
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                               
  العدد                                   

٤٦٦١   

  تصدر عن وزارة العدل                      
 

  

 ) ٢٠٢١) لسنة ٣٠قرار صادر عن لجنة تجميد أموال االرهابيين رقم .  

  ) يذ احكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين تسهيل تنف" ٢٠٢١) لسنة ١تعليمات رقم

 . "  ٢٠١٨) لسنة ٨التربويين رقم (

 ) الحفاظ على الوثائق المالية في دوائر الدولة والقطاع العام" . ٢٠٢١) لسنة ٣تعليمات رقم" 

 ) تعليمات تسهيل تنفيذ احكام  ٢٠١٤) لسنة ٣التعديل الثاني للتعليمات رقم (" ٢٠٢١) لسنة ٧تعليمات رقم

 ."  ٢٠٠٦) لسنة ٢٦رقم (العراقية قانون الجنسية 

 ) صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار" . ٢٠٢١) لسنة ٢٤بيان رقم" 

 ات العامة .يكان والبلدبيان "استحداث بلدية آشور في محافظة صالح الدين" صادر عن وزارة اإلعمار واإلس 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السنة الثالثة والستون       م ٢٠٢٢  ثانيكانون ال  ٣هـ / ١٤٤٣   جمادى االولى ٢٩     ٤٦٦١العدد                             

٤٦٦١٢٩١٤٤٣٣٢٠٢٢



  مرا
  

 

  الفهرس
 

 

                    

  
  
  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  راراتـق  
  

  ١  لجنة تجميد أموال اإلرهابيينصادر عن   ٣٠

     تعليمـات   

ين تسهيل تنفيذ احكام قانون حماية المعلمين والمدرس  ١
    ) ٨التربويين رقم (والمرشدين والمشرفين 

  ٢٠١٨لسنة 

٣  

  الحفاظ على الوثائق المالية في دوائر الدولة   ٣
  اموالقطاع الع

٥  

 ٢٠١٤) لسنة ٣لتعليمات رقم (لالتعديل الثاني   ٧
 تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون الجنسية

  ٢٠٠٦) لسنة ٢٦رقم ( العراقية

١٢  

    اتـبيان  

  ١٣  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار   ٢٤

  "استحداث بلدية آشور في محافظة صالح الدين"  ـــ
  ةصادر عن وزارة االعمار واالسكان والبلديات العام

١٤  

  



  مرا
  

 

 تقرارا
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١العدد  –الوقائع العراقية 

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢١لسنة  )٣٠(رقم 
  

  

                ن ــس األمــلـرار مجــق بـــوجــة بمـؤلفـزاءات المــة الجــه لجنـأقرت اــى مــادًا الـــاستن    

         اب ــل اإلرهــوتموي والــل األمــغس ةـون مكافحـام قانـ، وأحك) ٢٠٠٣لسنة  ١٥١٨(

للصالحيات  ، ووفقاً )٢٠١٦لسنة  ٥( نـابييـوال اإلرهـد أمـام تجميـونظ، ) ٢٠١٥ة ـلسن ٣٩(

  المخولة الى اللجنة .

ة اء من لجنإعمام الحذف على القائمة الموحدة الذي جقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  : العقوبات الدولية بشأن العراق بحسب اآلتي

  حذف االسمين كل من : اوًال:

 ، )IQi.  ٠٢٩ود ذياب االحمد) ، والرقم المرجعي له ((محم  -أ

 (متوفى)  ، )IQi.  ٠٣٤(حسام محمد أمين الياسين) ، والرقم المرجعي له (  -ب

فقًا ) ، و٢٠٠٣لسنة  ١٤٨٣من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس األمن (

  ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة .

