
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
٤٧٠٨  

  

  
  

 

 ٢٠٢٣) لسنة ١رقم ( واردات البلديـــات قانــــون .  

 ا     "تعديل قانون شعار ٢٠٢٣) لسنة ٢م (ــون رقـــقان راق وختمه ة الع جمهوري

 . "١٩٦٥لسنة ) ٨٥رقم (

  ١٩٧٥ لسنة النقل البري الدولياتفاقية جمهورية العراق الى  انضماموثيقة . 

  م ( مرسوم اس)      ٢٠٢٣) لسنة  ٥جمهوري رق ين السيدة (سجا صالح عب  "تعي

  ." صنوف القضاةمن قاضيًا في الصنف الرابع 

  
  

  ونـوالست ةــرابعة الــالسن     م ٢٠٢٣ شباط ٢٠ / ـه ١٤٤٤ رجـب ٢٩      ٤٧٠٨  ددـالع                     

٤٧٠٨١٤٤٤ بهجره ٢٩٢٠٢٣ وباتش ٢٠وارەمينچ  
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  الفهرس

 

 

                     

    
  
  

  

      

    
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    قوانين  

  ١  قانون واردات البلديات  ١

تعديل قانون شعار جمهورية العراق وختمها                     ٢

  ١٩٦٥) لسنة ٨٥رقم (

٢٠  

تفاقية جمهورية العراق إلى ا انضماموثيقة   -

  ١٩٧٥ لسنة النقل البري الدولي

٢٢  

    مراسيم جمهورية  

               ) قاضيًاسجا صالح عباس(تعيين السيدة   ٥

  في الصنف الرابع من صنوف القضاة

٢٣  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

 باسم الشعب  

  رئاسة الجمهورية  
  

ادة (              د (أوًال) من الم ام البن ًا ألحك واب طبق س الن ره مجل ا اق ى م ن الدستور   ٦١بناًء عل ) م

  ) من الدستور.٧٣ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من المادة (

  صدر القانون اآلتي:
  

  ٢٠٢٣) لسنـة ١رقم (

  قانــــون

لديـــاتواردات الب
  

تتكون واردات البلديات مما يأتي: -١-المادة 

  أوًال: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

  ثانيًا: الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.

  ثالثًا: اإليرادات التي تحصل عليها البلديات وفقًا للقوانين النافذة.

ًا:  ًا  رابع ـة وفق ؤون البلدي ـة بالش ات الخاص ن المخالف رض ع ي تف ات الت الغرام

  للقانون. 

تغاللها        ة واس وال البلدي ع أم ـدالت بي ن ب ا م ل عليه ي تحص رادات الت ًا: اإلي خامس

  واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها.

  سادسًا: االقتراض واالعتمادات الثابتة.  

ـرعات المق   ات والتبـ ابعًا: الهب ًا      س ة وفق ة أو األجنبي ات العراقي ن الجه ا م ة له دم

  للقانون.  
  

أوًال: تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص  -٢-المادة 

رة أو   ـة مباش وظفي البلدي ن م ى م ـا وتجب من منطقته ل ض ـات ك ى البلدي إل

ا    ـب والمراهن ت والسكائر  بالطرق األخرى التي تحددها عـدا رسوم اليانصي

ى اختالف       ة عل ـة والمرطب والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الغازيـ

ى           دفع حصيلتها إل ك وت ـا ذل اط به ات المن ن الجه ـوفى م أنواعها فإنها تست

  وزارة االعمار واالسكان والبلديــات وأمانة بغداد حسب العائدية.          
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 )٢( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ات الم  ة     ثانيًا: تدفع الشركات والمعامل والجه ـة والمرطب ـة للمشروبات الغازي نتج

والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسـوم المترتبـة عليها في نهايـة 

كل شهر إلى وزارة االعمار واالسكان والبلديات فيما يخص البلديات العامة 

  في المحافظات وأمانة بغداد فيما يخص البلديات العامة في العاصمة.

ا أو باستغالل منشآتها أو      تتولى الج -ثالثًا: أ هات التي يجري اإلعالن عن طريقه

ـغ            ت استيفاء مبلـــ ة صورة كان ا بأي ل الخاصة به أرضها أو وسائط النق

كان       ار واالس ى وزارة االعم ه إل ة وإيداع ده القانوني وم بمواعي الرس

  والبلديات وأمانة بغداد وحسب العائدية.

ر   -ب ي الفق ه ف وص علي اإلعالن المنص د ب ه  يقص د توجي ذا البن ن ه ة (أ) م

ى          ة أو صناعة أو إل ة أو مهن ارس حرف ى شخص أو شركة تم األنظار إل

ة أو    ارض التجاري ار أو المع ع أو اإليج ة للبي واد معروض ائع أو م بض

محالت تقديم الخدمات على اختالف أنواعها بضمنها الخدمات االستشارية 

اج السينمائي والمسرحي وكذلك الترويج لألعمال التجارية أو ألعمال اإلنت

ة أو الرسوم       ة الكتاب ك بطريق والتلفزيوني واألعمال الفنية بوجه عام وذل

  أو النقش أو التعبير الصوتي أو المرئي أو الفني.
  

ق الجدول الملحق        -٣-المادة  ا وف ة عليه أوًال: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحقق

  بهذا القانون:

  دور العبادة.  -أ 

دأ     -ب  ع مراعاة مب الهيئـات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لـدى العراق م

  المعاملة بالمثـل.

ثانيًا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير االعمار واالسكان والبلديات أو أمين 

بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق 

  ًء: بهذا القانون كًال أو جز

ة     -أ ة الحكوم انيًا بموافق اطًا إنس ارس نش ي تم ات الت ات والجمعي المنظم

  االتحادية سواء كانت عراقية أو أجنبية.

  المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية.  -ب
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 )٣( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

رر شطب أو           -٤-المادة  داد إن يق ين بغ ديات وأم ار واالسكان والبل ر االعم أوًال: لكل من وزي

ًا)          تنزيل المبالغ دين (ثالث ي البن ا ف رادات المنصوص عليه ن اإلي ة م             المتحقق

ادة (  ى (      ١و (خامسًا) من الم د عل ا ال يزي انون بم ذا الق ن ه ) ٣٠٠,٠٠٠) م

ذر إستحصالها          الغ يتع ذه المب د أن ه ة إذا وج ل حال ي ك ثالثمائة ألف دينار ف

  رادتهما فيه.   لعجـز المديـن أو المكلف بها أو تضررهما لسبب ال دخل إل

ن          د (سابعًا) م ي البن ا ف ات والتبرعات المنصوص عليه ثانيًا: ال يجوز صرف الهب

  ) من هذا القانون إال للغرض الذي يحدده المتبرع.  ١المادة (
  

ـل الخاضع للرسم        -٥-المادة  اريخ مباشرته للعم ًا بت أوًال: يلتزم المكلف بإبالغ البلدية تحريري

د  ن عق خة م داع نس ـة أو    وإي ة المهن ب مزاول ل أو مكت اص بمح ار الخ اإليج

  العمل إلى البلدية.

ن    هر م الل ش اط خ د األقس ف اح ـع المكل م يدف ـق ول م المتحق ط الرس ًا: إذا قس ثاني

  تاريـخ استحقاقـه تصبح األقساط كلها مستحقه الدفع بدون إنذار.

ـن       انون أو القوانيـ ذا الق ب ه ـة بموج ـق للبلدي ًا: إذا تحق ى   ثالث ـن عل رى دي األخ

الل (    ديد خ زوم التس ر بل رر يخط د المق ي الموع دده ف ـم يس ـف ول ) ٣٠المكل

ق      دين المتحق ى ال ثالثين يـومًا من تاريخ التبليغ باإلخطار وبخالفه تفرض عل

  %) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الديـن.٧فائـــدة سنويـة قدرها (

ف      رابعًا: لكل من وزيـر االعمار واالسكان وال  ي المكل ـداد أن يعف ين بغـ ديات وأم بل

زءً   ًال أو ج ادة ك ذه الم ن ه ًا) م د (ثالث ي البن ا ف وص عليه دة المنص ن الفائ                 م

  إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة.

خامسًا: تعد ديـون البلديات والمبالغ اإلضافية المتحققـة عليها من الديـون الممتازة 

  .١٩٧٧) لسنة ٥٦تحصيل الديون الحكومية رقم (ويطبق في شأنها قانون 

أوًال: ال يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء أي معاملة تصرفية على العقار الذي  -٦-المادة 

  ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته إلى البلدية المعنية.

ة الت    ات المهني ادات والنقاب ة واالتح ر الدول زم دوائ ًا: تلت انون ثاني رر الق ي يق

ازة     ك اإلج نح تل مراجعتها الستحصال إجازة ممارسة العمل أو المهنة بعدم م
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 )٤( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

ه          ة بمديونيت رة البلدي ي شأنه إشعار من دائ ذي ورد ف أو تجديدها للمكلف ال

  إلى البلدية المعنية.

ديرات السنوية           وائم التق ديات بصورة من ق ـد البل ر الضريبة تزوي ثالثًا: على دوائ

  للعقارات.   النهائية 
  

د     ٥يعاقـب المكلف المخالف ألحكام البند (أوًال) من المادة ( -٧-المادة  انون والبن ذا الق ن ه ) م

ـد            ـة ال تزي انون بغرام ذا الق ق به دول الملح ن الج ـع م م الساب ن القس ًا) م                 (ثالث

  ) خمسمائة ألف دينـار. ٥٠٠,٠٠٠على (
  

ا يجب استيفاؤه        أوًال: لوزارة اال -٨-المادة  ر م ـداد تقري ة بغ ديات وأمان عمار واالسكان والبل

  من األجور لقـاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون االقتصادية.

ديات   ثاني ى  ًا: عند نقل الصالحيات من وزارة االعمار واالسكان والبل المحافظات  ال

ا      ور لق ن االج تيفاؤه م ب اس ر مايج ة تقري ون للمحافظ ي  يك دمات الت ء الخ

  تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة.
  

لمجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير االعمار واالسكان والبلديات أو أمين بغداد  -٩-المادة 

  أو المحافظ إضافة بعض المهن إلى الجدول الملحق بهذا القانون.
  

  ا القانـون السنة المالية. يقصد بالسنـة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذ -١٠-المادة 
  

ادة  ار    -١١-الم ـر االعم درها وزي ات يص ديات بتعليم تيفاء واردات البل ة اس ـدد كيفي أوًال: تح

واالسكان والبلديات بالتنسيق مع أمين بغداد.  

دار       داد إص ين بغ ع أم يق م ديات بالتنس كان والبل ار واالس وزير االعم ًا: ل ثاني

 ذا القانون.تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام ه
  

م (  ٩أوًال: يلغى نص البند (ثامنًا) من المادة ( -١٢-المادة  ) ١٤) من قانون هيئة السياحة رق

  ويحل محله ما يأتي: ١٩٩٦لسنة 

ادق والشقق      ثامنًا: منح اجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفن

اجير       ب ت ياحة ومكات فر والس االت الس ب وك ياحية ومكات دور الس وال

ة    ات التراثي ف والمنتوج ع التح الت بي ب، ومح ياح واالجان يارات للس الس
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ياحية ق الس ل المراف ات  داخ ق التعليم دها وف ياحية وتجدي اهي الس ، والمق

  الخاصة بذلك.

