
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

                                محتويات
  العدد                                   

                              ٤٤٦٦  
  د

  

  

  

   ٢٠١٧ لسنة )٧٦(إقامة األجانب رقم قانون .  

 المعدل ١٩٦٠لسنة ) ٢٥(انون المالك رقم قانون التعديل العشرين لق  . 

  ٢٠١٧لسنة ) ٨( رقم صادر عن وزارة الماليةقرار .  

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٨ ، ٢٧ (المرقمةقرارات لجنة تجميد أموال اإلرهابيين .  

 ٢٠١٧لسنة ) ٣( رقم  صادر عن وزارة الماليةبيان .  

 ديوان رئاسة الجمهورية  رئاسةبيان تصحيح صادر عن  .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   والخمســـــونالتاسعةالسنـــــة     م ٢٠١٧  تشرين األول ٢٣ / هـ١٤٣٩ صفر ٤٤٦٦٢ العدد

٤٤٦٦٢١٤٣٩/٢٣٢٠١٧  

 



              الفهرس                                  
  

             

الصفحة الموضوع الرقم

   قوانين  

 ١ قانون إقامة األجانب  ٧٦

 ١٩٦٠لسنة ) ٢٥(قانون التعديل العشرين لقانون المالك رقم  ٧٧

 المعدل 

٢٠  

  قرارات  

 ٢٧  ٢٠١٠لسنة ) ٤(آي رقم  من القرار الكمر)أوًال( البند تعديل ٨

 ٢٩ قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٧

 ٣٠ قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٢٨

  بيانات  

ولة بأحكام سسة العين للرعاية االجتماعية مشماعتبار مؤ ٣

من قانون ضريبة الدخل رقم ) الثامنة(من المادة ) ٨(الفقرة 

  المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(

٣١ 

 ٣٢  صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهوريةبيان تصحيح  -

 



  
  

  
  قوانين 
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)١( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٣٣(قرار رقم 
  

) ثالثًا (والبند) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢/١٠/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧٦(رقم 

  قانون

  إقامة األجانب
  

  الفصل األول 

  السريان واألهداف والتعاريف 
  

  . يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي األجنبي : أوًال -١- المادة 
  

   -:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : ثانيًا
  

  . وزارة الداخلية : الوزارة 
  

  . وزير الداخلية : الوزير 
  

  . مديرية اإلقامة العامة مدير عام : المدير العام 
  

مديرية اإلقامة العامة على أن تستحدث الحقًا في قانون : العامة المديرية 

  .وزارة الداخلية 
  

  . مديرية اإلقامة العامة : مختصة السلطة ال
  

إقامة لغرض الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط : بط اإلقامة اض

  . تنفيذ أحكام هذا القانون 
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)٢( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثًال عن وزارة : مكتب التدقيق األمني 

الخارجية وممثًال عن مديرية اإلقامة وممثًال عن االستخبارات عن 

زارة الداخلية وممثًال عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و

وممثًال عن جهاز األمن الوطني ويكون عملهم بشكل يومي للتدقيق 

في األسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق 

  . لغرض منحهم سمة الدخول 
  

  . آل من ال يحمل جنسية جمهورية العراق : األجنبي 
  

الموافقة على دخول األجنبي أراضي جمهورية العراق : ل سمة الدخو

قامه أو تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي أو من يقوم م

أي جهة ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج أو من يخوله 

  . الوزير بذلك 
  

الوثيقة التي تتضمن اإلذن باإلقامة في العراق صادرة عن : وثيقة اإلقامة 

  . ية مختصة سلطة عراق
  

طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في جمهورية العراق  : اإلبعاد

  . بصورة مشروعة الخروج منها 
  

إعادة األجنبي الذي دخل أراضي جمهورية العراق بصورة غير  : اإلخراج

  . مشروعة إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة 
  

على مغادرة األجنبي أراضي  موافقة السلطة المختصة -:سمة المغادرة 

  .جمهورية العراق وتؤشر في جواز سفره
  

 يمنح لألجنبي الذي فقد أو تلف جواز أو وثيقة سفره ولم -:جواز المرور 

  .يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل أراضي جمهورية العراق
  

  . استمارة المعلومات التي تمأل من األجنبي ويوقع عليها -:خبر وصول 
  

  -:تسري أحكام هذا القانون على  ال: ثالثًا
  

رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات األجنبية وأفراد أسرهم ومن . أ

  .هم برفقتهم أثناء الزيارة



  
  

  
  قوانين 
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)٣( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين . ب

ة وغير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعال من أفراد عائالتهم مع مراعا

 هؤالء بهويات خاصة من وزارة مبدأ المقابلة بالمثل على أن يزود

  .الخارجية

المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات والقطارات القادمة إلى . ـج

جمهورية العراق خالل مدة بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار بشرط أن 

  .جتؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخرو

رآاب السفن والطائرات والقطارات إذا آانت السلطات العراقية المختصة . د

قد أذنت لهم بالنزول أو البقاء مؤقتا في أراضي جمهورية العراق مدة 

  . بقاء السفينة أو الطائرة أو القطار 

  . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها . هـ

  . لين بجوازات سفر ذويهم القاصرين المشمو. و

سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون أراضي . ز

جمهورية العراق برا لقضاء أشغالهم المعتادة ممن تشملهم االتفاقيات 

  . المعقودة بين جمهورية العراق ودولهم بعلم السلطات الحدودية 

  .بية العراقيين وأوالدهم من حملة الجوازات األجن. ح
  

  -: يهدف هذا القانون إلى -٢- المادة 
  

  . تنظيم دخول األجنبي إلى جمهورية العراق وخروجه منها : أوًال
  

 إلى ت الدخول والمغادرة لألجنبي من وتحديد أنواع وضوابط سما: ثانيًا

  .جمهورية العراق 

  .تنظيم إقامة األجنبي في جمهورية العراق : ثالثًا
  

  الفصل الثاني

  جنبي وخروجهدخول األ
  

  -:يأتي   يشترط لدخول األجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما-٣- المادة 
  



  
  

  
  قوانين 
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)٤( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

ستة أشهر وصالحتين ) ٦(تقل عن  أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدة ال: أوًال

  .لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها 
  

فعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره أو أن يكون حائزا على سمة دخول نافذة الم: ثانيًا

 جمهورية العراق وبختم الخروج عند إلىوثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه 

  . مغادرته لها 
  

 السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق األمراض ثبوت خلوه من :ثالثًا

  .القانون 
  

جمهورية العراق المنافذ الحدودية أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى أراضي : رابعا 

الرسمية وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى 

  .جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها 
  

 والجوازات في المنافذ الحدودية العراقية اإلقامة في مراآز اإلقامة على ضابط -٤- المادة 

