
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٦٨٦  

  

  

 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ٢٧مرسوم جمهوري رقم. 

  ة ت ن لجن ادرة ع رارات ص ة ( ق ابيين المرقم وال اإلره د أم ) ٢١) و(٢٠جمي

 . ٢٠٢٢) لسنة ٢٧) و(٢٦) و(٢٥) و(٢٤) و(٢٣) و(٢٢و(

  .بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار   
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  والستـون رابعةالسنـة ال     م  ٢٠٢٢ آب ١٥ / هـ١٤٤٤ محرم ١٦     ٤٦٨٦العدد             

٤٦٨٦١٦ڕەممحه ١٤٤٤١٥٢٠٢٢وارەمينچ  



ا   مر

 
                                             

  الفهرس
 

 

                     

  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    مراسيم جمهورية   

تعيين السيد صالح حسين علي التميمي سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق   ٢٧

  العادة لجمهورية العراق لدى مملكة اسبانيا

١  

    قرارات  

  ٢   صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٠

  ٣  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢١

  ٤  جنة تجميد أموال اإلرهابيينصادر عن ل  ٢٢

  ٥  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٣

  ٦  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٤

  ٧  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٥

  ٨  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٦

  ٩  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٧

    بيانات  

  ١٣  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ٨

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٢٧(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 
  

يّ أوًال:  ي   ن السيد  ُيع ي التميم وق     صالح حسين عل ًا ومفوضًا ف ة  سفيرًا مقيم ادة لجمهوري الع

  .لكة اسبانيا العراق لدى مم
  

  على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .ثانيًا: 
  

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

  

  ةهجريـ ١٤٤٣ــة لسن ةـحجـر ذي المن شهوالعشرين  تاسعوم الي اليداد فـغـكتب بب

  ــةــالديـمي ٢٠٢٢ة ــنـلســـر تمــوز ن شهــم والعشـريـن ــنـثـاموم الــق لليـوافـالم

  

  

  

  برهم صالح    

  رئيس الجمهورية

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –لعراقية الوقائع ا

 قرارات 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢لسنة  )٢٠(رقم 
  

ى              ابيين استنادًا إل وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي بناًء على مراجعة القائم

ة   ٢٠١٦لسنة  ٥/رابعًا) من نظام تجميد أموال اإلرهـابييـن (١٣أحكام المادة ( ت اللجن )، اطلع

ة ال    ات كاف ة والحيثي ى األدل رار      عل ة بق ت األسباب الخاص ة، وتدارس ات المعني ن الجه ة م مبين

  ). ٢٠٢٠لسنة  ٢١لجنة تجميد أموال اإلرهابيين (

ي      دة ف ة المنعق ة الثالث ، ٤/٧/٢٠٢٢قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادي

  ما يأتي:
  

  قتصادية لكل من:أوًال: استمرار تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد اال

  أ. منظمة شمس الرافدين الخيرية. 

  .ب. مؤسسة شباب العالم للتدريب والتطوير

  جمعية التربية اإلسالمية.ج. 

  منظمة مبادرون لإلغاثة والتنمية.د. 
  

دد          رقم بالع اب الم ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ب مكافح اب مكت ي كت ة ف ررات المبين للمب

  . ٨/٢/٢٠٢٢) المؤرخ في ٤٣٣/ب د/س/٧/١(
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ع            مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف ثالث

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١٩/٧/٢٠٢٢   

  

  
  
  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –لعراقية الوقائع ا

 قرارات 

  

  جنة تجميد اموال االرهابيينقرار ل

  ٢٠٢٢لسنة  )٢١(رقم 
  

ى              ابيين استنادًا إل وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي بناًء على مراجعة القائم

ة   ٢٠١٦لسنة  ٥/رابعًا) من نظام تجميد أموال اإلرهـابييـن (١٣أحكام المادة ( ت اللجن )، اطلع

