
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٧٥    
  

  

  

  

 

 ) ٦(التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم ( ٢٠٢٠) لسنة ٤قانون رقم (

 ) . ٢٠١٩لسنة 

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (لجنة تجميد اموال األرهابيين صادر عن قرار  . 

 مع بيان تأسيسها )شركة العامة لتعبئة وخدمات الغازقرار تعديل اسم شركة (ال . 

 افظة صالح الديناستحداث بلدية في ناحية النهرين (الحردانية) في مح نية عن اعالن/ 

 . واالشغال العامة صادر عن وزارة االعمار واالسكان والبلديات قضاء الضلوعية

 استحداث بلدية اشور صادر عن وزارة االعمار واالسكان والبلديات نية عن اعالن  

  .واالشغال العامة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ونالستو يةدحاالة السن م  ٢٠٢٠ شباط   ٣ / هـ ١٤٤١ ةخرجمادى اآل ٩  ٤٥٧٥ العدد                       

٤٥٧٥٩١٤٤١٣٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  

  

  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

  ١  ٢٠١٩) لسنة ٦التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم (  ٤

     قرارات   

  ٣    صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ١

   تأسيسها قرار تعديل اسم شركة مع بيان  -

  شركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز)ال(

٩  

      اعالنات  

  استحداث بلدية في ناحية النهرين (الحردانية ) في محافظة نية   -

صادر عن وزارة االعمار واالسكان   صالح الدين / قضاء الضلوعية

  واالشغال العامة والبلديات

١٤  

 استحداث بلدية اشور صادر عن وزارة االعمار واالسكان والبلدياتنية   -

  واالشغال العامة 

١٦  

 



  مرا
  

 

  وانينق
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٤قرار رقم (
  

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

  ) من الدستور.٧٣المادة (

  ٢٨/١/٢٠٢٠قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    

  إصدار القانون اآلتي :
  

  ٢٠٢٠) لسنـة ٤رقم (

  قانون

  ٢٠١٩) لسنة ٦التعديل االول لقانون االدارة المالية االتحادية رقم (
  

  يأتي: ) من القانون ويحل محله ما١٣) من المادة (يلغى البند (ثانيًا -١-المادة 
  

ثانيًا: الصرف على المشاريع االستثمارية المستمرة استنادًا لذرعات العمل  -١٣- المادة

المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها 

  تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة الالحقة. 
  

  يأتي: القانون ويحل محله ما) من ١٣) من المادة (يلغى البند (ثالثاً  -٢-المادة 
  

: في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة االتحادية لسنة مالية ثالثًا -١٣- المادة

معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعًال اساسًا للبيانات المالية 

للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض 

  ة عليها.المصادق
  

تنقل جميع المبالغ الممولة من قبل الخزينة العامة للدولة للمشاريع االستثمارية  -٣-المادة 

ومشاريع تنمية االقاليم ومشاريع البترو دوالر ومشاريع المنافذ الحدودية ومشاريع 

ستراتيجية التخفيف من الفقر للنفقات ومشاريع استقرار المناطق المحررة ومشاريع 



  مرا
  

 

  وانينق
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

المقاولين بما فيها المبالغ الممولة للنفقات الجارية للمنافذ الحدودية  مستحقات

والنفقات الممولة لتشغيل العاطلين والمبالغ الممولة للنفقات الجارية للبترو دوالر الى 

حساب األمانات الستكمال انجازها للسنة التي تليها دون ان يؤثر على المبالغ الممولة 

) من قانون االدارة ١٣الالحقة وفقًا للبند (ثانيا) للمادة (التي سيتم تمويلها للسنة 

المعدل واستثناءًا من احكام  الفقرة (أ) من  ٢٠١٩) لسنة ٦المالية االتحادية رقم (

تنفيذ الموازنة) من قانون االدارة المالية  -) (الفصل الرابع٢٢البند (أوال) من المادة (

  .٢٠١٩) لسنة ٦االتحادية رقم (
  

يدور ما تبقى من المبالغ المخصصة للمشاريع االستثمارية لتخصيصات تنمية االقاليم  -٤-المادة 

 االتحادية ولهذه ٢٠١٩ضمن موازنة والمنافذ الحدودية للمحافظات والتي تم اقرارها 

  السنة فقط .
  