 العراقية إذا ثبت في جواز أو وثيقة األراضيا دخول  آان قاصدأجنبيإحالة أي 

سفره تحريف في البيانات الشخصية أو التأشيرات العراقية وغير العراقية أو 

تالعب في الصورة المثبتة في الجواز أو وثيقة سفره الى الجهات المختصة 

  .عاة مبدأ المقابلة بالمثل اللتحقيق بذلك مع مر
  

  الفصل الثالث

  ل والمغادرةسمات الدخو
  

  .  هذا القانون ألحكام تصدر تأشيرات الدخول وتجدد وتلغى وفقا -٥- المادة 
  

 العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في اإلقامةتختص مديرية :  أوًال- ٦-ة الماد

من المادة  ) أوال(من البند ) ز(و ) هـ(و ) د(و) ج(و) ب(و) أ(الفقرات 

  .من هذا القانون ) ٧(
   

تتولى ممثلياتنا في الخارج إصدار سمات الدخول المنصوص عليها في : يًاثان

من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق األمني في وزارة ) أوًال(البند 

  .الخارجية
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)٥( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

يضع الوزير ضوابط تنظم إجراءات وشروط طلب المقيمين في جمهورية : ثالثًا

  . ن خارجها العراق الحصول على سمات دخول لألجانب المقيمي
  

  -: جمهورية العراق آما يأتي إلىتكون سمات الدخول :  أوًال-٧- المادة 
  

 تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة  :اعتياديةسمة . أ

  .  فيها المدة المذآورة اإلقامةستين يوما من تاريخ منحها و) ٦٠(خالل 

رية العراق مرة  جمهوأراضيتخول حاملها دخول : سمة المرور . ب

  فيها مدة الاإلقامة ثالثين يوما من تاريخ منحها و) ٣٠(واحدة خالل 

  . سبعة أيام ) ٧(تزيد على 

تخول حاملها المرور عبر أراضي : سمة المرور بدون توقف . ـج

ثالثة أيام تحت إشراف السلطات المختصة ) ٣(جمهورية العراق خالل 

  .الثين يوما من تأريخ منحها ث) ٣٠(بدون توقف ولمرة واحدة خالل 

 جمهورية العراق مرة واحدة أراضي تخول حاملها دخول  :سمة الزيارة. د 

) ٣٠( فيها مدة واإلقامةتسعين يوما من تاريخ منحها ) ٩٠(خالل 

يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق  ثالثين يوما وال

  . سواء بأجر أو بدون أجر 

تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتخول حاملها  : سمة سياحية. هـ 

ستين يوما من ) ٦٠( جمهورية العراق مرة واحدة خالل أراضيدخول 

 وتكون بكفالة ثالثين يومًا) ٣٠( فيها مدة واإلقامةتاريخ منحها 

يحق  المؤسسات والهيئات والشرآات العاملة في مجال السياحة وال

تشترط  ن سواء آان بأجر أو بدون أجر واللحاملها العمل في أي مكا

  . الكفالة إذا آانت السياحة بصورة فردية أو عائلية 

تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير : سمة خاصة . و

الخارجية العتبارات تتعلق بالمجامالت الدولية ويخول حاملها البقاء في 

  .ريخ دخوله من تأثالثين يومًا) ٣٠(جمهورية العراق مدة 
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)٦( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 إلى الذي يصل لألجنبي اإلقامةتمنح من ضابط : السمة االضطرارية . ز

 دخولها ولم يكن حائزا على سمة  جمهورية العراق قاصدًاأراضي

  . الدخول على أن يبلغ المدير العام مباشرة 

  .على ان تمنح خالل يوم واحد: سمة دخول سريعة . ح

يمات يصدرها وزير الخارجية ينظم منحها بتعل: السمة السياسية . ط

  . أ المقابلة بالمثل  بمبدتنسيق مع وزير الداخلية عمًالبال

 الذين يحملون جوازات سفر لألشخاصوتمنح : السمة الدبلوماسية . ي

خارجية بالتنسيق مع دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير ال

   . وزير الداخلية

حملون جوازات سفر خدمة على  الذين يلألشخاصتمنح : سمة الخدمة . ك

تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية أو وفق 

  .من يخوله
  

أو من يخوله والسفير منح سمة دخول لسفرة واحدة أو متعددة  للمدير العام: ثانيًا

ثالثة ) ٣(السفرات تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق خالل 

ا ولعدة سفرات قابلة للتمديد عمال بمبدأ المعاملة أشهر من تأريخ إصداره

  : بالمثل وتصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير وآما يلي 
  

   .ثالثة أشهر) ٣(سمة دخول متعددة السفرات لمدة . أ

   .ستة أشهر) ٦(سمة دخول متعددة السفرات لمدة. ب

   .سنة واحدة) ١(سمة دخول متعددة السفرات لمدة . ـج
  

  : يأتي   يشترط لمنح سمة الدخول ما-٨- المادة
  

يثبت   ممثليات جمهورية العراق في الخارج ومنافذ الدخول ماإلىأن يقدم : أوًال

  . في جمهورية العراقبقائهقدرته المالية للمعيشة خالل مدة 
  

 أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق دخولهعدم وجود مانع يحول دون : ثانيًا

 باألمن العام أو بالتنسيق مع الجهات  أو العامةآلداببابالصحة العامة أو 

  .المختصة
  

  . عليه خارج جمهورية العراق بجناية أو محكومًايكون متهمًا أن ال: ثالثًا
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)٧( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 جمهورية العراق أراضي من إخراجه أو بإبعادهيكون قد صدر قرار   الإن: رابعًا

سنتين على قرار ) ٢ ( ويشترط مرورإخراجه إبعاده أو أسبابإال بعد زوال 

  .اإلبعاد أو اإلخراج الصادر بحق األجنبي
  

 السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب األمراضثبوت خلوه من : خامسًا

  ).على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية(على وفق القانون 

  
  

ورية العراق  سمة الدخول ألراضي جمهاألجنبي للمدير العام أو من يخوله منح - ٩-المادة 

   : اآلتيةواإلقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحاالت 
  

  . أو ولي أمرهأسرتهااللتحاق برب : أوًال
  

 طلبة الحوزات أو الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية بإحدىللدراسة : ثانيًا

 إحدى العلمية وعوائلهم أو االلتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في

  .الهيئات أو المؤسسات العامة
  

  . األجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي أو طلقها : ثالثًا
  

  . لزوج وأوالد العراقي أو العراقية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية : رابعًا
  

 على األجنبي طالب السمة أن يقدم إلى السلطة المختصة المستندات والبيانات -١٠- المادة 

  : ةاآلتي
  

  . الغرض من الدخول : أوًال
  

  . الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده : ثانيًا
  

  . عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه : ثالثًا
  

  . اثنان ) ٢(صورة شخصية حديثة عدد : رابعًا
  

  . أية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة : خامسًا
  

 المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة  يلتزم الكفيل-١١-المادة 