ة م     ة المبين ات كاف ة والحيثي ى األدل رار     عل ة بق ت األسباب الخاص ة، وتدارس ات المعني ن الجه

  ). ٢٠١٩لسنة  ٢٣لجنة تجميد أموال اإلرهابيين (

ي      دة ف ة المنعق ة الثالث ، ٤/٧/٢٠٢٢قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادي

  ما يأتي:
  

  ة لكل من:أوًال: استمرار تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادي

داد  أ. من وان: بغ ان العن ذ النوم رخ  –ف ة  –الك ي الجامع ع   –ح ارع الربي ة ش                –بداي

  .  ٥رقم المحل:  – ٢٨زقاق:  – ٦٣١محلة:  –مجمع زين العابدين  – ٢٨مدخل 

دارب.  ركة ال وض   جش ديرها المف ة وم الت األجنبي راء العم ع وش ط ببي                  للتوس

ف /   د الكريم عبد الجليل عبد الرحمن الراوي/ اسم االم: احمد عب د اللطي بهية صبري عب

  حي القادسية . –راوة  –العنوان : محافظة االنبار 

  .لطيفة حبيب :اسم االممشتاق طالب زغير كرحوت الراوي/ج. 
  

ي ة ف ررات المبين دد (  للمب رقم بالع ي الم زي العراق ك المرك اب البن ؤرخ ٣٥٠س/٩/٥كت               ) الم

دد (خ/  ١٣/٢/٢٠٢٢في  رقم بالع ) ٥٠٠/٣٠٠١. وكتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي الم

ي   ؤرخ ف ابو ،٣/٣/٢٠٢٢الم از كت دد (    جه رقم بالع اب الم ة اإلره ؤرخ٩/٧٩مكافح                  ) الم

  . ١٣/٢/٢٠٢٢في 
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ًا:   ع          يثالث مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه نف

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١٩/٧/٢٠٢٢   



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –لعراقية الوقائع ا

 قرارات 

  
  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢لسنة  )٢٢(رقم 
  

ة الم    ة تجمي     بناًء على مراجعة القائم ا لجن ي تجريه ة الت ى     حلي ابيين استنادًا إل وال اإلره د أم

ة   ٢٠١٦لسنة  ٥/رابعًا) من نظام تجميد أموال اإلرهـابييـن (١٣أحكام المادة ( ت اللجن )، اطلع

رار          ة بق ت األسباب الخاص ة، وتدارس ات المعني ن الجه ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ى األدل عل

  ). ٢٠١٨لسنة  ١٥لجنة تجميد أموال اإلرهابيين (

ي     قررت لجنة ت دة ف ة المنعق ة الثالث ، ٤/٧/٢٠٢٢جميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادي

  ما يأتي:

  أوًال: استمرار تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية للمدان:

  أ. عدي فهد صالح عبد احمد الدليمي. 

  .ب. اسم االم: ناهدة محمد عبد

  .١٩٧٩لد: التوج. 

وان: م ة:  ةحافظد. العن وك/ محل داد/ اليرم اق:  ٦١٤بغ                           ٢٨/ دار:  ١٧/ زق

  قرب جامع البر الرحيم. 
  

دد          رقم بالع اب الم ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ب مكافح اب مكت ي كت ة ف ررات المبين للمب

  . ٢/٢/٢٠٢٢) المؤرخ في ٣٣٥/ب د/س/٧/١(
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢خ ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاري
  

ع            مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف ثالث

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

  

  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١٩/٧/٢٠٢٢   

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –لعراقية الوقائع ا

 قرارات 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢لسنة  )٢٣(رقم 
  

ى            بناًء   ابيين استنادًا إل وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي على مراجعة القائم

ادة (  ام الم ـن (   ١٣أحك وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي ن نظ ًا) م نة  ٥/رابع ماء ٢٠١٦لس )، لألس

اه،  ي أدن ة ف ة،     المثبت ات المعني ن الجه ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ى األدل ة عل ت اللجن اطلع