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداًء من  -٥-المادة 

١/١/٢٠٢٠.  
  

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. -٦-المادة 

  
  

 برهم صالح

  ةرئيس الجمهوري

  
  

  االسباب الموجبة

لغرض تمكن وزارة المالية من تطبيق القانون وفقًا للمصاريف الفعلية للسنة السابقة بعد      

استبعاد النفقات غير المكررة باالضافة الى تمكين الوزارات من االستمرار بصرف المبالغ الممولة 

لوبة وتمكين المحافظات من االستمرار بصرف المبالغ المخصصة والممولة النجاز الخدمات المط

  منها والمشاريع المستمرة لكونها حق مكتسب للمحافظة ودوائر المحافظة لدى الوزارات،

 . شرع هذا القانون



  مرا
  

 

  رارات ق
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠          

 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (
  

  

لسنة  ١٥١٨رقم المؤلفة بموجب قرار مجلس االمن ادًا الى ما اقرته لجنة الجزاءات استن    

، ونظام  ٢٠١٥) لسنة ٣٩األموال وتمويل اإلرهاب رقم (، وأحكام قانون مكافحة غسل ٢٠٠٣

  ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة.، ٢٠١٦) لسنة ٥تجميد أموال اإلرهابيين رقم (
  

القائمة الموحدة الذي جاء من لجنة على  الحذفإعمام قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  بحسب اآلتي :  العراقالعقوبات الدولية بشأن 
  

حذف الكيانات المذكورة في ادناه من قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس االمن أوًال:

  ، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة: ٢٠٠٣) لسنة ١٤٨٣رقم (
 

  ). IQe. ٠١٧نة بغداد ، والرقم المرجعي لها:  (اما -أ

  ). IQe. ٠٢٠يكانيكي والمعدني ، والرقم المرجعي له : (مركز التدريب الكيميائي والبتروكيمياوي والم -ب

  ). IQe. ٠٢٧المديرية العامة للمشروعات الثانوية وكهربة الريف ، والرقم المرجعي لها : ( -ج

  ). IQe. ٠٢٨مديرية مركز التدريب للحديد والصلب ، والرقم المرجعي لها : ( -د

  ). IQe. ٠٧٠لرقم المرجعي له: (مركز التدريب الميكانيكي / الناصرية ، وا -هـ 

  ). IQe. ١٣٦الشركة العامة للصناعات الميكانيكية ، والرقم المرجعي لها : ( -و

  ). IQe. ١٣٨الشركة العامة للفوسفات ، والرقم المرجعي لها : ( -ز

  ). IQe. ١٤٩الشركة العامة للتسويق الزراعي ، والرقم المرجعي لها : ( -ح

  ). IQe. ١٦٤والرقم المرجعي لها : (الزراعية والتجهيزات الزراعية، للمكننةالمؤسسةالعامة  –ط 

  ). IQe. ١٦٩الشركة العامة لكهرباء المنطقة الجنوبية ، والرقم المرجعي لها : ( -ي

  ). IQe. ١٧٩الشركة العامة للتسويق الزراعي ، والرقم المرجعي لها : ( –ك 

  ). IQe. ١٨٠الشركة العامة للصناعات الغذائية ، والرقم المرجعي لها : ( –ل 

  ). IQe. ١٨٢الشركة العامة لالسكان ، والرقم المرجعي لها : ( –م 

  ). IQe. ١٩١الشركة العامة للحديد والصلب ، والرقم المرجعي لها : ( –ن 

  ). IQe. ١٩٤: ( رقم المرجعي لهمركز التدريب المهني للصناعات الهندسية والمعدنية ، وال –س 

  



  مرا
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 )٤(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠          

  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره.
  

