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 الملخص التنفيذي:

ألغررر  يرهان  ركشروررع  5402 كورن ( 04) رقرعفرر  روروع ى رل ركبرت را   شرع قانون     

ركطرر  هرا  شر تا  ،  اكتراكن يرهان  هابن أجر  بااكجر  ررارررر وركبرررذ ركرام أيرا  ،وركجوور

ا ك بورطنهن وركدوك  فن بجا  ة وجودة ركبدبا  ركتن تقدبهءورفع تفا هاوتطوهر هاوتحوهن وركجوور

ركبرورهر  وبفر  بارد  ركوفهرا   ركبرت ا  وتبفهف شدة رربتناقا  وررزدحابرا  وركحرورد وهر 

  ركناجب  ىن حورد  ركبرور.

 رألبرور  بيرهر  شرنن ركبرورطنهن توراالر  ركو ذ فن ربتهار هار ركقرانون ك بررجار  ركرلوهاود      

، وىرردع رقتنرراىهع ورارراهع  بوررتوك جررودة وتفرراءة ركطررر  ركبرت ررا  برراكتن بررن هررتع روررتهفا ها ركتررن

، ى ررل ركرررغع بررن روررتبررر دور ررر ركبرررور وركبررررذ رإلهبررا  تارراننهررا رغ   نأ روررهبا ،وركجوررور

وووررع قاىرردة ركرررف  وىرردع ركراررا وركق ررو   ،نببررا زرد بررن حنررا ركبررورطنه ركرورروع، اوررتهفاء هررا  

 إجرازة تجدهرد ىنردج هرا ركقرانون برت اتهع كألغرر  ركتن شرع بن أل روتهفاء ركرووع ى   إجررءر 

  .ركقانون حتاعأ وفا ى ل ونور  ت  ببسركببتي   ركبرور دور ر فن ركبرت   توجه 

بر   شرنن رو  تالشر كنا جب   برن رربرور ركبهإن تح ه  ركبا وبا  ورك هانا  ركورردة فن ها  ركدر    

ركقررانون، وركجهرر  ركبوررالوك  ىررن اكررت ركت تررال وتررنبهر توزهررع ب رراك  ركت تررال ركحايرر  فررن تنفهررا هررار 

ررهررررردر  ركبوتحيررر   ىرررن رورررتهفاء روررروع ركبرت رررا  ى رررل ركجهرررا  ركبانهررر   يرررهان  ركشررروررع 

 هبها:وور، وبن أوركج

 وزررة ركباكه  با هقارذ ركااع ونيف ركااع. درر تا هبا  تنفها ركقانون بنتنبر ري-0

 غرردرد، وزررة ررىبررار ورروررتان، برردهرها   ركقررانون )ربانرر كبانهرر   تط هررا رن رجا ررا  ركجهررا  ر-5

ركجهرا  رهررردر  ركروروع ى ههرا ألنهرا  رك  دها  ركااب (، أتد  ىدع قهاع وزررة ركباكهر   توزهرع ب راك 

 حتاع ركقانون. بهب  يهان  ركطر  وركجوور ى ل وفا أركبانه  

حتراع ركقرانون أتط هرا ركباكهر  وىردع رغ تهرا فرن رركترزرع  بررن هالتدرن بباط   وزررة رألوهارن     

ك جهرا  ركبانهر   يرهان   هرردر  ركناجب  ىن فر  ركرووع ى رل ركبرت را وربتناىها ىن توزهع رر

ب ر  برن ركتويرها  هبترن كبج رس ترع تقردهع ج وفرن هرا  ركدررور  .وتطوهر ش تا  ركطر  وركجورور

ون و رهن ، تترروح با  هن تاده  تا هبا  تنفها ركقرانهار ركقانون أحدها كبااكج  روااعرىتباد  ركنورذ