  ). ٢٠١٨لسنة  ٢١ألسباب الخاصة بقرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين (وتدارست ا

ي      دة ف ة المنعق ة الثالث ، ٤/٧/٢٠٢٢قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين في جلستها االعتيادي

  ما يأتي:

خاص     ادية لألش وارد االقتص ة والم ر المنقول ة وغي وال المنقول د األم تمرار تجمي أوًال: اس

  أدناه: المدرجة أسماؤهم في

د:    م / التول / محل   ١٩٦٥أ. جميلة جودت كاظم جواد البازي/ اسم االم: فوزية عبد اهللا نج

  القصبة.  –قضاء الشرقاط  –اإلقامة: محافظة صالح الدين 

  .ب. عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصري

  نمير جودت كاظم جواد البازي.ج. 

  . عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصريد. علي 

  . نكتل عبد الستار رحيم مصطفى الناصري. ـه

  الناصري.  . محمد عبد الستار رحيم مصطفىو
  

دد (ل    رقم بالع ة الم اب وزارة الداخلي ي كت ة ف ررات المبين ؤرخ٢/٦/١٥٠٨/٨٩٦٧للمب                  ) الم

  . ١٧/٤/٢٠٢٢في 
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ذ    ًا: ينف ع         ثالث مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ه

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١٩/٧/٢٠٢٢    



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٤(رقم 
  

ابيين        وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي ة القائم ى مراجع اًء عل                         بن

ادة (  ًا) ١٣استنادًا الى أحكام الم ن  /رابع ـن (     م وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي نة   ٥نظ         )،٢٠١٦لس

ة ، وتدارست األسباب            اطلعت الل ات المعني ن الجه ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ى األدل ة عل جن

  ).٢٠١٨لسنة  ٥٢أموال اإلرهابيين (الخاصة بقرار لجنة تجميد 

ي   قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  دة ف ،  ٤/٧/٢٠٢٢في جلستها االعتيادية الثالثة المنعق

  ما يأتي :

وال ا   د األم تمرار تجمي ادية                                  أوًال: إس وارد االقتص ة والم ر المنقول ة وغي لمنقول

  للمدان (عبد اهللا صالح نوري جاسم) .

رقم    ة الم للمبررات المبينة في كتاب مجلس القضاء األعلى / دائرة العالقات والشؤون القانوني

  . ٢٤/٢/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/ع.ق.متابعة/٣٢١٦بالعدد (
  

  .٤/٧/٢٠٢٢در القرار باتفاق اآلراء بتاريخ ثانيًا: ص
  

ع           لثثا مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره ، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

    رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

            ١٩/٧/٢٠٢٢    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  تجميد اموال االرهابيين قرار لجنة

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٥(رقم 
  

ابيين                                 وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي ة القائم ى مراجع اًء عل بن

ادة (  ًا) ١٣استنادًا الى أحكام الم ن  /رابع ـن (     م وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي نة   ٥نظ         )،٢٠١٦لس

ات المختصة ، وتدارست األسباب       اطلعت اللجنة على األ ن الجه ة م دلة والحيثيات كافة المبين

  ).٢٠١٨لسنة  ٢٢أموال اإلرهابيين (الخاصة بقرار لجنة تجميد 

ي   قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  دة ف ،  ٤/٧/٢٠٢٢في جلستها االعتيادية الثالثة المنعق

  ما يأتي :

  لكل من : ير المنقولة والموارد االقتصاديةأوًال: إستمرار تجميد األموال المنقولة وغ

 احمد طارق خليل سليمان إسماعيل الكيار/ اسم االم : هيفاء بكر .   - أ

  زياد طارق خليل سليمان إسماعيل الكيار / اسم االم : هيفاء بكر .  - ب

ي    ة ف ررات المبين اب للمب اب    كت ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ب مكافح دد   مكت رقم بالع                      الم

