
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٦٨٤  

  

  

 

 ) م ام رق نة ٣نظ م (" ٢٠٢٢) لس م رق ام المراس ث لنظ ديل الثال نة ٤التع  "٢٠١٦) لس

   . ٢٠٢٢) لسنة ١٩٧رقم ( والصادر بقرار مجلس الوزراء

   ) م وري رق وم جمه نة ٢٤مرس ائي    ٢٠٢٢) لس د القض ي المعه ين خريج                        "تعي

 . "في الصنف الرابع من صنوف القضاة

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٦) و(٢٥( ةرقمالممراسيم جمهورية. 

 بيان تصحيح صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار. 

 .بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  والستـون رابعةالسنـة ال         م  ٢٠٢٢ آب ١ / هـ١٤٤٤ محرم ٢     ٤٦٨٤العدد             

٢ڕەممحه وارەمينچ  



ا   مر

 
                                             

  الفهرس
 

 

                     

  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    أنظمة   

والصادر  ٢٠١٦) لسنة ٤التعديل الثالث لنظام المراسم رقم (  ٣

  ٢٠٢٢) لسنة ١٩٧بقرار مجلس الوزراء رقم (

١  

    مراسيم جمهورية   

  خريجي المعهد القضائي في الصنف الرابع ين يعت  ٢٤

  من صنوف القضاة

٣  

رًا مقيمًا ومفوضًا فوق سفي )الجاف عزيز بكر احمد(ين السيد يعت  ٢٥

    العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية رومانيا

٥  

انهاء خدمة القاضي (علي جاسم طابور الكوام) من القضاء   ٢٦

  وإحالته الى وظيفة مدنية

٦  

    بيانات   

  ٧  بيان تصحيح صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  -

  ٨  ييس والسيطرة النوعيةبيان صادر عن الجهاز المركزي للتق  ١٧٦١

  ٩  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٢

  ٩  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٣

  ١٠  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٤

  ١٠  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٥

  ١١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٦

  ١١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٧

  ١٢  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٧٦٨

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 قـرارات

  

  قرار

  مجلس الوزراء

  ٢٠٢٢) لسنة ١٩٧رقم (
  

  ، ما يأتي: ٥/١/٢٠٢٢ولى المنعقدة في قّرر مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية األ  

ام (   دار النظ ى إص ة عل نة  ٣الموافق ديل   ،)٢٠٢٢لس ام التع م نظ ام المراس ث لنظ                           الثال

نة  ٤( ام ا٢٠١٦لس ى أحك تنادًا إل ادة () ، اس ن الم ًا) م د (ثالث تور،٨٠لبن ن الدس                       ) م

  ). ٢٠٠٠لسنة  ٢٦( المراسم) من قانون ٢المادة (و

  

  د. حميد نعيم الغزي                                                      

  األمين العام لمجلس الوزراء                                                     

                                                      ١٨/٧/٢٠٢٢  

  

 

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 أنظمة

  مجلس الوزراء

ادة (         ن الم ًا) م د (ثالث ام البن ى أحك تنادًا إل ادة (  ٨٠اس تور والم ن الدس انون  ٢) م ن ق ) م

  . ٢٠٠٠) لسنة ٢٦المراسم رقم (

  -: صدر النظام اآلتي

  ٢٠٢٢) لسنة ٣رقم (

  نظام

  ٢٠١٦) لسنة ٤لنظام المراسم رقم ( ثالثالتعديل ال
  

ـ ادة ـ ـ١الم ص  ـ ى ن دين (أوًال)يلغ ن  البن ًا) م ادة (و(ثاني م ( ١الم م رق ام المراس ن نظ               )٤) م