  .وتشرهع قانون أبر هوه  تنفها  دون أم تقههد ألحتابهتاده  ركقانون رو ركغا ِه 
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التشرر ي  و والمرروا م الم ليررم التطمررم لتطوي  رر  والجسررو   ررع ال رر ا  والطرر   أوالً: 

   .وصي نته 

   . ميم تطوي    وصي نته وأ ال  ا واقع الط   والجسو   ع  -1

بر ركرام أدك رأل ،تاانن طر  وجوور ركارر  بن رإلهبا  وووء رروتبدرع وركتجاوزر  ركببت ف    

دربرر  ركطررر  إبررن ركجهررا  ار  ركابقرر   يررهان  و واكررت  ورر ذ تقيررهر ىدهررد ،ركررل ت فهررا وبرر هررا

زهادة رىدرد ركبرت را   :أهبها فابً ىن أو اذ أبرك وركتقادع،وور وركحفاظ ى هها بن ركتهاكت وركج

، ركبرت را   نىردرداها  با هربءع ركزهرادر  ركحاير   ب ف ، اها بوارر  ركطر  وىدع تووه شت  

ر  حدود بجوك  جردرً تطوررً إ حافظا   قه  ى ل حاكها وكع تشهدغ ذ ركبروهبا أن شوررع  غدرد وأ

ً 04بنا ) تبفف  أبرك ك نق  تاكبترو رو ركقطار ركتهر ا نبتطورة  ىدع وجود ووا ط تاكت ، 0( ىابا

 ،ركناجبر  ىرن غرر  ركبردن وركفهارانا  ركحاير   ارررررأل، بن زبرع رورتبدرع ركشروررع وركجورور

 راكحبور  أيرحاذ ركبرت را  ركترزرع ىردع  ،بطرارورع رألر و ذ ووء ش تا  تيرهف ركبها  فن بو

فارربً ىررن رراررررر وركبررررذ ركررام كحررا  رراكطر  وركجوررور جررررء ركاب هررا  ركاوررتره   ركبقررررة،

 .  وركتفجهرر  رإلرها ه  ركبتتررة فن رألىورع ركبنيرب 

ت هن  00/05/5454ركبوج   كغاه   ركجهاز ركبرتزم كإلحياء / إن رحياءر  وزررة ركتبطهط     

 ، ركنانوهر ، ركر هورردورتان )ورق رهع ت ء اورتننا فرن ركاررر طرور  ركطرر   ننورىهرا تافر  أن بجبوع أ

( تررع )ته ررو بتررر(، وىرردد ركجوررور  ننورىهررا 02257ركرهفهرر ، ركحدودهرر ، وركبرررور ركورررهع( ت  رر  )

( جورررً، 876ت  ر ) ردورتانوق رهع تإبا ىدر  )ركتونترهته ، ركحدهده ، وركاا ب ( فن جبهع ركبحافظا 

( ورهارة، 5458048ردورتان فت  ر )وربا ركبجبروع ركت رن كورهارر  ركقطراع ركبران  اربنها رق رهع ت

. إن رىرردرد هررا  5 ( نوررب 0444( وررهارة بوررج   فررن بدهرهرر  ركبرررور ركاابرر  كترر  )052و باررد  )

بدهرهرر   نرر إا  هركوررهارر  ر تتناوررذ وركطاقرر  رروررتهاا ه  ركبييررب  كشرروررع هررا  ركبحافظررا ، 

ن شوررع بحافظ   غردرد بيربب  رورتهااذ ، إ55/0/5407( فن 2025ام ركادد ) ركبرور  تتا ها

ركرل  ن ىردد ركبرت را  ركفا رن وير ، فرن حرهن أبرت ر ( أكرف( برت ر  )با ترا 544444با هقرارذ )

 .0( برت  ، فابً ىن ركبرت ا  ركقادب  ركهها بن ركبحافظا  رربرك0645585)