في الطلب وتأمين إحضار المكفول أو تسفيره عند االقتضاء أو أية التزامات 

  . أخرى تفرضها السلطة المختصة 
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)٨( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 يلتزم المكفول بأن ال يعمل لدى غير آفيله آما يلتزم الكفيل بأن ال يستخدم -١٢-المادة 

  . مكفول أو مكفول لدى الغير أجنبيًا على غير 
  

 يجوز تبديل آفالة األجنبي للعمل في جمهورية العراق من آفيل إلى آخر على -١٣-المادة 

  : وفق ما يأتي 
  

إذا آان طلب التبديل من دوائر الدولة والقطاع العام إلى مثيلتها فيجب : أوًال

  : توافر الشروط اآلتية

  . لالحق موافقة الكفيل السابق والكفيل ا  . أ

  . موافقة السلطة المختصة   . ب
  

إذا آان طلب التبديل من القطاع الخاص إلى القطاع العام فيشترط ما : ثانيًا

  : يأتي 
  

  . موافقة الكفيل السابق والكفيل الالحق   . أ

 . موافقة السلطة المختصة   . ب

ات موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية إذا آان المكفول من الفئ. جـ

 . الخاضعة ألحكام قانون العمل 
  

إذا آان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص آخر فيشترط : ثالثًا

  : ما يأتي 
  

  . موافقة الكفيل السابق والكفيل الالحق   . أ

موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية إذا آان المكفول من الفئات   . ب

 . المشمولة بأحكام قانون العمل 

 . أن تكون للمكفول إقامة نافذة . جـ
  

 على األشخاص المسؤولين عن تسيير أية وسيلة نقل عند وصولها األراضي -١٤- المادة 

العراقية أن يقدموا إلى ضابط اإلقامة قائمة بأسماء المسافرين وبياناتهم 

ومستخدميهم وقائمة بأسماء الذين يحملون جوازات أو وثائق سفر أو تأشيرة 

 الذين يشك أن جوازات سفرهم غير نافذة المفعول وعليهم أن يمنعوا و أدخول

  . هؤالء من مغادرة وسيلة النقل إلى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم 
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)٩( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

أو التزامات أخرى مغادرة  عمل ال يجوز لألجنبي الذي لديه عقد:  أوًال- ١٥-المادة 

مغادرة من السلطة جمهورية العراق إال بعد حصوله على سمة ال

المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادًا إلى وثيقة صادرة من 

  . الجهة التي يعمل لديها 

للوزير أو من يخوله أو السلطات القضائية عند وجود أسباب خاصة : ثانيًا

تتعلق باألمن أو النظام العام أن يؤجل مغادرة األجنبي ألراضي جمهورية 

ثالثين ) ٣٠( التي تقتضيها تلك األسباب بما ال يزيد على العراق المدة

  . يومًا 
  

عشرة أيام وللمدير العام ) ١٠(يمنح األجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة : ثالثًا

سبعة أيام إذا اقتنع باالسباب التي حالت دون ) ٧(صالحية تمديدها لمدة 

  . مغادرته خالل المدة المذآورة 
  

 من يخوله أن يقرر منع دخول األجنبي جمهورية العراق ألسباب  للوزير أو-١٦- المادة 

  . تستدعيها حالة األمن أو المصلحة العامة 
  

للمدير العام أو من يخوله صالحية تمديد فترة سمة الدخول المشار إليها :  أوًال-١٧-المادة 

 ، والبند) هـ(و ) د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(البند أوًال الفقرات ) ٧(في المادة 

  . من هذا القانون ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ) ٧(ثانيًا من المادة 
  

للمدير العام أو من يخوله صالحية تعديل سمة الزيارة أو السياحة إلى : ثانيًا

  . سمة اعتيادية 
  

للمدير العام أو من يخوله صالحية إلغاء سمة الدخول المشار إليها في : ثالثًا

القانون وألسباب قانونية ، ولألجنبي حق من هذا ) ٧(أحكام المادة 

ثالثين يومًا من ) ٣٠(االعتراض على قرار اإللغاء أمام الوزير خالل مدة 

  . تاريخ صدور القرار 
  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٠( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  الفصل الرابع

  إقامة األجانب
  

على األجنبي أن يمأل ويوقع استمارة خبر الوصول ويقدمها إلى ضابط :  أوًال-١٨-المادة 

  . لمنفذ حين وصوله اإلقامة في ا
  

على القائمين بإدارة الفنادق أو النزل أو أي محل آخر يسكن فيه األجنبي : ثانيًا

) ٢(أن يبلغوا ضابط اإلقامة عن تاريخ دخول ومغادرة األجنبي خالل 

يومين من تاريخ نزوله أو مغادرته وعلى آل من آوى أو أسكن أجنبيًا 

 ضابط اإلقامة المختص بدخول معه في غير المحالت المذآورة أن يبلغ

  . ومغادرة األجنبي خالل المدة المذآورة 
  

ثمان ) ٤٨(على آل من يستخدم أجنبيًا أن يبلغ ضابط اإلقامة خالل . أ: ثالثًا

وأربعين ساعة من تاريخ استخدام ذلك األجنبي أو إذا غادر جمهورية 

 وجدت العراق وعليه أن يرفق جواز سفر األجنبي أو بطاقة العمل إن

نهاء إجراءات إلغاء إقامة وعلى الكفيل مراجعة مديرية اإلقامة إل

  .  أو تبديل آفالته مكفوله

على آل من استقدم أجنبيًا لغرض العمالة أن يودع تأمينات مالية أو . ب

  . لضمان عودة ذلك األجنبي ) تذآرة سفر(بطاقة عودة صالحة 
  

بالبقاء في جمهورية العراق أآثر من المدة على األجنبي الذي يرغب :  أوًال-١٩- المادة 

المسموح له بها في السمة االعتيادية أن يحصل قبل انتهاء تلك المدة 

سنة واحدة ) ١(على بطاقة اإلقامة من ضابط اإلقامة مدة ال تزيد على 

ثالثين يومًا من تاريخ انتهائها أن يطلب تمديدها لمدة سنة ) ٣٠(وله قبل 

 ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح اإلقامة أخرى ويجوز أن يتكرر

  . موجودًا 
  

لمدير عام مديرية اإلقامة العامة إن يرفض منح األجنبي اإلقامة أو : ثانيًا

تمديدها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، ولألجنبي حق االعتراض على 

غه يخمسة عشر يومًا من تاريخ تبل) ١٥(قرار الرفض لدى الوزير خالل 
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)١١( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