  ـما يأتي :ـ ماويحل محله ٢٠١٦لسنة 

واب      أوًالــ الرئيس س الن يس مجل وزراء ورئ س ال : رئيس الجمهورية ورئيس مجل

ى    اء األعل س القض يس مجل يس  ورئ ة اإلورئ ا  المحكم ة العلي تحادي

يم ورئ  تحاد ورئيس ورئيس مجلس اإل يم   اإلقل س وزراء اإلقل يس مجل

  .ورئيس مجلس نواب اإلقليم 

نواب رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الجمهورية ونواب  :الرئيسنائب  ــثانيًا

ا     رئيس مجلس النواب  ة العلي ة اإلتحادي يس المحكم واب  وونواب رئ ن

س اإل  يس مجل اد ورئ واب تح يس ن س   رئ يس مجل واب رئ يم ون اإلقل

  .قليم ونواب رئيس مجلس نواب اإلقليم وزراء اإل
  

  . ريخ نشره في الجريدة الرسميةأينفذ هذا النظام من ت ــ٢المادة ــ

  

  مصطفى الكاظمي

  وزراءــــس الـــس مجلــرئي

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٤(رقم 
  

د     ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م تور  م ادة (والدس رالم ابعة عش            ) الس

ادة (   ١٩٧٦لسنة  )٣٣رقم ( المعهد القضائيمن قانون  انون   ٣٦والبند (أوًال) من الم ن ق ) م

م (  ائي رق يم القض نة ١٦٠التنظ ى ماعرض  ١٩٧٩) لس اًء عل اء  ، وبن س القض يس مجل ه رئ

  . األعلى
  

 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

  

ع من صنوف القضاة           ُيعّيأوًال:  ي الصنف الراب اه قضاة ف ي أدن ن السادة المدرجة اسماؤهم ف

ل (   دأ بالتسلس ي تب ل      ١والت ي بالتسلس د وتنته ن االحم ود حس اكر محم د ش                        . محم

  . . معتز سعد مهدي حسن الحمداني)٢٢
  

  

  صفا عبد علي حسين عبيد السلطاني .٢  محمد شاكر محمود حسن األحمد  .١

  ريصحيدر حسن عبد الحسين الق .٤  حسين هاشم مجبل شبيب الكرعاوي .٣

  . عقيل ناظم كزار صالح العمري٦  . احمد محمد رضا محمد صالح ال طعمة٥

  . كرار نجاح كاظم سعد أبو صيبع٨  غير اكبر الربيعةعلي مجيد از. ٧

  . حسين كاظم رهمة نعاس ال بطة١٠  الح عواد عبد العبيدي. عمر ص٩

  . منير محمد احمد شمخي الغانمي١٢  . هاشم يوسف كطان الغانمي١١

  . صباح معيوف عبداهللا الجبوري١٤  . سعد قيس سلمان علي النعيمي١٣

  . حسين علي شناوة رهك السعدوني١٦  . صهيب إبراهيم محمد العكاشي١٥

  . مصطفى علي محمود علي العبيدي١٨  . علي يحيى كاظم حسن الخالدي ١٧

  . غازي كاظم كزار عبود الحساني٢٠  . احمد عبد األمير مجيد الكرعاوي١٩

  . معتز سعد مهدي حسن الحمداني ٢٢  . محمد هاشم هادي حسن ال زوين٢١

  

  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  تنفيذ هذا المرسوم . رئيس مجلس القضاء االعلىعلى ثانيًا: 
  

  في الجريدة الرسمية . نشرُيوُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ثالثًا: 

  
  

  ةهجريـ ١٤٤٣ـة ـلسن ةحجذي الـر من شه اني والعشرينثوم الي اليداد فـغـكتب بب

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ة ــنـلس تمــوزـر ــن شهــم نوالعشـريـ حــاديوم الــق لليـوافـالم

  

  

  برهم صالح    

  ةرئيس الجمهوري

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٥(رقم 
  

د        ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة  (س ن الم ن )٧٣(عًا) م تور  م اًءالدس ه  وبن ى ماعرض                   عل

  . وزير الخارجية
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

راق     عزيز ُيعين السيد بكر احمدأوًال:  ة الع ادة لجمهوري الجاف سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق الع