                                                           
0
 بتاح ى ل ش ت  ررنترن .، 02/2/5455وتاك  ررن اء ركاررقه ، ركبرور تحين أىدرد ركوهارر  فن ركارر ،- 

                                                                                             https://www.ina.iq/022788--.html 
5
ه  ركبرور ركجهاز ركبرتزم كإلحياء، تقرهر إحياء وهارر  ركقطاع ركبان ركبوج   فن بدهر -جبهوره  ركارر ، وزررة ركتبطهط - 

 .6—0، ن.00/05/5454ركااب  كغاه 
0
 .55/0/5407( فن 2025بدهره  ركبرور/ قوع ركتبطهط وركبتا ا ، ام ركادد) -تتاذ وزررة ركدرب ه ، وتاك  ركوزررة كشالون ركشرط  - 
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ركرل تردهور شر تا  أدك  وبا ياح ها برن أور اذ رإلهبا  وركتقيهر وركتجاوز ى ل ركطر إن       

بارد  وركحرورد  ركبرورهر  وزهرادة حابا  دزا  ورروزهادة شدة رربتناق هارنهاتوركطر  وركجوور 

هالدم ركل وبررذ ركطر  وركجوور وبا هيه ها بن إنهات  تقادع نإا أ ،ركوفها  نتهج  كت ت ركحورد 

ركطرر  ركببت فر  )  نيرنافهاركطرر   وجرودة تفراءةفرن تررجرع وهرار رك تررجع تفاءة وجرودة بردباتها،

ركبالدهرر  ركررل حيررو  وزهررادة رألورر اذ  أ رررزبررن  ررهن هاررد  وغهرهررا(  ،ركفرىهرر  كورررها ،ر ،ركر هورره 

 باد  ركوفها .وحورد  ركطر  

 وزررة ركتبطرهط/ ركيرادر ىرن ،5454حرورد  ركبررور ركبورج   كورن  تقرهرر إحيراء كقد  هن       

ً  (6068)  رر  ىرردد ركحررورد  ركبرورهرر  ن أركجهرراز ركبرتررزم كإلحيرراء  ( ى ررل 0585بنهررا ) ،حادنررا

( ى رل 200، و)( ى ل ركطرر  ركفرىهر 0685)و ،ركورها  ركطر  ى ل( 0200)و  ،ركطر  ركر هو

 ، وىرردد ركوفهررا  (6060)  رر  ىرردد ركجرحررل رو ركبيررا هن   هررا  ركحررورد  وجررررء، ركطررر  ركرهفهرر 

وررهع  وأاررر وركبوا ر ررقتيراده  ركترن هتارر  كهرا ررفرررد ركبيرا هن ، ناههت ىن رأل(5025)

 و ذ تتاكهف ركابج وركتنهه ، فاربً ىرن  ،ركحورد  ركبروره ، إا رن ها  ركبوا ر تنشن بنوركدوك  

ت ررت ركحررورد ، وركبوررا ر  فقرردرن إنتاجهرر  ررفررررد ركبترروفهن وركبيررا هن  رراكاجز نتهجرر  إيررا اتهع فررن

ور ركبيا هن ركباطرهن كبنقطراع ىرن ركابر  رو ركتغهرذ ىنره روىرن ورألاررر ركتن ت حا  نفررد أ  

ً  ركاررر  رن ركل رإلشارةركبدرو . وهنا ر د بن   ىراع ركيرادرة ركااكبهر  ركيرح  بنظبر  كتقرارهر وفقرا

 ركحرورد  ىرن ركناجبر  ركوفهرا  باد  فن ركااكع دو   هن وركوا ع ىر ها رألو  ركبرتز حت إ ،5450

 .0 ركبروره 

 إن تنهه  ش تا  ركطر  وركجوور ورنشاء أبرك حدهنر  وبتطرورة هتط رذ تروفهر بروررد باكهر       

كتحقهررا هررار ركهرردف فررن ركارررر  فررن ارروء ركنبررو هررا  ركبرروررد ، وكغررر  تررنبهن بررا هتفررن بررن تافهرر 