ي  ١٣١٨/ب د/س/٧/١( ؤرخ ف دد    ٩/٥/٢٠٢٢) الم رقم بالع ة الم اب وزارة الداخلي ، وكت

  . ١٤/٦/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢/٦/٢٢٧٩/١٤٢٦٢(ل
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ع           لثثا مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره ، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

    رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

            ١٩/٧/٢٠٢٢    

  
  
  
  
  
  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٦(رقم 
  

ابيين                            بن    وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي ة القائم ى مراجع اًء عل

ادة (    ام الم ى أحك ًا) ١٣استنادًا ال ن  /رابع د أ   م ام تجمي ـن (  نظ وال اإلرهـابيي         )٢٠١٦لسنة   ٥م

المبينة من الجهات  اطلعت اللجنة على األدلة والحيثيات كافةعلى المثبتة اسماؤهم في ادناه ، 

  ) ٢٠١٨لسنة  ٤٨المعنية ، وتدارست األسباب الخاصة بقرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين (

دة  في جلستها االعتيادي قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ة المنعق ي   ة الثالث  ،٤/٧/٢٠٢٢ف

  ما يأتي :

  االقتصادية لكل من : أوًال: إستمرار تجميد األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد

ة      - أ ات هوي ت/ معلوم د اهللا حكم ان عب دائرة :    فرم م ال ة /اس وال المدني ل /األح            الموص

 . ١٢٨ / رقم الصحيفة :١٤ /رقم السجل :٤٧٨٣١١:  رقم الهوية

 . عليه يونس/ اسم االم :  صالح نجالء صبحي  - ب

  اسم االم : زاهدة سعيد . /ج ــ زينب عبد السالم سليمان

اب    ي كت ة ف ررات المبين اب    للمب ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس ب مكافح دد   مكت رقم بالع الم

ي  ١٣١٨/ب د/س/٧/١( ؤرخ ف دد    ٩/٥/٢٠٢٢) الم رقم بالع ة الم اب وزارة الداخلي ، وكت

  . ١٤/٦/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢/٦/٢٢٧٩/١٤٢٦٢(ل
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ذلثثا ع           ًا: ينف مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره ، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ه

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

    رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

            ١٩/٧/٢٠٢٢    

  
  
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٧(رقم 
  

ابيين                                 وال اإلره د أم ة تجمي ا لجن ي تجريه ة الت ة المحلي ة القائم ى مراجع اًء عل بن

ادة (  ًا)  ١٣استنادًا الى أحكام الم ن  /رابع ـن (    م وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي نة   ٥نظ  )،٢٠١٦لس

ذكورة بموجب       لألسماء المجمدة أ واردهم االقتصادية والم ة وم ر المنقول موالهم المنقولة وغي

ابيين (  وال اإلره د أم ة تجمي رار لجن نة  ٤٥ق ) ،                                                 ٢٠١٩لس

ات الم         ن الجه ة م ة المبين ات كاف ة والحيثي ى األدل ة عل ة ، وتدارست األسباب   عني اطلعت اللجن

  القرار المذكور آنفًا .صة بالخا

ي   قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  دة ف ،  ٤/٧/٢٠٢٢في جلستها االعتيادية الثالثة المنعق

  ما يأتي :

دأ         أوًال: إستمرار تجميد  ي تب ًا الت ة ربط ة المرافق ي القائم ة أسماؤهم ف أموال االشخاص المثبت

ل ( ي ب  ١بالتسلس ود) وتنته طفى محم ير مص راهيم خض ل . إب                             التسلس

   . عبد الحكيم محمد حسين معجون) .١٠٣(

ة      للمبررات المبينة في كتاب مجلس القضاء األعلى /  وى االتحادي ة استئناف نين رئاسة محكم

  . ٢٤/٣/٢٠٢٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/مكتب/٦٢٤المرقم بالعدد (
  

  . ٤/٧/٢٠٢٢ثانيًا: صدر القرار باتفاق اآلراء بتاريخ 
  

ع           لثثا مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره ، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ًا: ينف