ية والموقع وُينشر في الجريدة الرسم، ينفذ هذا القرار بدًءا من تأريخ إصداره ثانيًا: 

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

  

      رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

                                                                 ١٥/١٢/٢٠٢١  

  

  

  



  مرا
  

 

 تقرارا
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١العدد  –الوقائع العراقية 

  



  مرا
  

 

 تتعليما
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ العدد –الوقائع العراقية 

مشرفين ) من قانون حماية المعلمين والمدرسين وال١١استنادا إلى أحكام المادة (    

  .٢٠١٨) لسنة ٨والمرشدين التربويين رقم (

  ـأصدرنا التعليمات اآلتية :ـ
  

  ٢٠٢١) لسنة ١رقم (

  تعليمات

شدين تسهيل تنفيذ أحكام قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمر

  التربويين

  ٢٠١٨) لسنة ٨رقم (
  

ظمات ألفراد والمنتلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والخاص والمختلط وا ــ اوًال:١المادة ــ

ساس باحترام هيبة المؤسسات التربوية وعدم القيام بأي عمل من شأنه الم

  بها بأي وسيلة كانت بما فيها :

  عرقلة أدائها لمهامها أو التدخل بعملها . أ.

  وداتها أو التصرف بها .استخدام موج ب .

  الدخول إلى حرمها إال بموافقة رسمية ووفقًا للقانون . جــ .

  استغاللها بأي شكل من األشكال لغير األغراض التربوية . د .

  لهم .النيل من كرامة العاملين فيها أو التأثير على قيامهم بأعما هـ .

ملين وية وللعاالمؤسسات التربتلتزم الجهات األمنية بتوفير الحماية لمقرات  انيًا:ث

  فيها اثناء قيامهم بواجباتهم .

بلديــة حيــة والــة توفيــر الخدمــات الصة والبلديـات الصحيـى المؤسسـتتول ثالثًا:

  ة .ـات التربويـللمؤسس

 في حالة ال يجوز للجهات األمنية المختصة دخول المؤسسات التربوية إال رابعًا:

ائي ء على طلب إدارة المؤسسة أو بناء على أمر قضالجرم المشهود أو بنا

لعاملين التربوية وانتظام سير العمل وكرامة اعلى أن ُتراعى حرمة المؤسسة 

  فيها.



  مرا
  

 

 تتعليما
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ العدد –الوقائع العراقية 

ا اء على حرمتهــ تتولى المؤسسة التربوية تحريك الشكوى الجزائية في شأن االعتد٢المادة ــ

  ت المختصة .ى المقامة امام الجهاوفقًا للقانون، ومتابعة الشكاو
  

  ونقابة المعلمين ما يأتي :ــتتولى وزارة التربية  ــ أوال:٣المادة ــ

ون متابعة تخصيص قطع األراضي السكنية للمشمولين بأحكام هذا القان أ .

  س .بالتنسيق مع الدوائر البلدية المختصة استثناًء من شرط مسقط الرأ

نون سلف المصرفية للمشمولين بأحكام هذا القامتابعة منح القروض وال ب .

  بالتنسيق مع وزارة المالية.

          متابعة تخصيص وزيادة عدد المقاعد الدراسية للمشمولين بأحكام جــ .

  هذا القانون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .

اط لسكنية حسب نقتحدد اولوية المستحقين في توزيع قطع االراضي ا ثانيًا:

  المفاضلة المعدة من وزارة التربية بالتنسيق مع نقابة المعلمين .
  

ن م هذا القانوتلتزم إدارات المؤسسة التربوية بمتابعة أداء المشمولين باحكا ــ٤المادة ــ

لية اهة العمواتخاذ االجراءات القانونية بحق المخالفين بما يؤمن سير وانتظام ونز

  التربوية . 
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ــ٥مادة ــال

  

  

  لي حميد مخلفع                                                                 

  زيــر التربيــةو                                                                 



  مرا
  

 

 تعليمات
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

) ٣٧لوثائق رقم (ا) من قانون الحفاظ على ١١استنادًا الى احكام البند (اوًال) من المادة (   

