
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٥٥  
  

  

  ٢٠٢٠اتحادية// ٥١ و ٥٠ها يتوموحد ٤٦(رقم محكمة االتحادية العليا عن ال قرار صادر( 

لعربية "بشأن قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية ا ٢٧/١٠/٢٠٢١في 

 .  "٢٠٢٠) لسنة ٢٠واالجنبية رقم (

  ٢٠٢١) لسنة ٢٦رقم ( قرار صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين . 

  ٢٠٢١ ) لسنـة٥رقـم ( "تسجيل المركبات" تعليمـات . 

  ٢٠٢١ ) لسنـة٦رقـم ( "منح اجازات السوق" تعليمـات . 
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  ونالستو ةثالثالة السن     م  ٢٠٢١   الثانيتشرين   ٢٢   / هـ١٤٤٣   ع الثانيـيـبر ١٧  ٤٦٥٥ العدد                             

٤٦٥٥١٧١٤٤٣٢٢٢٠٢١
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  الصفحة  الموضوع  الرقم 

    قـرارات  

 ٥٠ها يتموحد و ٤٦

  ٢٠٢٠اتحادية / ٥١و

  صادر عن المحكمة االتحادية العليا

ة "بشأن قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمي

  "٢٠٢٠) لسنة ٢٠العربية واالجنبية رقم (

  

١  

  يد أموال األرهابيينصادر عن لجنة تجم  ٢٦
  

١٠  

  

    تعليمات  

  يل المركبات" صادرة عن وزارة الداخلية"تسج  ٥

  

١٢  

  "منح اجازات السوق" صادرة عن وزارة الداخلية  ٦
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحكمة االتحادية العليا

  ٢٠٢٠اتحادية//٥١و  ٥٠وموحدتيها  ٤٦العدد: 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

سم محمد برئاسة القاضي السيد جا ٢٧/١٠/٢٠٢١تشكلت المحكمة االتحادية العليا بتاريخ 

 عبود وعضوية القضاة السادة سمير عباس محمد وغالب عامر شنين وحيدر جابر عبد

ذر ار محمد علي ومنوخلف احمد رجب وايوب عباس صالح وعبد الرحمن سليمان علي ودي

  باسم الشعب وأصدرت قرارها اآلتي:المأذونين بالقضاء  ابراهيم حسين

  ي كلية  : البروفيسور الدكتور ضياء واجد عبود/ أستاذ ف)٢٠٢٠اتحادية//٤٦المدعي في (

  مي الدكتور رعد طعمة العمراني.وكيله المحا - الهندسة جامعة بغداد 

  

  وظيفته : وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ إضافة ل)٢٠٢٠اتحادية//٥٠المدعي في (

  اوي.شكيله معاون مدير عام الدائرة القانونية واالدارية د. احمد جعفر و

  

                                        : نقيب االكاديميين العراقيين/ إضافة لوظيفته )٢٠٢٠اتحادية//٥١المدعي في (

  وكيله المحامي سفاح رحيم الركابي.

  

  ني ـــ وكياله المستشار القانوظيفته رئيس مجلس النواب/ اضافة لو المدعى عليه:

  هيثم ماجد سالم والموظف الحقوقي سامان محسن ابراهيم.

  

  :قرار الحكم

لدى التدقيق والمداولة من المحكمة االتحادية العليا وجد بأن المدعين ادعوا بأن المدعى عليه 

العربية  إضافة لوظيفته سبق وأن أصدر قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية

) في ٤٦٠٨والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( ٢٠٢٠) لسنة ٢٠واالجنبية رقم (

حيث لم يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية وتم نشره لمضي المدة القانونية  ٢١/١٢/٢٠٢٠

 ٢٠٠٥باإلضافة الى اقترانه بمخالفات شكلية وموضوعية لدستور جمهورية العراق لعام 

اوًال وثانيًا) من الدستور ولم يتم اتباع آلية /٨٠اوًال) و (/٦٠) و(٤٧المواد (فخالف أحكام 

تشريع القوانين وفقًا لما جاء في الدستور والتي توجب إرسال مقترحات القوانين التي تقدم 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحكمة االتحادية العليا

  ٢٠٢٠اتحادية//٥١و  ٥٠وموحدتيها  ٤٦العدد: 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

من اعضاء مجلس النواب أو من احدى لجانه المختصة الى السلطة التنفيذية (رئاسة 

           ى شكل مشاريع قوانين إذا كانتاء) لدراستها وجعلها علالجمهورية أو مجلس الوزر

تتقاطع مع األحكام الدستورية ومنسجمة مع السياسة العامة للدولة وبهذا نكون أمام  ال

) من الدستور ٤٧التطبيق السليم لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (

اوًال وثانيًا ) /٨٠اوًال) و(/٦٠تي نصت عليهما المادتان (والتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام ال

من الدستور. وادعى المدعون كذلك أن المدعى عليه لم يلتفت الى أن نصوص القانون 

المطعون فيه قد رتبت عبء مالي كبير على الخزينة العامة دون أن يتم أخذ رأي الحكومة أو 

عًا) من الدستور التي أناطت بمجلس الوزراء اوًال وراب/٨٠موافقتها، وخالف أحكام المادة (

صالحية التخطيط وتنفيذ السياسة العامة باإلضافة الى أن من االختصاصات العلمية لوزارة 

) ٤٠) من قانون الوزارة رقم (٤التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في المادة (

رجات العلمية العربية واالجنبية المعدل هي (وضع أسس التقويم للشهادات والد ١٩٨٨لسنة 

التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية) وأن التشريع المطعون فيه صادر اختصاصات الوزارة 

سادسًا  /١٩و ١٦د ( باإلضافة الى أن المدعى عليه اضافة لوظيفته خالف أحكام الموا

واطن الخلل ) من الدستور عند تشريعه القانون ولكونه مليء بالعديد من م٤٧اوًال و/٣٤و

ثانيًا) /٦أوًال وثانيًا وثالثًا) و(/٥ثالثًا ورابعًا) و(/٣أوًال و ثانيًا/أ) و(/٢التي تمثلت بالمواد (

) ١٦) و(١٥ثانيًا) و(/١٤أوًال وثانيًا) و(/١٣أوًال وثانيًا) و( /١٢) و(١٠) و(٧رابعًا) و(/٦و(

لغائه. وتوصلت المحكمة من منه لذا طلب المدعون الحكم بعدم دستورية القانون بالكامل وا

  خالل التدقيق الى النتائج التالية:

أوًال: أن الحق في التعليم من الحقوق األساسية البالغة األهمية لتأثيره البالغ في إعمال حقوق 

االنسان االخرى وألهمية النتائج المترتبة عنه في التطور والنماء االقتصادي 

ة وأن الحق بالتعليم مرتبط بكثير من الحقوق واالجتماعي ومن ثم انعكاسه على الدول

األخرى التي من خاللها يمكن للمرء المطالبة بحقوقه وحمايتها وهو عملية منظمة يتم 

من خاللها إكساب المتعلم األسس العامة للمعرفة بطريقة مقصودة ومنظمة ومحددة 

أنه من حق كل االهداف وهو أحد الحقوق األساسية التي تندرج ضمن حقوق االنسان إذ 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحكمة االتحادية العليا

  ٢٠٢٠اتحادية//٥١و  ٥٠وموحدتيها  ٤٦العدد: 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

شخص مهما كانت ديانته أو أصله العرقي أو االجتماعي أو ميوله السياسية أو عمره 

الحصول على التعليم وألنه من الحقوق األساسية التي تنظمها الوثائق الدستورية لذا فإن 

جاء بمجموعة من النصوص والمبادئ الخاصة  ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لعام 

عدة مواضع فنجد ابتداًء ديباجة الدستور نصت على ( نحن ابناء وادي بالتعليم وذلك في 

وصناع  ، ومهد الحضارة ،ومثوى األئمة األطهار ،موطن الرسل واألنبياء ، الرافدين

الكتابة) وإن هذا يدل بوضوح في االشارة الى التعليم وجذوره الموغلة في القدم في 

شير الى ( ويضمن حق العراقيين بتعليم اوًال) منه ي /٤العراق ثم جاء نص المادة (

) الواردة في الفصل الرابع من الباب ١٢٥ابنائهم باللغة األم ... ) ونصت المادة (

الخامس من الدستور وتحت عنوان االدارات المحلية على ( يضمن هذا الدستور الحقوق 

والكلدان  ،االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان

وينظم ذلك بقانون) وجاء في البند (سادسًا) من  ،وسائر المكونات األخرى ،واآلشوريين

) بأن يتم ( رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع االقاليم ١١٤المادة (

والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ) وبذلك يكون المشرع الدستوري قد رسم خارطة 

سار الحق في التعليم والدستور بوصفه القاعدة القانونية االعلى في الدولة واضحة لم

وهو واجب االتباع واالحترام من باقي السلطات لذا نظم الحقوق والحريات بأنواعها 

  المختلفة ومنها حق التعليم. 

