محتويات
العدد
٤٦٠٠

 مرسوم جمهوري رقم ) (٣٩لﺴﻨﺔ . ٢٠٢٠
 بيان صادر عن وزارة الماليﺔ تعيين عضو أصيل وعضو احتياط في المحكمﺔ
))

الكمركيﺔ للمﻨطقﺔ الوسطى رقم ) (٧لﺴﻨﺔ . ٢٠٢٠
((

 بيان صادر عن وزارة الثقافﺔ والﺴياحﺔ واﻵثار رقم ) (٦لﺴﻨﺔ . ٢٠٢٠

العدد  ٢ ٤٦٠٠ربيع اﻻول  ١٤٤٢هـ  ١٩ /تشرين اﻷول  ٢٠٢٠م الﺴﻨﺔ الثاﻧيﺔ والﺴتون
٢ ٤٦٠٠

١٤٤٢

١٩

٢٠٢٠

الفهرس
الرقم

الصفحة

الموضوع
مراسيم جمهورية

٣٩

١

تُعد السيدتان المنتخبتان
)وفاء حسين سلمان الﻼمي و اقبال عدنان حسان اللهيبي(
نائبتين في مجلس النواب للدورة اﻻنتخابية الرابعة  ،ابتداءً من
ادائهما اليمين الدستورية في تاريخ ٢٠٢٠ /٩/١٠

بيانات
٧

بيان صادر عن وزارة المالية ))تعيين عضو أصيل وعضو احتياط
في المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى

٦

٢

((

بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واﻻثار

٣

مرا

مراسيم جمهورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم جمهوري
رقم )(٣٩
استناداً إلى أحكام البند )سابعاً( من المادة ) (٧٣من الدستور والبند )أوﻻً( من المادة ) (٤من
قانون مجلس النواب وتشكيﻼته رقم ) (١٣لﺴنة  ٢٠١٨وبناءً على ما عرضه مجلس النواب .
رسمنا بما هو آتٍ -:
أوﻻً :تُعد الﺴيدتان المنتخبتان المدرج اسماهما في ادناه نائبين في مجلس النواب للدورة
اﻻنتخابية الرابعة  ،ابتداءً من ادائهما اليمين الدستورية في تاريخ . ٢٠٢٠ /٩/١٠
 .١وفاء حﺴين سلمان الﻼمي .
 .٢اقبال عدنان حﺴان اللهيبي .
ثانياً :يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
كـتــب ببغــداد في اليوم التاسع عشر مـن شهـر
المـــوافـــــﻖ لليــــوم

الﺴــادس

ﺻﻔــــر

لﺴنة  ١٤٤٢هجـريــة

مـن شهـر تشرين اﻷول لﺴنة  ٢٠٢٠ميﻼديــة

برهم ﺻالح
رئيس الجمهورية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ١

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان رقم ) (٧لﺴﻨة ٢٠٢٠
استﻨادا الى الصﻼحية المخولة لﻨا بموجب أحكام البﻨد )ثانياً( من المادة ) (٢٤٥من قانون
الكمارك رقم ) (٢٣لﺴﻨة  ١٩٨٤المعدل قررنا ما يأتي -:
أوﻻً :تعيين الﺴيد )عبد الجبار ناجي فرحان( الموظف بعﻨوان )مشاور قانوني أقدم( في الهيئة
العامة للكمارك عضو أصيل في المحكمة الكمركية للمﻨطقة الوسطى بدﻻً من الﺴيد )وليد
خالد محمد سهم( .
ثانياً :تعيين اﻵنﺴة )شيماء فخري رهيف( الموظفة بعﻨوان )مشاور قانوني أقدم( في الهيئة
العامة للكمارك عضو أحتياط في المحكمة الكمركية للمﻨطقة الوسطى .
ثالثاً :تلغى البيانات رقم ) (٢لﺴﻨة  ٢٠١٦و ) (٦لﺴﻨة  ٢٠١٨و ) (٤لﺴﻨة . ٢٠١٩
رابعاً :يﻨشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويﻨفذ أعتباراً من تاريخ نشره .

