
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٦٢    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ) صادر عن وزارة المالية .  ٢٠١٩) لسنة ٦قرار كمركي رقم 

 ) وقياساتها تحديد ازياء واشكال رتب صنوف قوى االمن الداخلي  ٢٠١٩) لسنة ٤تعليمات رقم

 وشاراتها وعالماتها . 

 ) صادر عن ديوان  ٢٠١٩) لسنة ٨بيان تصحيح االخطاء المطبعية في قانون المرور رقم           

 رئاسة الجمهورية . 

  صادر عن وزارة العدل . ٢٠١٩) لسنة ٤١رقم (بيان 

 ) صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار .  ٢٠١٩) لسنة ١٥) و(١٤) و(٨بيانات رقم 

  . بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ون الستو يةدحاالة السن م  ٢٠١٩ الثانيتشرين  ١١ / هـ ١٤٤١  ربيع االول ١٤   ٤٥٦٢ العدد                      

٤٥٦٢١٤١٤٤١١١٢٠١٩  

 



              الفهرس                             
  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قرارات   

  الغاء المكتب الكمركي (مكتب كمرك مجنون) و  ٦

     ) ٢(مكتب كمرك غرب القرنة/

١  

     تعليمات   

  تحديد ازياء واشكال رتب صنوف قوى االمن الداخلي وقياساتها   ٤

   وشاراتها وعالماتها 

٢  

    بيانات   

  ١٨   ٢٠١٩) لسنة ٨تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في قانون المرور رقم (  -

  ٢٠  تشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في الحلة  ٤١

  ٢١  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار   ٨

  ٢٢  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ١٤

  ٢٣  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ١٥

  ٢٤  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٩٥

  ٢٤  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٩٦

  ٢٥  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٩٧

  ٢٦  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٥٩٨

  ٢٦  للتقييس والسيطرة النوعيةصادر عن الجهاز المركزي   ١٥٩٩

  ٢٧  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٠

  ٢٧  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠١

  ٢٨  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٢

  ٢٨  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٣

  ٢٩  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٤

  ٢٩  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٥

  ٣٠  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٦

  ٣٠  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٠٧

  ٣١  للتقييس والسيطرة النوعية صادر عن الجهاز المركزي  ١٦٠٨

  ٣١  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٠

  ٣٢  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١١

  ٣٢  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٢

  ٣٣  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٣



              الفهرس                             
  ٣٣  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٤

  ٣٤  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٥

  ٣٥  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٦

  ٣٥  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦١٩

  ٣٦  المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةصادر عن الجهاز   ١٦٢٠

  ٣٦  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٢١

  ٣٧  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٢٢

  ٣٧  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٢٣

 



  مرا
  

 

 قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٦قرار كمركي رقم (
  

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

   -على الصالحية المخولة لنا اصدرنا القرار اآلتي :
  

) ٢مجنون) المنشأ بموجب القرار الكمركي  رقم (يلغى المكتب الكمركي (مكتب كمرك أوًال: 

  . ٢٣/٤/٢٠١٢المؤرخ  ٤٢٣٦ريدة الوقائع العراقية بالعدد المنشور في ج ٢٠١٢لسنة 
  

       ) المنشأ بموجب القرار الكمركي ٢يلغى المكتب الكمركي (مكتب كمرك غرب القرنة/ثانيًا: 

المؤرخ  ٤٢٥١المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  ٢٠١٢) لسنة ٥رقم (

٢٤/٩/٢٠١٢  .  
  

  ثالثًا: ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

  

  
  

  فؤاد حسين

  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

  وزير المالية



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

     

) ٢) من نظام صنوف قوى االمن الداخلي رقم (٤استنادا الى احكام البند (ثانيًا) من المادة (  

  .٢٠١٢لسنة 

  أصدرنا التعليمات االتية :

  ٢٠١٩) لسنة ٤رقم (

  تعليمات
  

قوى االمن الداخلي وقياساتها وشاراتها تحديد أزياء وأشكال رتب صنوف 

  وعالماتها
  

) الملحق ١تكون ازياء رتب صنوف قوى االمن الداخلي وعالماتها وفقاً للجدول رقم ( -١-المادة 

  بهذه التعليمات.

تكون اشكال وقياسات رتب صنوف قوى االمن الداخلي وشاراتها وفقًا للجدول رقم  -٢-المادة 

  التعليمات.) الملحق بهذه ٢(

تكون ازياء صنوف قوى االمن الداخلي في االحتفاالت الرسمية بزة تتكون من  -٣-المادة 

  -مايأتي :

سروال نيلي وسترة نيلي وقميص ازرق مع رباط اسود مع قاردون فضي يحمل  :أوال

َتريَشتين ٌفضيتَين تثبت كل منهما على قطعة قماش (بنيقة) ذات لون اسود مثبت 

  عليها مايأتي :

 ملم) اربعين مليمتر للضابط برتبة فريق أو لواء.٤٠سعفة فضية اللون بطول (أ. 

مل) ثمانية مليمتر  ٨لون يعلوه زر بقياس (شريط مجدول من القصب فضي الب. 

 للضابط برتبة (عميد).

ملم) ثمانية مليمتر ٨شريط مجدول من الحرير فضي اللون يعلوه زر بقياس (جـ. 

  للضابط برتبة (عقيد).

 

تكون الكاسكيتة باللون النيلي تحمل شعار جمهورية العراق ذات واقية باللون  -ثانيًا

من القصب باللون الفضي للضابط برتبة (عميد)  االسود ويطرز عليها صفين



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

وبدون تطريز  ،وغصن زيتون واحد للضابط برتبة (عقيد ومقدم)  ،فما فوق 

  . للضابط برتبة (رائد) فما دون
  

  ير االحتفاالت الرسمية وفقا لما يأتي :يكون غطاء الرأس في غ -٤-المادة 

غطاء الرأس الرسمي لرجل يرية سوداء مثبت عليها شعار الشرطة وتعد ب -أوال

  الشرطة.

وتعد غطاء الرأس الرسمي  ،بيرية حمراء مثبت عليها شعار الشرطة  -ثانيًا

للتشكيالت المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون االستخبارات والتحقيقات االتحادية 

  ومديرية امن وسالمة الوزارة و فرقة التدخل السريع.

ر جمهورية العراق وتعد غطاء الرأس الرسمي كاسكيتة نيلية اللون تحمل شعا -ثالثًا

  لمديرية المرور.