له اوًال) من الدستور ( التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكف/٣٤ثانيًا: نصت المادة (

الدولة وهو إلزامي في المرحلة االبتدائية وتكفل الدولة مكافحة األمية.) وبذلك يكون 

التعليم التزام يوجب على الدولة تحقيقه واإليفاء به عن طريق مؤسساته الدستورية 

وخاصة التشريعية والتنفيذية منها عن طريق قيام السلطة التشريعية بإصدار القوانين 

قيام السلطة التنفيذية بإنفاذ تلك النصوص وتطبيقها على أرض المنظمة لهذا الحق و

الواقع بما يحقق الهدف منها وعدم التجاوز عليه خالفًا للدستور والقانون وإن ادراج 

الحقوق بمختلف انواعها في النصوص الدستورية يجعلها تكتسب القوة الدستورية 

يها االيفاء به وهذا يتطلب من وبذلك تعد قيدًا على سلطات الدولة والتزامًا يجب عل
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المحكمة االتحادية العليا

  ٢٠٢٠اتحادية//٥١و  ٥٠وموحدتيها  ٤٦العدد: 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

السلطة التنفيذية التدخل وإزالة كل العوائق التي تقف حائًال أمام تحقيق هذا االلتزام وإن 

هذا االلتزام يوجب على الوزارات ذات العالقة معالجة أي ظرف لتحقيق تمتع الشعب 

على ذلك  بحقه في التعليم على كافة مراحله وبالتالي فإن وضع العوائق في الحصول

الحق الدستوري يعد من المخالفات التي تواجه ذلك الحق الدستوري وتطرق الدستور 

) والتي نصت على ٣٤الى الحق في التعليم المجاني وبموجب الفقرة (ثانيًا) من المادة (

(التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله) وإن هذا الحق واجب االلتزام به 

الحياد عنه باعتبار أن الدستور جعل من مجانية التعليم حق لكل العراقيين  وتطبيقه وعدم

وإن ذلك ال يشمل مرحلة معينة من مراحل التعليم وإنما يشمل كافة مراحله ويقع عاتق 

إنفاذ هذا الحق على الوزارات التي تتولى ذلك ال سيما وزارة التربية ووزارة التعليم 

  العالي والبحث العلمي.

: إن تكافؤ الفرص التعليمية يتطلب المساواة بين مواطني الدولة جميعهم فيما يتاح لهم ثالثًا

من فرص وهو يستلزم توفر فرص تعليمية متكافئة متساوية لتنمية القدرات والمواهب 

لكل فرد وبصرف النظر عن االحوال المادية للفرد أو المستوى االجتماعي أو االقتصادي 

رص التعليمية يمثل احد مصاديق مبدأ المساواة في التعليم حيث أن له وإن مبدأ تكافؤ الف

المساواة هو المبدأ الذي تستند عليه كل الحقوق الفردية والعامة فهو الركيزة األساسية 

لتحقيق العدالة داخل المجتمع وبذلك فإن هذا المبدأ يتطلب قيام الدولة بمنح الطلبة 

صول على الشهادات العلمية وأن تجري عمليات الفرص المتكافئة لتلقي التعليم والح

االختيار والتقييم العلمي لهم وفقًا للمعايير العلمية المعتمدة والتي يفترض بها أن تتسم 

بالموضوعية والعدالة بحيث تكون تلك المعايير قادرة على إبراز الفروقات الفردية بين 

مبادئ  ٢٠٠٥ية العراق لعام الطلبة في مجال التحصيل العلمي وقد أرسى دستور جمهور

المساواة وتكافؤ الفرص في ديباجته حيث جاء فيها االشارة الى ( نحن أبناء وادي 

 ،وال نزعة عنصرية ،الرافدين ... فسعينا لنصنع عراقنا الجديد .. من دون نعرة طائفية

ادة وال تمييز وال اقصاء ... ومنح تكافؤ الفرص للجميع) ونصت الم ،وال عقدة مناطقية

) منه على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو ١٤(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

القومية أو االصل أو اللون او الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع 

) منه بأن (تكافؤ الفرص حق مكفول ١٦االقتصادي أو االجتماعي) وصرحت المادة (

  ة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك). وتكفل الدول ،لجميع العراقيين

فقًا لما وتبنى موضوع الفصل بين السلطات  ٢٠٠٥العراق لعام رابعًا: إن دستور جمهورية 

تها ) منه وهذا يقتضي أن تمارس السلطات االتحادية اختصاصا٤٧جاء في المادة (

حيث  ومهماتها على أساس المبدأ المذكور وعدم تجاوز أي سلطة لحدود اختصاصاتها

بادلة ابة المتالتوازن والرقيقوم النظام البرلماني في العراق على أساس مبدأ التعاون و

ن اد بها مبين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنع إساءة استعمال السلطة واالستبد

 شخص واحد أو عدة أشخاص وذلك عبر آليات وصالحيات رسمها الدستور لكل سلطة

ات ميع مكونمن سلطات الدولة فضًال عن قدرة النظام البرلماني على إمكانية استيعاب ج

 ي العراقعب العراقي ومشاركتها في صنع القرار السياسي وإن السلطة التشريعية فالش

) من الدستور قد مارست اختصاصاتها الدستورية المنصوص ٦١وبموجب المادة (

عون فيه نون المطعليها في الفقرة (اوًال) منها (تشريع القوانين االتحادية) لذا فإن القا

  بدأ. يعد خيارًا تشريعيًا من حيث الم

               ١٩٧٦) لسنة ٥خامسًا: إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت تتبع التعليمات رقم (

الصادرة عن مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص أسس التعادل للشهادات 

والدرجات العلمية العربية وإن تلك التعليمات قد مضى عليها فترة طويلة جدًا وأدت في 

بعض األحيان الى منع تمتع قسم من ابناء المجتمع بحقه في التعليم وحقه في الحصول 

على ما يطمح اليه الطلبة العراقيين من شهادة علمية ألجأت الكثير منهم الى الدول 

الخارجية للحصول على بعض الشهادات العلمية مما أثقل كاهل الطلبة المذكورين بأعباء 

ى وضع االقتصاد العراقي كما أن ذلك أدى الى الحصول على مالية كبيرة والتأثير عل

الشهادات من بعض الجامعات التي ال تمتاز بالرصانة العلمية أو إن إجراءات الحصول 

على تلك الشهادات ال تمتاز بدقتها ورصانتها فكان المقتضى على وزارة التعليم العالي 

التي تمتاز بتحقق الرصانة العلمية والبحث العلمي بحث كل ذلك وإيجاد السبل الميسرة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

وفتح المجال للطلبة العراقيين للحصول على تلك الشهادات العلمية داخل البلد إذ من غير 

المعقول أن يتم معالجة أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية واألجنبية 

ذلك تجد هذِه ل ١٩٧٦بتعليمات قد صدرت في وقتها وفقًا للظروف التي كانت سائدة عام 

شرع لغاية تتطلبها معالجة  ٢٠٢٠) لسنة ٢٠المحكمة أن القانون المطعون فيه رقم (

وضع الطلبة الدارسين خارج العراق وإن الهدف منه كما جاء في األسباب الموجبة 

( الحث على الحصول على الشهادات العليا مع الحفاظ على الرصانة العلمية وتبسيط 

م الشهادات والدرجات العلمية واعتماد المعايير الموضوعية إجراءات معادلة وتقيي

وكفالة حق االعتراض والتظلم على قرارات التقييم والمعادلة) لذا فإن الهدف المذكور 

يمتاز بالنظرة الموضوعية السامية والنبيلة التي تبرر الغاية من التشريع بما يحقق مبدأ 

ساواة وتبسيط اإلجراءات أمام الراغبين الحصول على حق التعليم وتكافؤ الفرص والم

بالحصول على الشهادات العليا في معادلتها وتقييمها وحيث أن التعليم يعد الوظيفة األهم 