افظات كافة القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحهذا إعمام : ثالثًا

ت المالئمة ااإلجراءلغرض أخذ والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة 

  آنفًا . االيه المشار لكياناتا بشأن

كتب مكافحة غسل ُينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لم: رابعًا

  األموال وتمويل اإلرهاب .
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

١٦/١/٢٠٢٠ 
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 )٥(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠          
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 )٦(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠          
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  قرار تعديل اسم شركة 
  

قدمت وزارة النفط / الدائرة القانونية طلب تعديل اسم شركة تعبئة الغاز العامة ليصبح اسم    

بالقرار رقم موافقة مجلس الوزراء على  الشركة (الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) بناءً 

المعدل  ١٩٩٧) لسنة ٢٢واستنادًا الى احكام قانون الشركات العامة رقم ( ٢٠١٩) لسنة ٢٠٥(

  -تم تعديل المادة اوًال من بيان تاسيس الشركة ليصبح :

  المادة االولى (اسم الشركة) الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز

  

ثالثا على ان ينشر وفقا  /١٠حكام المادة اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادًا أل

  ألحكام المادة اعاله.

 

  هجـريــة  ١٤٤١ة  ـــــلسن   رــــصف    رـشهـ  ن ــمـ   العـــاشــر  وم  ـــي اليـب ببغــداد فــــكـتــ

  ةميالدي ٢٠١٩ة  ـلسن   تشرين االول ـر ـن  شهـــمـ   نـــامــالث ــوم    ـــوافـــق   لليــــالمــــ

  

  

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان 

  مسجل الشركات وكالة
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  بيان تأسيس الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
  

   -اسم الشركة : -: وًالأ

  الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز 

موقعها ومركزها الرئيس في محافظة بغداد ولها فتح مكاتب وفروع اخرى في داخل 

  .العراق وخارجه 
  

   -اهداف الشركة : -: ثانيًا

تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خالل 

اهداف خطط التنمية تعبئة الغاز السائل وانتاج المذيبات الهيدروكربونية وبما يحقق 

  والخطط المعتمدة في وزارة النفط .
  

   -نشاط الشركة : -: ثالثًا

تمارس الشركة لغرض تحقيق اهدافها االنشطة التالية وفق احكام قانون تنظيم وزارة 

  المعدل .  ١٩٧٩لسنة  ١٥٦المعدل والقانون رقم  ١٩٧٦لسنة  ١٠١النفط رقم 
  

 استالم وتعبئة الغاز السائل .  . ١

انتاج المذيبات الهيدروكربونية التي تدخل في صناعة الزيوت النباتية والمنظفات  . ٢

 والصوابين وفي صناعة االصباغ واالصماغ وغيرها . 

 تشغيل وصيانة معامل تعبئة الغاز وتطوير وتوسيع خطوطها االنتاجية . . ٣

بما يضمن  االشراف الفني على نشاط معامل تعبئة الغاز االهلية وتقديم الخدمات الفنية . ٤

 التزام تلك المعامل بالمواصفات المعتمدة . 

اد تدخل ضمن انتاجها تصنيع وشراء واستيراد وصيانة مستلزمات االنتاج واية مو . ٥

 . او احتياجها 

 تسويق انتاجها لالستهالك المحلي او التصدير .  . ٦

 ادارة وتنفيذ جميع االعمال الفنية والخدمية االخرى بما يدعم نشاط الشركة .  . ٧
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 )١١(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

  

   -وللشركة الحق في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي :
  

ت واالدوات استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائط النقل واالجهزة والمعدات واآلال . ١

 االحتياطية وغيرها من المستلزمات والمواد . 

امتالك العقارات واالموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل  . ٢

وتسجيلها باسمها فـي الدوائر المختصة وبيعهـا وايجـارها واستئجارها واجـراء جميع 

المعـامالت وابـرام العقــود التـي تراها الزمة وتشييد االبنية والمخازن والمنشآت المختلفة 

 اغراضها . لتحقيق 

اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مـع سائر القطاعات المالية  . ٣

واالقتصادية العراقية واالجنبية وقبول الوكاالت وابرام العقود وممارسة جميع المعامالت 

ها سواء بمفردها او لحسابها او باالشتراك مع الغير ولها ان تقوم بجميع االجراءات التي ترا

 .مناسبة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتئيها 

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية  . ٤

واالجنبية وبالعمالت الوطنية واالجنبيـة على وفق الضوابط والتعليمــات والقوانين التي 

والسندات المر وسندات القبض وسندات  تسـمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات

االقتراض وبوليصات التأمين ، ولها فتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها 

والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت باالوراق التجارية 

يرها وحفظها والحصول والسندات القابلـة للتداول بما فيها الكمبياالت وسندات الشـحن وتظه

 على التسهيالت المصرفية المختلفة بضمان او بدونه . 

االقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير  . ٥

 من المدينين او المتعاملين معها . 

جارية راع والعالمات التبول وبيع جميع انواع براءات االختتملك وشراء واستعمال وق . ٦

والنماذج الصناعية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية ذات العالقة بنشاط الشركة والتصرف 

 ئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة . تبها واالذن باستعمالها وايجارها واس
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استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ  . ٧

ايضا بعد  لعراقولها ان تقوم بذلك خارج ا العراقاعمال ذات عالقة بنشاط الشركة داخل 

 استحصال الموافقات الالزمة . 

اركة معها في استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية واالجنبية او المش . ٨

 لالزمة . تنفيذ اعمال ذات عالقة بنشاط الشركة خارج العراق بعد استحصال الموافقات ا

ة باهداف المشـاركة مع الشركات والمؤسسات العربية واالجنبية بتنفيذ اعمال ذات عالق . ٩

 عراق . الشركة داخل ال

)  ١٨٠استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة التتجاوز (  . ١٠

فوائد المستحقة عن يوم على ان يفتح حساب خاص في السجالت المختصة لغرض تثبيت ال

 هارها في الحسابات بما يضمن كفاءة االداء في نشاطها . تلك الودائع ألظ

لحصـول على االموال لتمويل نشـاطها ومشـاريعها مـن االقـراض واالقتـراض او ا . ١١

المؤسسـات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها وبما 

 % ) من راس مال الشركة المدفوع .  ٥٠ يتجاوز (  ال

االقتراض من خارج العراق لتمويل نشاط الشركة االستثماري والجاري بعد استحصال  . ١٢

 .موافقات الالزمة ال

 المتخصصة والمعارض والدورات التدريبية اووقامة الندوات والمؤتمرات العلمية ا . ١٣

 المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير اعمالها ورفع كفاءتها . 

 اجراء جميع المعامالت القانونية التي تراها مناسبة العمالها ومشاريعها .  . ١٤

مل اخر يتفق مع انشطة الشركة واغراضها او يسهل تحقيق القيام بأي فعالية او اي ع . ١٥

 االنشطة واالغراض وبما يتفق مع القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة . 

  

  راس مال الشركة: -: رابعًا

) مليار وخمسة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وثالثون  ١٨٩, ٦٣٥, ٠٣٥, ١(  

  . دينارالف ومائة وتسعة وثمانون 
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 )١٣(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

 

 

   -الجهة المؤسسة : -خامسًا :

  وزارة النفط . 
  

   -معلومات اخرى : - :سادسًا

وخــــدمات الغــــاز محــــل شــــركة تعبئــــة الغـــــــاز  العامة لتعبئةتحـــل الشـــركة 

وتراعــــى  ،ــة حقوقهــــا والتزاماتهـــــاا كافــه(شــــركة عامـــة) وتنقل اليـــ

 ١٩٩٧لســـــــنة  ٢٢الشـــــركة احكـــــام قــــــانون الشــــــــركات العامـــــة رقـــــــم 

( المعـــــدل ) وتخضــــــع للنصـــــوص القانونيــــة واالحكام المبينة فيه لتحقيق 

  اغراضها . 

 

  ثامر عباس الغضبان 

  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة 

  النفط وزير



  مرا
  

 

 اعالنات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

  

  أعالنم/ 
  

  على مقتضيات المصلحة العامة ...  بناءاً    

                استحداث بلدية في ناحية النهرين (الحردانية ) في محافظة تنوي هذه الوزارة    

ألحكام المادة (الخامسة والسادسة والسابعة ) من قانون  قضاء الضلوعية استناداً /  صالح الدين

دناه فعلى الدوائر الرسمية المعدل بالحدود المبينة ا ١٩٦٤) لسنة ١٦٥أدارة البلديات رقم (

الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العالقة تقديم مالديهم من مالحظات والشبه 

الى المادة السادسة  ة الرسمية استنادًابالجريد ) يوم من تاريخ نشره٣٠واقتراحات خالل مدة (

في ضوء  تقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبًا من القانون المذكور وبأنتهاء المدة المذكورة

  االعتراضات  والمالحظات الواردة اليها بشأن استحداث البلدية موضوعة البحث .