وابان بواهب  ركبورطنهن ركبوتفهدهن بن ركوتانن ركباطرد وركزهادر  ركت هرة فن ىدد ركبرت ا ، 

ورا  ركحتوبر  كتشررهع قرانون هورهع  ركبروررد،تنهه  ركطر  وركجوور فن تنبهن ها  يهان  وىب ه  

كقرد تران نتراج وران ركحتوبر  فرن هرار  ها ت ت رألهدرف ركتن تارود  اكفا ردة ك دوكر  وركبرورطن.فن تحق

( 04قانون فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع )ركشنن هو تشرهع 

فرن ترنبهن رألبرور  ركبزبر  كتطروهر وتنههر   ج  رن هواهع أيحاذ ها  ركبرت را بن أ 5402كون  

كارر  وتزرهد ركنبو ركوتانن ركحاي  فن رركتطور وركطر  وركجوور فن ركارر   اكشت  ركام هررىن 

 . نينافها ركببت ف  )وهو با جاء فن رألو اذ ركبوج   كتشرهع هار ركقانون( ركبرت ا رىدرد 

                                                           
0
، 5454قورع رك حررو ،-هر إحيراءر  حرورد  ركطررر  فرن ركاررر ، بج رس ركنرورذ، در رررة رك حرو  وركدررورا  ركنها -ريره  ور بان، تقرهرر - 

 .0-5ن.
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( لسررنم 44قرر نوف  رر و  سرروا ملررا الم اضرر و ة رر او صرري نم الشرروا   والجسررو   قررا  -2

 يم و تنفيذه.ت ل، و2415

( 04) رقرع وركجورور ركشروررع يرهان  ألغررر  ركبرت را  ى رل روروع فر  قانون شرعكقد      

 تررعو ،50/00/5402  تررنره ( 0066) ركارردد فررن ركاررقهرر  ركوقررا ع جرهرردة فررن ونشررر 5402 كوررن 

. 00/0/5405  تراره  ركوقرا ع ةجرهرد برن (0006) ركادد فنونشر   تنفها  توهه  تا هبا إيدرر 

  .ركبوج   كتشرهاه، فابً ىن رألو اذ بورد إا تابن هار ركقانون و 

ن فرر  إ، 2ه ( بنر0فرن ركبرادة )نون  رهن هردف برن تشررهع ركقراتحقهرا رك وبن أج  إن ركبشرع     

 (ركطررر )ركوررنوم ركبحرردد ى ررل ترر  نرروع بررن أنررورع ركبرت ررا  ألغرررر  يررهان  ركشرروررع ركروررع 

ىنرد تجدهرد إجرازة تورجه  ركبرت ر  فرن دور رر تر  ببرس ورنور  ىرن برة ورحردة  وتوفلهوركجوور 

هرار  برعفن جدو  بررفا  ، و هن قهب  ركروع ركونوم كت  نوع بن أنورع ركبرت ا ركببتي  ركبرور

ن بدهره  ركبرور ركااب  هن ركجه  ركبورالوك  ىرن رورتهفاء أ( 5وأواح ركبشرع فن ركبادة ) .ركقانون

ركترن هرتع توزهاهرا  نورذ بحرددة ى رل ركجهرا  ( بن ركقانون، 0 هها فن ركبادة )ركبنيون ىركرووع 

ا حدد كوزررة ررىبار ورإلوتان إج اتها فن يهان  ركطر  وركجوور، حوذ ور ركبالشرة فن ركقانون 

بنهرا كبدهرهر  رك  ردها   %(52%( بن ركرووع كيهان  ركطر  وركجوور، فرن حرهن حردد )22) نو  

%( برررن ركروررروع ألبانررر   غررردرد كيرررهان  ركشررروررع 54ررع ركبررردن ركدرب هررر ، و)ركاابررر  كيرررهان  شرررو