  يكون زي طالب كلية الشرطة ومعاهد قوى االمن الداخلي وفقًا لما يأتي : :أوال -٥-المادة 

بزة عرضات صيفية ذات لون صحراوي مرقط ونطاق اسود مع بيرية سوداء أ. 

 وحذاء اسود ذي ساق طويل.

خاكي غامق (قهوائي) مرقط ونطاق اسود بزة عرضات شتوية ذات لون ب. 

 مع بيرية سوداء وحذاء اسود ذي ساق طويل.

ص ابيض بزة داخلية صيفية وتتكون من سروال ذي لون خاكي فاتح وقميجـ. 

قدمين مع بيرية سوداء وحذاء اسود ذي نصف كم مع اشرطة حمراء لل

 قيطان.

ص سمائي بكم كامل بزة داخلية شتوية وتتكون من سروال نيلي اللون وقميد. 

 مع بلوز جيرسي نيلي ورباط عنق اسود وحذاء اسود ذي قيطان .

هـ. بزة نزول وتتكون من سروال نيلي اللون مع سترة نيلية ذات ازرار فضية 

تحمل شعار جمهورية العراق وقميص ازرق مع رباط اسود مع قاردون 

سم)  ٦٠(فضي منفرد الشاهول ومهماز (عصا التبختر) اسود اللون بطول 

ستين سنتيمتر ذي أَكرة فضية مع كاسكيتة نيلية تحمل شعار جمهورية 

  العراق مع حذاء اسود ذي ساق قصير.

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

) من هذه توضع فوق الجيب االيمن للبزات المنصوص عليها في البند (اوال :ثانيًا

بت المادة قطعة تعريف معدنية ذات لون فضي ومؤطرة باللون الذهبي ويث

  ب اليه.االسود اسم الطالب واسم الكلية اوالمعهد الذي ينتسعليها باللون 
  

تكون البزة الرسمية لرجل الشرطة عند ممارسته لمهام ادارية او مكتبية ذات : والأ -٦-المادة 

ويكون زيه عند  ،لون خاكي صيفًا وخاكي غامق شتاًء مع حذاء ونطاق اسود 

شكيل التابع له والمحدد تكليفه بالواجبات الرسمية حسب اختصاص ومهام الت

  ) الملحق بهذه التعليمات.١في الجدول رقم (
  

تكون بزة رجل الشرطة من العاملين في الدوائر الرقابية (مكتب المفتش العام : ثانيًا

مديرية امن العاملين (االفراد) ) هو الزي المقرر لتلك الدوائر والمحدد في  ،

  ) الملحق بهذه التعليمات.١الجدول رقم (

تكون البزة الرسمية للمرأة من الضباط أو المراتب في قوى االمن الداخلي : ثالثًا

وهو الزي المقرر بموجب احكام هذه التعليمات وحسب التشكيل الذي تعمل 

وارتداء الحجاب على  ،ولها ارتداء التنورة او الجبة بدال عن السروال  ،فيه 

  ي جميع االحوال.ان تضع غطاء الرأس فوقه مع مراعاة االحتشام ف

والمراكز  ن زي رجل الشرطة من العاملين في حماية المستشفياتيكو :رابعًا

  والعيادات الطبية الحكومية ذا لون نيلي وبيرية سوداء وحذاء اسود ذي قيطان.
  

تكون رتبة رجل الشرطة في قوى االمن الداخلي باللون االبيض وتثبت على قاعدة  -٧-المادة 

ه مع مراعاة شكل رتبتي (مفوض) من الدرجة الثامنة و(شرطي) من لون البزة نفس

  ) الملحق بهذه التعليمات.٢المنصوص عليهما في الجدول رقم (
  

  يكون تحديد موعد ارتداء الزي الصيفي والشتوي بقرار من وزير الداخلية. -٨-المادة 
  

  
  

  

  
  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

االمن الداخلي وقياساتها تب صنوف قوى رتلغى تعليمات تحديد ازياء واشكال  -٩-المادة 

  .٢٠١٤) لسنة ٧وشاراتها وعالماتها رقم (
  

  نفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ت -١٠-المادة 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د. ياسين طاهر الياسري

  يةر الداخلوزيـ

 



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  

  )١(جدول رقم 

  رتب صنوف قوى االمن الداخلي وعالماتهاأزياء 

اسم الدائرة أو   ت
  المديرية

  العالمات  الزي الشتوي  الزي الصيفي

١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بدلة مدنية باللون االسود . ١  مقر وزارة الداخلية

 او النيلي بدرجتيه للضباط.

بدلة مدنية باللون . ٢

الرصاصي او الجوزي 

 للمنتسبين .

المتكونة من التنورة البدلة . ٣

أو البنطلون مع سترة او 

كوستم او الجبة من اللون 

النيلي او االسود للمرأة من 

 الضابطات.

بدلة تتكون من التنورة او . ٤

البنطلون مع سترة او 

كوستم او الجبة من اللون 

الرصاصي او الجوزي 

  للمنتسبات.

بدلة مدنية . ١

باللون االسود او 

النيلي بدرجتيه 

 ط.للضبا

بدلة مدنية . ٢

باللون الرصاصي 

او الجوزي 

 للمنتسبين.

البدلة المتكونة . ٣

من التنورة او 

البنطلون مع 

سترة او كوستم 

او الجبة من 

اللون النيلي او 

االسود للمرأة من 

 الضابطات.

بدلة تتكون من . ٤

التنورة او 

البنطلون مع 

سترة أو كوستم  

او الجبة من 

اللون الرصاصي 

الجوزي او 

  للمنتسبات.

قطعة معدنية مثبت 

 ،عليها (الرتبة 

المديرية)  ،االسم 

باللون االبيض 

والمؤطرة بالذهبي 

والكتابة باللون 

االسود وتوضع 

فوق اعلى الجهة 

اليمنى للبدلة او 

  البزة.



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

 مقر وكاالت  ٢

الوزارة والدوائر 

 المرتبطة بها ،

ومديريات الشرطة 

في بغداد 

 والمحافظات عدا ما

منصوص عليه في 

  هذا الجدول.

البزة ذات اللون الخاكي 

والحذاء االسود ذو القيطان 

والنطاق االسود مع قاردون 

  اسود وزيتوني.