  .ية رومانيا لدى جمهور
  

  على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .ثانيًا: 
  

  في الجريدة الرسمية . نشرُيُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وثالثًا: 

  

  ةهجريـ ١٤٤٣ــة لسن ةـحجـر ذي المن شهثاني والعشرين وم الي اليداد فـغـكتب بب

  ــةــالديـمي ٢٠٢٢ة ــنـلستمــوز ـــر ن شهــم حــادي والعشـريـنوم الــق لليـوافـالم

  

  

  

  برهم صالح    

  رئيس الجمهورية

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٦(رقم 
  

د        ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة  (س ن الم ن )٧٣(عًا) م تور م د (أوًال)الدس                           ، والبن

ا   وبناًء ١٩٧٩) لسنة ١٦٠) من قانون التنظيم القضائي رقم (٥٩من المادة ( ى م                          عرضه  عل

  .رئيس مجلس القضاء األعلى 
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

م  نص المرسوم الجمهوري دلعيأوًال:  نة  ٥٠( رق ة      ٢٠١٩) لس ة اإلداري رار المحكم ذًا لق تنفي

بإضافة مايلي الى نص الفقرة اوًال  ١١/١١/٢٠٢٠) المؤرخ ١٩٤/٢٠٢٠العليا المرقم (

  منه:

ه ال         اوًالــ ن القضاء واحالت وام) م ابور الك ي جاسم ط ة  انهاء خدمة القاضي (عل ى وظيف

ن         م يك ا ل ة م انون المساءلة والعدال ي ق مدنية خارج الوزارات السيادية المستثناة ف

  مشموًال باإلحالة الى التقاعد استنادًا الى قانون التقاعد الموحد . 
  

  تنفيذ هذا المرسوم . رئيس مجلس القضاء األعلىعلى ثانيًا: 
  

  في الجريدة الرسمية . نشرُيُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وثالثًا: 

  

  ةهجريـ ١٤٤٣ة ـلسن ةحجـر ذي المن شهوالعشرين  خامسوم الي اليداد فـغكتب بب

  ــةــالديـمي ٢٠٢٢ة ـــنـلسوز ــــر تمــن شهــم والعشـريـن رابــعوم الــق لليـوافـالم

  

  

  برهم صالح    

  رئيس الجمهورية

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  بيان تصحيح

  

م (           دة الرسمية رق ي الجري انون النشر ف ن ق ة) م ادة (الثامن ام الم ى أحك نة ٧٨استنادًا إل ) لس

  المعدل.  ١٩٧٧

م (    ان رق ي البي وارد ف ي ال ع التراث م الموق حح أس نة  ٢٢أوًال: يص ي ٢٠٢١لس ور ف ) المنش

دد (   ة بالع ائع العراقي دة الوق ي ٤٦٥٦جري ة الق   ٢٩/١١/٢٠٢١) ف ون (كنيس ديس ليك

و     ى النح ول) عل ديس الرس ة الق ن (كنيس دًال ع ذوكس) ب روم األرث دراوس لل ول ان الرس

  اآلتي: 

  المحافظة  القضاء  عنوان الموقع  اسم الموقع  ت

كنيسة القديس الرسول اندراوس   ٢

  ذوكسثللروم األر

   ١٣٣الكيالني م/

  ٥١المبنى  ٢٤+ ٢٢+ ٣ز/

  بغداد  الرصافة

  

  ينشر هذا البيان في جريدة الوقائع العراقية . ثانيًا:

  

  د. حسن ناظم

  وزير الثقافة والسياحة واآلثار

 

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  )  ١٧٦١بيان رقم (  
  

از            انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج ة لن الحية المخول تنادًا للص اس

  المعدل .  ١٩٧٩لسنة  ٥٤المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

ن        ة م ى كاف اه ، فعل ة تفاصيلها ادن يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المبين

اه          يعنيهم  ي الجدول ادن ين ف ذ المب اريخ التنفي ن ت ارا م ا اعتب تطبيق هذه المواصفة االلتزام به

  وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

 

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  لتنفيذتاريخ ا  رقمها  عنوان المواصفة  ت

بقة    ١ انية مس واقي الخرس فة والس ات االرص حاف

  الصب

  

ر      ٥١٦٤ اريخ النش ن ت هر م ة اش د ثالث بع

  في الجريدة الرسمية .