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

    رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

            ٢٦/٧/٢٠٢٢    

 
  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادة ( ق الم ومين وف ماء المحك ة باس وى  ٤قائم ات نين ة جناي ن محكم اب م ة االره انون مكافح ن ق ) م

  ها األولى والثانية.  يبهيئت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  نوع الحكم  رقم الدعوى  التولد   اسم االم  االسم الرباعي واللقب  ت
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٣٧٠  ١٩٩٣  عائشة فتحي  إبراهيم خضير مصطفى محمود   .١
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٣٠٠  ١٩٩٢  فاطمة طه  احمد عواد عبد اهللا حميد   .٢
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٦١٤  ١٩٩٥  شمسة صالح   احمد محمد ياسين سليمان   .٣
  سنة  ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٦٢  ١٩٨٩  زهور محمد سعيد   د رمضان علي حمودي السليم ايا  .٤
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٩٥٧  ١٩٩٤  فاطمة ياسين   جاسم محمد جاسم عموري ال سادة   . ٥
  سنة  ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٧٢٣  ١٩٩٢  وزيرة محمود   حازم عطية عباس خضر المحمد   .٦
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٦٠٩  ١٩٩٤  حليمة شحاذة  ن محمود جاسم سلطان شوران حس  .٧
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٩٥١  ١٩٩٢  فوزية حسين   حسين خلف جاسم محمد اللهيبي  .٨
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٩٢٢  ١٩٨٩  زينة خلف علو  حسين علي مطلك علو  . ٩

  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٧١٦  ١٩٨٢  نجمة ابراهيم   خليل فتحي عثمان خليل اللهيبي   . ١٠
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٥٠٠  ١٩٦٤  علي  هدعي  ذنون ابراهيم  احمد خضير   . ١١
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٣٤٩  ١٩٩٠  غنية على  سالم رمضان علي عبد اهللا   . ١٢
  سنة  ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٤٩٥  ١٩٧٢  عالوي شمه  سالم مناع خضير احمد   . ١٣
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٥٩٣  ١٩٩٩  مطر صالحه  سعد احمد محمد حسن  .١٤
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٥٧٧  ١٩٩٣  ابراهيم  صالحه  سعدي صالح حسين صالح   .١٥
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٤٧٤  ١٩٩٦  شاهه حسين   صكر محمد علي سليمان الشرابي  .١٦
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٩٢٦  ١٩٩٤  يونس  ساميه  عادل عزت خضر حسن   .١٧
  سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٧٨٦  ١٩٩١  ثريا عزيز  عايد رسول حسين مخلف   . ١٨
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٣٦٩  ١٩٦٨  سين فليحة ح  عبد اللطيف ساير احمد خضير    . ١٩
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٣١٨  ١٩٨٧  حبسة علي خضر    عبد اهللا فتحي محمود عطية  .٢٠