البزة ذات اللون 

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود ذو 

القيطان والنطاق 

االسود مع قاردون 

  اسود وزيتوني.

  

  

افوج حماية وكالة   ٣

الوزارة لشؤون 

االستخبارات 

والتحقيقات 

االتحادية 

والتشكيالت 

  المرتبطة بها.

البزة المرقطة التي يغلب عليها 

اللون االخضر والحذاء االسود 

ذو القيطان والنطاق االسود 

  والقاردون االحمر.

البزة المرقطة التي 

يغلب عليها اللون 

خضر والحذاء اال

االسود ذو القيطان  

و النطاق االسود 

  االحمر.والقاردون 

  

مديرية االحوال   ٤

المدنية والجوازات 

  واالقامة

البزة ذات اللون الخاكي 

والحذاء االسود ذو القيطان 

والنطاق االسود مع قاردون 

  ابيض وأسود.

البزة ذات اللون 

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود 

والنطاق االسود مع 

قاردون ابيض 

  واسود.

فرقة التدخل   ٥

  السريع

 ،اللون الصحراويالبزة ذات 

المرقطة باللون االخضر الفاتح 

والجوزي (الضفدعي) مع 

حذاء ساق طويل صحراوي 

ونطاق صحراوي مع قاردون 

  احمر واسود.

البزة ذات اللون 

الصحراوي المرقطة 

باللون االخضر 

الفاتح والجوزي 

(الضفدعي) مع 

حذاء ساق طويل 

صحراوي ونطاق 

صحراوي مع 

  قاردون احمر واسود



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

المكلفون بحماية   ٦

جميع مسؤولي 

وزارة الداخلية 

وحمايات الدوائر 

وحرس باب النظام 

ولتشكيالت الوزارة 

  كافة.

 ،البزة ذات اللون الصحراوي 

المرقطة باللون االخضر الفاتح 

والجوزي (الضفدعي) مع 

حذاء اسود ساق طويل ونطاق 

  اسود.

البزة ذات اللون 

الصحراوي المرقطة 

باللون االخضر 

فاتح والجوزي ال

(الضفدعي) مع 

حذاء ساق طويل 

  اسود ونطاق اسود.

سرية المهمات   ٧

الخاصة (سوات) 

المرتبطة بوكالة 

الوزارة لشؤون 

  الشرطة.

البزة المرقطة الغالب عليها 

اللون الخاكي وحذاء ساق 

طويل اسود ونطاق نسيجي 

اسود ودرع واقي وخوذة مع 

  قاردون اخضر واصفر.

الغالب البزة المرقطة 

عليها اللون الخاكي 

وحذاء ساق طويل 

اسود ونطاق نسيجي 

اسود ودرع واقي 

وخوذة مع قاردون 

  اخضر واصفر.

  
مديرية شؤون   ٨

  افواج الطوارىء

البزة المرقطة الغالب عليها 

اللون الخاكي وحذاء اسود ذو 

القيطان ونطاق نسيجي لون 

  خاكي.

البزة المرقطة الغالب 

 عليها اللون الخاكي

وحذاء اسود ذو 

القيطان ونطاق 

  نسيجي لون خاكي

  

مديرية ادارة   ٩

وتدريب الكالب 

  البوليسية

البزة ذات اللون الخاكي . ١

والحذاء االسود ذو القيطان 

 مع نطاق نسيجي اسود.

  

  

بزة العمل ذات اللون  . ٢

  االصفر خافت (صحرواي).

البزة ذات اللون . ١

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود ذو 

القيطان مع نطاق 

 نسيجي اسود.

بزة العمل ذات . ٢

اللون الزيتوني 

الداكن المكون من 

قطعتين قميص او 

  تيشيرت + بنطلون.



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

مديرية مكافحة   ١٠

  المتفجرات

البزة ذات اللون الخاكي . ١

والحذاء االسود ذو القيطان 

 مع نطاق نسيجي اسود.

بزة العمل الخاصة . ٢

  الجنائية.بالخبراء او االدلة 

البزة ذات اللون . ١

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود ذو 

القيطان مع نطاق 

 نسيجي اسود.

بزة العمل الخاصة . ٢

بخبراء المتفجرات 

  او االدلة الجنائية.

مديري االدلة   ١١

  الجنائية

مديرية امن   ١٢

  وسالمة الوزارة

بدلة مرقطة باللون االخضر 

واالسود والجوزي مع حذاء 

اسود ساق طويل مع نطاق 

نسيجي اسود اللون مع 

قاردون احمر واسود مع بدلة 

باللون االسود وقاردون احمر 

داكن للعاملين في سرية قوة 

  المهمات الخاصة (سوات).

بدلة مرقطة باللون 

االخضر واالسود 

والجوزي مع حذاء 

ساق طويل اسود مع 

نطاق نسيجي اسود 

اللون مع قاردون 

اللون احمر مع بدلة ب

االسود وقاردون 

احمر داكن للعاملين 

في سرية قوة 

المهمات الخاصة 

  (سوات).
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

البزة المرقطة التي يغلب   مديرية امن االفراد  ١٣

عليها اللون االخضر 

والحذاء االسود ذو 

القيطان والنطاق االسود 

  مع قاردون احمر.

البزة المرقطة التي يغلب 

عليها اللون االخضر 

والحذاء االسود ذو 

القيطان والنطاق االسود 

  مع قاردون احمر.

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

سرية االنضباط   ١٤

  والواجبات

البزة الزيتوني وحذاء 

اسود ذو ساق طويل ذو 

القيطان والنطاق االسود 

مع قاردون اسود للضباط 

  واحمر واسود للمنتسبين

البزة النيلي وحذاء اسود 

ذو ساق طويل ذو القيطان 

مع والنطاق االسود 

قاردون اسود للضباط 

  واحمر واسود للمنتسبين.

مديرية الدفاع   ١٥

  المدني

البزة النيلي والمتكونه من 

القميص النيلي مع 

بنطلون نيلي والحذاء 

االسود ذو القيطان وبزة 

االطفاء زرقاء اللون 

للواجبات مع قاردون 

  ابيض واحمر.

البزة النيلي والمتكونة من 

القميص النيلي مع 

بنطلون نيلي والحذاء 

االسود ذو القيطان وبزة 

االطفاء زرقاء اللون 

للواجبات مع قاردون 

  ابيض واحمر.