  ٢٠١٦لسنة 

  أصدرنا التعليمات اآلتية:
  

  ٢٠٢١) لسنة ٣رقم (

  تعليمات

  الحفاظ على الوثائق المالية في دوائر الدولة والقطاع العام
  

ها بدة االحتفاظ مة والقطاع العام من حيث ــ تصنف الوثائق المالية في دوائر الدول١المادة ــ

  وفقًا لما يأتي:ــ

  قسخ الوثائوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها وتعتمد في التداول نالاوًال : 

  ) الملحق بهذه التعليمات.١أو الصور الخاصة بها وفقًا للجدول رقم (

ل كنة إزاء مدة المبيالوثائق التي تصور ويتلف أصل كل منها بعد أنتهاء الثانيًا: 

  ) الملحق بهذه التعليمات.٢منها وفقًا للجدول رقم (
  

ال بعد اض من اية جهة يجوز أتالف الوثائق المالية التي يقع عليها اعترا ال ــ اوًال:٢المادة ــ 

حسم االعتراض عليها بصورة نهائية او صدور قرار من محكمة مختصة 

  واكتسابه الدرجة القطعية وتنفيذه.

يق من نجاز التدقاليجوز اتالف الوثائق التي يوجب القانون تدقيقها إال بعد أ: انيًا ث

     زاء الجهات التدقيقية المختصة وتصويرها وقضاء المدة الزمنية المبينة إ

  كل منها.
  

ثائق تالف اصل الوأتصور الوثائق المالية بأجهزة األرشفة االلكترونية مع  ــ اوًال:٣المادة ــ

فقًا وورة بشرط أن يكون األصل قد دقق من الجهات التدقيقية المختصة المذك

  للقانون وبعد مضي المدة الزمنية المؤشرة إزاء كل منها.

رشفة تعد صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة األثانيًا:             

بق األصل ويتم التعامل ها صورة طّدـَعـِد توثيقها بااللكترونية وثيقة اصلية بع

  بها على هذا األساس.



  مرا
  

 

 تعليمات
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

بعة للدولة يجوز االستفادة من الوثائق المعدة لإلتالف ألغراض صناعية تا ـــ٤ــالمادة ـ

 مة لمنعوالقطاع العام ويعد ذلك اتالفًا لها على ان تتخذ االحتياطات الالز

  ما تحتويه هذه الوثائق من معلومات. تسرب
  

  أحكام هذه التعليمات على دوائر الدولة والقطاع العام .ـ تسري ــ٥ــالمادة ـ
  

  .١٩٨٣) لسنة ٥ـ تلغى التعليمات رقم (ــ٦ـــالمادة 
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ـــ٧ـــالمادة 

  

                                                               

                                                  بد االمير عالويعلي ع                                                            

  ةـالمالي رـوزي                                                            
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 )٧( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

  

  )١جدول رقم (

  ق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منهاالوثائ

 التقارير المالية الخاصة

 التشريعات واألنظمة والتعليمات المالية

 الحسابات الختامية

 االتفاقيات والمعاهدات المالية

 القوانين

 قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الجمهورية

 شير األنظمة والتعليمات والمنا

 قرارات مجالس اإلدارة

 ١٣سجل األثاث والموجودات الثابتة محاسبة /

 سجل التوحيد

 ٨٩سجالت توحيد الحسابات السنوية محاسبة /
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 )٨( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

  
  