على االطالق للدولة وجميع مؤسساتها االتحادية والمحلية لذا فإن ذلك يفرض على 

ل الجميع على الدولة أن تتصدى بالحلول لتلك العقبات المحيطة التي تحول دون حصو

التعليم ويوجب عليها السعي إليجاد فرص جديدة لألفراد الدارسين ومن ثم تمكينهم من 

االستفادة منها والتنافس عليها كل حسب مقدرته وطاقته تنفيذًا منها لهذا االلتزام 

الدستوري وهذا ما استهدفه القانون المطعون فيه بالرغم من كل ذلك وعلى الرغم من 

إال أن  ١٩٧٦) لسنة ٥المذكور عند تشريعه أخذ بنظر االعتبار تعليمات رقم (أن القانون 

) من دستور جمهورية ٤٧اوًال و /٣٤و  ١٦و ١٤بعض نصوصه خالفت أحكام المواد (

مما يقتضي الحكم بعدم دستوريتها عليه ولكل ما تقدم قررت  ٢٠٠٥العراق لعام 

  المحكمة االتحادية العليا ما يأتي:

نيًا/أ) ثا/٢دة (كم بعدم دستورية عبارة (ذوي الدرجات الخاصة) الواردة في المااوًال: الح

  . من القانون

ثانيًا: الحكم بعدم دستورية عبارة (السفارة او الملحقيات الثقافية) الواردة في المادة 

  .   ثانيًا/ب) من القانون/٢(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

مانة العامة ى (تقوم االثالثًا/أ) التي تنص عل/٢ثالثًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

ي وال لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلمان

  ).يتخذ هذا التعادل اساسًا لغرض الدخول الى الجامعات او التدريس فيها

المدة  رابعًا: الحكم بعدم دستورية عبارة (إال إذا تماثلت مدة الحصول عليها مع

يس لشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدرالمطلوبة للحصول على ا

  ثالثًا/ج)./٢فيها) من المادة (

لوزارات ثالثًا/د) والتي نصت على (تقوم ا/٢خامسًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

 االخرى والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة لموظفيها عن طريق معاهد

ات او ًا لغرض الدخول الى الجامعالدراسات فيها وال يتخذ هذا التعادل اساس

  التدريس فيها).

لجامعات ) التي تنص على (تقوم اهـثالثًا//٢سادسًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

  دريبية).المعنية ومجلس الخدمة العامة االتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات الت

الشعبة عند  حصر مهامثالثًا) التي تنص على (تن/٣سابعًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

ائية نب االجراجراء عمليتي المعادلة والتقييم للشهادة للتأكد من استيفائها للجوا

ة ب العلميبحسب األسس الواردة في هذا القانون وال يمتد ذلك الى مناقشة الجوان

  لمضامين الرسائل واالطاريح باستثناء موضوع السالمة الفكرية). 

ي حالة حصول فثالثًا/أ و ب) التي تنص على (أ: /٥ة المادة (ثامنًا: الحكم بعدم دستوري

الية الطالب على الشهادة الجامعية. ب: في حالة الحصول على شهادة اولية ع

  اضافية).

لموافقة ) التي تنص على (للوزير صالحية ا١١تاسعًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

لقانون انصوص عليها في هذا على معادلة وتقييم غير مستوفية لشرط االقامة الم

القانون  منعت الطالب من اكمال المدة المذكورة في هذا اذا توفرت اسباب مبررة

  ) من هذا القانون).١٤لغير المشمولين بأحكام المادة (
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

لشهادات العليا ثانيًا) التي تنص على (يمنح حملة ا/١٢عاشرًا: الحكم بعدم دستورية المادة (

من غير  راه) من الموظفين المدنيين او المكلفين بخدمة عامة(الماجستير أو الدكتو

من  ستثناءًاالتربية) اللقب العلمي ا ، موظفي وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي

 وتدور ١٩٨٨) لسنة ٤٠) من قانون رقم (٢٨و  ٢٧و  ٢٦و  ٢٥(  احكام المواد 

لمرتبة اترقية للحصول على خدماتهم السابقة للحصول على الشهادة العليا ألغراض ال

جان العلمية بناًء على توصيات لجنة علمية متخصصة في دائرتهم وبالتنسيق مع ل

ا او قدمو الترقيات العلمية في الجامعات ان كانوا من اصحاب المواهب العلمية الفذة

ة لمية قيمجهود متميزة في العمل او االستشارة العلمية والفنية او صدرت لهم بحوث ع

و مراكز ااصيلة او مبتكرة او ممن يقوم بالتدريس في احدى الجامعات او المعاهد او 

 ترتب علىالتدريب والتطوير في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من غير ان ي

  ذلك أي أثر مالي وعدم شمولهم بأحكام قانون الخدمة الجامعية).

احكام البند  ) التي تنص على (يستثنى منثانيًا/١٤حادي عشر: الحكم بعدم دستورية المادة (

 ٢٠١٦لسنة  )٢) من هذا القانون المشمولين بأحكام قانون رقم (٦(رابعًا) من المادة (

نون المعدل وقا ٢٠٠٩) لسنة ٢٠المعدل وقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ٤وقانون رقم (

 رةالمعدل او اي قوانين اخرى تحل محل القوانين المذكو ٢٠٠٥) لسنة ٢٤رقم (

  ودراسة الدكتوراه البحثية). 

ب فته ونقيثاني عشر: رد دعوى المدعيين وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة لوظي

 صوص مواداالكاديميين العراقيين إضافة لوظيفته بالنسبة للطعن الوارد من قبلهم بخ

  .ورالقانون االخرى كونها جاءت خيارًا تشريعيًا وال تتعارض مع احكام الدست

لدعوى اثالث عشر: رد دعوى المدعي ضياء واجد عبود لعدم تحقق المصلحة من اقامة هذه 

ة الف وتحميله رسوم ومصاريف واتعاب محاماة وكيلي المدعى عليه مبلغًا قدره مائ

  دينار يوزع وفق القانون.

فقًا وم والمصاريف واتعاب المحاماة النسبية وـراف الرسـالء االطـل وكـرابع عشر: تحمي

  للقانون. 



  مرا
  

 

  قرارات 
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  المحكمة االتحادية العليا

  ٢٠٢٠اتحادية//٥١و  ٥٠وموحدتيها  ٤٦العدد: 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٢٢/١١/٢٠٢١                            ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

) ٩٤و  ٩٣(لمادتين وصدر القرار باالتفاق حكمًا باتًا وملزمًا للسلطات كافة استنادًا ألحكام ا

محكمة ثانيًا) من قانون ال /٥و  ٤والمادتين ( ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام 

  م علنًا                      افهو ٢٠٢١) لسنة ٢٥المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٥) لسنة ٣٠االتحادية العليا رقم (

  ميالدية.   ٢٧/١٠/٢٠٢١هجرية الموافق  ١٤٤٣ربيع االول/  /٢٠في 

  

  

  
  

  الرئيس

 جاسم محمد عبود

  



  مرا
  

 

  قرارات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

 ٢٠٢١) لسنة ٢٦رقم (
 

رار   ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج ه لجن ا اقرت ى م تنادًا إل ن    ياس س األم                 مجل

فحة غسل ، وأحكام قانون مكا ) بشأن ليبيا٢٠١١لسنة  ١٩٧٣و  ١٩٧٠المرقمين بالعددين (

اب ل اإلره وال وتموي نة  ٣٩( األم ابيين ٢٠١٥لس وال اإلره د أم ام تجمي                  ) ونظ

  ) ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة . ٢٠١٦لسنة  ٥(
  

لجنة  ي جاءت منإضافة قيد واحد الى القائمة الموحدة التقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  ،السفر بتجميد األصول وحظر  )٢٠١١لسنة  ١٩٧٠عقوبات مجلس األمن بموجب القرار(

  :  بحسب اآلتي
  

ة / ليبإضافة قيد للمدعو (أسامة الكوني إبراهيم) مدير معتقل النصر في الزاأوًال:  ي وي ا، ليب ي

 ) ..٠٢٩LYi(  :الجنسية والرقم المرجعي له 
  

  

  

 ية والموقعفي الجريدة الرسم ُينشرينفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره ، و: ثانيًا

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
  

  

  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٤/١١/٢٠٢١  

  
  
  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

  قرارات 
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 )١١( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

  

  

  

  



  مرا
  

 

  تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

     

           رور ـون المـن قانـم) ٤٧ادة (ـن المـد (اوال) مــن البنـرة (ج) مـام الفقـى احكـادا الـاستن   

  . ٢٠١٩ة ـ) لسن٨م (ـرق

  اصدرنا التعليمات االتية :ــ

    ٢٠٢١ة ) لسن٥رقم (

  تعليمات

  تسجيل المركبات

 عاني المبينةالتعليمات الم ــ يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية ألغراض هذه١المادة ــ

  :ازاؤها 

 لمراجع)رقم االشتراك المروري: رمز تعريفي تولده وسائل التسجيل للشخص (ا: وًالأ

تعرف على مراجعات الالحقة وللالعند مراجعته األولى إلى المجمع للتعرف عليه في 

بكة لشاحسابه في موقع المركز الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة على 

يوية الدولية بهدف ربطه بوسائل التسجيل والتي تتضمن البيانات الشخصية والح

نظام في للمراجع وصورته وبيانات سجله المدني وعنوان سكنه التي يعتمد عليها ال

  المراجعة.