( ركرل رن ركروروع ركبنيررون 0فرن ركبررادة ) ركقرانونوأشرار  تقاطارا  ركورقار  اربن بوررالوكهاتها.ورك

( تبين ك بحافظا  ركتن تج ل بنها ىن طرها بردهرها  ركروزررر  ركبراتورة 0ى هها فن ركبادة )

 (.5) ركبادةفن 

ً ونلحظ أف  ن ك ت   ض     ً وتض  ض    لرا توضر  التعمف الق نوف  (2  حا ا الم مةأضيف م  ج ء  ع   

المحولرم مرف المح  ظر و جمر لع المضر ل  إ مرف توطيع اي اماو ال سوا ملا الجهر و الم نيرم ل يتا 

 الم نيم والجه و ملا ممي ي و الوطا اوتوطيع المض ل  يتا ا ألمى وطا ة الم ليم، المتجم م ا  م و

م تفسي    يحتمل امتمر  فذ أ، إمح  ظم ملا حما ال  ع المتجم ممف إي اماو ال سوا المستو  ة و

، والمتجم م لمى وطا ة الم ليم جم لع المض ل  المستحصلمإمف  ملا الجه و الم نيمالي و التوطيع 

حصرم  رذه  %(24الر) ف أ الرا (2  المر مةضغرمام، اذ لرا تشر   ةم نم ه %( من24ال ايف يذ ب  وإ

 رع حريف  ،حصر اً  مف مض ل  ال سوا التع يتا اسرتيف هه  مرف مح  ظرم ضغرماممستحصلم  ةم نم ضغمام

( للمح  ظر و الترع تجضرا 1( تلطا تخصريص مضر ل  ال سروا المنصروص مليهر   رع المر مة 3الم مة 

ال سروا ةم نرم جمر لع اير اماو %( مرف إ24طا او،   ذا ا نرو ترذ ب  منه  مف ختل ممي ي و الو

                                                           
2
 .5402 كون ( 04) رقع وركجوور ركشوررع يهان  ألغرر  ركبرت ا  ى ل رووع فر  قانون - 



5 
 

 مح  ظرم ة ر او صري نم الطر   والجسرو   يهر  حصر اً، ارل  ايف يخصص مر  يجضرا  رع  ،ضغمام

 م نم ضغمام تخصص مف مض ل  ال سوا التع تستو ا  يه .أف حصم ألا يذا  الق نوف  ضتً مف إف 

ها برن الع رورتهفا  تجبهع رألبور  ركتن هتشر ركل طرهقتركقانون كع بورد ن أبن ركجدهر  اكببحظ  و   

رع تاهذ ك بزهنر   ؟ه  تواع فن يندو  بان  نغرر  يهان  ركطر  وركجوور ،فر  ركرووع

تط رذ توارهحاً برر ركرام ؟ رألركااب   شت  ب اشر وتوزع حوذ ركنوذ ركبحددة ك جها  ار  ركابق 

 .ىند ريدرر تا هبا  توهه  تنفها ركقانون

ركقانون وابان تنبهن ركبوررد ركباكه  كتطوهر وتنهه  ركطر  وركجوور فن  حتاعو غه  تط ها أ      

ركترن ترنن  ( بنره  2) حتاع ركبرادةتنفها أ تان ر  د بنج ها، رر  وتحقها رألهدرف ركتن شرع بن أركا

تنبر ريدرر تا هبا  وبع اكت ، حتاع هار ركقانون(توهه  تنفها أريدرر تا هبا   ى ل )كوزهر ركباكه 

شررهر بررن ترراره  نشررر  فررن وببورر  أبررا هقررارذ ركارراع  5402كوررن   (04)رقررع  تنفهررا ركقررانون توررهه 

، 50/00/5402 ترنره   0066تاره  نشر  فرن جرهردة ركوقرا ع فرن ركاردد رهدة ركروبه ، إا تان ركج