ثالثين ) ٣٠(تم اإلجابة على االعتراض خالل مدة ال تزيد على على أن ت

  . يومًا من تاريخ تقديم االعتراض 
  

للوزير في أي وقت إلغاء إقامة األجانب قبل انتهاء مدتها ألسباب تتعلق : ثالثًا

  . بالمصلحة العامة 
  

 من على المقيم المنتهية مدة إقامته تسليم بطاقة اإلقامة الممنوحة له: رابعًا

  . ضابط اإلقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ 
  

ستة أشهر تلغى ) ٦(إذا غادر األجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على : خامسًا

المدة الباقية الممنوحة له وعليه عند عودته أن يحصل على وثيقة جديدة 

  . لإلقامة 
  

 ان يبلغ ضابط إقامته بطاقة أو وثيقة سفره أو الذي فقد جواز األجنبي على -٢٠- المادة 

 من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك أيامثالثة ) ٣( خالل اإلقامة

خمسة عشر ) ١٥(ته بصحيفتين محليتين وبعد مرور وأن يعلن ذلك على نفق

 إلىومنحه آتاب ) بدل ضائع  ( إقامةيومًا من تاريخ النشر يمنح وثيقة 

 وعند اإلقامة خالل وزارة الخارجية العراقية متضمنًا بيانات سفارة بلده من

 عليه وتتخذ نفس إقامته تثبيت ما تبقى من  يجوزحصوله على الجواز الجديد

  . النشر في الصحف المحلية باستثناء في حالة التلف اإلجراءات
  

 اإلقامةلألجنبي  من يخوله ان يسمح أو العامة اإلقامةلمدير عام مديرية : أوًال - ٢١-المادة 

ثالث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب ) ٣(في جمهورية العراق لمدة 

  :  الحاالت اآلتية إحدىللمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمة نافعة للبلد في 

 . فيه اإلقامةالمولود في جمهورية العراق واستمر على   . أ

شرة خمس ع ) ١٥(  في جمهورية العراق مدة إقامتهالمستمر في   . ب

 .سنة فأآثر وآان دخوله بصورة مشروعة 

 فنية للبلد  أو ثقافية أو وخدمات علمية أعماًال الذي يقدم األجنبي .ـج

  .ثالث سنوات  ) ٣(  في جمهورية العراق  إقامتهومضت على 
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)١٢( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

سنوات بموجب عقد  ) ٦(  المقيم في جمهورية العراق مدة ال تقل عن .د

  . في االقامة بعد انتهاء مدة عقده عمل او استخدام مع الحكومة ورغب

 من حصل على االنتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة .هـ

  .فيها 

 المستثمرون ورجال االعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية .و

  .داخل البلد 
  

ذه من ه) أوًال(من البند ) ب(و ) أ( مستمرة ألغراض الفقرتين اإلقامةتعد : ثانيًا

) ٦( خارج جمهورية العراق ال تزيد على األجنبي آانت مدة بقاء إذاالمادة 

  . في آل سنة ألسباب مقبولة أشهرستة 

 األجنبية للمرأة من يخوله ان يسمح أو العامة اإلقامةلمدير عام مديرية : ثالثًا

 في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها باإلقامةالمتزوجة من عراقي 

  .من هذه المادة ) اوال (في البند

 من يخوله ان يسمح لألجنبي المتزوج من عراقية أوللمدير العام : رابعًا 

من ) أوًال( في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند باإلقامة

  .هذه المادة مع استمرار العالقة الزوجية 
  

ها من المرور  التي يعينلقيود أو با بصورة مطلقةاألجنبي للوزير ان يقرر منع -٢٢- المادة 

 الصحف إحدى في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في اإلقامة أواو التجوال 

  . النظام العام أو باألمنالمحلية ألسباب تتعلق 
  

فترة التقديم للحصول  في جمهورية العراق من األجنبي تعد المدة التي يمضيها -٢٣-المادة 

 الشروط آافة إآماله مشروعة بعد إقامةيها  ولغاية الحصول علاإلقامةعلى 

  .المنصوص عليها في القانون 
  

  الفصل الخامس

  وإخراجهم  األجانب إبعاد
  

 الذين يدخلون األجانب العامة وحسب اختصاصها متابعة اإلقامة على مديرية -٢٤- المادة 

 العراقية  بموجب تأشيرات دخول وال يغادرونها خالل المدة المصرحة األراضي
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)١٣( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 إلى الممنوحة لهم وال يبادرون اإلقامة الذين تنتهي مدة األجانبلهم ، وآذلك 

  .  القانونية بحقهم اإلجراءاتتمديدها خالل الموعد المحدد واتخاذ 
  

 على الوزارة ان تقوم بحمالت تفتيشية للتأآد من عدم مخالفة القوانين -٢٥-المادة 

رة للتفتيش ولضبط المخالفين من  القانونية المقراإلجراءات وإتباعوالقرارات 

  :الفئات اآلتية 
  

 األراضي إلىالمتسللين ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم للدخول : أوًال

  .العراقية والبقاء فيها
  

  .من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم : ثانيًا
  

  

  

  

  

  

  .من ال يقومون بتشغيل مكفوليهم ويترآونهم للعمل لدى الغير : ثالثًا
  

  .المكفولين الهاربين من آفالئهم والذين يعملون لدى الغير : رابعًا
  

   .أخرىفة ل مخاأيةمرتكبي : خامسًا
  

 أراضي إلى الذي دخل األجنبي إخراج من يخوله صالحية أو للمدير العام - ٢٦-المادة 

  . خارج الحدود إلىجمهورية العراق بصورة غير مشروعة 
  

 ثبت إذا الذي دخل العراق بصورة مشروعة األجنبي دإبعا من يخوله أو للوزير - ٢٧-المادة 

من هذا  ) ٨(  من الشروط المنصوص عليها في المادة أيًاانه لم يكن مستوفيا 

  . المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله أوالقانون 
  

له  من يخوأو آان عديم الجنسية فللوزير أو إخراجه أو األجنبي إبعاد عند تعذر -٢٨- المادة 

 من  إخراجه أو إبعاده حين إلى لمدة يحددها في القرار إقامتهتحديد محل 

  . جمهورية العراقأراضي
  

 من جمهورية العراق وآان ممن يخشى منه إخراجه أو األجنبي إبعاد عند تعذر - ٢٩-المادة 

 الى حين مؤقتة لمدة إقامته من يخوله تحديد محل أو العام فللوزير األمنعلى 

   .إخراجه أو إبعاده
  

 يتم أن على بإعالتهم عائلته المكلف أفراد األجنبي إبعاد يجوز ان يشمل قرار -٣٠- المادة 

   . اإلبعادذآرهم في قرار 



  
  

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٤( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 الذي صدر عليه حكم قضائي بات األجنبي إبعاد من يخوله ان يقرر أو للوزير -٣١-المادة 

  . جمهورية العراق أراضييتضمن االيصاء بأبعاده من 
  

 إليها جمهورية العراق العودة أراضي من إبعاده ال يجوز لألجنبي الذي سبق - ٣٢-ة الماد