) ١٤) من قانون هيئة السياحة رقم (١٢ثانيًا: يلغى نص البند (ثانيًا) من المادة (               

  أتي:ويحل محله ما ي ١٩٩٦لسنة 

ادق           انون المطاعم والفن ذا الق المرفق السياحي الغراض ه ًا: يقصد ب ثاني

ياحة       فر والس االت الس ب وك ركات ومكات ياحية وش دور الس قق وال والش

  والمقاهي السياحية.
  

ـم (    -١٣-المادة  ديات رق انون واردات البل ـة  ١٣٠يلغى ق واد (  ١٩٦٣) لسن ) و ٣) و (٢والم

والتعليمات الصادرة لتسهيل  ١٩٦٩) لسنة ١٧٥) من القانون رقم (٥) و (٤(

  تنفيذ أحكامها.

  أوًال: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها. -١٤-المادة 

ن           ل ع ة ال تق ادة بغرام ذه الم ن ه د (اوًال) م الف البن ن خ ل م ب ك ًا: يعاق ثاني

ى (   ١٠,٠٠٠,٠٠٠( د عل ار وال تزي ين دين رة مالي ) ٢٥,٠٠٠,٠٠٠) عش

  خمسة وعشرون مليون دينار.
  

  ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.  -١٥-المادة 

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. -١٦-المادة 

  

  

  األسبـاب الموجبـــة
  

م (     ديات رق انون واردات البل ريع ق ى تش ل عل ن طوي رور زم نة ١٣٠لم              ١٩٦٣) لس

رف   ن وح ور مه ريعها ولظه ن تش ة م ة المطلوب ي الحاج د تلب م تع ه ل ن أحكام ر م وألن الكثي

ب   وأعمال جديدة يتعين شمولها بأحكامه وألن مبالغ الرسوم التي تضمنها القانون لم تعد تواك

ه،      رأت علي ي ط ديالت الت ـرة التع ر ولكثــ ت الحاض ي الوق د والظروف االقتصادية ف ة النق                 قيم

 شـرع هـذا القانـون.

  



ا   مر
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  جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات

  القســم األول

  رسم البناء: 

  من المسقط األفقي للبناء لـدار واحدة.             ٢) مئتان وخمسون دينارًا لكل م٢٥٠أوًال: (

  لك أكثر من دار واحدة.                من المسقط األفقي للبناء لمن يم ٢) خمسمائة دينار لكل م٥٠٠ثانيًا: (

ة      ٢) سبعمائة وخمسون دينار لكل م٧٥٠ثالثًا: ( اء لألغراض التجاري ي للبن من المسقط األفق

  والصناعية.                

  

  القسم الثانــي

  رسم المجازر:

  ) عشرة آالف دينار عن الرأس الواحدة للجمال والجاموس.١٠,٠٠٠أوًال: (

) خمسة االف دينار عن الرأس الواحدة للثيران واألبقار.٥,٠٠٠ثانيًا: (

  ) ألفا دينار عن الرأس الواحدة لألغنام والماعز والعجول.٢,٠٠٠ثالثًا: (

  

  القسم الثالــث

  رسم اإلعالن:

ة      ٢,٠٠٠( -أوًال: أ ة أو المتحرك ات الثابت ن اإلعالن ه م ) ألفا دينار شهريا لكل متر أو جزء من

  لى واجهاتها أو في مداخلها باللغة العربية.خارج المحالت أو ع

ة أو          ٤,٠٠٠( -ب  ات الثابت ن اإلعالن ه م ر أو جزء من ل مت ار شهريا لك ) اربعة االف دين

  المتحركة خارج المحالت أو على واجهاتها أو في مداخلها باللغة األجنبية.

ات      ٥,٠٠٠( -جـ  ن اإلعالن ه م ر أو جزء من ة أو  ) خمسة أالف دينار شهريا لكل مت الثابت

  المتحركة في األماكن العامة.

ي تعرض      ٣,٠٠٠( -د  ات الت ه عن اإلعالن ) ثالثة أالف دينار شهريا لكل متر أو جزء من

  أشكال أخرى).  –شريط  –بوسائل العرض االلكتروني المتنوعة (شاشة 

ـ  اطة       ٤,٠٠٠( -ه ذاع بوس الن الم ن اإلع رض ع ة أو ع ل إذاع ار لك ة االف دين ) اربع

  ة والتلفزيون.اإلذاع



ا   مر
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ى          ٥,٠٠٠( -و رض عل ذي يع الن ال ن اإلع ل ع بوع أو اق ل أس ار لك ة آالف دين ) خمس

  الشاشة في دور السينما.

ذي      ٢٥٠( -ز  ي يشغلها اإلعالن ال ) مائتان وخمسون دينار لكل سنتمتر من المساحة الت

  ينشر في الصحف والمطبوعات.

ه   ن      ثانيًا: كامل مبلغ الرسم عن اإلعالن المنصوص علي ـ) و(د) م رات (أ) و(ب) و(ج ي الفق ف

  البند (أوًال) من هذا القسم عن فترات العرض التي تقل عن شهر واحد.

ذا    ن ه ثالثًا: يعفى من رسم اإلعالن المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (أوًال) م

ن ( ا ع دل إيجاره ل ب ي يق م المحالت الت ار١,٢٠٠,٠٠٠القس ف دين ي أل ون ومئت  ) ملي

  سنويا إذا كان اإلعالن ال يخص بضاعة أو خدمة معينة. 