قاعدة  رقم المركبة: رمز تعريفي يخصص للمركبة عند تسجيلها الول مرة في :ثانيًا

رمز او  االول تسلسل (ارقام وحروف) والثاني ،من جزئين بيانات التسجيل ويتكون 

  كلمة او عبارة تشير الى فئة التسجيل .

) ٩ا الى (السيارة االستيشن: السيارة المصممة لنقل األشخاص التي تصل سعته :ثالثًا

تسعة ركاب عدا السائق، لها باب من الخلف مفتوح على حوضها المخصص 

دون سيارة الصالون ولها صندوق او شبيهة لها بللركاب، وتكون اما شبيهة بال

او  صندوق (هاتشباك) أو تكون بحجم اكبر من الصالون (عالية) ذات محور واحد

عالية ذات محور مزدوج الدفع الرباعي (حقلية) او شبيهة بحافلة مصغرة 

  (مايكروباص). 

اعدته قلملتحمة في  االبيك اب: سيارة الحمل التي يقل وزن حمولتها في بدنها الخل: رابعًا

  ب.اثنين طن او ما يعادلها باللتر او المتر المكع) ٢بقاعدة قمارتها عن (



  مرا
  

 

  تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

ة دته بقاعداللوري: سيارة الحمل التي حمولتها في بدنها الخلفي الملتحمة قاع: خامسا

كعب ويسمى اثنين طن فاكثر او ما يعادلها باللتر او المتر الم) ٢قمارة قيادتها (

يارة س) ثالثة ونصف طن بـ(لوري صغير) ويعد ٣, ٥( حمولته أقل مناللوري الذي 

  حمل خفيفة.

و رأس اللوري الذي يقطر خلفه مقطورة بنفس نوع االستخدام ا ة :ـالشاحن :سادساً 

  القاطرة الذي يقطر خلفه نصف مقطورة.

قل لنلمصممة االفان (السيارة الصندوقية) : سيارة الحمل او السيارة التخصصية : سابعًا

على  االشياء داخل بدنها المغلق ذات باب خلفي ونوافذ غير متحركة وال تحتوي

  أبواب جانبية للركاب .

 ء الترخيصشهادة الترقين : الوثيقة الصادرة من المجمع التي تشير الى الغا: ثامنًا

بيانات  للمركبة باستخدام الطريق العام بعد تأشير الغاء تداول قيدها في قاعدة

  ل.التسجي

لدراسة االفاحص : الشخص الحاصل على شهادة هندسية او مهنية تعادل شهادة : تاسعًا

  ة .االعدادية في االقل والمؤهل الجراء فحص المطابقة والفحص الفني للمركب

 ة التسجيلمحضر التدقيق: الصورة الورقية لقيد المركبة االلكتروني في حاسبًا: عاشر

لة مصدقة من لجنة فنية مشك ٩/٤/٢٠٠٣ت قبل التي استخدمت في تسجيل المركبا

  في موقع التسجيل المختص.

ي ستهلكة فشهادة االيداع: الوثيقة التي يصدرها موقع ايداع المركبات الم :حادي عشر

  المحافظة استنادا الى شهادة الترقين.

دخال في محضر االثبات: المستند الذي يوقعه ثالثة من مسؤولي محطات اال : ثاني عشر

بع او لمجمع ويصادق عليه مدير المجمع إلثبات تعذر مسح ومضاهاة بصمات األصاا

  قرنية العين لصاحب العالقة .

لون عجالت االجرة : وهي المركبات الخاصة لنقل األشخاص وتشمل(الصا: ثالث عشر

فالت واالستيشن والحافالت الصغيرة (ميني باص) والمتوسطة (الكوسترات) والحا

  .)راكب)  ٤٤ات ذات الكبيرة (الباص
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 )١٤( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

  

  يشترط لتسجيل المركبات الول مرة ماياتي: - ٢- المادة

ي جمهورية أن تكون مرسمة كمركيا او معفاة منه بنص خاص او مصنعة ف -:وًالأ

  العراق من جهة مخولة قانونًا.

تمسكات قية والمسأن تتوافر لدى المالك او المجمع المستندات االلكترونية او الور: ثانيًا

ة مجزيا مطلوبة للمعاملة ويعد رقم االشتراك المروري للمالك او صاحب االجازال

  عن المستمسكات في المراجعات الالحقة.

جديد فحص المركبة للحصول على شهادة الفحص الفني لها لترويج معاملة ت: ثالثًا

  اجازة تسجيلها او دوريا الثبات صالحيتها للسير في الطرق العامة.

لمالك او االلكتروني لموعد المراجعة الى اقرب مجمع من منطقة سكن االحجز : رابعًا

موقع عمله باستخدام حسابه في موقع المركز الوطني لمعلومات المركبات 

  واجازات السياقة على الشبكة الدولية.

رها تسديد الرسوم والغرامات واألجور وثمن الوثائق واللوحات التي يصد :خامسا

  كبة.المجمع للشخص او المر
  

لمنصوص عليها في ايشترط لتسجيل المركبات التالية إضافة الى الشروط : أوًال -٣-المادة 

  القانون ما يأتي: 

صوصي الى االستيشن العالي ألول مرة في هذا الصنف او تغيير صنفها من الخ -أ 

  األجرة :

  أن يتم طالؤها بلون ابيض مصفر وفق المواصفة القياسية العراقية.   )١(

عشرين سنة ) ٢٠ان ال يتجاوز عمر السيارة المسجلة في هذا الصنف (   )٢(

يير تغمعاملة  يجويخير المالك عند بلوغ سيارته العمر المحدد بين ترو

  صنف تسجيلها الى خصوصي او ترقين قيدها .

  

  

  



  مرا
  

 

  تعليمات 
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 )١٥( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

لخصوصي الى االحافالت ألول مـــرة فـــي هــــذا الصنف او تغيير صنفها من  - ب 

  األجرة :

 ) من عشرة الى سبعة عشر راكبا١٧ـــ١٠) ان تكون صغيرة ذات سعة (١(

 ) من ثمانية عشر الى واحد وثالثين٣١ ـــ ١٨أو متوسطة ذات سعة (

  اثنين وثالثين راكبا فأكثر.) ٣٢راكبا او كبيرة ذات سعة (

  ة .) ان ال تكون أبوابها الجانبية مصممة من المنشأ في يسار المركب٢(

ثين ثال) ٣٠ن تبقى مسجلة في هذا الصنف إذا تجاوز عمرها () ال يجوز أ٣(

قين معاملة لتر يجسنة وعلى المالك عند بلوغ سيارته العمر المحدد ترو

ن) قيدها او طلب تحوير الصالح منها ذات الحجم المناسب الى نوع (فا

  بموافقة الجهة الكمركية المختصة. 

نون عة المحددة وفق القاان تطابق سعة محركاتها الس : الدراجات -جـ 

ات ذوالمخصصة لنقل األشخاص او االشياء او كليهما معا، وهي الدراجة 

ن العجلتين التي يمكن أن تربط معها من اليمين عربة تستند عليها م

بة الجانب ذات عجلة واحدة لنقل شخص واحد (مجنبة) او تربط خلفها عر

 م وذات عجلتين منلنقل األشخاص او االشياء تستند عليها من األما

  الخلف.
  