  -تبدأ وصفة الحدود من :

م حتى  ٢٨٧٠مسافة  غربًا) وتتجه  ٣٧٧٢٣١٨ -  ٠٤٢٥٢٢٤ثيات (النقطة (أ) أحدا .١

  تصل النقطة ب .

م حتى تصل  ٩٣مسافة  غربًا ه) تتج ٣٧٧٢١٣٠ -  ٠٤٢٢٣٦٠( النقطة (ب) أحداثيات .٢

  .النقطة ج

م حتى تصل  ٢٠٠مسافة  جنوبًا ) تتجه٣٧٧٢٠٢ -  ٠٤٢١٤٣٣ت (. النقطة (ج) أحداثيا٣

  .النقطة د

م حتى تصل  ٢٨٠مسافة  غربًا ) تتجه ٣٧٧١٨٢٦ -  ٠٤٢١٤٢٦( . النقطة (د) أحداثيات٤

  هـ .النقطة 

م  ٢٥٠جنوب الغربي مسافة  ) تتجه ٣٧١٧٧٢  - ٠٤٢١٢٥٩داثيات (النقطة (هـ) اح .٥

  .حتى تصل النقطة و 

م حتى تصل  ٢٠٠مسافة   شماالً  ) تتجه ٣٧٧٦٠٠ -  ٠٤٢٠٧٧٠( النقطة (و) احداثيات .٦

  .النقطة ( ز)

 ١٦٦٠جنوب الغربي مسافة   ) تتجه ٣٧٧١٧٦٨ -  ٠٤٢٠٧٦٣ثيات ( طة (ز) احداالنق .٧

  .م حتى تصل النقطة ( ح)



  مرا
  

 

 اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٥(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

  

  

م حتى  ١١٦٨مسافة  اً جنوب ) تتجه٣٧٧٠٩٤٥ – ٠٤١٩٦٦٠حداثيات () االنقطة (ح .٨ 

  .ط)تصل النقطة (

م حتى تصل  ١٠٨٠مسافة  ) تتجه شرقاً ٣٧٧٠١٨٣ – ٠٤٢٠١٩٠ات (. النقطة (ط) احداثي٩

  .)النقطة (ي

م  ٩٤٠جنوب الغربي  مسافة  ) تتجه٣٧٧٠١٤٧ -  ٠٤٢١٢٧٠داثيات (النقطة (ي) أح .١٠

  .حتى  تصل النقطة (ك)

م حتى  ٣٩٠ي مسافة شمال الشرق ) تتجه٣٧٦٩٤٠- ٠٤١٨٤٩) احداثيات (. النقطة (ك١١

  .ل)تصل النقطة ( 

م  ١٨٣٥شمال الشرقي مسافة  ) تتجه٣٧٦٩٥٨٧ -٠٤٢٢٢١٧النقطة (ل) أحداثيات ( .١٢

  .حتى تصل النقطة ( م )

 ٢٢٦٥شمال الشرقي مسافة  ) تتجه٣٧٧٠٥٥٤ – ٠٤٢٣٧٦٤حداثيات (. النقطة (م) أ ١٣

  .م حتى تصل النقطة (أ) 

   

  

  انيبنكـين ريك

  انوزير اِإلعمار واِإلسك

  ةوالبلديـات واالشغال العام

 



  مرا
  

 

 اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

  

  أعالنم/ 
  

  المصلحة العامة ...  ا تقتضيهعلى م بناءاً    

أشور من الصنف (الرابع) استنادا الحكام المادة (الخامسة استحداث بلدية تنوي هذه الوزارة    

المعدل بالحدود المبينة  ١٩٦٤) لسنة ١٦٥رقم ( والسادسة والسابعة) من قانون ادارة البلديات

الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العالقة تقديم  دناه فعلى الدوائر الرسمية والشبهأ

) يوم من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٣٠ما لديهم من مالحظات واقتراحات خالل مدة (

نتهاء المدة المذكورة تقرر هذه الوزارة ما السادسة من القانون المذكور بااستنادا الى المادة 

عة والبلدية موض استحداث تراه مناسبا في ضوء االعتراضات والمالحظات الواردة اليها بشأن

  البحث . 