قميص ابيض مع بنطلون   مديرية المرور  ١٦

نيلي وحذاء اسود ذو 

القيطان مع قاردون ابيض 

  وازرق.

قميص ابيض مع بنطلون 

نيلي مع سترة نيلي مع 

ربطة عنق اسود وحذاء 

القيطان مع اسود ذو 

  قاردون ابيض وازرق.

 افوج الطوارىء. ١  ١٧

لواء القوة . ٢

الضاربة  المرتبطة 

بمديرية شرطة 

  الطاقة

البزة ذات اللون . ١

االرزق المرقطة ذو 

الرسوم الهندسية 

(حاسبة) الفواج 

الطوارىء وحذاء 

اسود ساق طويل 

 ونطاق اسود.

البزة السوداء للواء . ٢

القوة الضاربة وحذاء 

اسود ساق طويل 

  ونطاق اسود.

البزة ذات اللون . ١

االزرق المرقطة ذو 

الرسوم الهندسية 

(حاسبة) الفواج 

الطوارىء وحذاء 

اسود ساق طويل 

 ونطاق اسود.

البزة السوداء للواء . ٢

القوة الضاربة وحذاء 

اسود ساق طويل 

  ونطاق اسود.

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

قيادة قوات   ١٨

  الحدود

البزة ذات اللون الخاكي 

طة مع قاردون ابيض المرق

وخاكي وحذاء صحراوي 

  ذو ساق طويل.

البزة ذات اللون 

الخاكي المرقطة مع 

قاردون ابيض وخاكي 

وحذاء صحراوي ذو 

  ساق طويل.

الصق خاكي في . ١

الذراع االيمن يمثل 

شعار قيادة قوات 

 الحدود يتضمن في

الجهة اليمنى منه 

بندقية + سعفة، 

والجهة اليسرى منه 

، سيف + سعفة 

يتوسطهما من 

االعلى العلم العراقي 

ومن االسفل عنوان 

قيادة قوات الحدود 

 على شكل هالل.

الصق دائري خاكي . ٢

في الذراع االيسر 

فيه خارطة العراق 

باللون االخضر مع 

عبارة وزارة 

الداخلية فوق الدائرة 

على شكل هالل 

وعبارة قيادة قوات 

الحدود اسفل الدائرة 

على شكل هالل 

 .ايضًا

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

مديرية طيران   ١٩

  الداخلية

البزة ذات اللون الخاكي 

والحذاء االسود ذو 

  القيطان والنطاق االسود.

البزة ذات اللون 

الخاكي الغامق والحذاء 

االسود والنطاق 

  االسود.

جنح الطيران فوق . ١

الجيب العلوي االيسر 

 للضابط الطيار.

بقية الضباط . ٢

 والمنتسبين علم

العراق فوق الجيب 

العلوي االيسر 

ويكتب  االسم الكامل 

للمنتسبين ويضع 

فوق الجيب العلوي 

  االيمن.

باج يمثل شعار . ٣

المديرية يوضع على 

الذراع االيمن 

للضباط والمنتسبين 

  كافة.



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

قيادة قوات   ٢٠

  الشرطة االتحادية

البزة ذات اللون 

االرزق المرقطة بشكل 

هندسي وبثالث درجات 

(ازرق فاتح ومتوسط 

وغامق) مع نطاق 

نسيجي اسود مع حذاء 

اسود ذو ساق طويل 

  مع قاردون احمر.

البزة ذات اللون االرزق 

المرقطة بشكل هندسي 

وبثالث درجات (ارزق 

فاتح ومتوسط وغامق) 

مع نطاق نسيجي اسود 

مع حذاء اسود  ذو 

ساق طويل مع قاردون 

  احمر.

يلصق فوق الجيب 

االيمن للصدر عالمة 

ية الشرطة االتحاد

ويلصق فوق الجيب 

االيسر عالمة العلم 

العراقي ويلصق فوق 

غطاء الجيب االيمن 

وااليسر للذراع لتثبيت 

الشعار الهاللي الذي 

يحمل االية القرأنية (يا 

أيها الذين أمنوا ان 

تنصروا اهللا ينصركم 

ويثبت اقدامكم) واسفل 

الشعار الهاللي يكتب فيه 

من االعلى (وزارة 

السفل الداخلية) ومن ا

(قيادة قوات الشرطة 

ويتوسطهما  االتحادية)

العلم العراقي على شكل 

دائرة وفي المنتصف 

الجمهوري امامه  النسر

سيف يمتد من االسفل 

الى االعلى وتكون 

الشعارات ذات اللون 

النيلي الغامق المطرز 

  باللون االصفر.

  
  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

مديرية   ٢١

الصيانة 

  والخدمات

البزة ذات اللون الخاكي . ١

والحذاء االسود ذو القيطان 

والنطاق االسود مع قاردون 

 اسود وزيتوني.

زي المهندسين يكون البزة . ٢

الرسمية باللون 

(الرصاصي او االزرق) او 

سروال اسود وقميص او 

 سترة رصاصي.

زي الفنيين بزة العمل مع . ٣

وخوذة بيضاء يلك اخضر 

ق مع حذاء بوت عمل ازر

  او رصاصي.

لون البزة ذات ال. ١

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود ذو 

القيطان والنطاق 

االسود مع قاردون 

 اسود وزيتوني.

زي المهندسين . ٢

يكون البزة الرسمية 

باللون (الرصاصي 

او االرزق) او 

سروال اسود 

وقميص او سترة 

 رصاصي.

زي الفنيين بزة . ٣

العمل مع يلك اخضر 

وخوذة بيضاء مع 

حذاء بوت عمل 

  رصاصي.أزرق او 

قطعة معدنية مثبت عليها 

المديرية)  ،االسم ،(الرتبة

باللون االبيض والمؤطرة 

بالذهبي والكتابة باللون 

االسود وتوضع فوق 

  الجيب االيمن للبدلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

مديرية   ٢٢

االشغال 

  الهندسية

البزة ذات اللون الخاكي . ١

والحذاء االسود ذو القيطان 

مع  والنطاق االسود

 قاردون اسود وزيتوني.

زي المهندسين يكون . ٢

البزة الرسمية مع صدرية 

اصفر فسفوري مع خوذة 

  بيضاء .

زي الفنيين بزة العمل مع . ٣

يلك برتقالي فسفوري 

  وخوذة صفراء.