فان) ) و (ال(البيك اب الحمل السيارات المستخدمة لنقل البضائع واالشياء وهي: ثانيًا

ية) و(القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة) و(اللولودر) و(الحوض و(اللوري)

  و(االنشائية الغراض الحمل).
  

لشبيه بالصالون ألول اتيشن يشترط لتغيير صنف مركبات الصالون واالس: وًالأ - ٤- المادة

مرة من الخصوصي الى االجرة باالضافة الى الشروط المنصوص عليها في 

  القانون ما يأتي:

  أن تكون ذات أربع أبواب جانبية في االقل. -أ 

ة أن يتم طالؤها بالكامل بلون برتقالي مصفر وفق المواصفة القياسي - ب 

  العراقية.



  مرا
  

 

  تعليمات 
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 )١٦( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

ها رج عالمة باللون األصفر تشير الى انأن يثبت على سقفها من الخا - جـ

ترا ) اربعة وثالثين سنتم٣٤مخصصة لألجرة، وتكون قاعدة العالمة بطول (

 سبعة عشر سنتمترا ويكتب) ١٧عشرة سنتمترا والعرض () ١٠واالرتفاع (

ا وبداخله) TAXIعليها عبارة باللغة العربية (لألجرة) وبالخلف كلمة (

  ما تكون السيارة خالية من الركاب.مصباح يتم أضاءته ليال عند

) ٢٠(ال يجوز أن تبقى السيارة مسجلة في هذا الصنف إذا تجاوز عمرها : ثانيًا

املة مع يجعشرين سنة ويخير المالك عند تجاوز سيارته العمر المحدد بين ترو

  لتغيير صنف تسجيلها الى خصوصي او ترقين قيدها.
  

  يل المركبة:راجعة المجمع لترويج معاملة تسجلالشخاص التالية م :أوًال - ٥-المادة 

  المالك او وكيله أو من يمثله قانونا او مخول المالك الحكومي. -أ 

  .حكوميين طرفا التصرف الناقل للملكية او المخولين عنهما اذا كان الطرفان - ب 

  الولي أو الوصي او القيم على المالك ناقص االهلية او عديمها . -جـ 

  في ملكية المركبة .        الشركاء  -د 

  الورثة المسجلة باسمائهم المركبة.         -هـ 

  المنقولة له الملكية بحكم قضائي بات . -و

  المنقولة له الملكية بالمزايدة وفقا للقانون. - ز 

ت على المجمع التحقق من صفة المراجع ومسح ومضاهاة بصما -أ : ثانيًا 

  اصابعه.

تر ومضاهاة بصمات األصابع ألسباب مبررة كالبب ـ في حال تعذر مسح   

سح او الحرق او زوال او اضمحالل معالم البصمة من الجلد ، يتم م

ومضاهاة بصمة قرنية كال العينين على أن تثبت واقعة التعذر 

  واالجراء البديل بمحضر اثبات.

في حال تعذر مسح قرنية العين مع تعذر مسح ومضاهاة بصمات  -جـ 

ئل ثق الواقعة الثانية بمحضر اثبات ويؤشر ذلك في وسااالصابع تو

  التسجيل وتستكمل المعاملة.



  مرا
  

 

  تعليمات 
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 )١٧( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

للمجمع التحقق من بصمة وتوقيع االشخاص المنصوص عليهم في  -د 

ئل البند (أوال) من هذه المادة المرسلة من خارج المجمع عبر الوسا

  األلكترونية.

عاملة ترويج المبمــع قبــل المباشرة يلتـزم مستخـدم محطـة االدخـال فـي المج :ثالثًا 

  بما يأتي:

ن الشركة مالتأكد من وجود كتاب التسجيل الكمركي للمركبة او قائمة بيعها  -أ 

  المرسلة بياناتها إلى المجمع عبر البوابات االلكترونية.

ضوابط التأكد من توافر الشروط الالزمة فيها وفقا لهذه التعليمات وال - ب 

  المعتمدة.

طابق إدخال بيانات المعاملة حسب ما تطلبه وسائل التسجيل بشكل واف وم -جـ 

رشيف للمستندات والمستمسكات المقدمة مع المعاملة او تدقيق البيانات واأل

  ابقًا.االلكتروني عن المراجع والمركبة او االجازة ان كان قد تم ادخالها س
  

  -التية:اجعة بأي من الوكاالت المرلمالك المركبة توكيل شخص با : وًالأ ــ٦-المادة 

ا وكالة خاصة بالمراجعة: يعتمدها المجمع لغرض ترويج اي معاملة عد -أ 

  معامالت نقل الملكية.

مركبته  وكالة خاصة بالبيع: يعتمدها المجمع في تأشير اقرار المالك ببيع - ب 

ان وبشرط قيام الوكيل بتوقيع اقرار امام ضابط التسجيل بأنه غير معزول 

  موكله على قيد الحياة .

ل عن وكالة خاصة بالشراء: يعتمدها المجمع في تأشير مسؤولية الوكي -جـ 

  المركبة في اثناء تسييرها في الطريق العام بدال من المالك .

ل عن وكالة خاصة بالقيادة: يعتمدها المجمع في تأشير مسؤولية الوكي - د 

  بدال من المالك .المركبة في اثناء تسييرها في الطريق العام 

ع عة المجمتكون الوكالة المنظمة للمراجعة مصدقة من الكاتب العدل لمراج : ثانيًا

  روري مراك ــلترويج معاملة المركبة على ان يكون الوكيل حاصال على رقم اشت
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 )١٨( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

  ويتعهد حسب االقرار التالي:

( اتعهد بصحة البيانات الشخصية ومستمسكاتي ومستمسكات موكلي التي 

في  دمها الى المجمع وضابط التسجيل والمدخل والتي تم االستناد عليهااق

  صرف رقم المراجعة وبخالفه اتحمل كافة التبعات القانونية ) .

لمركز القديم والموازي لنظام ا يرحل قيد المركبة المسجلة في نظام الحاسبة :أوًال  -٧- المادة

يج مراجعة مالكها لترو الوطني لمعلومات المركبات واجازات السياقة حال

 ذا كانتامعاملة لمركبته، على أن يراعى ترويج معاملة لتجديد اجازة تسجيلها 

  غير نافذة ونقل الملكية اذا حضر الطرفان قبل اجراء الترحيل.

 يد المجمعتتولى اللجان الفنية المشكلة في مواقع التسجيل المختصة، تزو:  ثانيًا

  مايأتي: یمنها على ان يراع بمحاضر التدقيق المصادق عليها

ة . مطابقة بيانات محضر التدقيق مع مستندات تسجيل المركبة في اضبارأ

بيانات تلك  ينوتدو ٩/٤/٢٠٠٣المركبة اذا كانت مسجلة دائميا قبل 

  المستندات في المحضر، وتشمل ما يأتي:

  ) كتاب التسجيل الكمركي أو قائمة البيع.١(

بة قديمة سجيل المركبة بناًء على ترقين قيد مركشهادة االيداع أن كان ت) ٢(

  مسجلة باسمه.

سجيلها تاستمارة اخر معاملة لنقل الملكية ان كانت المركبة مباعة بعد ) ٣(

  الول مرة.

و اتدقيق مواصفات المركبة في قاعدة بيانات المركبات المستوردة  -  ب

نتائج تثبيت الالمصنعة وفي نظام إشارات الضبط والسرقة ونظام الغرامات و

  في المحضر.