  )٢جدول رقم (

  هاتهاء المدة المبينة إزاء كل منالوثائق التي تصور ويتلف اصل كل منها بعد أن

 مستندات القبض

 حدان األدنى واألعلى لألحتفاظ بالوثيقةال نوع المستند ت

 بعد انتهاء العمل بها

وما في  ٣٨وصوالت الجباية محاسبة /  ١

 حكمها في الدوائر األخرى

 من خمس إلى عشر سنوات )١٠ــ ـ ٥(

أ وما في ٣٧وصوالت القبض محاسبة / ٢

 حكمها في الدوائر األخرى

 من خمس إلى عشر سنوات) ١٠ــ ـ ٥(

وما في  ٣٤القبض محاسبة /مذكرات أذن   ٣

 حكمها في الدوائر األخرى 

 من خمس إلى عشر سنوات )١٠ــ ـ ٥(

أ ٣٥،  ٣٥مذكرات أذن القبض محاسبة /  ٤

 وما في حكمها في الدوائر األخرى

من عشر إلى خمس عشرة ) ١٥ـ ــ١٠(

 سنة

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ ـــ ١٠( قسائم الصكوك  ٥

 سنة

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ ـــ ١٠( لدائنة والمدينة أشعارات البنك / ا  ٦

 سنة

 ) من سنة إلى ثالث سنوات٣ـــ١( ٦٤بطاقات العيادات الخارجية محاسبة /  ٧

قوائم المبيعات ( نقدية وباآلجل ) تشمل   ٨

 الفواتير كافة

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ ٥(

وصوالت جباية رسوم وسائط النقل   ٩

 ٦٧/محاسبة

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ ـــ ٥(
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 )٩( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

  

 مستندات الصرف والتسوية والسجالت

 الحدان األدنى واألعلى لألحتفاظ بالوثيقة نوع المستند ت

 بعد انتهاء العمل بها

النسخ األولى من مذكرات أذن الدفع  ١

ومستنداتها الفرعية المعززة للصرف وما 

 في حكمها في الدوائر األخرى 

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 سنة

 سنوات )  من خمس إلى عشر١٠ـــ٥( قوائم الرواتب ٢

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( الصكوك الممغنطة ٣

 سنة

النسخ األولى من مذكرات أذن التسوية  ٤

والمستندات المرفقة بها وما في حكمها في 

 الدوائر األخرى 

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 ةسن

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( النسخ الثانية من مذكرات أذن الدفع ٥

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( سفاتج الصكوك ٦

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣( بأنواعها ٢٤جداول محاسبة / ٧

بعد االنتهاء من  ٧٨أستمارة تحليل السلف / ٨

 التدقيق

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥( ٧٠مستندات اإلدخال المخزني / ٩

أو ما في  ٧١مستندات اإلخراج المخزني / ١٠

 حكمها 

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥(

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣( ٨٠شهادة اإلعفاء من سلف الزواج / ١١

ميزان الحسابات الشهرية مع الجداول ( ١٢

  )لمراجعةا

 

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥(
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 )١٠( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

شهادة تجهيز طوابع رسوم السفر محاسبة  ١٣

 أ/١٦

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥(

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( محاضر لجان أستالم المواد  ١٤

 ) من سبع إلى عشر سنوات١٠ـــ٧( البطاقات المخزنية ١٥

من عشر إلى خمس عشرة  )١٥ـــ١٠( ٥سجل طوابع المالية محاسبة /  ١٦

 سنة

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( ٦٦سجل يومية الصندوق محاسبة / ١٧

 ١ /اليومية العامة للمقبوضات محاسبةسجل  ١٨

 خاص

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 سنة

 ١ومية العامة للمدفوعات محاسبة /سجل الي ١٩

 خاص

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 سنة

جل يومية رسوم وسائط النقل محاسبة س ٢٠

/٦٧ 

 ت)  من خمس إلى عشر سنوا١٠ـــ٥(

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( وما في حكمها ٨سجل الرواتب محاسبة / ٢١

 سنة

 ٢٩سجل التأديات التقاعدية محاسبة / ٢٢

 والبطاقات 

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 سنة

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( ١٦/ سجل مراقبة االستمارات محاسبة ٢٣

 سنة

 )  من خمس إلى عشرة سنوات١٠ـــ٥( ٢سجل التخصيصات محاسبة / ٢٤

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( أ٤،  ٤سجل معامالت الخزائن محاسبة /  ٢٥