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  )١٧٦٢م (بيان رق

يس       زي للتقي از المرك انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج ة لن الحية المخول تنادًا للص اس

  المعدل  .١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

م (         -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس ديث االول ) للمواص اد ( التح ن اعتم از ع ن الجه ة ١٧٦٠يعل ) الخاص

ائع            –بـ( الغزل والنسيج  دة الوق ي جري ي سبق وان نشرت ف دائل ) والت ثالث ج ال البوليستر ذات ال حب

ـدد (   ي    ٣٤٣٥العراقية العــ ال البو  ١٩٩٢/ ١٢/  ٧) ف وان (حب ى     بعن دائل )، فعل ثالث ج ليستر ذات ال

ن             ى م ا وعل زام به راق االلت ة الع اء جمهوري ع أنح ي جمي ذكورة ف كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة الم

  يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .   -٢

  

  د.حسين علي داود

  س الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالةرئي

  

  )١٧٦٣بيان رقم (
  

يس       زي للتقي از المرك انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج ة لن الحية المخول تنادًا للص اس

  المعدل  .١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

ف  -١ ديث االول ) للمواص اد ( التح ن اعتم از ع ن الجه م (يعل ـة رق ية العراقيـــ ة ١٣٩٩ة القياس ) الخاص

يج   زل والنس ـ( الغ ة  –ب ائع العراقي دة الوق ي جري ي سبق وان نشرت ف اهزة ) والت ة الج دالت الرجالي الب

يهم   ١٩٨٩/ ٢٨/٨) في  ٣٢٧٠العـــدد ( بعنوان (قياسات البدالت الرجالية الجاهزة) ، فعلى كافة من يعن

ى  تطبيق المواصفة المذكورة في ج ميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول عل

  مراجعة الجهاز لهذا الغرض . نسخة

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .   -٢

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١٧٦٤بيان رقم (
  

يس             اس    از المركزي للتقي انون الجه ة عشرة من ق ادة الحادي ام الم ا بموجب احك ة لن تنادًا للصالحية المخول

  المعدل  .١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

م (   -١ ـة رق ية العراقيـــ فة القياس ديث االول ) للمواص اد ( التح ن اعتم از ع ن الجه ة ١٥١٢يعل ) الخاص

ب اللدائني    ة االنابي دن (      بـ( منظوم ر المل د غي ل كلوري ولي فيني ن الب اه    PVC-Uة م ل مي ) المستخدمة لنق

الصرف الصحي داخل هيكل المباني ( عند درجات الحرارة المنخفضة والعالية )) والتي سبق وان نشرت 

ـدد (    ة العــ ائع العراقي دة الوق ي جري ي  ٣٣١٦ف ن    ٧/١٩٩٠/ ١٦) ف نوعة م ب المص وان ( االنابي بعن

وريد غير الملدن لتصريف المياه داخل المباني ) ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة  البولي فينيل كل

ة          ى نسخة مراجع ن يرغب الحصول عل ى م ا وعل المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام به

  الجهاز لهذا الغرض .