  .توقيع وختم المحضر باختام رئيس وأعضاء اللجنة وختم الدائرة - جـ

  دها.تروج معاملة ترقين قيد المركبة اذا لم يرغب المالك ترحيل قي :ثالثًا 
  

عند ترحيل قيد المركبة التي تحمل لوحة تسجيل مطبوع عليها وفق الصيغة  :أوًالـ  -٨- المادة

الى المجمع ، يخصص  ٢٠٠٩لسنة ) ١قبل نفاذ التعليمات رقم (المستخدمة 

لها رقم تسجيل وفق الصيغة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة آنفا 
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 )١٩( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

باعتماد رقمها القديم بعد حذف المرتبة السادسة من اليسار واضافة احد 

  الحروف التالية بدلها وكما يأتي:

  قل .أخمس مراتب ف الحرف (أ) اذا كان الرقم القديم من -أ 

لسادسة االحرف (ب) اذا كان الرقم القديم من ست مراتب وكانت المرتبة  - ب

  ).١الرقم (

لسادسة الحرف (ج) اذا كان الرقم القديم من ست مراتب وكانت المرتبة ا - جـ

  ).٢الرقم (

لسادسة االحرف (د) اذا كان الرقم القديم من ست مراتب وكانت المرتبة  - د

  ).٣الرقم (

بة السادسة الحرف (س) اذا كان الرقم القديم من ست مراتب وكانت المرت -هـ 

  ).٤الرقم (

يمين  اذا كانت المراتب األربعة الى) ١الحرف (ط) إلى يسار الرقم ( - و

  ).١المرتبة السادسة اصفار وكانت المرتبة السادسة الرقم (

مين ياألربعة الى ) اذا كانت المراتب ١الحرف (ف) الى يسار الرقم ( - ز

  ).٢المرتبة السادسة اصفار وكانت المرتبة السادسة الرقم (

يمين  اذا كانت المراتب األربعة الى) ١الحرف (ك) الى يسار الرقم ( -  ح

  ).٣المرتبة السادسة اصفار وكانت المرتبة السادسة الرقم (

يمين  اذا كانت المراتب األربعة إلى) ١الحرف (م) الى يسار الرقم ( - ط

  ). ٤المرتبة السادسة اصفار وكانت المرتبة السادسة الرقم (

ن ان ه المادة ميخير مالك المركبة او من يمثله قانونا والمشمولة بأحكام هذ: ثانيًا 

ر للرقم يدفع اجور الرقم المميز الناتج عن حذف المرتبة السادسة من اليسا

لمرور دة لدى مديرية االقديم لمركبته المرحل قيدها وفق الضوابط المعتم

ا الرقم الخاصة باستيفاء االجور عن هذه االرقام المميزة او تنازله عن هذ

  برقم اعتيادي اخر يخصص له من مجمع التسجيل .

ير حية الوزيكون صرف االرقام المميزة الفردية والزوجية والثالثية من صال: ثالثا 

  حصرا. 



  مرا
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 )٢٠( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

  

لتسجيل دها ، فعلى ضابط امركبة الى رقم اخر او رقن قياذا تم تغيير رقم ال  :أوًال -٩- المادة

) ١٨٠( حجز الرقم السابق لصالح المالك في وسائل التسجيل لمدة ال تزيد على

الك مئة وثمانين يوما من تاريخ التغيير لحين تخصيصه لمركبة يسجلها الم

 تخصيصباسمه ألول مرة او يعيد تسجيلها، وعند انتهاء المدة يتاح الرقم لل

  الى اية مركبة اخرى للمالك أو لغيره.

ى روقة، تبقفي حالة تعويض لوحة او لوحتين لمركبة بدل المفقودة او المس : ثانيًا

لمصنعي ااإلشارة سارية على اللوحة المفقودة او المسروقة المعرفة برقمها 

  ) خمس سنوات .٥حتى العثور عليها ولمدة ال تزيد على (

لتسجيل المركبة يجوز للبائع والمشتري الطلب من ضابط عند نقل ملكية ا: ثالثًا

ري تغيير رقمها الى اخر شاغر سواء من األرقام المحجوزة لصالح المشت

في  في حسابه او رقم من الشواغر العامة ويتم االحتفاظ بالرقم السابق

ه الى مئة وثمانين يوما لتخصيص) ١٨٠وسائل التسجيل لصالح البائع لمدة (

إلشعار ة له، وفي حالة انتهاء المدة المذكورة او عدم تقديم امركبة جديد

  يتاح الرقم للتخصيص الى مركبة اخرى.

ني مركز الوطاذا حجز المالك رقما من الشواغر العامة المتاحة في موقع ال : رابعًا

لئه لتسجيل المركبات واجازات السياقة على الشبكة الدولية في اثناء م

سعين ت) ٩٠لموقع المذكور يبقى الحجز ساريا لمدة (استمارة المعاملة من ا

 المقررة يوما، وفي حالة انتهاء المدة المذكورة وعدم دفع الرسوم والمبالغ

  على ترويج المعاملة يتاح الرقم للتخصيص الى مركبة اخرى.

لمادة، امن هذه  استثناء من أحكام البنود (اوال) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) : خامسًا

 حصل المالك على رقم مميز بطريق المزايدة او الشراء مباشرة من اذا

ق المجمع ، فيتم االحتفاظ به في حسابه بعد تسديد ثمنه ويمكن له اطال

تخصيصه الحقا لمركبته الجديدة بواسطة رمز شفري يمنح له من وسائل 

  التسجيل .
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  تية:ن المعامالت اآللمالك المركبة تقديم طلب لترويج اي م : أوًال ــ١٠ــالمادة 

  التسجيل ألول مرة. -أ 

  اعادة التسجيل.  - ب 

  تجديد اجازة التسجيل (السنوية).  - جـ  

  تلف جزئي للوحة او لوحتين أو بطاقة أو ملصق. يضتعو - د  

  .تعويض تلف کلي او فقدان لوحة أو لوحتين أو بطاقة او ملصق -هـ 

  تغيير البيانات وتشمل:  و ـ 

  يل. ) صنف التسج١(

  نوع المركبة او نوع االستخدام.) ٢(

  رقم المركبة.   ) ٣(

  ) تغيير الشاصي.٤(

  ) القمارة. ٥(

  ) اللون.٦(
  

  

  ز. نقل الملكية وتشمل:

  بيع .    ) ١(

  شراء حصة من شريك.) ٢(

  ) حصة شريك. ٣(

  ) تغيير الشريك ذو الحصة األكبر.٤(

  ) تغيير حصص الشركاء .  ٥(

  و قرار من المنفذ العدل وفقا للقانون .) حكم قضائي بات ا٦(

  معاملة االنتقال إلى الورثة الشرعيين. ) ٧(

  معاملة بيع مركبة حكومية مشطوبة ومباعة بالمزايدة الى شخص .) ٨(

  ترقين قيد مركبة. - ح 

  إيداع المركبة المرقن قيدها للحصول على شهادة اإليداع.  - ط

  بالمزايدة. شطب قيد مركبة حكومية لغرض بيعها -ي 



  مرا
  

 

  تعليمات 
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

عاملة م يجعلى وكيل المالك الذي ال يمتلك رقم اشتراك مروري، ترو : ثانيًا

 استحداث قيد شخصي له للحصول على الرقم المذكور ليتمكن من ترويج

  معاملة مركبة موكله.

ول على المالك أو وكيله الحاصل على رقم اشتراك مروري عند حص : ثالثًا

 عنوان سكناه مراجعة المجمع لترويج تغيير في بياناته الشخصية او

 ثالثين يوما من تاريخ حصول) ٣٠معاملة تعديل قيده الشخصي خالل (

  التغيير.
  

  .٢٠٠٩) لسنة ١السياقة رقم ( اتاجازغى تعليمات تسجيل المركبات وتل  -  ١١- المادة
  

  سمية.تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الر -  ١٢-المادة 

  

  

  ن الغانميعثما

  وزير الداخلية
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 )٢٣( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

      

            رور ـون المـن قانــ) م٤٧ادة (ــن المــد (اوًال) مــن البنـرة (د) مــام الفقــادا الحكـاستن    

  ، ٢٠١٩ة ــ) لسن٨م (ــرق

  أصدرنا التعليمات اآلتية :ــ

   ٢٠٢١ ) لسنة٦رقم (

  تعليمات

  منح اجازات السوق
  

ة ى اجازة سياقكبة ما لم يكن حاصًال علال يجوز ألي شخص قيادة أي مر ــ أوًال :١المادة ــ

  يتالءم صنفها مع نوع المركبة التي يقودها.

التي  تكون أصناف االجازات التي يحصل عليها الشخص وأنواع المركباتثانيًا: 

تخوله قيادتها واالعمار التي يجب ان يبلغها األشخاص للحصول على 

ا في فيين ى الطرق الموقعةاإلجازة طبقا ألحكام االتفاقية الدولية للسير عل

  وفق الجدول المرفق بهذه التعليمات . ١٩٦٨عام 

نحه كم فيجوز ماذا كان طالب االجازة من فئة المعوقين وفئة الصم والبــ أ  ثالثًا :

حسب نوع اعاقته وبموافقة الطبيب الفاحص، أحد أصناف اإلجازات 

 ع في بطاقةالواردة في الجدول الملحق بهذه التعليمات على ان تطب

  أجازته عالمة أو رمز االعاقة المعتمدة عالميًا.