  

  القسم الرابع

  رسم اليانصيب والمراهنات: 

  %) عشرة من المئة من ثمـن البطاقات المبيعة من اليانصيب أو المراهنات.١٠( 

  

  القسم الخامس
  

  رسم السجائر والتبغ والكبريت والمشروبات:

  أوًال: نصف المكس المفروض على السجائر.

  ثانيًا: نصف المكس المفروض على التبغ المنتج في العراق.

  ) دينار واحد لكل علبة كبريت.١ثالثًا: (

  ) خمسون دينارًا لكل لتر من المشروبات الغازية أو المرطبة غير الكحولية.٥٠رابعًا: (

  

  القسم السادس

  رسم ممارسة األعمال والمهن، وتملك او استئجار محالتها:

ة  %١٠( -أوًال: أ ة المبين ل أو المهن ل العم نوي لمح ار الس دل اإليج ن ب ة م ن المئ رة م   ) عش

  فيما يأتي:

  ) المصارف.١(

  ) شركات ومكاتب التامين وإعادة التامين.٢(
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المقاول اإلنشائية أو  ) شركات ومكاتب المقاوالت المسجلة التي تزاول أعمال ٣(

  او الكيمائية.  الكهربائية

  ) محالت المساج الطبيعي.٤(

  ) المشروبات المرطبة والغازية.٥(

  ) السجائر.٦(

  ) التبغ.٧(

  ) بيع المشروبات الساخنة.٨(

  ) الفنادق.٩(

  ) استيراد المركبات اآللية والمكائن.١٠(

  ) باعة الذهـب.١١(

  ) الفضة.١٢(

  ) الجواهر.١٣(

  ) األحجار الكريمة والمسابح.١٤(

  ) الساعات.١٥(

  ) التحف واالنتيكات.١٦(

  نافس.) الط١٧(

  ) الروائح العطرية.١٨(

  ) لوازم الزينة.١٩(

  ) بيع الفرو.٢٠(

  )  صناعة الفرو.٢١(

  ) المواد المطليـــة بالميناء أو المصنوعة من الصيني أو الزجاج.٢٢(

  ) العمل بالمعـادن الثمينة كصياغة الذهب والفضة.٢٣(

  ) المعماريون.٢٤(

  ) متعهـدو األعمال.٢٥(

  ) وكالء السفر.٢٦(

  ) صرافو النقود.٢٧(
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  ) الداللون.٢٨(

ن (   ٢٩( ر م ا أكث تخدم فيه ي تس ة أو الت انع اآللي ل والمص                        ) ٦) المعام

  ستة أشخاص.

  ) اللعب.٣٠(

  ) األثاث المعدنية.٣١(

  ) األلبسة.٣٢(

  ) المنسوجات.٣٣(

  ) األحذية.٣٤(

  ) معارض بيع المركبات والمكائن.٣٥(

  ) بيع األدوات االحتياطية للمركبات والمكائن وقطع الغيار لها. ٣٦(

وتي        ٣٧( وري والص جيل الص زة التس ون وأجه و والتلفزي زة الرادي ع أجه ) بي

ف      تماع بمختل زة االس ور وأجه رض الص زة ع ديو وأجه زة الفي وأجه

  أنواعها.

  ) آالت ومعدات الموسيقى.٣٨(

  ) مكائن الخياطـة.٣٩(

  يـر.) أجهزة التصو٤٠(

  ) النظارات والتلسكوبات.٤١(

  ) المعدات البصريـة.٤٢(

  ) أدوات الجراحـة والمستلزمات الطبية.٤٣(

  ) المعدات واألدوات الكهربائية.٤٤(

  ) المعدات النفطية.٤٥(

  ) مواد ومستلزمات البناء.٤٦(

  ) مستلزمات الرياضة.٤٧(

  ) مستلزمات السفر.٤٨(

  ) األسلحة وأجزاؤها.٤٩(

  شة.) األقم٥٠(
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  ) القبعات.٥١(

  ) المطاعم.٥٢(

  ) المقاهي.٥٣(

  ) بيع المرطبات.٥٤(

  ) الصيدليات ومذاخر األدوية.٥٥(

  ) محالت النقـل والكراجات.٥٦(

  ) مستلزمات المعدات اإلنشائية على اختالف انواعها.٥٧(

  ) شركات االتصاالت.٥٨(

  ) أبراج االتصاالت.٥٩(

  ) شركات االنترنت.٦٠(

  نترنت.) أبراج اال٦١(

  ) القنوات الفضائيـة.٦٢(

  ) مكاتب ومقاهـي االنتـرنت.٦٣(

  ) صاالت األلعاب االلكترونية.٦٤(

  ) صاالت العاب البليارد.٦٥(

  ) محال بيع األقراص المدمجة وأدوات خزن المعلومات.٦٦(

  ) مكاتب تعليم استخدام الحاسوب االلكتروني.٦٧(

  لكترونية.) مكاتب ومحـال بيع أجهزة الحاسبات اال٦٨(

  ) محال بيع وتصليح أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية والفضائية.٦٩(

  ) محال بيع أجهزة الهاتف النقـال واألدوات المتعلقـة بها وصيانتها. ٧٠(

  ) مكاتب الصراف اآللي.      ٧١(

) محال بيع أو تصليـح المولدات الكهربائية.٧٢(

  عـة (المياه المعدنية).) محال تصنيع وبيـع المياه المصن٧٣(

  ) محال تأجير الكراسي والخيام.٧٤(

  تأجير وبيع البـدالت. ) محال٧٥(

  ) قاعات بناء األجسام والقاعات الرياضية على اختالف أنواعها.٧٦(
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 )١١( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  ) محال ومكاتب الوساطة بمختلف أنواعها.٧٧(

  ) محال ومكاتب األجهزة واألدوات والعدد واللوازم.٧٨(

  لسجاد.) محال بيع ا٧٩(

) محال بيع التجهيزات الزراعية والبيطرية.                                                                   ٨٠(

ام         ٨١( ارب والخي ان والمض ال والخيط يد والحب باك الص ع ش ال بي ) مح

  والسرادقات.