البزة ذات اللون . ١

الخاكي الغامق 

والحذاء االسود ذو 

القيطان والنطاق 

االسود مع قاردون 

 اسود وزيتوني.

زي المهندسين . ٢

يكون البزة الرسمية 

مع صدرية اصفر 

فسفوري مع خوذة 

 بيضاء .

زي الفنيين بزة . ٣

العمل مع يلك برتقالي 

فسفوري وخوذة 

  صفراء.

قطعة معدنية مثبت عليها 

المديرية)  ،االسم ،(الرتبة

باللون االبيض والمؤطرة 

بالذهبي والكتابة باللون 

االسود وتوضع فوق 

  الجيب االيمن للبدلة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  )٢جدول رقم (

  اشكال وقياسات رتب صنوف قوى االمن الداخلي وشاراتها

  الشارة  الرتبة  ت

جمة سيفان متقاطعان يعلوهما شعار جمهورية العراق ويتوسطهما ن  فريق  ١

  خماسية واحدة

  سيفان متقاطعان يعلوهما شعار جمهورية العراق  لواء  ٢

ثالث نجمات خماسية بشكل مثلث قاعدته في حافة الكتف يعلوها شعار   عميد  ٣

  جمهورية العراق

  نجمتان خماسيتان يعلوهما شعار جمهورية العراق  عقيد  ٤

  نجمة خماسية يعلوها شعار جمهورية العراق  مقدم  ٥

  شعار جمهورية العراق  رائد  ٦

  ثالث نجمات خماسية  نقيب  ٧

  نجمتان خماسيتان  مالزم اول  ٨

  نجمة خماسية واحدة  مالزم  ٩
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                   ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  الشارة  الرتبة  ت

  شعار جمهورية العراق يثبت على قطعة سوداء (البنيقة)  مفوض درجة اولى  ١

قطعة سوداء ثالث نجمات خماسية وخط معدني تثبت على   مفوض درجة ثانية  ٢

  (البنيقة)

  ثالث نجمات خماسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)  مفوض درجة ثالثة  ٣

  نجمتان خماسيتان وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنقية)  مفوض درجة رابعة  ٤

  نجمتان خماسيتان تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)  مفوض درجة خامسة  ٥

  واحدة خماسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)نجمة   مفوض درجة سادسة  ٦

  نجمة واحدة خماسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)  مفوض درجة سابعة  ٧

  قطعة سوداء (البنيقة)  مفوض درجة ثامنة  ٨

  اربعة اشرطة  رئيس عرفاء  ٩

  ثالثة اشرطة  عريف  ١٠

  شريطان  نائب عريف  ١١

  شريط واحد  شرطي اول  ١٢

  قطعة سوداء مثبتة على الكتف  شرطي  ١٣

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  بيان
  

استنادًا الى الصالحيات المخولة الينا بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم    

   -اصدرنا البيان اآلتي : ١٩٧٧) لسنة ٧٨(
  

المنشور في جريدة الوقائع  ٢٠١٩) لسنة ٨أوًال: تصحح األخطاء المطبعية الواردة في قانون المرور رقم (

   -وتقرأ كاآلتي : ٥/٨/٢٠١٩) في ٤٥٥٠العراقية بالعدد (
  

  إجازة السوق ...) .  نفاذةأوًال) : (تكون مدة /٢٣. المادة (١

  إجازة السوق ...) .  نفاذوالصحيح هو (تكون مدة 

  المرور حجز المركبة ...) .  لضباطسادسًا) : (/٢٨المادة ( .٢

  المرور حجز المركبة ...) .  لضابطوالصحيح هو (

  والذين لم يرتكبوا مخالفة ...) .  الممرورثانيًا) : (بقواعد /٤٥. المادة (٣

  والذين لم يرتكبوا مخالفة ...) .  المروروالصحيح هو (بقواعد 
  

  ) المرفق طيًا بدًال من الجدول المنشور في عدد الجريدة الرسمية المذكور انفًا . ١ثانيًا: اعتماد الجدول رقم (
  

  : ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية . ثالثًا

  

  

  نصير عايف العاني

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

٢٠/١٠/٢٠١٩  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                                                                                                    ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩                                                                      

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  )٢٠١٩لسنة  ٤١بيان رقم (
 

) في ٨/١/٩/٢٠١٩/١٠٤٥٤بناًء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم (   

) ٣٣ثانيًا وسادسًا) من قانون الكتاب العدول رقم (/٥واستنادًا ألحكام المادة ( ٢/١٠/٢٠١٩

، وبالنظر للزخم الحاصل في دائرة الكاتب العدل الصباحي في الحلة ولمقتضيات  ١٩٩٨لسنة 

   -، تقرر ما يأتي : المصلحة العامة
  

  أوًال: تشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في الحلة . 
  

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

  

  

  فاروق أمين الشواني 

  عدل وزير ال

١٦/١٠/٢٠١٩  

 

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ٨بيان رقم (
 

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

 الموقع أدناه في محافظة االنبار من المواقع التراثية.

  

  اسم الموقع

  

  المحافظة  القضاء  القرية  المقاطعة  القطعة 

النواعير ومن ضمنها 

  ناعور         (آل رديعان)

  الترية والقسية /١٥  ٦٨

  

  االنبار   هيت  الترية

  

  

  د. عبد االمير الحمداني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة  ١٤بيان رقم (
  

  ٢٠٠٢لسنة  ٥٥استنادا الى احكام البند ثامنًا من المادة الرابعة من قانون االثار والتراث رقم    

 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .

  

  

  د. عبد االمير الحمداني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار

  نوع المبنى  ت

  

  الموقع

  بناية تراثية  ١

  (كلية الفنون الجميلة )

  ٣٠١بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة 

  ١٩دار /٤زقاق/٣٠١بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٢

  ٣دار /١٢زقاق  /٣٠١بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٣

  ٢٢دار /١١زقاق/٣٠١بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٤

  ١٠دار /١٠زقاق/٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٥

  ٣دار /١٠زقاق/٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٦

  ٢٧دار /١٠زقاق/٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٧

  ٢١دار /١٠زقاق/٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ٨

  ٤١دار /١٠/زقاق ٣٠٢بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة   مبنى تراثي  ٩

  ٤٢دار  /١٠زقاق/٣٠٢الوزيرية / محلة بغداد / الرصافة /   مبنى تراثي  ١٠

  ٢١دار /١٠زقاق١٣شارع /٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ١١

  ٢٤دار /١٣شارع /٣٠٢بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة   مبنى تراثي  ١٢

  ٢٢دار /١٣شارع /٣٠٢بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة   مبنى تراثي  ١٣

  ١٣دار /٦٦زقاق /٣٠٢بغداد / الرصافة / حي المغرب / محلة   تراثيمبنى   ١٤

  ٢٣دار  /١٣شارع  ١٢زقاق /٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة   مبنى تراثي  ١٥

بناية تراثية (كلية الفنون الجميلة )   ١٦

  (قسم الفنون المسرحية )

  ٢٧دار  /١٣شارع  /٣٠٢بغداد / الرصافة / الوزيرية / محلة 



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  ٢٠١٩) لسنة ١٥بيان رقم (
 

قررنا اعتبار  ٢٠٠٢لسنة  ٥٥من المادة الخامسة من قانون اآلثار والتراث رقم  استنادا الى أحكام البند اوًال   

 المواقع أدناه في محافظة بابل من المواقع االثرية.

  

  

  

  د. عبد االمير الحمداني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار

 

  

  اسم الموقع  ت

  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  المقاطعة  القطعة

  بابل  المسيب  االسكندرية  مويلحة  مويلحة/١٠  ٤  تل جبار واوي  ١

 بابل  المسيب  االسكندرية  بني سعد  الجفجافة/١١  ٨  تل حجي عباس  ٢

تلول وعراكيب   ٣

  محرم

 بابل  المسيب  االسكندرية  الطاهرية  محرم/١٦  ١٤

 بابل  المسيب  االسكندرية  مويلحة  مويلحة /١٠  ١٢  تل ابو تراب  ٤

 بابل  المسيب  االسكندرية  الجيالوية  الجيالوية/١٧  ٢٢  تل شريب  ٥

 بابل  المسيب  االسكندرية  بني سعد  الجفجافة/١١  ٤  تل عواد  ٦

 بابل  المسيب  االسكندرية  ابو الجاسم  النازوز/١٨  ٢١  تل خضر الواوي  ٧

 بابل  المسيب  االسكندرية  العصرية  مويلحة/١٠  ٨  تل حسن حريفش  ٨

 بابل  المسيب  االسكندرية  ابو الجاسم  مويلحة/١٠  ١٤  ١تل محرم  ٩

 بابل  المسيب  االسكندرية  ابو الجاسم  محرم/١٦  ١٤  ٢تل محرم   ١٠



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

 )  ١٥٩٥بيان رقـــم (  
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

الخاصـــة  )١٩٣٧يعــلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث االول) للمواصفة القياســـية العراقيـــة رقـــم بـ(  -١

) في ٣٥٦٤بـ( مياه الشرب المعبأة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد بـ (

نحاء جمهورية العراق االلتزام ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أ ٢٢/٥/١٩٩٥

  الجهاز لهذا الغرض . يرغب الحصول على نسخة مراجعة بها وعلى من

  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . -٢ 

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

 )  ١٥٩٦بيان رقـــم (  
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

 . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصـــة بـ( مواد ١٦٩٣( التحديث االول) للمواصفة القياســـية العراقيـــة رقم( يعلن الجهاز عن اعتمـــاد -١

في الطبقات السطحية واالساس وماتحت االساس) والتي سبق وان نشرت في الركام المستخدم  –التربة 

) بعنوان ( مواد التربة و الركام المستخدم في ١٣/٤/١٩٩٢) في ٣٤٠١جريدة الوقائع العراقية العدد ( 

الطبقات السطحية واالساس وماتحت االساس) مواد التربة والركام المستخدم في الطبقات السطحية  ، فعلى 

من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب  كافة

  الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  )  ١٥٩٧بيان رقم (  
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

افة من يعنيهم تطبيق يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى ك

ن يرغب الحصول على هذه المواصفات االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى م

  نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

  

  ين علي داودد. حس

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت

١  

  
  

  

٢  

  

  

٣  

  

  

منظومة االنابيب اللدائنية انابيب البولي 

  بروييليين لنقل الماء الحار والبارد 

  الجزء االول _ عام

  

منظومة االنابيب اللدائنية لنقل الماء الحار 

  البولي بروبيلينوالبارد الجزء الثاني _ انابيب 

  

منظومة االنابيب اللدائنية لنقل الماء الحار 

والبارد الجزء الثالث _ وصالت البولي 

  بروبيلين

٥٠٧٥/١  

  

  

  

٥٠٧٥/٢  

  

  

٥٠٧٥/٣  

  

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

تاريخ النشر بعد ثالثة اشهر من 

  في الجريدة الرسمية

 

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

 )  ١٥٩٨بيان رقـــم (  
  

تقييس والسيطرة استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي لل

   ٠  ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

الخاصة بـ( الغزل  )١٠٥١العراقيــــة رقم (لقياسية يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث الثاني ) للمواصفة ا -١

) في ٣٣٣٦والنسيج _ البطانيات المنسوجة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العـــدد (

بعنوان ( الغزل والنسيج _ البطانيات الصوفية والمخلوطة المنسوجة ) ، فعلى كافة من  ٣/١٢/١٩٩٠

في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة 

  .على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .   -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

 

 )١٥٩٩بيان رقـــم (
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

ـ ( االسمدة  ٢٢٩٤  يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث االول) للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم( -١ ) الخاصة ب

فعلى كافــة  ) ٣٠/٤/٢٠١٢في ( )٤٢٣٧في جريدة الوقائع العراقية العدد ( السائلة) والتي سبق وان نشرت

من يعنيهم تطبيق المواصفـة المذكورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب 

  .الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  الجريدة الرسمية .هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في  ينفذ -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

 



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

 )١٦٠٠بيان رقـــم (
 

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ (الغزل  ١٢٣٥  (القياسية العراقيـــة رقميعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الثاني) للمواصفة  -١

  )٣٩٣٠اليشماغ  ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (  –غطاء الرأس -والنسيج 

اليشماغ)، فعلى كافــة من يعنيهم تطبيق المواصفـة المذكورة  –بعنوان ( اغطية الرأس  ١٣/٥/٢٠٠٢في 

الجهاز لهذا  ى نسخة مراجعةفي جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن يرغب الحصول عل

  الغرض .