والبكم  اذا كان طالب االجازة يتصف بانه من فئة المعوقين وفئة الصم ب ــ

و وان حالته تتطلب تحويرات اضافية في جهاز القيادة في المركبة ا

تحويرات اخرى او انه ُيركب اطراف اصطناعية فيجب على المجمع 

  طاقة.انواع التحويرات المطلوبة في حقل المحددات في البتثبيت صفته و

ل سرعة سيارة ذات مبدــ اذا كان طالب االجازة اختار اختباره عمليا بجـ 

ى وليًا علاوتوماتيكي) فعلى المجمع طباعة العالمة المعتمدة دتلقائي (كير

ت مبدل بطاقة أجازته لالشارة الى عدم جواز قيادته سيارة في الطريق ذا

  سرعات عادي.
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  بلة للتجديد.من تاريخ إصدارها قاعشر سنوات ) ١٠تكون مدة نفاذ إجازة السياقة (: رابعًا 

بلغ ييخصص لكل شخص حاصل على اجازة سياقة ابتداًء رصيد من النقاط  : أ ــخامسًا 

) الف نقطة يخصم منه عدد من النقاط حسب نوع عقوبة الجريمة ١٠٠٠(

ة جريم حة او جناية) و يحدد عدد نقاط الخصم لكلالمرورية (مخالفة او جن

  صدره وزارة الداخلية.مرورية حسب درجتها ببيان ت

) ٦(زة لمدة عند نفاد الرصيد المحدد في الفقرة (أ) من هذا البند، تسحب االجا ب ــ

 د الرصيدستة اشهر ويمنع صاحب االجازة من قيادة المركبة خالل هذه المدة ويعا

  المدة المذكورة .له بعد انتهاء 

حب ته له تساذا استنفد صاحب االجازة الرصيد الثاني خالل سنة من تاريخ اعاد جـ ــ

ب مدة السحاالجازة لمدة سنة ، واذا استنفد رصيده الثالث خالل السنة الالحقة ل

نة من سالجديدة تسحب االجازة لمدة سنتين ، واذا استنفد رصيده الرابع خالل 

يده سحب االجازة لمدة اربع سنوات ، أما اذا استنفد رصتاريخ اعادته له ت

  الخامس خالل سنة من تاريخ اعادته له تلغى االجازة.
  

  تية: ـ تكون إجازة السياقة بالشكل واألبعاد واأللوان والمحتويات اآلـ٢المادة ــ 

 قات تحتويتصنع بطاقة إجازة السياقة من األلياف الكاربونية متعددة الطب :أوًال 

بتقنية  لى اللونين الزهري واالزرق في وجهيها االمامي والخلفي يطبع عليهاع

حملها النقش الليزري معلومات عن المجاز بسياقة المركبات وعن المركبة ، ي

 لسماح لهلمن يقود المركبة في الطريق العام إلبرازها الى سلطات تنظيم السير 

  بقيادة المركبة .

في تلك  عالمة األمنية ويكون النص الكتابي المصغرتدمج في البطاقة ال :ثانيًا 

  العالمة مشابه للنص الموجود في العالمة األمنية.
  

  تحتوي البطاقة على المميزات األمنية اآلتية : ــ٣المادة ــ

لكلمة عراق باللغتين العربية )  (MICRO PRINTINGأوًال : طباعة مجهرية

  والكردية.
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لعراق العبارة جمهورية )  (Fine Line Printingة طباعة الخطوط الدقيق ثانيًا :

  باللغتين العربية والكردية .

إلى  لخارطة العراق يكون لونها أخضر يتموج OVIخاصية تموج األلوان  ثالثًا :

  وردي.

بة بين ها متناوخلفية البطاقة تكون مماثلة لشكل العالمة األمنية وتكون الوانرابعًا : 

ثلة وتحتوي على شبكة خطوط يولدها البرنامج مما السمائي واألحمر الفاتح

  للخطوط التي تحتويها العملة.
  

 ري         ـرق الليـــزجــازة الســوق بخاصيـــة الحـة اـى بطاقـة علـون الطباعـتك ــ٤المـادة ــ

)Laser engraving (: ووفق التفصيل اآلتي  

لعراق اويل عبارة جمهورية يطبع على البطاقة وبصورة موازية للضلع الط: أوًال 

ارة تليها في السطر الثاني عبارة "وزارة الداخلية" وفي السطر الثالث عب

زري "مديرية مرور" يطبع على الفراغ الحقا في موقع التسجيل وبالنقش اللي

زة فئة إجاالبارز اسم المحافظة يليه سطر يطبع فيه وبالنقش البارز أيضًا رقم و

سطر  يه بالنقش البارز اسم صاحب اإلجازة الكامل ثمالسياقة ثم سطر يطبع ف

موقع  لتاريخ تولده ثم سطر بصنف الدم ثم سطر لعنوان سكنه ثم سطر يطبع فيه

محافظة العمل عبارة تاريخ المنح يليها تاريخ منح اإلجازة ألول مرة وأسم ال

يثبت م ثالتي منحت فيها اإلجازة ثم سطر الحق تطبع فيه عبارة "نافذة لغاية" 

  مين.الى اليتاريخ النفاذ ويطبع رقم صنع البطاقة قبل الحافة النهائية للبطاقة و

ية فئات يطبع في ظهر البطاقة وبشكل موازي للضلع القصير وبسطور متتال: ثانيًا 

  إجازات السياقة ووصف تلك الفئات .
  

فئة من  من أيـ يشترط في من يرغب في الحصول على أجازة سياقة الول مرة ـ ٥المادة ــ 

  ية:رات اآلتاالجازات باالضافة الى الشروط المنصوص عليها قانونا أن يجتاز االختبا

المركبة  اختبار الكتروني بالمعلومات الخاصة بتشريعات المرور وميكانيك :اوًال 

  نظرية).وقواعد السير واشارات وعالمات المرور الدولية (اختبار المعلومات ال
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يشن) او يطر عليه الكترونيا بسيارة من نوع (صالون) او (استاختبار مس :ثانيًا 

  (بيك اب) الثبات كفاءة القيادة والمناورة .

  لوب.ازة المطاختبار السياقة الميداني في الشارع بمركبة مالئمة لفئة االج ثالثًا :
  

  تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.ـ تنفذ هذه التعليمات من ـ ٦المادة ــ 

  

  

  

  

  الغانمي  عثمان

  وزير الداخلية
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  جدول

  اصناف االجازات

 التفاصيل
صنف 

 االجازة

  ــ تخول حاملها قيادة:١

نتمترًا مکعبًا ) س٤٠أ ــ الدراجة النارية الخفيفة ذات العجلتين المزودة بمحرك التزيد سعته على (

  واط /كيلو غرام.  ) کيلو٠٫١الوزن على ( کيلو واطًا والتزيد نسبة القدرة الى) ١١والتزيد قدرته على (

  کيلو واطًا. ١٥ب ــ الدراجة النارية ذات الثالث عجالت وبمحرك التتجاوز قدرته 

 تمنح لمن اكمل السادسة عشرة من عمره.ــ  ٢

A1 

ها بدون ية اوربة جانبــ تخول حاملها قيادة الدراجة النارية ذات العجلتين او الثالث او االربع عجالت بع١

) کيلو واط/ ٠٫٢كيلو واطًا والتزيد نسبة القدرة الى الوزن على ( )٣٥(ومحركها ذو قدرة ال تزيد على 

 ) کيلو واطًا.٧٠كيلو غرام وليس محورا عن محرك مركبة ذات قدرة (

A  

 متوسطة

  حرکها.ماو سعة  ــ تخول حاملها قيادة الدراجة النارية بعربة جانبية ام بدونها وبغض النظر عن قدرة١

  ــ تمنح:٢ 

  ن.أ ــ مباشرة لمن اكمل الرابعة والعشرين من عمره قيادة الدراجة النارية ذات العجلتي

طة) مضى ـــ متوس Aب ــ لمن اكمل العشرين من عمره اذا كان حاصال مسبقا على اجازة من الصنف (

  لشارع.على اصدارها سنتين بشرط اجتيازه اختبارا عمليا في ساحة االختبار وفي ا

قل ا عربة نلثالث عجالت المركب عليهجـ ــ اكمل الحادية والعشرين لقيادة الدراجة النارية ذات ا

 الت.األشخاص أو األمتعة المعروفة محليا ب(الستوتة او التوك توك) والدراجات رباعية العج

A كبيرة 

ام مع السماح كيلوغر) ٣٥٠٠( . تخول حاملها قيادة السيارة التي اليتجاوز وزنها األقصى مع حمولتها١

شرط ان كيلوغرامًا ب) ٧٥٠بان تسحب عربة امتعة صغيرة ال يزيد وزنها األقصى مع حمولتها على (

  کيلو غرام وتشمل:) ٣٥٠٠اليزيد الوزن األقصى للسيارة والعربة مع حمولتيهما على (

  ة.تسع )٩ائق على (أــ السيارة الصالون واالستيشن التي اليزيد عدد مقاعدها مع مقعد الس

  ب ــ السيارة البيك اب مفردة أو مزدوجة القمارة.