  ) محال بيع الخضار والفواكـه واللحوم واأللبان.٨٢(

  ) محال البقالة.٨٣(

  ) محـال الخياطين.٨٤(

  ) األفران الكهربائية والحجرية.٨٥(

  ) المخابـز.٨٦(

  ) محال بيع الزهور الطبيعية والصناعية واسماك الزينـة وطيور الزينة.٨٧(

  ) محال ومكاتب بيع الحيوانات بمختلف أنواعها.٨٨(

  ) محال بيع الحلويات والمعجنات.٨٩(

  حن وتأجير السيارات.) محال خدمات النقل والسياحة والش٩٠(

  ) محال تجهيز الحفالت.٩١(

  ) قاعات إقامة الحفالت.٩٢(

  ) محـال األلعاب المسلية. ٩٣(

  ) حمامات الساونا.٩٤(

  ) مرائب السيارات.٩٥(

  ) مكاتب حفر اآلبار االرتوازيــــة.٩٦(

  ) مكاتب تعليم السياقة.٩٧(

  ) المشاتــل.٩٨(

  ور.) مكاتب ومحال عمل السقوف والديك٩٩(

  ) عيادات األطباء.١٠٠(

  ) فاحصو البصر ومركبو األسنان.١٠١(
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 )١٢( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  ) المهن الطبية المساعدة.١٠٢(

  ) المختبرات.١٠٣(

  ) المستشفيات.١٠٤(

  ) مراكز الطب والعالج البيطري.١٠٥(

  ) مكاتب التصوير الشعاعي والسونار.١٠٦(

ة والتدقي ١٠٧( ال   ) محال ومكاتب المهن الهندسية والقانونية والمالي ة واألعم قي

  الفنية.

  ) مكاتب إنشاء األبنية وترميمها.١٠٨(

  ) محال تعليم فن التفصيل والخياطة والتطريز.١٠٩(

  ) محال الترجمة والطبع واالستنساخ والخطاطين والرسامين.١١٠(

  ) مكاتب بيع الكتب والقرطاسية ولوازمها.١١١(

  ) المطابع.١١٢(

  نشر واالعالن. ) محال ومكاتب وشركات الدعاية وال١١٣(

  ) محال تجليد الكتب والمجالت.١١٤(

  ) محال بيع األثاث.١١٥(

  ) ساحات بيع األثاث.١١٦(

  ) معامل تعبئة الغاز.           ١١٧(

  ) محطات تعبئة الوقود.١١٨(

) محال تصليح األجهزة الكهربائية والنفطية والغازية وااللكترونية واآللية ١١٩(

  .والطبية واألجهزة الدقيقة

  ) محال التسجيالت المرئية والسمعية.١٢٠(

  ) محال الحالقة والتجميل.١٢١(

  ) محال اللياقة البدنية والرشاقة.١٢٢(

  ) النوادي الترفيهية واالجتماعية.١٢٣(

  ) محال الحدادة والنجارة واللحام.١٢٤(

  ) محال صيانة السيارات واآلليات.١٢٥(
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 )١٣( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  ) محال الغسل والتشحيــم للمركبات.١٢٦(

  ) محال بيع اإلطارات والبطاريـات.١٢٧(

  ) محال غسل وكـوي وصبغ المالبس.١٢٨(

  ) محال تصليح األحذية والحقائب.١٢٩(

  ) محال بيع الدواجـــن الحية.١٣٠(

  ) محال بيع األعالف.١٣١(

  ) محال الكرزات والمخلالت.١٣٢(

  ) محال تحميص وبيع القهوة.١٣٣(

  والمرايا.) محال بيع وعمل إطارات الصور ١٣٤(

  ) محال خياطة الجوادر والخيـم والتنجيــد.١٣٥(

  وتركيب زجاج األبواب والشبابيـك.) محـــال بيع ١٣٦(

  ). pvc) محال تقطيــع وتصنيع األلمنيوم ( ١٣٧(

  ) محال التأسيسات الصحيــة والكهربائية.١٣٨(

  ) محال بيع الخرده والسكراب.١٣٩(

  ) محال بيع األطعمة الجاهزة.١٤٠(

  ) محال تأجير المكائن واآلليات والمعدات.١٤١(

  ) ساحات بيع المواشي.١٤٢(

  ) مكاتــب العالوي.١٤٣(

  ) ساحات البيـع المباشر للسيارات.١٤٤(

  )  محال المصورين الفوتوغرافيين.١٤٥(

  ) مكاتب العمل وتشغيل العمالة العراقية واألجنبية.١٤٦(

  ) المدارس ورياض األطفال األهلية.١٤٧(

  ) المستشفيات األهلية.١٤٨(

  ) الكليات والمعاهد األهلية.١٤٩(

  ) الشركات والمكاتب األمنية.    ١٥٠(
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 )١٤( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

تج ما %) خمسة من المئة من بـدل اإليجار السنوي للمعامل أو المصانع التي تن٥( -ب 

يأتي: 