  وصفة الحدود الجديدة لمديرية بلدية أشور كما يلي : 

) وهي جسر الشرقاط الكونكريتي وهي تمثل مدخل ٣٩٣٥٧٠٧ – ٣٤٠٣٤٢(النقطة (أ)  .١

  . ناحية أشور من جهة قضاء الشرقاط (غربًا)

النوجة ونهر دجلة وتبعد  وادي) وهي نقطة تقاطع ٣٩٤٠٦٠٥ – ٣٤٣٠٤٨(النقطة (ب)  .٢

  م) .  ٥٦١٠عن النقطة (أ) باتجاه الشمال موازاة لنهر دجلة مسافة (

أشور ) وهي نقطة تقاطع الشارع العام الرابط ناحية ٣٩٤١١١٤ – ٣٤٤١٠٤() ت. النقطة (٣

  م) عن النقطة (ب) . ١١٧٠بمحافظة نينوى شماًال وتقع بمسافة (

) وتمثل نقطة تقاطع مقاطعة النوجة مع مقاطعة ٣٩٤٢٨٢٥ – ٣٤٦٨٩٢() ث. النقطة (٤

كنيطرة مع مقاطعة هيجل فوقاني باتجاه الشمال الشرقي وتبعد النقطة (ج) بمسافة 

  ) . م٣٢٧٠(

) وتمثل تقاطع الحد الفاصل بين مقاطعة اسديرة ٣٩٣٠١٩٠ – ٣٤٧٦٨٢() جالنقطة ( .٥

لى السن الجبلي الفاصل بين سنوقة لطالعة مع مقاطعة سنوقة وتقع عاعليا مع مقاطعة 

  م) . ١٢٧٠٠والطالعة قرب دار المواطن (جاسم صالح محمد) بمسافة (



  مرا
  

 

 اعالنات 
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 )١٧(                  ٤٥٧٥العدد  –الوقائع العراقية  ٣/٢/٢٠٢٠           

) تمثل تقاطع الشارع العام الرابط بين ناحية الزاب ٣٩٢٦٠٦٩ – ٣٤٧٨٩٧() حالنقطة ( .٦

م) عن النقطة (ج) ٤١٤٠أشور جهة الجنوب الشرقي تل هالل األثري بمسافة (وناحية 

  جنوب .باتجاه ال

ابط ) وهي نقطة تقاطع الطريق العام الوسطي الر٣٩٢٥٠١٩ – ٣٤٤٩٠٨() خالنقطة ( .٧

  م) عن النقطة (ح) . ٣١٣٠بين ناحية الزاب وناحية أشور بمسافة (

ه عليا ) وهي تمثل نقطة تقاطع حدود مقاطعة اسدير٣٩٢٤٨٧٢ – ٣٤٣٨٣٣() دالنقطة ( .٨ 

جلة دمع مقاطعة اسديره وسطى مع نهر دجلة من جهة الجنوب الغربي وتقع على نهر 

  م) عن النقطة (خ) .١٥٣٠بمسافة (

) تقع على نهر دجلة عند المدينة االثرية (أشور) ٣٩٢٩٢٥٣ – ٣٤٣٠٥٠() ذ. النقطة (٩

  م) عن النقطة (د) . ٤٥٤٠قرب تل العقر بمسافة (

) تقع بالقرب من مشروع ماء ناحية أشور الموحد ٣٩٣٣١٨٣ – ٣٤٢١٤٤() رالنقطة ( .١٠

م) باتجاه الشمال الغربي لحدود ٤٠٠٠وتبعد عن مدينة اشور األثرية (تل العقر) بمسافة (

  الناحية . 

لعائد ) وتقع بالقرب من معمل حصو ورمل ا٣٩٣٣٤٨٩ – ٣٤٠٦٩٦ز) (. النقطة (١١

للمواطن (محمد جاسم علي) على نهر دجلة وتمثل الحد الفاصل بين ناحية أشور وقضاء 

تبعد عن م) عن النقطة (ر) وكذلك ١٤٨٠الشرقاط من جهة الشمال الغربي بمسافة (

  م) بموازاة نهر دجلة . ٢٢٥٠النقطة (أ) مدخل المدينة بمسافة (

  

  

  انيبنكـين ريك

  انوزير اِإلعمار واِإلسك

  ةوالبلديـات واالشغال العام
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