 سنة

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥( ٦سجل اإليرادات النهائية محاسبة / ٢٦

 ) من خمس إلى سبع سنوات٧ـــ٥( أ١٠مستديمة محاسبة /سجل السلفة ال ٢٧
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 )١١( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

على  ١٢سجل الطوابع البريدية محاسبة / ٢٨

 أن يتم تدقيقه من الجهة المختصة

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣(

سجل مراقبة الحساب الجاري لألستقطاعات  ٢٩

  ٦٩من الراتب محاسبة /

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

 ) من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( قابة في الخزائنسجالت الر ٣٠

 ) من ثالث إلى خمس سنوات٥ـــ٣( ٧٩سجل مراقبة سلف الزواج / ٣١

للدوائر التي لها  ٨٠سجل يومية الصندوق / ٣٢

 إيرادات خاصة

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥(

 ت)  من خمس إلى عشر سنوا١٠ـــ٥( السجالت ( البطاقات ) المخزنية ٣٣

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( سجل اليومية العام  ٣٤

 سنة

 )  من خمس إلى عشر سنوات١٠ـــ٥( سجالت اليوميات المساعدة ٣٥

) من خمس عشرة إلى عشرين ٢٠ـــ١٥( سجل األستاذ العام  ٣٦

 سنة

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( سجالت األستاذ الفرعية بأنواعها ٣٧

 سنة

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠( ٨٦يومية العامة محاسبة/ سجل ال ٣٨

 سنة

) الخاص ٥) و (٢سجل الواردات رقم ( ٣٩

 بعمل ماليات االقضية والنواحي 

) من عشر إلى خمس عشرة ١٥ـــ١٠(

 سنة

  



  مرا
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 )١٢( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ دالعد –الوقائع العراقية 

  ٢٠٠٦ة ) لسنــ٢٦( مـة رقـــة العراقيـون الجنسي) مـن قانـ٢٢ام المادة (ـى أحكاستنـادا الـ   

  ـة :اصدرنا التعليمات االتيـ

  

  ٢٠٢١) لسنة ٧رقم (

  تعليمات

  ٢٠١٤) لسنة ٣التعديل الثاني للتعليمات رقم (

  ٢٠٠٦ة ) لسنـ٢٦لجنسية العراقية رقم (تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون ا
  

تسهيل تنفيذ  تعليمات ٢٠١٤) لسنة ٣) من تعليمات رقم (١٦يلغى نص المادة ( ـــ١المادة ـــ

  ي :  ويحل محله ما يأت ٢٠٠٦) لسنة ٢٦احكام قانون الجنسية العراقية رقم (

ة ار وثيقة شهادـــ يتولى المدير العام او من يخوله من مديري المديريات اصد١٦المادة ــ   

لجنسية ) من قانون ا٣) و(٢قية للمشمولين باحكام المادتين (الجنسية العرا

  . ٢٠٠٦) لسنة ٢٦العراقية رقم (
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ـــ٢المادة ـــ

  

  

  ثمان الغانميع                                                                      

  ر الداخليــةـزيو                                                                      

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 اتبيان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١العدد  –الوقائع العراقية 

  ٢٠٢١) لسنة ٢٤بيان رقم (
  

 ٥٥قم ر ر والتراثمن قانون االثااستنادا ألحكام البند ثانيًا من المادة الثالثة والعشرون   

  ة .المواقع ادناه في محافظة بغداد من المواقع التراثي قررنا اعتبار ٢٠٠٢لسنة 

  

  

  

  مد. حسن نـاظـ                                              

  فة والسياحة واالثاروزير الثقا                                                       
 

  

  المحافظة   القضاء   الناحية  موقع العقار   اسم الموقع

  كنيسة تراثية

نيسة الرسولية لمريم (ك

  العذراء ) 