  ) الحليب ومشتقاتـه واأللبان بأنواعها.١(

  ) السمن المارغرين.٢(

  ) األطعمة المعلبة.٣(

  ) اللحوم المقـددة.٤(

  ) السكر.٥(

  ) الحلويات.٦(

  ) السجائر.٧(

  ) التبغ.٨(

  ) الشخاط.٩(

  ) الكبريت.١٠(

  ) العصائر.١١(

  ) المرطبات الخاليــة من الكحول.١٢(

  ) الثلــج.١٣(

  ) المثلجـات.١٤(

  ) البسكويت.١٥(

  ) المعكرونة.١٦(

  ) الطحيـن.١٧(

  ) الجريش.١٨(

  ) المنسوجات.١٩(

  ) االقمشة.٢٠(

  ) القطـن.٢١(

  ) الصـوف.٢٢(

  ) تصنيف المصاريـن.٢٣(

  ) الغزول.٢٤(
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 قوانين

  ) الحبال.٢٥(

  ) الجوت.٢٦(

  ) الحصران.٢٧(

  ) البـــردي.٢٨(

  ) االسمنت.٢٩(

  ) أنابيب االسمنت.٣٠(

  ) أنابيب البالستك.٣١(

  ) االسبست.٣٢(

  ) الكاشي.٣٣(

  ) البالط بأنواعه.٣٤(

  ) الطابـوق.٣٥(

  ) الجص.٣٦(

  ) النورة.٣٧(

  ) الخزف.٣٨(

  ) الرخـام.٣٩(

  ) المرايا.٤٠(

  ) الرخام المصقول.٤١(

  ) المرمر.٤٢(

  ) المكائـن.٤٣(

  ) األدوات الكهربائية.٤٤(

  ) المركبات وقطـع غيارهـا.   ٤٥(

  المنتجات الصناعية والكيمياوية. )٤٦(

  ) الورق.٤٧(

  ) الكارتون.٤٨(

  ) الحديد.٤٩(

  ) الفوالذ.٥٠(
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 )١٦( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  ) األلمنيوم.٥١(

  ) المطاط.٥٢(

  )  الشحم.٥٣(

  ) الزيوت النباتية.٥٤(

  ) الصابــون.٥٥(

  ) العطــور.٥٦(

  ) الشموع.٥٧(

  ) الغراء.٥٨(

  ) السمـاد الصناعي.٥٩(

  ) األحذية.٦٠(

  ) الجلود.٦١(

  ) الدباغــة.٦٢(

  ) الموبيليات.٦٣(

  ) معامل اللحيم.٦٤(

  ) إصالح أو صباغــــة األقمشة والمالبس.٦٥(

  ) الغسيل أو الكي.٦٦(

  ) مخازن التبريد.     ٦٧(

  يجبـى الرسم بأربعة أقساط متساويـة ويعد جزء القسط قسطـا كامال. -جـ 

د (أوًال)   -د  ي البن ه ف وص علي م المنص ن الرس ـى م ي  يعف الت الت م المح ذا القس ن ه                 م

  ) مليون ومئتي ألف دينار. ١,٢٠٠,٠٠٠ال يزيد بدل إيجارها السنوي على (

  ) خمسمائة ألف دينار شهريا عن محالت سباق الخيل.                ٥٠٠,٠٠٠( -ثانيًا: أ

دن الماله     ١٠( -ب      الي لم وارد اإلجم ن ال ة شهريًا م ن المئ ارك) %) عشرة م ا ب ي (لون

  األلعاب السركسية أو ما شابهها.

رة واحدة      د التأسيس لم ثالثًا: يفرض الرسم التالي لتسجيل األعمال والمهن المبينة إزاءها عن

عن المحالت اآلتية: 

  ) خمسمائة ألف دينار عن إنتاج األفالم السينمائية.        ٥٠٠,٠٠٠( -أ
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 قوانين

  ار عن إنتاج األفالم والمواد التلفزيونية.                ) ثالثمائة وخمسون ألف دين٣٥٠,٠٠٠( - ب

ـ رض     ٢٥٠,٠٠٠( - ج دة للع ات المع اج البرامجي ن إنت ار ع ف دين ون أل ان وخمس ) مئت

  التلفزيوني والفيديوي وبرامجيات الحاسوب االلكتروني.

        ) خمسمائة ألف دينار عن األلعاب السركسية وما شابهها.              ٥٠٠,٠٠٠( - د

  ) خمسمائة ألف دينار عن سباق الخيل.                                        ٥٠٠,٠٠٠( - هـ

  دور السينما والرقص (الغربي أو الشرقي) (شتوية أو صيفية): -و

  ) خمسمائة ألف دينار عن الدرجة األولى.٥٠٠,٠٠٠) (١(   

  رجة الثانية.) ثالثمائة وخمسون ألف دينار عن الد٣٥٠,٠٠٠) (٢(   

  ) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.٢٥٠,٠٠٠) (٣(   

  ) مئة ألف دينار عن الدرجة الرابعة.١٠٠,٠٠٠) (٤(   

  مدن المالهي (لونا بارك): -ز

  ) مئتان وخمسون ألف دينار عن الدرجة األولى.٢٥٠,٠٠٠) (١(   

  ثانية.ال) مئة وخمسون ألف دينار عن الدرجة ١٥٠,٠٠٠) (٢(   

  فنادق ذات مطاعم: -ح 

  ) مئتا ألف دينار عن الدرجة األولى.                                           ٢٠٠,٠٠٠) (١(   