   .اإلبعاد أسباب بقرار من الوزير وبعد زوال إال
  

 أراضي اخراجه وأسرته من أو وأسرته األجنبيتكون نفقات ابعاد : أوًال - ٣٣-المادة 

لم يكن  إذا  نفقة آفيله و علىجمهورية العراق على نفقته الخاصة او

 وبخالفه تتحمل إليهالديه مال آاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي 

 االخراج على ان يمنع من دخول جمهورية أوالوزارة نفقات االبعاد 

  .العراق مرة اخرى 
  

 من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة أوللمدير العام : ثانيًا

 او وثيقة سفره ولم يكن لألجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز

  .لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراق 
  

ستين ) ٦٠( ال تزيد على  طلب مهلةإخراجه أو إبعاده أمر لألجنبي الذي صدر -٣٤-المادة 

 وللمدير العام  ضامنيومًا لتصفية مصالحه في العراق وبكفالة شخص عراقي

  .ستين يومًا) ٦٠(على من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث ال تزيد  أو
  

 واآتسب إقامته الذي تقرر رفض األجنبي إبعاد من يخوله حق أو للمدير العام -٣٥-المادة 

  .    قرار الرفض الدرجة القطعية 
  

  الفصل السادس

  الرسوم
  

 تعليمات تحدد مقدار الرسوم والغرامات التي تستوفيها إصدارللوزير : أوًال -٣٦-المادة 

 والجوازات في اإلقامة ومراآز اإلقامةيات ومديرية السفارات والقنصل

 إعادةالمنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل وله الحق في 

 موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس أسبابالنظر فيها عند وجود 

  .الوزراء 
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)١٥( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

تستوفى سمة الدخول االضطرارية وسمة الدخول السريعة بشكل : ثانيًا

قبل السفارات والقنصليات والسلطة المختصة ومراآز مضاعف من 

  .ية التابعة لها دو الحدالمنافذ والجوازات في اإلقامة
  

من هذا القانون ) ٣٦( يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة -٣٧-المادة 

  : القاصرون وأوالدهم التالي ذآرهم وزوجاتهم األشخاص
  

لمدارس والمعاهد والكليات العراقية  الملتحقون بااألجانبالطلبة : أوًال

  .والحوزات العلمية 
  

  .بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص ون  الملتحقاألجانبالموظفون : ثانيًا

  . مبدأ المقابلة بالمثل أساس على األجانبالصحفيون : ثالثًا

  . الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقية : رابعًا

   .أجنبيل العراق بجواز سفر العراقي الذي يدخ: خامسًا
  

  الفصل السابع

  العقوبات
  

 أو  ادخل شخصًاإذا المسؤول عنها أو يعاقب قائد أي وسيلة من وسائل النقل - ٣٨-المادة 

 هذا القانون بالحبس مدة ال تزيد ألحكام  جمهورية العراق خالفًاإدخالهحاول 

 الف دينار وال خمسمائة) ٥٠٠٠٠٠(تقل عن  سنة واحدة وبغرامة ال) ١(على 

 هاتين العقوبتين ويعتبر بحكم بإحدى أومليون دينار ) ١٠٠٠٠٠٠(تزيد على 

 جمهورية العراق آان قائدها قد إلىذلك آل من آان على وسيلة نقل متجهه 

  . ما لم يثبت خالف ذلك إدخالهحاول 
  

ن تقل ع سنة واحدة وبغرامة ال) ١(تزيد على   يعاقب بالحبس مدة ال-٣٩-المادة 

 أومليون دينار ) ١٠٠٠٠٠٠( دينار وال تزيد على ألفخمسمائة ) ٥٠٠٠٠٠(

 هذا ألحكام  دخل جمهورية العراق خالفًاأجنبيبإحدى هاتين العقوبتين آل 

  . صادرا بترحيله أمرًا لم يطع أوالقانون 
  

 تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال) ٣(تزيد على   يعاقب بالحبس مدة ال-٤٠-المادة 

ثالثة ماليين ) ٣٠٠٠٠٠٠( دينار وال تزيد على ألفخمسمائة ) ٥٠٠٠٠٠(
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)١٦( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

) ٨(و ) ٣( المواد إحدى أحكام خالف  من هاتين العقوبتين آلبإحدى أودينار 

  .من هذا القانون ) ٣٢(و ) ١١(و 
  

سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن ) ١( مدة ال تزيد على  بالحبس يعاقب-٤١-المادة 

 دينار ألفخمسمائة ) ٥٠٠٠٠٠( دينار وال تزيد على ألفمائة ) ١٠٠٠٠٠(

و ) ١٤(و ) ١٠( المواد إحدى أحكام هاتين العقوبتين آل من خالف بإحدى أو

  .او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفة ) ١٩(و ) ١٨(
  

سنة واحدة وبغرامة ال تقل عن ) ١( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على -٤٢-المادة 

مليون دينار عراقي ) ١٠٠٠٠٠٠( دينار وال تزيد على فألمائة ) ١٠٠٠٠٠(

 خالل مدة  المقيم الذي لم يجدد جواز سفرهاألجنبي هاتين العقوبتين بإحدى أو

 المدة  خاللاإلقامةثالثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه ولم يراجع ضابط ) ٣٠(

  في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسيإقامتهالمذآورة لتثبيت مشروعية 

  .لدولته 
  

 ألفخمسين ) ٥٠٠٠٠(تقل عن   فرض غرامة الاإلقامة ضابط أو للوزير -٤٣- المادة 

 دينار على آل من خالف التعليمات ألفمائة ) ١٠٠٠٠٠(دينار وال تزيد على 

  . هذا القانون أحكامالصادرة على وفق 
  

 أصول قانون كامألح  من يخوله صالحية قاضي جنح وفقًاأو يمنح المدير العام - ٤٤-المادة 

 األجنبيالمحاآمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التأخيرية عن عدم مراجعة 

 من تاريخ دخوله بغرامة مالية ال تقل األولى خمسة عشر يومًا) ١٥(خالل مدة 

عشرة ) ١٠٫٠٠٠ (إليها دينار عراقي وتضاف ألفمئة ) ١٠٠٫٠٠٠(عن 

 يزيد مبلغ الغرامات المالية  دينار عراقي عن آل يوم تأخير وعلى ان الأالف

خمسة ماليين دينار عراقي ويستثنى من فترة المراجعة ) ٥٠٠٠٠٠٠(على 

  . العطل الرسمية أيام أعالهالمذآورة 
  

 العقوبات المنصوص عليها في المادتين بإحدى المحكمة حكما أصدرت إذا -٤٥-المادة 

 أراضي من جنبياألمن هذا القانون فعليها ان تحكم بإبعاد ) ٤٢(و ) ٤١(

  .جمهورية العراق 
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)١٧( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

