعليمـات   

من قانون تنظيم إيجار األراضي الزراعية وتمليك حق التصرف ) ١١(استنادًا إلى أحكام المادة    
   .٢٠١٣لسنة ) ٢٤(فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 

  -: أصدرنا التعليمات اآلتية 

  ٢٠١٧لسنة ) ١(رقم 

  تعليمات

ون تنظيم إيجار  لتسهيل تنفيذ قان٢٠١٥لسنة ) ٣(التعديل األول لتعليمات رقم 
      وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين األراضي الزراعية

  .٢٠١٣لسنة ) ٢٤(رقم 

 تعليمات ٢٠١٥لسنة ) ٣(من التعليمات رقم ) ٣(من المادة ) ثانيا( يلغى نص البند -١- المادة 
رف فيها تسهيل تنفيذ قانون تنظيم إيجار األراضي الزراعية وتمليك حق التص

  : ويحل محله ما يأتي ٢٠١٣لسنة ) ٢٤(للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 

 تسديد بدل اإليجار السنوي لألرض الزراعية بعد انتهاء مدة اإلعفاء للسنتين –ثانيا 
من ) ٣(من المادة ) رابعا(األولى والثانية  من مدة اإليجار وفقا إلحكام البند 

   .٢٠١٣لسنة ) ٢٤(القانون رقم 

  . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية -٢- المادة 

  

     دسالمهن                                                                  
  دان اللهيبيفالح حسن زي                                                             

  ةوزير الزراع                                                             
                                                                                                                                   



                                                                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٥/١٢/٢٠١٧                         )١٠ (             ٤٤٧٤  العددالوقائع العراقية ـ

  

  بيـانـات   

  

  بيان
  ٢٠١٧لسنة ) ٤(رقم 

  

 ١٩٧٨ لسنة ٨٥أوًال من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم /    استنادا الى المادة التاسعة
  . تقرر 
 ةقاضي االستئناف رئيسًا للجنة االعتراضي) / عامر موسى محمد حسين(تسمية القاضي  .١

 محمد علي مهدي صالح لتقدير قيمة العقار ومنافعه في محافظة آربالء بدًال من السيد
  . إلحالته على التقاعد 

 . ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .٢

  
  

  حيدر العبادي .د                                                              
 وآالة/ةوزير المالي                                                              
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