  لرسمية .  هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة ا ينفذ -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  
  

  ) ١٦٠١بيان رقم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه 

المواصفة االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول على نسخة 

  من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

                                              

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت 

١  

  

  ٥١١٨  منتجات االلبان /لبن الشنينة 

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية 

 



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

 )١٦٠٢بيان رقـــم (
 

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ ١٨٤٧رقم  ( يعلن الجهاز عن اعتماد(التعديل الخامس عشر) للمواصفــة القياسية العراقيــة -١

) فــي ٤٢٤٥( تي سبق وان نشرت في جريدة الوقائـع العراقية العدد( مدة صالحية المواد الغذائية) وال

لعراق االلتزام ا، فعلى كافة مـن يعنيهم تطـبيق المواصفة المذكورة فــي جميع أنحاء جمهورية  ٩/٧/٢٠١٢

  .بها وعلى مـن يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهـاز لهذا الغرض 

  . ١٥/٩/٢٠١٩ اريخينفذ هذا التعديل من ت  -٢

                                                                                                                                                                                                                                                          

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

 

 ) ١٦٠٣بيان رقـــم (
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

  ٠  ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

الخاصة بـ ( التوابل  )٨٥٠عن اعتماد (التحديث االول) للمواصفة القياسية العراقيـــة رقم ( يعلن الجهاز -١

سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد الجاف الكامل والمطحون ) والتي الزنجبيل  –والبهارات 

قطع او المطحون) فعلى بعنوان ( التوابل والبهارات/الزنجبيل الكامل او الم  ١٢/١٢/١٩٨٨ في ) ٣٢٣٢( 

كافــة من يعنيهم تطبيق المواصفـة المذكورة في جميع أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى مـن 

  .يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . ينفذ -٢

  

  د. حسين علي داود

  الجهاز/ وكالة رئيس

  

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  )١٦٠٤بيان رقـــم (
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

للمكاوي  طرق قياس االداء )  الخاصة بـ ( ١١٩يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

يدة الوقائع العراقية الكهربائية لالستعماالت المنزلية واالستعماالت المماثلة) والتي سبق وان نشرت في جر

لى الجهات ) وع ١٦٨. واعتماد متطلب فني هندسية رقم (   ١٩٨٨/  ٥/    ٢٣) في   ٣٢٠٣العدد (   

ن المواصفة القياسية لية لمنتجاتها بدًال عالمنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز العتماد مواصفات معم

  العراقية .

  .٢٠١٩ /٩ /١٥ينفذ ذلك من تاريخ   -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

  )١٦٠٥بيان رقـــم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

)  الخاصة بـ ( طرق قياس اداء خالطات  ٢١٨٥يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

  /١/  ١٤) في   ٣٩١٣سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( الطعام الكهربائية المنزلية) والتي

) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم طلبات الى الجهاز ١٦٨. واعتماد متطلب فني هندسية رقم ( ٢٠٠٢

  العتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدًال عن المواصفة القياسية العراقية .

  . ٩/٢٠١٩ / ١٥ينفذ ذلك من تاريخ  -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  )١٦٠٦بيان رقـــم (
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

طرق قياس اداء غساالت  ()  الخاصة بـ  ٢٢١٠يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

  ٢٥) في  ٣٩٥٨( المالبس الكهربائية المنزلية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد

ديم طلبات الى ) وعلى الجهات المنتجة المحلية تق١٦٨. واعتماد متطلب فني هندسية رقم ( ٢٠٠٢/  ١١ /

  ية لمنتجاتها بدًال عن المواصفة القياسية العراقية .الجهاز العتماد مواصفات معمل

  .  ٢٠١٩/ ٩ /١٥ينفذ ذلك من تاريخ  -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

  )١٦٠٧بيان رقـــم (
  

يطرة استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والس   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤ النوعية رقم

)  الخاصة بـ ( طرق قياس االداء للمدافئ  ٢٢٣٣يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

) في  ٣٩٩٠الكهربائية غير التخزينية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (

المحلية تقديم طلبات ) وعلى الجهات المنتجة ١٦٨. واعتماد متطلب فني هندسية رقم (   ٢٥/١٢/٢٠٠٤

  الى الجهاز العتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدال عن المواصفة القياسية العراقية .    

  . ١٥/٩/٢٠١٩ينفذ ذلك من تاريخ  -٢

  

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  )١٦٠٨بيان رقـــم (
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

رق قياس اداء سخانات ط)  الخاصة بـ ( ٢١٣٥يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم ( -١

) في  ٣٨٢٨ق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (الماء الكهربائية المنزلية) والتي سب

طلبات الى  ) وعلى الجهات المنتجة المحلية تقديم١٦٨. واعتماد متطلب فني هندسية رقم (٢٩/٥/٢٠٠٠

  الجهاز العتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدالعن المواصفة القياسية العراقية .

  . ١٥/٩/٢٠١٩ينفذ ذلك من تاريخ  -٢

  

  حسين علي داود د.

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

  

  )١٦١٠بيان رقـــم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

)  الخاصة بـ ( مبردات    الهواء  ٢٢٢/١يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

المتطلبات الميكانيكية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد  –التبخيرية / الجزء االول 

جهات المنتجة المحلية تقديم ) وعلى ال١٦٥واعتماد متطلب فني هندسية رقم ( ٢٠٠٨ /٢٧/١٠) في ٤٠٩٤(

  طلبات الى الجهاز العتماد مواصفات معملية لمنتجاتها بدًال عن المواصفة القياسية العراقية . 