  ) مئة وخمسون ألف دينار عن الدرجة الثانية.    ١٥٠,٠٠٠) (٢(   

  ) خمسون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.٥٠,٠٠٠) (٣(   

  ألف دينار عن الدرجة الرابعة.                                   ) عشرون٢٠,٠٠٠) (٤(   

  فنادق بدون مطاعم: -ط 

  ) أربعون ألف دينار عن الدرجة األولى.                            ٤٠,٠٠٠) (١(   

   ثانية.                                        ال) ثالثون ألف دينار عن الدرجة ٣٠,٠٠٠) (٢(   

  ) عشرون ألف دينار عن الدرجة الثالثة.                                            ٢٠,٠٠٠) (٣(   

  ) عشرة آالف دينار عن الدرجة الرابعة.                                            ١٠,٠٠٠) (٤(   

  الكازينوات أو المقاهي: -ي 

  درجة األولى.                                          ) عشرون ألف دينار عن ال٢٠,٠٠٠) (١(   

  ) خمسة عشر ألف دينار عن الدرجة الثانية.                                           ١٥,٠٠٠) (٢(   
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  ) عشرة آالف دينار عن الدرجة الثالثة.                                            ١٠,٠٠٠) (٣(   

  ) خمسة آالف دينار عن الدرجة الرابعة.                                 ٥,٠٠٠) (٤(   

ن    رابعًا: تتولى البلدية المختصة تصنيف األعمال والمهن المنصوص عليها في البند (ثالثًا) م

  هذا القسم. 

  خامسًا: يستثنى من الرسم المنصوص عليه في هذا القسم ما يأتي:

  تدار مباشرًة من دوائر الدولة والبلديات األعمال والمهن التي  - أ

ذا  -ب ن ه د (اوًال) م ن البن ـرة (ب) م ي الفق ا ف وص عليه ل والمصانع المنص المعام

  القسم خالل مدة إعفائها من ضريبـة الدخل.

ـ وط      - ج ال والخي رم الحب ة وب ة والحياك ل بالخياط ون العم ذين يمارس خاص ال األش

ي دار واحدة دون تشغيل     وحياكة الحصران باالستعانة بأفراد العائلة المقيمين ف

  عمال آخرين ودون استخدام قـوة آلية.

ائر          - د ائن وس ائع والمك ات والبض ـج المنتج ة لتروي ا الدول ي تقيمه ارض الت المع

ارض    ة والمع ون والرياض ـة والفن جيع الثقاف ص لتش ي تخص دات أو الت المع

ة وطن      تم برعاي ك األغراض وت ل     الدوليـة المخصصة لتل ة بالمث ة شرط المعامل ي

  والمطابع ودور النشر والصحف والحمامات العامة ومعامل إنتاج األدوية.

ة واحدة وإذا          ي بناي اًال ف زاول أعم ن ي ه م ذي يدفع سادسًا: تقوم البلدية بتعيين نسبة الرسم ال

ن    ى م د األعل رض الح لة فيف الت متص ي مح د أو ف ل واح ي مح ع ف ل والبي ان العم ك

  من تلك األعمال المختصة.  الرسم على أي

انون               ذا الق ام ه ق أحك سابعًا: يقصد ببدل اإليجار المنصوص عليه في هذا القسم لغرض تطبي

األجرة السنويـة المتفق عليها على أن ال تقل عن مقدار األجرة السنوية المقدرة وفق 

  قانون ضريبة العقار.     

قسام متعددة مؤجرة كل قسم منها بصورة منفردة ولمهن        إذا كان العقار يشتمل على أ -ثامنًا: أ

متعددة فعند ذلك تقوم البلدية المختصة بتقديـر إيجار كل قسم على انفراد كما لو كـان 

ملكًا مستقًال لفرض الرسم بموجبه بصرف النظر عن التقديـر الجاري لغرض ضريبة 

  العقار.
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 قوانين

ة       إذا كان المحل غير مقدر القيمة وفق  -ب  وم البلدي ار تق ـون ضريبة العق ام قانـــ أحك

الل   ـا خ راض لديهـــ ـق االعت ف حـــ م وللمكل رض الرس رض ف دير لغ ة بالتق المختص

  ) خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالتقدير. ١٥(

  

  القسم السابع

  رسم البيع بالمزايدات العلنية:

ة (    ٣أوًال: ( واد المبيع ان الم ن أثم ـدة      %) ثالثة من المئة م ي محالت المزاي ر المعاشية) ف غي

  العلنية.   

ن   ٨ثانيًا: ال يجوز لصاحب محل المزايدة العلنية أن يستوفي أكثر من ( ة م %) ثمانية من المئ

ه الخاص و(      ي محل ة ف %) ٥أثمان المواد المبيعة (غير المعاشية) بضمنها حصة البلدي

  خمسة من المئة في المحالت األخرى.

  لمحل مسك السجالت األصولية لجميع معامالته ومبيعاته. ثالثًا: على صاحب ا
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 قوانين

 سم الشعب اب

   رئاسة الجمهورية
  

ادة (              د (أوًال) من الم ام البن ًا ألحك واب طبق س الن ره مجل ا اق ى م ن الدستور   ٦١بناًء عل ) م

  ) من الدستور.٧٣ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من المادة (

  :اآلتيالقانون  صدر
  

  ٢٠٢٣) لسنـة ٢رقم (

  قانون

  ار جمهورية العراق وختمهاتعديل قانون شع

  ١٩٦٥) لسنة ٨٥رقم (
  

م        -١- المادة ا رق راق وختمه ة الع انون شعار جمهوري  )٨٥(يلغى نص المادة (الرابعة) من ق

  ويحل محله ما يأتي:  ١٩٦٥لسنة 

ة ادة الرابع ـ الم ة  ــ راض التجاري راق لالغ ة الع عار جمهوري تعمال ش وز اس  ال يج

ا اال ب   او في اللوحات واال والصناعية ات ونحوه يس     إعالن ذن خاص يصدر من رئ

  .او من يخولهمجلس الوزراء 
  

  ) من القانون ويحل محله ما يأتي: السادسةيلغى نص المادة ( -٢-المادة 

ينقش ختم جمهورية العراق على اختام الوزارات والجهات غير  ـــ المادة السادسة

ة ذات   وزارة او الجه م ال ر اس ع ذك وزارة م ة ب ار المرتبط افتي اإلط ين ح أن ب الش

  الدائري.
  

  يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي:  -٣-المادة 

وان   ـــ  المادة السابعة ي دي تحفظ ثالث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها ف

مية     ائق الرس ة والوث يم الجمهوري وانين والمراس ا الق تم به ة لتخ ة الجمهوري رئاس

ا         ونحوها من ى وجوب ختمه د عل ام او جرت التقالي ـا بنظ االوراق التي ينص عليه

بختم جمهورية العراق واخرى في مجلس النواب لتختم بها االوامر النيابية واخرى  

  في االمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات واالنظمة والقرارات.
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 قوانين

  يحل محله ما يأتي: يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون و -٤-المادة 

ر         ـــ المادة الثامنة ات غي وزارات والجه ام ال اذج من اخت دل نم تودع في وزارة الع

  المرتبطة بوزارة على اختالف أنواعها.
  

  يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي:  -٥-المادة 

ة  ٦دة ال تزيد على (اوًال: يعاقب بالحبس م ـــ المادة العاشرة ) ستة أشهر او بغرام

ادة        ١,٠٠٠,٠٠٠ال تزيد على ( ام الم ل من خالف احك ا ك ار او بكليهم ) مليون دين

  ) من القانون.الرابعة(

ب بالسجن         أثانيًا: دون االخالل ب  ذة يعاق وانين الناف ا الق ة أشد نصت عليه ي عقوب

ى (  د عل دة ال تزي ة ال   ٧م الحبس وبغرام نوات او ب بع س ن  ) س ل ع تق

) خمسة ماليين دينار ٥,٠٠٠,٠٠٠) مليوني دينار وال تزيد على (٢,٠٠٠,٠٠٠(

  او باحداهما كل من اهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته. 
  

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  -٦- المادة

  

  

  

  

  ةاالسباب الموجبـ

  

د        بالنظر للتحوالت السياس      ر السياسي الجدي ي ضوء التغيي ي حصلت ف ية واالجتماعية الت

تم            د حاالت استعمال شعار وخ راق ولتحدي ة الع م جمهوري ي عل في العراق وللتغير الحاصل ف

عار          ددة لش تعماالت المح الف االس ن يخ ى م ة عل ام العقابي ديد االحك راق وتش ة الع جمهوري

. شــرع هذا القانون ،جمهورية العراق
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قوانين

  

  رئاسة الجمهورية
  

ة       ى اتفاقي مام إل راق باالنض ة الع رار جمهوري ة ق ذه الوثيق د به ري  نؤك ل الب النق

   * .١٩٧٥ لسنة الدولي

  وإقرارًا بذلك، وقعنا على هذه الوثيقة، وتم ختمها بالختم الجمهوري. 

  

  

ب وم     كت ي الي داد ف ي بغ ر ف امن عش هر   الث ن ش بم نة  رج ـ  ١٤٤٤لس   ه

وم   ـوافق للي عالتالمـ هر   اس ن ش باط م نة  ش   م  ٢٠٢٣لس

  

  

  

  رئيس الجمهورية

  

  وزير الخارجية 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر  انونال*نش م ( ق نة ٦رق انون "  ٢٠٢٠) لس ر ق ة الع مام جمهوري ىانض ة  اق ال دولي                   اتفاقي ري ال ل الب النق
   .١٨/٤/٢٠٢٢ في) ٤٦٧٣( في جريدة الوقائع العراقية بالعدد "١٩٧٥لسنة 

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣( ٢٠/٢/٢٠٢٣                      ٤٧٠٨العدد  –الوقائع العراقية 

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )٥رقم (
  

ادة (     ن الم ابعًا) م د (س ام البن ى أحك تنادًا إل تور٧٣اس ن الدس ر)                             ) م ابعة عش ادة (الس والم

م (  ائي رق د القض انون المعه ن ق نة ٣٣م ادة (  ١٩٧٦) لس ن الم د (أوًال) م )                       ٣٦والبن

م يم القضائي رق انون التنظ ن ق نة ١٦٠( م ه  ١٩٧٩) لس ى ماعرض اًء عل س وبن يس مجل رئ

  . القضاء األعلى
  

  رسمنا بما هو آٍت:
 

   .سجا صالح عباس قاضيًا في الصنف الرابع من صنوف القضاة  ةن السيدعّيأوًال: ُت

  تنفيذ هذا المرسوم. رئيس مجلس القضاء االعلىعلى ثانيًا: 

  نشر في الجريدة الرسمية.ُيو من تاريخ صدورِهنفذ هذا المرسوم ًا: ُيثالث

  

  

وم   ي الي داد ف ب ببغ رالكت امن عش هر ث ن ش ب م نة  رج ة ١٤٤٤لس   هجري

ـالمواف باطـوم ـــق لليــــ هر ش ن ش ع م ـمي ٢٠٢٣نة ـلس  التاس   الديةـ

  

  

  

  عبد اللطيف جمال رشيــد

  رئيس الجمهوريــة
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