لقانون بأي عقوبة اشد  ال يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا ا-٤٦-المادة 

   .آخرقانون ينص عليها 
  

 قانون اصول ألحكام  من يخوله صالحية قاضي جنح وفقًاأو يمنح المدير العام - ٤٧-المادة 

و ) ٣٨( عليها في المواد المحاآمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص

  .من هذا القانون ) ٤٤(و ) ٤٣(و ) ٤٢(و ) ٤١(و ) ٤٠(و ) ٣٩(
  

 لقانون أصول  يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق وفقًا- ٤٨- المادة 

 أيامسبعة ) ٧( مدة ال تزيد على األجنبيالمحاآمات الجزائية تخوله توقيف 

  . جمهورية العراق أراضي أو إخراجه من إلبعاده قابلة للتمديد تمهيدًا
  

  الفصل الثامن

  أحكام ختامية
  

 العراقية األراضي داخل األجانب تواجد أماآن حق الدخول في اإلقامة لضابط - ٤٩-المادة 

وفي أي واسطة نقل سواء آانت برية أو جوية أو بحرية لغرض تنفيذ أحكام 

  .هذا القانون 
  

 واستمارة خبر األجانب وسجل اإلقامةستمارة وثيقة  يحدد شكل ومضمون ا-٥٠- المادة 

  . الوصول بتعليمات يصدرها الوزير 
  

 الشخصية في األحوال من يخوله إبداء الرأي لمحكمة أوللمدير العام : أوًال -٥١- المادة 

   :اآلتية من عراقية في الحاالت األجنبيطلبات الموافقة على زواج 
  

  . العراق لديه دخول مشروع الى جمهورية. أ

ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل . ب

االراضي العراقية بإحدى السمات المذآورة في هذا القانون بعد موافقة 

   . اإلقامة مديرية ماما الراغبة بالزواج وولي أمرها تحريريا

  . مع زوجته لإلقامةلديه وسيلة للعيش تؤهله . ـج

 عليه بأسباب تتعلق بالنظام العام او  محكومًاأو همًايكون مت ان ال. د

  .االداب العامة 

  .  المعدية والسارية ونقص المناعة المكتسبة األمراضسالمته من . هـ 
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)١٨( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 من هذه المادة من هم) أوًال(من البند ) ب( الفقرة أحكاميستثنى من . أ: ثانيا

  . اصول عراقية من

  التي ترغب بالزواجاألجنبية) ج(و ) ب (أوًال البند أحكامتستثنى من . ب

  .  العراقي من
  

 ويستمر العمل ١٩٧٨لسنة ) ١١٨( رقم األجانبيلغى قانون إقامة : أوًال -٥٢-المادة 

 هذا القانون لحين وأحكامبالتعليمات الصادرة بموجبه بما ال يتعارض 

  . يلغيها أوصدور ما يحل محلها 
  

  

  

  

  

  

  

في ) ٦٤٧(المرقمة ) المنحل(ادة الثورة تلغى قرارات مجلس قي: ثانيًا

 ٧/٢/١٩٨٠في ) ٢٠٠( و ٣٠/٩/١٩٧٩في ) ١٢٧٩( و ١٩/٨/١٩٧٨

) ١٠٥٨( و ٢٩/٥/١٩٨٠في ) ٨٤٦( و ٢٦/٣/١٩٨٠في ) ٤٤٣(و 

في ) ١٣٥٩( و ١٥/٧/١٩٨٠في ) ١١٢٤( و ٥/٧/١٩٨٠في 

في ) ١٨٧٥( و ١٦/١١/١٩٨٠في ) ١٦٥٦( و ٢٦/٨/١٩٨٠

في ) ١٢٤٦( و ١٥/٣/١٩٨١في ) ٣٠٧( و ١٧/١٢/١٩٨٠

 ١/٩/١٩٨٧في ) ٦٩١( و ١٨/١/١٩٨٤في ) ٩٥( و ١٩/١١/١٩٨٣

) ٢١٠( و ٢٢/٦/١٩٩٩في ) ١٠٢( و ٢٥/١١/١٩٩٦في ) ١٣٧(و 

   .١٢/٩/٢٠٠١في ) ٢٠٢( و ٥/١٢/٢٠٠٠في 
  

  .  هذا القانون أحكام لتسهيل تنفيذ أنظمةلمجلس الوزراء إصدار : أوًال -٥٣- المادة 
  

 إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أشهرستة ) ٦(راء خالل لمجلس الوز: ثانيًا

  . هذا القانون أحكام
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٥٤- المادة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                                       

  رئيس الجمهورية                                                                     
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)١٩( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

   الموجبة األسباب

 ولظهور حاالت     ١٩٧٨لسنة  ) ١١٨( رقم   األجانب إقامةلكثرة التعديالت الجارية على قانون         

راق       ة الع تالءم والظروف الموضوعية لجمهوري ا ي ه وبم ستوجب إعادة النظر بأحكام دة ت جدي

س شجيع االستثمار وال دخول ومن اجل ت ى سمة ال سهيل الحصول عل بياحة وت يم لألجان  وتنظ

  . شرع هذا القانون ،إقامتهم 
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)٢٠( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٣٤(قرار رقم 
  

) ثالثًا (والبند) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢/١٠/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧٧(رقم 

  قانون

   المعدل١٩٦٠لسنة ) ٢٥(التعديل العشرين لقانون المالك رقم 
  

مؤشرة إزاء  تضاف العناوين الواردة في الجدول المرافق وبالدرجات الوظيفية ال-١-المادة 

/ عية والتعليميةالوظائف الجام) ٢(من الجدول رقم ) أ/سادسًا(آل منها إلى الفقرة 

  .  المعدل ١٩٦٠لسنة ) ٢٥(رقم الوظائف الجامعية الملحق بقانون المالك 
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٢- المادة 
  

  . ذ أحكام هذا القانون  تتولى وزارة المالية تنفي-٣- المادة 
  

  فؤاد معصوم                                                                       

  رئيس الجمهورية                                                                     
  

  األسباب الموجبة

تحقيق المواءمة بين العناوين    لمضي فترة طويلة على صدور قانون المالك ، وبغية 

الوظيفية الملحقة بالقانون مع مؤهالت واختصاصات خريجي الكليات واألقسام العلمية 

المستحدثة وبهدف تحقيق االنسجام بين طبيعة األعمال المناطة بهم وبين ما يمنح لهم من 

  . عناوين ودرجات وظيفية ، ُشرع هذا القانون 
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)٢١( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 ظيفية الدرجة الو العنوان الوظيفي 