  /١٣٣الكيالني  محلة 

  ٢٧الدار  /٢٨زقاق /

  بغداد  الرصافة   /

  مبنى تاريخي 

(دار العالم عبد الصاحب 

  مختار )

  /٢١٣الحارثية  محلة 

   ٨الدار  /١١زقاق  

  بغداد  الكرخ  /

 /١٠١البتاوين  محلة   مبنى تراثي 

/  ٧٧زقاق  /١٥شارع 

  ٥الدار 

  غدادب  الرصافة  /



  مرا
  

 

 اتبيان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ العدد –الوقائع العراقية 

  

  بيان
  

) ٤٦٥٠دد (قية بالعنظرًا النتهاء المدة القانونية لألعالن المنشور في جريدة الوقائع العرا   

  ) ١٦٥م (من قانون أدارة البلديات رقستنادًا ألحكام المادة السادسة او ٤/١٠/٢٠٢١في 

ادًا استني محافظة صالح الدين وذلك المعدل قررنا استحداث بلدية آشور ف ١٩٦٤لسنة 

  حكام المادة السابعة من القانون المذكور .أل

   -: بلدية آشور المقترحة كما يلي مديريةوصفة حدود 

   -شماًال :

 هيجل فوقاني ٧٧) وهي النقطة الواقعة على حد المقاطعة ٣٩٣٨٢١٥ – ٣٤٣٤٩٢أ. (

  هيجل صغير على حافة نهر الثانوني .  ٧٦و

 الطريق الرئيسي المبلط طريق ) وهي النقطة الواقعة على٣٩٣٨٤٧٤ – ٣٤٤٠١٣ب. (

  محافظة نينوى من جهة الشمال .  –عويجيلة 

) وهي النقطة الواقعة على النهر العباسي االثري ضمن ٣٩٣٨٨٣١ – ٣٤٥٠١٢ج. (

  هيجل صغير . ٧٦المقاطعة 

   -غربًا :

لواقع ا) وهي النقطة الواقعة على مجرى النهر العباسي االثري ٣٩٣٣٦٧٥ – ٣٤٤٤٢٨د. (

  السفينة .  ٧٤و ٧٤عويجيلة و ٧٥حد الفاصل بين المقاطعة على ال
  

   -جنوبًا :

ة آشور ) وهي النقطة الواقعة على الطريق المبلط الرابط ناحي٣٩٢٩٧٨٥ – ٣٤٥٥٥٣هـ. (

  بناحية الزاب قرب معمل غاز الرشيد . 

من  مبلط المار) وهي النقطة الواقعة على الطريق الرئيسي ال٣٩٢٩٤٣٥ – ٣٤٣٨٦٦و. (

 ٧٢عة والطال ٧٣خالل ناحية آشور الى محافظة نينوى على الحد الفاصل بين مقاطعتي 

  اسديرة عليا . 

قاطعة ) وهي النقطة الواقعة على تلول العقر االثرية ضمن الم٣٩٢٩٢٥٥ – ٣٤٣٠٣١. (ز

  اسديرة عليا .  ٧٢

  



  مرا
  

 

 اتبيان
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 )١٥( ٣/١/٢٠٢٢                      ٤٦٦١ العدد –الوقائع العراقية 

   -شرقًا :

هر المحاذي لن شروع ماء السفينه) وهي النقطة الواقعة في م٣٩٣٣١٣١ – ٣٤٢١٢٧ح. (

  السفينة . ٧٤ دجلة ضمن المقاطعة

سر ) وهي النقطة الواقعة على الطريق المبلط الرابط بين ج٣٩٣٥٤٦٢ – ٣٤٢٦٨٨ط. (

لى لمقامة عالشرقاط الكونكريت وقرية السلمان (هيجل كبير) على القنطرة الكونكريتية ا

  ر . هيجل كبي ٨٣المبزل في القرية ضمن المقاطعة 

  

  

  المهندسة

  نازنين محمد وسو

  وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة
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