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .   -٢

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  )١٧٦٥بيان رقم (
  

يس                 از المركزي للتقي انون الجه ة عشرة من ق ادة الحادي ام الم ا بموجب احك ة لن استنادًا للصالحية المخول

  المعدل  .١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

اد (     -١ ن اعتم از ع ن الجه م (     يعل ـة رق ية العراقيـــ فة القياس اني ) للمواص ديث الث ة ١١٠٠التح ) الخاص

ـدد (            ة العــ ائع العراقي دة الوق ي جري رت ف بق وان نش ي س نان ) والت ون االس ـ( معج )  ٤١٨٣ب

ة ا           ٤/٤/٢٠١١في اء جمهوري ع أنح ي جمي ذكورة ف ق المواصفة الم يهم تطبي ن يعن ة م راق  ، فعلى كاف لع

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

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .   -٢

  

  د.حسين علي داود                                                          

  ز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة  رئيس الجها                            

  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١٧٦٦بيان رقم (
  

از           انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج ة لن الحية المخول تنادًا للص اس

   ٠المعدل  ١٩٧٩لسنة    ٥٤المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

ـاد المواصفة القياس      ـادة اعتمــ از عن اعـ م (   يعلن الجه ـة رق ـية العراقيــ ـة  ١٨٦٧ــ ) الخاصــ

ي سبق وان نشرت      ل ) والت بـ(ستيارات الكالسيوم المستعملة في صناعة مستحضرات التجمي

وان   ٣٠/٥/١٩٩٤) في   ٣٥١٢في جريدة الوقائــــــــــــع العراقيـــــــــــــــــــــة العـــدد(  بعن

ع    (ستيارات الكالسيوم)  ، فعلى كافـــــــة مـ ي جمي ذكورة ف ــــــن يعنيهم تطبيق المواصفـة الم

از         ة الجه ى نسخة مراجع ـن يرغب الحصول عل أنحاء جمهوريـة العراق االلتزام بها وعلى م

  .لهذا الغرض 

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  )١٧٦٧م (بيان رق
  

ة      الحية المخول تنادًا للص از       اس انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج لن

   ٠المعدل  ١٩٧٩لسنة    ٥٤المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

م (         ـة رق ـية العراقيــ ـاد المواصفة القياســ ـادة اعتمــ از عن اعـ ـة  ٢٣٠٨يعلن الجه ) الخاصــ

ــ       (بـ دة الوقائـ ي جري ي سبق وان نشرت ف ق) والت ـة   تصنيف الحرائ ـع العراقيـــــــــــــــــ ــــــــ

ـدد ( ي  ٤٢٨١العــ ـة     ٨/٧/٢٠١٣) ف ق المواصف يهم تطبي ـن يعن ـة مــــــ ى كافــــــ ، فعل

ى   ب الحصول عل ـن يرغ ى م ا وعل زام به راق االلت ـة الع اء جمهوري ع أنح ي جمي ذكورة ف الم

  .نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  

  د.حسين علي داود

  المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة رئيس الجهاز

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٤العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  )١٧٦٨بيان رقم (
  

ت     از      ادًاناس انون الجه ن ق رة م ة عش ادة الحادي ام الم ب احك ا بموج ة لن الحية المخول للص

  المعدل . ١٩٧٩لسنة  ٥٤المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 

نة ادناه ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق يعلن الجهاز عن اعتماد المدونات العراقية للبناء المبي  

ار     ى وزارة االعم اه وُتعن المدونات االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادن

واردة     واالسكان والبلديات واالشغال العامة باالجابة عن الردود واالستفسارات والمالحظات ال

ى نسخة        حول المدونات ومتابعة تطبيقها مع الجهات الم ن يرغب بالحصول عل ى م ة وعل عني

  من المدونة مراجعتها لهذا الغرض .

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المدونة  ت

  النشر في الجريدة الرسميةمن تاريخ    ٣٠٤م.ب.ع   ة الخرسانة المسلحة والعاديةمدون  ١

  النشر في الجريدة الرسمية من تاريخ  ٣٠٧م.ب.ع   مدونة جدران البناء  ٢

  من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  ٣١٢م.ب.ع   مدونة الخرسانة سابقة االجهاد  ٣
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