 األولى  مستشار سياسي أقدم 

 األولى خبير

 األولى خبير جودة 

 األولى رئيس تقني إحيائي أقدم 

 األولى رئيس تقني معلوماتية أقدم 

 األولى رئيس آيميائيين تطبيقيين أقدم 

 األولى رئيس منتج أغذية أقدم 

 األولى رئيس محللي مختبر أقدم 

 األولى  رئيس مخططي عمرانيين أقدم

 األولى رئيس صحة بيئة أقدم 

 األولى رئيس فاحصي مواد أقدم 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الثانية  مستشار سياسي 

 الثانية رئيس اختصاصي جودة أقدم 

 الثانية رئيس تقني إحيائي أقدم 

 الثانية رئيس إحصائيين أقدم 

 الثانية رئيس مصممي برامج أقدم 

 الثانية يس مشرف بيانات أقدم رئ

 الثانية رئيس تقني معلوماتية 

 الثانية رئيس آيميائيين تطبيقيين 

 الثانية رئيس منتج أغذية 

 الثانية رئيس محللي مختبر 

 الثانية رئيس مخططي عمرانيين
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)٢٢( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 الثانية رئيس صحة بيئة 

 الثانية رئيس فاحصي مواد

 الثانية رئيس آيمياويين أقدم

 الثانية يس احصائيين أقدم رئ

 الثانية مدير تنفيذي أو خبير 

 الثانية رئيس اثاريين أقدم

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الثالثة  أقدممشاور سياسي 

 الثالثة رئيس اختصاصي جودة 

 الثالثة رئيس احصائيين 

 الثالثة برامج رئيس مصممي 

 الثالثة رئيس مشرف بيانات أقدم 

 الثالثة معاون رئيس تقنيي معلوماتية 

 الثالثة ين تطبيقيين يائمعاون رئيس آيمي

 الثالثة معاون رئيس منتجين أغذية 

 الثالثة معاون رئيس محللي مختبر 

 الثالثة معاون رئيس مخططين عمرانيين 

 الثالثة معاون رئيس صحة بيئة 

 الثالثة معاون رئيس فاحصي مواد 

 الثالثة  يينرئيس آيمياو

 الثالثة رئيس احصائيين 

 الثالثة مدير

 الثالثة رئيس اثاريين
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)٢٣( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي

 الرابعة  مشاور سياسي

 الرابعة ر اختصاصين جودة .م

 الرابعة معاون رئيس تقنيين إحيائيين 

 الرابعة معاون رئيس احصائيين 

 بعةالرا معاون رئيس مصممي برامج 

 الرابعة رئيس مشرفين بيانات 

 الرابعة تقني معلوماتية أقدم 

 الرابعة آيميائي تطبيقي أقدم 

 الرابعة منتج أغذية أقدم 

 الرابعة محلل مختبر أقدم 

 الرابعة مخطط عمراني أقدم 

 الرابعة باحث صحة بيئة أقدم 

 الرابعة فاحص مواد أقدم 

 الرابعة معاون رئيس آيمياويين 

 الرابعة معاون رئيس احصائيين 

 الرابعة معاون مدير 

 الرابعة معاون رئيس اثاريين 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 الخامسة  مساعد مشاور سياسي 

 الخامسة اختصاصي جودة أقدم 

 الخامسة تقني إحيائي أول 

 الخامسة احصائي أقدم 

 الخامسة مصمم برامج أقدم 
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)٢٤( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 الخامسة اصين أقدم رئيس غو

 الخامسة ر مشرف بيانات .م

 الخامسة تقني معلوماتية أول 

 الخامسة آيميائي تطبيقي أول 

 الخامسة منتج أغذية أول 

 الخامسة محلل مختبر أول 

 الخامسة مخطط عمراني أول

 الخامسة باحث صحة بيئة أول 

 الخامسة فاحص مواد أول 

 الخامسة آيمياوي أقدم 

 الخامسة صائي أقدم اح

 الخامسة رئيس مالحظين سياحي 

 الخامسة اثاري 

  

 الدرجة الوظيفية  العنوان الوظيفي 

 السادسة  باحث سياسي 

 السادسة اختصاصي جودة 

 السادسة تقني احيائي 

 السادسة احصائي 

 السادسة مصمم برامج 

 السادسة رئيس غواصين 

 السادسة مشرف بيانات أقدم 

 السادسة قني معلوماتية ت

 السادسة آيميائي تطبيقي 

 السادسة منتج أغذية 

 السادسة محلل مختبر 
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)٢٥( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 السادسة مخطط عمراني 

 السادسة باحث صحة بيئة 

 السادسة فاحص مواد 

 السادسة آيمياوي 

 السادسة احصائي 

 السادسة مالحظ سياحي 

 السادسة باحث اثاري 

  

 رجة الوظيفية الد العنوان الوظيفي 

 السابعة  مساعد باحث سياسي 

 السابعة معاون اختصاصي جودة 

 السابعة معاون تقني احيائي 

 السابعة معاون احصائي 

 السابعة معاون مصمم برامج 

 السابعة معاون رئيس غواصين 

 السابعة مشرف بيانات 

 السابعة معاون تقني معلوماتية 

 ابعةالس معاون آيميائي تطبيقي 

 السابعة معاون منتج أغذية 

 السابعة معاون محلل مختبر 

 السابعة معاون مخطط عمراني 

 السابعة معاون باحث صحة بيئة 

 السابعة معاون فاحص مواد 

 السابعة معاون آيمياوي 

 السابعة معاون احصائي 
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)٢٦( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 السابعة معاون مالحظ سياحي 

 السابعة مساعد باحث اثاري 

  

 الدرجة الوظيفية  لوظيفي العنوان ا

 الثامنة  معاون احصائي أول 

 الثامنة غواص أقدم 

 الثامنة مسجل بيانات 

 الثامنة معاون آيمياوي أول 

 الثامنة معاون احصائي أول 
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)٢٧( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 أصدرنا المعدل ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم  )١٧٠(  المادةأحكام إلىاستنادا 

   -: اآلتيالقرار 
  

  ٢٠١٧سنة ل )٨(رقم 
  

  - :اآلتي ويحل محله ٢٠١٠لسنة  )٤(من القرار رقم  )أوًال(  يلغى البند:أوًال
  

 لقاء قيام لجان الكشف من أدناه العالقة األجور المبينة أصحابيستوفى من : أوًال     

  -: خارج الحرم الكمرآي أوبالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ) موظفي الكمارك(
  