علي عبد اﻷمير عﻼوي
وزير المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ٢

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان رقم ) (٦لﺴﻨة ٢٠٢٠
استﻨادا الى أحكام البﻨد أوﻻً من المادة الخامﺴة من قانون اﻵثار والتراث رقم ) (٥٥لﺴﻨة ٢٠٠٢
قررنا اعتبار المواقع أدناه في محافظة بابل من المواقع اﻻثرية .

القطعة المقاطعة

ت

اسم الموقع

١

تل الغريبات

٢

٢

تلول شمال

١

 /٧حﺼن

الﻨاحية

القضاء وصف الموقع

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

البيكات

المحافظة
بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٢٠٫٢٢دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٣م

معﺴكر

/٥المﻨﺼورية

سدة الهﻨدية

وام الورد

المﺴيب عبارة عن سلﺴلة

بابل

من التﻼل اﻻثرية
تحيط بها المزارع

المحاويل

من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٣٢٫٩دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
 ٣٫٥م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ٣

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣

تلول الطاهر

٢

/٢لملوم

سدة الهﻨدية

٤

تلول

١

/٥المﻨﺼورية

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
وهو عبارة عن
ثﻼث قمم
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٩٫١٢دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٢م
المﺴهب

وام الورد

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

يقع ضمن اراضي
معﺴكر المحاويل
العﺴكري
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٥دونم  ١٢أولك
 ٥٠م اﻻرتفاع
عن الﺴهل
المجاور ١م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ٤

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥

تلول دلف

١

٦

تل الطار

٦٢

٧

تل الﺴيد

٣٧

/٣بدعة

سدة الهﻨدية

الﻨاصرية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ١٣٫٨دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٣م

/٦المحمولة

سدة الهﻨدية

والموازنية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٢٫٢٢دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
١م

/١١المهﻨاوية

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

محمد بن

تحيط به المزارع

الكاظم

من جميع الجهات

بابل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ٥

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨

تل الراشد

٤٤

/١١المهﻨاوية

سدة الهﻨدية

٩

تل اﻻصيبح

١٧

/٤ام ذرة

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٤٫١٣دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٢م
المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٧٫١٣دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٤م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع العراقية – العدد ٤٦٠٠

)( ٦

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٠

تل الﺴداجية

٧/١

/٣بدعة

سدة الهﻨدية

الﻨاصرية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ١٨٫٢١دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٥م

١١

تل الدرعية

٥٧

/٨الدرعية

سدة الهﻨدية

١٢

تل اسود

٣/٤٤

/١١المهﻨاوية

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ١٩٫٢٠دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٦م
المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ١١دونم اﻻرتفاع
عن الﺴهل
المجاور ٢م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)( ٧

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣

تل خﺼباك

٢٩

١٤

تل سليبة

١

١٥

تل صفية

٨٥

/٦المحمولة

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

والموازنية

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ٢٥٫١٥دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٣م

/٥المﻨﺼورية

سدة الهﻨدية

وام الورد

المﺴيب

تل بيضوي يقع

بابل

ضمن بيوت
سكﻨية داخل
معﺴكر المحاويل
العﺴكري
المﺴاحة
اﻻجمالية /
 ٥٫١٨دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
١م

ح/المعافاة

سدة الهﻨدية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية
 ١٠٫٢٢دونم
اﻻرتفاع عن
مﺴتوى الﺴهل
المجاور ٣م
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)( ٨

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٦

تلول الحمام

٤١

/١١المهﻨاوية

سدة الهﻨدية

١٧

تل جري

٢

/١١المهﻨاوية

سدة الهﻨدية

المﺴيب عبارة عن سلﺴلة

بابل

تﻼل اثرية وتحيط
بها المزارع من
كل الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية للموقع/
 ٢٢٫٣دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٣م
المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية للموقع/
 ٣٫١٧دونم
اﻻرتفاع عن
الﺴهل المجاور
٢م
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)( ٩

٢٠٢٠/١٠/١٩

مرا

بيانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٨

تل الطخة

١٠

/٦المحمولة

سدة الهﻨدية

والموازنية

المﺴيب تل بيضوي الشكل

بابل

تحيط به المزارع
من جميع الجهات
المﺴاحة
اﻻجمالية للموقع/
 ٣٫٢٠دونم
ارتفاع عن
الﺴهل المجاور
١٫٥م

د .عبد اﻻمير الحمداني
وزير الثقافة والﺴياحة واﻵثار
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)(١٠

٢٠٢٠/١٠/١٩