 .00/0/5405ركوقا ع  تاره   ةبن جرهد 0006تع إيدررها فن ركادد  فقد ربا تا هبا  توهه  تنفها 

نانهاً ى ل) تودع بدهرها  ركبرور فن  غدرد  -(0فن ركبادة ) 8وني  تا هبا  توهه  تنفها ركقانون   

روا  ركب راك  ركبتجبار  ركرل حوراذ بدهرهر  وفا ركقانون فن حواذ بغ ا كغر  إ ركب اك  ركبوتوفاة

وراذ بران ح ح)تتوكل بدهره  ركبرور فرتناً( بن ركبادة نفوها فقد ني  ى ل )ناك با رك ند. أركبرور(

برا ركبرادة أ  روا  ركب اك  ركبتجبا  ركل وزررة ركباكهر / در ررة ركبحاور  (. اكرووع ركبوتوفاة كغر  إ

ركب رراك  ركتررن  روررا  إبرردهرها  ركبرررور فررن ركبحافظررا  تقرروع  نفقررد  هنرر  أ بررن هررا  ركتا هبررا  (5)

ترر  شررهر ركررل وزررة ركباكهرر  / در رررة  رورراكهانرر  ركبحافظرر ، ركتررن تقرروع  رردورها  إزهتوررتوفهها ركررل ب

ن در ررة ركبحاور   تقروع  تقههرد ركب راك  ركبرور   ( بن ركتا هبا  ركرل أ0ر  ركبادة )شاوقد أ .ركبحاو  

( رهررردرً نها هراً ك بزهنر  ركاابر  ك دوكر ، فرن حرهن نير  5نانهراً، وركبرادة) -(0وفرا ركبرادة )ى ل ركهها 

تتوكل در رة ركبورزن  ت وهذ ركب اك  ركبوتوفاة برن ركروروع وفرا  ( بن ها  ركتا هبا  ى ل )0ركبادة )

  ركنوذ ركبنيون ى هها فن ركقانون(.ركادد وركبادة وركنوع وحوذ 

وزررة ررىبررار ) ركجهررا  ركبانهرر  أكزبرر  فقررد تا هبررا  توررهه  تنفهررا ركقررانون( بررن 2ركبررادة ) برراأ    

 حير روتبدرع ركب اك  ركببيي  كألغرر   ( غدرد ربان و ورإلوتان ورك  دها  وركدور ر ركتا ا  كها

 وىدع جورز روتبدربها إلنجاز رىبا  رو أغرر  أبرك. ،ركبالشرة وركبنيون ى هها فن ركقانون

                                                           
8
 ،5402( كون  04ركوقا ع ركاررقه ، تا هبا  توهه  تنفها قانون فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع ) - 

 .00/0/5405 فن   0006 ركادد
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قر نوف  قرا ال والتواصرل مرع الجهر و ذاو ال تقرم ضتطضير المخ طض و الضر و يم ث ني ً: 

 .لم اج م الق نوف، لجمع اةملم والضي ن و التطمم 2415( لسنم 44 

 .2415( لسنم 44أ ميم وأسض ب م اج م الق نوف  قا -1

( 04هاد ربتهار قانون فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجورور رقرع )     

بنوجباً بع تواالر  ركبورطنهن  شنن بيهر رألبور  ركتن تج ل  هتشرهاك بررجا   اد  5402كون  

فرن ور تارانن رإلهبرا  وركبرررذ، ووركطر  وركجو غ ذ ركشوررع أن أروهبا  ،بن باكتن ركبرت ا 

ركتن حددها ركقانون وحيو  وررغرر  ن اهاذ ها  رألبور  ورنفاقها ى ل ركبجار  نفوه، إركوق  

تحوررن ب حرروظ فررن شرر تا  ركطررر  وركجوررور ورروف هرفررع بررن بوررتوك راررا ركبررورطنهن  شررنن 