 داخلة او مغادرة سيارة آل آشف عن دينار ألف عشر خمسة )١٥٫٠٠٠( .١

  ) .الدبلوماسية الهيئات وسيارات الحكومية السيارات باستثناء ( للبالد

 الحرم خارج المنزلي األثاث آشف عن دينار ألف خمسون )٥٠٫٠٠٠( .٢

 .الكمرآي

 داخل المحملة البضائع آشف  عن دينار إلف وعشرون خمسة )٢٥٫٠٠٠( .٣

  .سيارة لكل الرسمي الدوام أوقات خارج هحصول حالة في مرآيالك الحرم

 لكل المستورد محل في البضائع آشف عن دينار إلف  خمسون )٥٠٫٠٠٠( .٤

 .للمعاملة او محملة سيارة

 .اصدارها المراد الشخصية األمتعة آشف عن دينار أالف عشرة )١٠٫٠٠٠( .٥

 .يةالنار للدراجة دينار أالف عشرة) ١٠٫٠٠٠( .أ .٦

خمسة وعشرون إلف دينار عن آشف آل سيارة ألغراض  )٢٥٫٠٠٠( .ب

  ).شاصي محرك(تثبيت الهيكل العام 

خمسة وعشرون إلف دينار عن آشف آل ساحبة زراعية  )٢٥٫٠٠٠( .ج

  . والزوارق النهرية والمعدات الثقيلة والجنائب النهرية 

ف على نفاض خمسة وعشرون إلف دينار لكل ساعة من االشرا )٢٥٫٠٠٠( .٧

  .وتحميل البواخر
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٨( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 على تحميل اإلشرافخمسة عشر ألف دينار لكل ساعة من  )١٥٫٠٠٠( .٨

  .ونفاض الجنائب والسفن الشراعية

 والكشف على الطائرات اإلشرافمائة وخمسون ألف دينار عن  )١٥٠٫٠٠٠( .٩

  .االجنبية العراقية الخاصة والعربية و

 عن اإلشراف والكشف على نفاض ر دينامائة وخمسون ألف )١٥٠٫٠٠٠( .١٠

  .وتحميل طائرات الشحن ونقل المسافرين العربية واألجنبية 

  على أنتاج الشرآاتاإلشرافخمسون ألف دينار لكل يوم من  )٥٠٫٠٠٠( .١١

 اإلنتاج الخاضعة لرسم األخرىومعامل أنتاج المشروبات الكحولية والمعامل 

  .التي يتواجد فيها مشرف واحد أو أآثر

 التي األخرىخمسة وعشرون إلف دينار عن خدمات الكشف  )٢٥٫٠٠٠( .١٢

  . تقدمها أدارة الكمارك التي لم يرد ذآرها في الفقرات أعاله
  

  ٢٠١٠لسنة )٤( و١٩٩٧لسنة  )٢(  يستمر العمل بباقي فقرات القرارات المرقمة:ثانيًا

  . ٢٠١٧ لسنة )٤(و
  

  .مًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يو) ٣٠( ينفذ هذا القرار بعد مرور :ثالثًا

  

  

  حيدر العبادي. د                                                              

  وآالة/وزير المالية                                                                 

  

 

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٩( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

 

  ينياإلرهاب أموالقرار لجنة تجميد 

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٧(رقم 
  

ة غسل األموال قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ، وأحكام قانون مكافح إلىاستنادا    

         ) ٥ (نظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم و٢٠١٥ لسنة ٣٩رقم وتمويل اإلرهاب 

  .  ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة 

 عشر المنعقدة بتاريخ رابعة بجلستها االعتيادية الاإلرهابيين أموالقررت لجنة تجميد 

  :  ما يأتي ٢٨/٩/٢٠١٧
  

د األموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية العائدة إلى اإلرهابي تجمي: أوًال

، والرقم المرجعي له في قائمة لجنة جزاءات داعش ) شين دومنيك آروفورد(

علمًا انه يحمل ) QDI. ٤١٠(والقاعدة وما يرتبط بهما من افراد وآيانات هو 

  ) . ينيداد وتوباآوتر(جنسية دولة 
  

  . ًا من تاريخ إصداره ذ هذا القرار فورًا بدءينف: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  .  آنفًا جراءات المناسبة بشأن المشار إليهاإل
  

في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل نشر هذا القرار فورًا ي: رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  

 اإلرهابيين أموالرئيس لجنة تجميد                                            

  

  

  

  
  

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٠( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  نياإلرهابي أموالقرار لجنة تجميد 

  ٢٠١٧لسنة ) ٢٨(رقم 
  

رار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ، وأحكام قانون مكافحة غسل األموال قاستنادا إلى    

لسنة ) ٥( ونظام تجميد أموال اإلرهابيين رقم ٢٠١٥ لسنة ٣٩وتمويل اإلرهاب رقم 

  .  ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦

منعقدة بتاريخ  عشر الرابعةقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االعتيادية ال

  :  ما يأتي ٢٨/٩/٢٠١٧
  

من قائمة لجنة جزاءات داعش والقاعدة وما ) عثمان درمشي(حذف اسم المدعو : أوًال

               يرتبط بهما من افراد وآيانات والرقم المرجعي له في قائمة الجزاءات 

  ) . QDI. ١٦٤(هو 
  

  . اره ينفذ هذا القرار فورًا بدءًا من تاريخ إصد: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ 

  . اإلجراءات المناسبة بشأن المشار إليه آنفآ 
  

ة والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمي: رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  
  

  

  

 رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                           

  



  
  

  
  بيانات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣١( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان

  ٢٠١٧لسنة ) ٣(بيان رقم 
  

من قانون ) الثامنة(من المادة ) ٨( المخولة لنا بموجب الفقرة    استنادًا إلى الصالحيات

  .  المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(ضريبة الدخل رقم 
  

ولة بأحكام الفقرة المذآورة سسة العين للرعاية االجتماعية مشمقررنا اعتبار مؤ -١

التبرعات المقدمة إليها من الدخل الناجم للمكلفين والذي أعاله لغرض تنزيل 

  . يستخدم فعًال للغرض الذي تم من اجله التبرع 

 . في الجريدة الرسمية ينفذ هذا البيان اعتبارًا من تاريخ نشره  -٢

  

  

  حيدر العبادي. د                                                

  وآالة/ وزير المالية                                                  



  
  

  
  بيانات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٢( ٢٣/١٠/٢٠١٧    ٤٤٦٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

   بيان
  

النشر في الجريدة من قانون ) الثامنة(نا بموجب المادة يلإ المخولة لصالحية  استنادًا ل

  : ي  أصدرنا البيان اآلت١٩٧٧لسنة ) ٧٨(الرسمية رقم 
  

من المرسوم ) ١٠١(تسلسل ) أوًال(يصحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة : أوًال

 في ٤٠٥١ المنشور في الوقائع العراقية العدد ٢٠٠٧لسنة ) ٤٥(الجمهوري المرقم 

  :   وفق اآلتي٢٥/١٠/٢٠٠٧
  

  ) . إبراهيم حسين إبراهيم. ١٠١(والصحيح ) إبراهيم حسن إبراهيم. ١٠١(
  

 . ر هذا البيان في الجريدة الرسمية ينش: ثانيًا

  

  

  نصير عايف العاني                                            

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية                                            

                                           ٥/١٠/٢٠١٧   
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