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٣٥١  ١٩٩٤  فتحية احمد   عالء محمود حلو خالد اللهيبي  .٢١
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٩٠٠  ١٩٩٤  سعدون  فرحه  علي حسين سلطان عبد اهللا   .٢٢
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٤٩٧  ١٩٩٥  حة يونسراب  علي مصطفى علي حيدر   .٢٣
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٢٦  ١٩٩٩  علي رفعه  عمر عفان جاسم حنود  .٢٤
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٩٨٧  ١٩٩٤  محمد يونس خالده  عمر ميسر ادريس شيت العبدو  .٢٥
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٦٠  ١٩٨٦  مسير كتبيه  غسان محمد سعيد خطاب   .٢٦
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٦٥١  ١٩٨٨  براهيم إ عيده  اسم ال ملوح قصي محمد خلف ج  .٢٧
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٣٢٦  ١٩٧٩  سورية عيسى  محمد احمد محمد حسين   .٢٨
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٨٨٠  ١٩٩٠  رضخ فهيمه  براهيم محمد إسماعيل إمحمد   .٢٩
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٩٨٣  ١٩٩٨  صباح جدوع   محمد جمال محمود خطاب   .٣٠
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٧٨٩  ١٩٩٣  براهيم إ عليه  شاللمحمد لقمان محمد احمد ال  .٣١
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٤٠٠  ١٩٩٧  خاتون جفال  محمود خالد محمود سلطان   .٣٢
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٦١٧  ١٩٧٣  عباس عزيزه  محمود مصطفى حسين صالح   . ٣٣
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٤٨٠  ١٩٩٧  سالم  تفيده  مراد عمار جاسم محمد   .٣٤
  سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٤٦  ١٩٩٦  زهور احمد   محمد  مشتاق شهاب احمد  . ٣٥
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٩٨٤  ١٩٩٣  براهيم إنجمة   مصطفى نهاد محمد متعب   .٣٦
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٦١٢  ١٩٩٥  معروف فهيمه  معمر نزار حسن علي   .٣٧
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٠٢  ١٩٧٤  زكية عبد اهللا   منتهى ياسين رمضان مشعان  .٣٨
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٩٠٤  ١٩٩٧  لمياء محمد   ض احمدمؤتمن مزاحم فيا  .٣٩
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٦٢  ١٩٩٠  سماعيلإ وسميه  سماعيل شطي صالح إموسى   .٤٠
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٣٠٤  ١٩٨٦  زهية احمد   نافع محمود جاسم محمد الجبوري  .٤١
  مؤبد ٢٠١٨/ج/٢٨٥  ١٩٩٤  حسين  عدله  هارون رشيد صالح عبد اهللا   . ٤٢
  سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٧٧٩  ١٩٩٨  حالم ذنونأ  لم محمود الحسناهاشم بسام س  .٤٣
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ادة ( ق الم ومين وف ماء المحك ة باس وى  ٤قائم ات نين ة جناي ن محكم اب م ة االره انون مكافح ن ق ) م