 تمنح لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره.ـــ  ٢
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به مقطورة ش) التي تسحب مقطورة أو Bــ تخول حاملها قيادة السيارات المسموح بقيادتها بالصنف (١

اوز وزن ـجًا حتى لو تــو غرامـكيل) ٧٥٠ا علی (ــع حمولتهـا االقصی مـ(نصف مقطورة) يزيد وزنه

ى ــا علــلتيهمة مع حموـارة والعربـصى للسيـد الوزن األقـالسيارة عندما تكون فارغة بشرط ان اليزي

  كيلو غرام .) ٣٥٠٠(

  تمنح لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره.ــ ٢

 ).Bيشترط على طالبها ان يكون حاصال على اجازة فئة (ــ ٣

BE 

كيلو غرام  )٣٥٠٠حاملها قيادة السيارات متوسطة الحجم التي يتجاوز وزنها مع حمولتها (ـــ تخول ١

ألقصى مع كيلوغرام مع السماح بان تسحب عربة امتعة صغيرة  اليزيد وزنها ا) ٧٥٠٠واليزيد على (

  كيلو غرامًا وتشمل:) ٧٥٠حمولتها على ( 

  والفان والسيارات التخصصية).أ ــ السيارات المخصصة لنقل األشياء (سيارات الحمل 

ا ركاب فيهب ــ السيارات المخصصة للنقل المشترك (اشياء واشخاص) بشرط أن ال يزيد عدد مقاعد ال

  ).٩بضمنها مقعد السائق على (

  تمنح لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره.ــ  ٢

 ).Bيشترط على طالبها ان يكون حاصال مسبقا على اجازة صنف (ــ  ٣

C1 

  تخول حاملها قيادة: ـــ ١

  )BEأ ــ السيارات المسموح قيادتها بالصنف (

طورة) ) التي تسحب مقطورة أو شبه مقطورة (نصف مقBب ــ السيارات المسموح قيادتها بالصنف (

لي األقصى مع ) كيلو غرام على ان اليزيد وزنهما اإلجما٣٥٠٠اليزيد وزنها األقصى مع الحمولة على (

  كيلو غرام.) ١٢٠٠٠الحمولة على (

قطورة) م) التي تسحب مقطورة او شبه مقطورة (نصف C1جـ ــ السيارات المسموح قيادتها بالصنف (

لي مع الحمولة ) كيلو غرامًا على ان اليزيد  وزنهما االجما٧٥٠يزيد وزنها األقصى مع حمولتها على (

  كيلو غرام. )١٢٠٠٠على (

  .تمنح لمن اكمل الثامنة عشرة من عمرهــ  ٢

 ).C1يشترط على طالبها أن يكون حاصال مسبقا على اجازة صنف (ــ  ٣

C1E 
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غرام مع  ) كيلو٣٥٠٠ــ تخول حاملها قيادة السيارات التي يتجاوز وزنها االقصى مع حمولتها ( ١

غرامًا  ) كيلو٧٥٠السماح بأن تسحب عربة أمتعة صغيرة ال يزيد وزنها األقصى مع حمولتها على (

 وتشمل :

 ).C1السيارات المسموح قيادتها بالصنف ( أ ــ

لسيارات ب ــ السيارات المخصصة لنقل االشياء ( سيارات الحمل والفان والسيارات التخصصية) وا

  . )C1المخصصة للنقل المشترك ( أشياء وأشخاص) التي لم يشملها الصنف (

 ــ تمنح لمن أكمل الحادية والعشرين من عمره.٢

  . (B)ا أن يكون حاصًال مسبقًا على إجازة صنف ــ يشترط على طالبه ٣

C 

 به مقطورة) التي تسحب مقطورة أو شCــ تخول حاملها قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (١

  المقطورة).و) كيلو غرامًا (القاطرة والمقطورة وراس القاطرة ٧٥٠يزيد وزنها على ((نصف مقطورة) 

  عشرين من عمره.ــ تمنح لمن أكمل الحادية وال ٢

  ).Cــ يشترط على طالبها أن يكون حاصًال مسبقًا على إجازة صنف ( ٣

 ) وC1Eف (ــ يسمح للحاصل على االجازة بهذا الصنف قيادة المركبات المسموح قيادتها باألصنا ٤

)BE)و (T.(  

CE 

فالت)  (الحااـً قوفــ تخول حاملها قيادة السيارات متوسطة الحجم المخصصة لنقل االشخاص جلوسا أو و١

) ١٦(د السائق على الركاب فيها مع مقع ) ثمانية امتار وال يتجاوز عدد مقاعد٨التي ال يزيد طولها على (

ى ـعل ولةـلحمع اـى مـد وزنها االقصـرة ال يزيـستة عشر مقعدًا مع السماح بأن تسحب عربة أمتعة صغي

  ) كيلو غرامًا .٧٥٠(

  لعشرين من عمره.ــ تمنح لمن أكمل الحادية وا٢

 .Bــ يشترط على طالبها ان يكون حاصًال على إجازة صنف ٣

D1  

 به مقطورةش) التي تسحب مقطورة أو D1ــ تخول حاملها قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (١

  ) كيلو غرامًا .٧٥٠(نصف مقطورة) يزيد وزنها األقصى مع الحمولة على (

  العشرين من عمره.ــ تمنح لمن أكمل الحادية و٢

  ).Bــ يشترط على طالبها أن يكون حاصًال مسبقًا على إجازة صنف (٣

)  كما يمكن BEــ يسمح للحاصل على االجازة بهذا الصنف قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (٤

قًا  مسب) بشرط أن يكون صاحبها حاصًالC1Eاستخدامها لقيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (

 ).C1على الصنف (

D1E 

نظر عن ــ تخول حاملها قيادة السيارات المخصصة لنقل االشخاص (جميع انواع الحافالت بغض ال١

 مولة علىطولها أو سعتها) مع السماح بأن تسحب عربة أمتعة صغيرة ال يزيد وزنها االقصى مع الح

  ) كيلو غرامًا.٧٥٠(

  عمره.ــ تمنح لمن أكمل الرابعة والعشرين من ٢

 .Bــ يشترط على طالبها ان يكون حاصًال على إجازة صنف ٣

  
  

D  
  
  
  



  مرا
  

 

   تعليمات 
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ٢٢/١١/٢٠٢١                             ٤٦٥٥العدد  –الوقائع العراقية 

صف مقطورة ) التي تسحب مقطورة أو نDــ تخول حاملها قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (١

  ) كيلو غرامًا.٧٥٠يزيد وزنها االقصی مع حمولتها على (

  تمنح لمن اكمل الرابعة والعشرين من عمره.ــ ٢

  )Bيشترط على طالبها ان يكون حاصال مسبقا على اجازة صنف (ــ ٣

  )BE(ــ يسمح للحاصل على االجازة بهذا الصنف قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنفين ٤

ن صاحبها اذا كاC1E) ) كما يمكن استخدامها في قيادة السيارات المسموح قيادتها بالصنف (D1Eو (

 ).C1حاصال على الصنف (

DE 

  ـ تخول حاملها قيادة:ـ١

ع السماح بان م) كيلو مترًا في الساعة ٤٠أ ــ مركبة زراعية التزيد سرعتها التصميمية القصوى على (

  تسحب مقطورة أو شبه (نصف) مقطورة.

لساعة مع ) ستين كيلو مترًا في ا٦٠ب ــ مركبة انشائية التزيد سرعتها التصميمية القصوى على (

  ة او شبه (نصف) مقطورة.السماح بان تسحب مقطور

 تمنح لمن اكمل السادسة عشرة من عمرهــ ٢

T 
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