  .  ١٥/٩/٢٠١٩ينفذ ذلك من تاريخ  -٢

  
  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  
  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  ) ١٦١١بيان رقم (
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

–) الخاصة بـ ( اسطوانات الغاز  ٥٠٤٠/٣يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (  -١

اسطوانات الغاز المركبة والمدعمة كليا وكذلك –ة العادة التعبئة اسطوانات وانابيب الغاز المركبة والقابل

لتر مع بطانة معدنية اوغير معدنية غير مشاركة الحمل ) (معدلة )  ٤٥٠االنابيب التي تصل سعتها لغاية 

) ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفة ISO11119-3والمتبناة عن المواصفة الدولية للتقييس (

في جميع انحاء جمهورية العراق االلتزام بها  وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة 

  مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

            ينفذ ذلك بعد ثالثة اشهر من تاريخ  النشر في الجريدة الرسمية .                                 -٢  

  
  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

 ) ١٦١٢بيان رقـــم (
 

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

ـ ( السمنت ١٧١١القياسية العراقيــــة رقم (يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث االول ) للمواصفة  -١ ) الخاصة ب

                ) في ٣٤١٠وقائع العراقية العدد (الهيدروليكي القابل للتمدد ) والتي سبق وان نشرت في جريدة ال

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق  ١٩٩٢/  ٦/  ١٥

  .ها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض االلتزام ب

  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  .  -٢

  
  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

 )  ١٦١٣بيان رقـــم (  
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ ( سماد  ٥٠٠٩قم (يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة ر -١

)  ٤٤١٣لعدد ( الوقائع العراقية ابي ) والتي سبق وان نشرت في جريدة فوسفات احادي االمونيوم الحبي

ورية العراق ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمه ٢٠١٦/  ٨ /٢٢في 

  .االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  لنشر في الجريدة الرسمية  .ن تاريخ امينفذ هذا التعديل   -٢

   

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

  )١٦١٤بيان رقـــم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

   . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 
 

) الخاصة بـ(فحص السحج (التآكل) بأستعمال ٤١القياسية العراقيـــة رقم (يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة . ١

 ) في٣٠٢٢لوقائـع العراقية العدد (جهاز لوس انجلس) والتي سبق وان نشرت فــــي جريدة ا

٣/١٢/١٩٨٤ .  

  . ٢٩/٩/٢٠١٩ينفذ ذلك من تاريخ   -٢

  
  

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

  )  ١٦١٥بيان رقم (  
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

افة من يعنيهم تطبيق يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى ك

ن يرغب الحصول على اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى م هذه المواصفات االلتزام بها

  نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

                                        

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت

١  

  

٢  

  

٣  

  

٤  

  

٥  

  

٦  

  

  

الطالء المستحلب المضاد -الطالء والوارنيش

  للبكتريا والعفن والمقاوم للفطريات.

  الخضر المنوعة المعلبة.

  

  كبريتات االلمنيوم لالستخدام الصناعي .

  

  الحمص المعلب .

  

  سماد السوبر فوسفات االحادي .

  

السمنت االسفلتي المعدل كيميائيًا المستعمل 

  في التبليط .

٥٠٨٤  

  

٥٠٩٠  

  

٥٠٩١  

  

٥٠٩٥  

  

٥٠٩٩  

  

٥١١٩  

  

  

من تاريخ النشر في الجريدة 

  الرسمية

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

ثة اشهر من تاريخ النشر بعد ثال

  في الجريدة الرسمية

 

  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

 ) ١٦١٦بيان رقـــم (
 

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ ( الغزل ١٢٢٩يعلن الجهازعن اعتماد ( التحديث االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم ( -١

اقمشة البوليستر والبوليستر المخلوط المحاكة على المكائن الدائرية ) والتي سبق وان نشرت  –والنسيج 

بعنوان ( اقمشة  ١٩٨٨/  ١٠ /١٧)  في     ٣٢٢٤في جريدة الوقائــــــــــع العراقيـــــــــــــــــة العدد (  

البوليستر المحاكة على المكائن الدائرية ) ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع 

  .أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة-٢

  

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

 )  ١٦١٩بيان رقـــم (  
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة     

 . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

 –مكابح السيارات  ) الخاصة بـ ( سائل٥٠٧٦ية رقم ( اعتماد المواصفة القياسية العراقيعلن الجهاز عن  -١

) ، فعلى كافة  ISO 4925النوع غير البترولي ) معدلة والمتبناة عـــن المواصفة الدوليــــة للتقــييــس ( 

وعلى من يرغب  من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها

  .الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  ينفذ ذلك بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  .  -٢

   

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٦(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

 )   ١٦٢٠بيان رقـــم (  
  

للتقييس والسيطرة  استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي   

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ ( فرش  ١٦٧٠قم (يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة ر -١

، ١٩٩٢/  ١ /٦) في ٣٣٨٧نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (كنس االرضيات ) والتي سبق وان 

ام بها وعلى من فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتز

  .يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  الجريدة الرسمية .ينفذ هذا التعديل بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في   -٢

   

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

 )   ١٦٢١بيان رقـــم (  
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  . ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ (سماد  ٥٠١٠يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم ( -١

) في ٤٤١٣فوسفات ثنائي االمونيوم الحبيبي) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (

ع أنحاء جمهورية العراق ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جمي٢٠١٦/  ٨ /٢٢

  .االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .  -٢

   

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٧(                  ٤٥٦٢العدد  –الوقائع العراقية  ١١/١١/٢٠١٩           

  

 ) ١٦٢٢بيان رقـــم (
 

تقييس والسيطرة استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي لل

  ٠  ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 

) الخاصة بـ ٢٢٧٠/١١يعلن الجهاز عن اعتماد ( التحديث االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم ( -١

والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع  اغذية الرضع وصغار االطفال) ة /(الحدود المايكروبية في االغذي

بعنوان (الحدود المايكروبية في االغذية/الحدود المايكروبية    ٢٠٠٨ /١٠ /٢٧ ) في٤٠٩٤العراقية العدد (

الغذية الرضع وصغار االطفال ) ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء 

  .ة العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض جمهوري

  ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  .  -٢

  
  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة

  

  

  )١٦٢٣بيان رقم (
  

الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة    

  المعدل. ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

 –) الخاصة بـ (مركبات الطريق ٥٠٧٢يكون تمديد تاريخ نفاذية الزامية المواصفة القياسية العراقية رقم (

 ٣٠/٧/٢٠١٨) في٤٥٠١دد (تقييم المطابقة /شهادات المطابقة ) المنشورة  في جريدة الوقائع العراقية الع

وتم  ١/١١/٢٠١٩، علمًا انه تم سابقا تمديد نفاذية المواصفة لغاية  ١/١١/٢٠١٩بدًال من  ١/٥/٢٠٢٠لغاية 

) في ٤٥٤٦) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم (١الفقرة  ١٥٢٩نشر القرار في بيان تعديل ( البيان 

مواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق االلتزام بها ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق ال ٨/٧/٢٠١٩

  وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

                                              

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز/ وكالة
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