ببرا هوورع قاىردة ركق رو   ردفع ت رت  ،تنفها ركقانون نا  ركبوالوك  ىاتبدة بن ق   ركجهرإلجررءر  ركب

ركبوج ر  وهحقرا رألور اذ  ركرووع ركبفروا  ى ل ركبرت ا  وهبفف بن حنا ركبورطنهن  هار ركشنن

 .تشرهع ركقانونك

لتحقيرر  قر نوف الضتطضير   صرلموالتواصرل مرع الرروطا او والجهر و ذاو الالضر و يم المخ طضر و -2

 الم اج م. مف ممليم 

( كورن  04رقرع ) فرر  ركروروع ى رل ركبرت را  قرانونبررجار  كغر  تت ع رألنر وركغاه  بن       

بر ن هار رألإركبوالوك  ىن اكت، فو هان ركجه    ركوقوف ى ل أو اذ ت تال تنفها اد تشرهاه و 5402

 تنفهرا ركقرانون، ركترن  ابق ركتط ذ جبع رألدك  ورك هانا  ورإلحياءر  بن ركجها  ركحتوبه  ار  قد 

  وطرح  ا  رألو    ى هها وركتن تاد  بنا   ركشروط ركبرجاهكهها بن بب  بباط تها إتع ركويو  

 ك ويو  كت ت رألدك  وركبا وبا . 

تع بباط   ركجها  ركبانه  ار  ركبي ح   تشررهع وتنفهرا ركقرانون برن برب  تترذ روربه  وى هه     

رإلحياءر  وركبا وبا  ركحقهقه  ركبزب  ك هران أكهرا  تنفهرا  وتهفهر  بن رج  ركحيو  ى ل رألدك  و

 تط هقه فن ركورقع ركاب ن وتواهح وجها  نظر ها  ركجها   شنن هار ركقانون. 

وربانر   ركااب ورك  دها   كوزررر  ركدرب ه  وركباكه  وررىبار ورإلوتان  دنا  رألو    ركتن وجهأو   

ك قرانون  ىب هر  ركبررجار  غدرد ك حيو  ى ل رك هانرا  ورإلحيراءر  وركبا وبرا  ركبط و ر  إلنجراز 

 بواوع رك ح :

 رألو    ركبطروح  ى ل وزرررة ركدرب ه / بدهره  ركبرور ركااب  هن تارتن: -أ
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( 04 هان تط ها قانون فر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع وركجورور رقرع ) -

-5406 بوجذ هار ركقانون ىن ت  بحافظ  ك بدة بن ) تن تع روتهفا ها، وقهب  ركب اك  رك5402كون  

5454). 

 ؟5405( كون  5ه  تع ركتط ها ى ل ركقانون رع ى ل تا هبا  بج س ركوزررء رقع ) -

هرا   نل هرا  ركبباط ر  كترنبر رإلجا ر  ىرببحظ : تع ركتنتهد  تتراذ ربرر برور  ك روزررة نفورها ى ر

 رألو   .

 بباط   وزررة ركباكه / در رة ركبورزن  وط ذ ررتن:-ذ

حوذ قانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  رقرع  ىن ركب اك  ركبوتحي   تاف  اكبا وبا  تزوهدنا   -

 .5454وكغاه   5405تإهررد ك بزهن  ركااب  كت  بحافظ  بن  5402( كون  04)

 بباط   وزررة ركباكه / بتتذ ركوزهر وط ذ رإلجا   ىن ركوالر  ررتن: -ـج

با هن أو اذ تنبر ريردرر تا هبرا  تنفهرا قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان   -

 ؟5402( كون  04ركشوررع وركجوور رقع )

ك وزررة نفوها / بتتذ ركبوجه نفوه بباط   وزررة ركباكه / ركدر رة ركقانونه  ووجه ركوالر  ركوا ا  -د

 ركوزهر.