  ها األولى والثانية.  يبهيئت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٣٢٥  ١٩٩٤  زمزم احمد   هيثم وليد عباس جمعة األحمد   . ٤٤
  سنة  ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٨٨٦  ١٩٨٨  ة خالد موز  احمد إسماعيل خليل محمد البكاري  . ٤٥
  ؤبد م  ٢٠١٨/ج/٣٣٧  ١٩٩٥  احمد فتحيه  احمد حامد علي احمد الذنون  .٤٦
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٦٥٥  ١٩٧٢  احمد  شمسه  ادريس يونس ذنون احمد الربيعي  .٤٧
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٨٤٨  ١٩٩٣  ميادة كريم   اوس غزوان سامي عبد القادر العباسي  .٤٨
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/١٠٠٤  ١٩٧٨  محمد  شمسه  اياد خلف حنوش محسن الدليمي  .٤٩
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٨٠٧  ١٩٩٦  حسين هفتحي  ايسر محمد علي رجب محمود الصالح  .٥٠
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٩٣٩  ١٩٨١  حسين عمشه  ايمان حسين محمود حسن الطائي  .٥١
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٦٣٧  ١٩٦٨  فتحي  ليله  بشار عبد الجبار عمر خطاب الدليمي  .٥٢
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٤٢٨  ١٩٩٧  رسليه طه   بهاء تركي حسن محمد سليم الحمداني   .٥٣
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٤٥١  ١٩٥٩  منى سعيد   ذير محمود محمد المشهدانيثامر ن  .٥٤
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٢٧٥  ١٩٧٨  محمد  حليمه  ثائر محمد عزيز طه الحديدي   .٥٥
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٤٣٢  ١٩٩٠  اميره محمد   جاسم علي سلطان احميد الجحيشي  .٥٦
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/١٠٦٥  ١٩٩٦  ترفه علي   جالل حميد حسين سالم الجبوري  .٥٧
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/١١٢٤  ١٩٨١  شاهه نايف   حسين سلطان احمد حسين الزبيدي   .٥٨
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٢٥٤  ١٩٩٤  ريان  ناديه  حسين علي عثمان سليمان الحمداني  .٥٩
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٥٨  ١٩٩٨  يونس  مهديه  حسين نجم مقداد رشيد الحمداني  .٦٠
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٧٤  ١٩٨٤  دنيا ذنون   جاسم سلطان الجحيشي حماد عويد   .٦١
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٤٥٦  ١٩٩٥  هنوف عكله   حيدر محمد حسين احمد العليوي  .٦٢
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٨٩٤  ١٩٩٠  عاصمه حمزة   داود جمعة داود سلطان الباني  .٦٣
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٦٦٣  ١٩٩٥  نوال جاسم  سفيان محمد يونس صفو الطائي  .٦٤
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٨٤  ١٩٧٦  همامه عبد اهللا   شعالن حميد حسن خضر العبيدي  .٦٥
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٥٠  ١٩٩٦  عذرة جاسم   صالح يونس عبد اهللا فتحي اللويزي  .٦٦
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/١٠٠٠  ١٩٩٨  سليمان هنيه  طارق حسين علي حسين الجبوري   .٦٧
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٧٨٠  ١٩٧١  ماجده محمد   الجحيشي طارق يونس عطية زيدان   .٦٨
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٧٨  ١٩٩١  نهله إبراهيم   عبد اهللا سعدي مجيد احمد العبيدي   .٦٩
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٧٦٣  ١٩٩٧  منى جمعة   عبد اهللا محمد عزيز احمد األحمد  .٧٠
  مؤبد   ٢٠١٨/ج/٣٦١  ١٩٩٦  سهام شعبان   عدنان عاصي عطية حمادي عويد   .٧١
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٧٢٠  ١٩٩٥  هيفاء سالم   عالء احمد ثامر عبد اهللا الدليمي   .٧٢
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٣٩٠  ١٩٩٤  زياده محمود   علي خلف عبد اهللا علي الصميدعي   .٧٣
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/١١١٧  ١٩٨٦  دنيا ذنون   عماد عويد جاسم سلطان الجحيشي   .٧٤
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٧٢٣  ١٩٩٠  خوله حسين   عمر قحطان علي حسن الحديدي  .٧٥
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٣٧٥  ١٩٦٤  عيشه محمد   قحطان مرعي حسن محمد الصميدعي   .٧٦
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٦٧٧  ١٩٧٦  سلمه ذنون   مثنى فتحي محمود عبد عالوي   .٧٧
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/١٠٧٥  ١٩٩٦  شمسه إسماعيل  محمد احمد خضر جاسم الشهاب  .٧٨
  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٩٦٠  ١٩٩٥  ندى شاكر   د الياس خضر شكر الحياليمحم  .٧٩
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٧٣٨  ١٩٩٤  احمد  صبريه  محمد سالم عطية حسن الجبوري  .٨٠

  مؤبد  ٢٠١٨/ج/٥٨٥  ١٩٧٩  كوكب حامد   محمد عبد السالم مصطفى احمد   .٨١
  سنة ١٥جن س  ٢٠١٨/ج/٣٨٦  ١٩٩٦  صبحه عواد   محمد عبد اهللا مجبل عواد السويغي  .٨٢
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/١٠٥٥  ١٩٩٦  لمعه حمدان   محمد علي حمود حسن المشهداني  .٨٣
    ٢٠١٨/ج/٧٩٥  ١٩٨٣  جهديه محمود   محمد فاضل محمد عبد اهللا الطائي   .٨٤
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٤١١  ١٩٩٥  كوثر حماده   محمود خضر محمد احمد الجحيشي   .٨٥
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٥٣٧  ١٩٧١  حسين  سعديه  ي مشعان احمد سلمان كليب الصياد  .٨٦
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٣٠٤  ١٩٩٥  سميرة خضر  مشهور عيدان عطية طه الجاسم  .٨٧
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  ها األولى والثانية.  يبهيئت
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 )١٢( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

 مؤبد ٢٠١٨/ج/٨٤٦ ١٩٩٢ محمود  حلوه مهند احمد عبد اهللا خلف الجبوري .٨٨
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٩٤٠ ١٩٩٤ سلوى احمد  مهند لؤي عبداهللا سلطان الغنيمة .٨٩
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٥٨ ١٩٨١ ترفه صالح  نصرت صالح احمد سليمان  .٩٠
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٦٨٦ ١٩٨٧ ابراهيم  خالده نور خالد سليمان حميد العكيدي .٩١
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٧٠٣ ١٩٦٧ محمد علي  عزيزه وعد احمد علي احمد الحمداني .٩٢
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٥٧٠ ١٩٧٥ احمد  كتبيه وعد صبحي عبد خليل الدليمي .٩٣
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٨٠٩ ١٩٨٩ محمد  عزيزه وعد عبد الستار حسين علي .٩٤
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٤٦٢ ١٩٩٤ علي  نمشه وعد محمد ثلج سلطان الحديدي .٩٥
 سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٤٣٧ ١٩٦٨ محاسن مرعي يحيى قاسم سعيد حسن السلطان .٩٦
 سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٩١ ١٩٩٢ محمد  صفيه ن رزجيونس تركي جاجا .٩٧
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٩٧٤ ١٩٨٤ عنود عبد اهللا  يونس خضير محمد خليل الشرابي .٩٨
 سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٣٩٧ ١٩٨٥ نائلة محمد  محسن خليفة انمار شحاذه .٩٩

 سنة ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٤١٦ ١٩٦٣ محمود  عمشه ري عبد اهللا داود سلطان فخ .١٠٠
 مؤبد ٢٠١٨/ج/٤٤٤ ١٩٩٧ عبد اهللا  مديحه نصار احمد صالح احمد الربيعي  .١٠١
 سنة  ١٥سجن  ٢٠١٨/ج/٧٨٦ ١٩٨٨ محمود  شكريه معن عبد الوهاب قاسم محمد  .١٠٢
  سنة ١٥سجن   ٢٠١٨/ج/٣٧٠  ١٩٩١  مريم ذنون  عبد الحكيم محمد حسين معجون  .١٠٣
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ١٥/٨/٢٠٢٢                      ٤٦٨٦العدد  –الوقائع العراقية 

 اتبيان

  ٢٠٢٢) لسنة ٨بيان رقم (
 

م      ة) من المادة الثالثًااستنادا الى احكام البند (ثالث   راث رق ار والت انون االث  ٢٠٠٢لسنة   ٥٥والعشرون من ق

                                                   قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثية .                                                             

  المحافظة  موقع العقار  اسم العقار  ت

  بغداد  ٢٥دــ  ٢٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١

  بغداد  ٥١دار ــ  ٣٤زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٢

  بغداد  ١ي/١٧٢ار دــ  ٢٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٣

  بغداد  ٣دار ــ  ٤٥زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٤

  بغداد  ٢١دار ــ  ١١زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٥

  بغداد  ٧دار ــ  ٣٠زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٦

  بغداد  ٥ر داــ  ٤٣زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م  ــالرصافة   دار تراثي  ٧

  بغداد  ٢٧دار ــ  ٢٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٨

  بغداد  ٦دار ــ  ٤٦زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ٩

  بغداد  ٣١دار ــ  ٤٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١٠

  بغداد  ١٠٣دار ــ  ٣٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١١

  بغداد  ٢٥دار ــ  ٥زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١٢

  بغداد  ٣دار ــ  ١٢زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــ الرصافة  دار تراثي  ١٣

  بغداد  ٣٨دار ــ  ٥زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١٤

  بغداد  ٥٠دار ــ  ٥+٢٤زقاق ــ  ١٢٥الكفاح م ــالرصافة   دار تراثي  ١٥

  

  د. حسن ناظم

  وزير الثقافة والسياحة واآلثار
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