ردرً ى ل تتا ها ركبرو  كردر رة  ركقانونه  ركدر رة/ ركباكه  كوزررةبوجه  ربر  تتاذ ركتنتهد تع: ببحظ 

 .ركبرت ا  ى ل رووع فر  قانون تنفها تا هبا  ريدرر تنبر أو اذ وركتنتهد ى ل  هان رك حو ،

رألور     نركروزهر وط رذ رإلجا ر  ىربباط   وزررة ررىبار ورإلوتان ورك  ردها  ركاابر / بتترذ  -هـ

 : هان ، وهن5402( كون  04ركتاكه  ركبتا ق   قانون فر  رووع ى ل ركبرت ا  رقع )

 قهب  ركب اك  ركورردة بن وزررة ركباكه  جررء تط ها هار ركقانون؟  -

 ؟5454-5406وفا هار ركقانون بن ى ل ركبنفاة فن ركبحافظا   روىا با هن ركبش -

بر برور  ك روزررة نفورها ى رل هرا  ركبباط ر  كترنبر رإلجا ر  ى رل هرا  آببحظ : تع ركتنتهد  تتاذ 

 رألو   .

بباط رر  ربانرر   غرردرد ووجهرر  كهررا ار  ررورر    ركبوجهرر  كرروزررة ررىبررار ورإلوررتان ورك  رردها   -و

 ركااب .
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 لسرنم( 44   قرا ق همم اةملم والم لوم و ال هيسم إلتمر ا ممليرم م اج رم قر نوفث لث ً: 

2415. 

إجا ا  ركجها  ركحتوبه   شنن رألو    ركبوجه ركهها وركبتا ق   جبع رألدك  ركبزب  تع رنتظار  كقد       

 رقرع وركجورور ركشروررع يرهان  ألغررر  ركبرت ا  ى ل رووع فر  بررجا  قانونع ىب ه  إلتبا

ً أبن ركزبن ركل  بدة 5402 كون ( 04)  وتبا بدون ى ل ركنحو ررتن: ،ن وي   رإلجا ا  ت اىا

ىرن رألور    ركبوجره ركههرا  شرنن قرانون فرر  روروع ى رل  5إجا   ربانر   غردرد / در ررة ركبشرارهع-0

  اآلتن: 5402( كون  04ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع )

  روررا  أهررإن وىرردع ب  ألنرره كررع هررتع تنفهررا  كغاهرر  رآلكررع هررتع ركابرر   اكقررانون أىررنرره أنررود رىببتررع     

 ربانر  إجا ر  فرن هراتر وكرع. انون أىرب وفرا ركقرى رل وزررة ركباكه  ركل ربان   غردرد  تبيهيا  بن

-5406 برن ركقرانون هراررحتراع  وفراى رل  بنفراة بشرروىا  توجرد ر عأ توجرد تانر  إار فهبرا  غدرد

5454. 

 شت  ب اشر ىن ركوالر  ركبوجه ركهها  شنن أو اذ تنبر ريردرر تا هبرا   6وزررة ركباكه كع تجذ -5

تنفها ركقانون ركباتور كغاه  ربر تتاذ يادر ىن بج س ركنورذ/ در ررة رك حرو  كط رذ رإلجا ر   هرار 

 رو   رجا تها ىن اكت  األتن:أ، و50/0/5450فن  (0/00/5078) ركاددركشنن ام 

ن تا هبررا  توررهه  تنفهررا قررانون فررر  رورروع ى ررل ركبرت ررا  ألغرررر  يررهان  أببتررع نررود رى    

ونشرر  فرن ركوقرا ع  5405( كون  0قد يدر   اكرقع ) 5402( كون  04ركشوررع وركجوور رقع )

. وررو   يورة بن ها  ركتا هبا  بع ها  00/0/5405ركيادر  تاره   (0006)  اددهاركاررقه  

 رإلجا  .

 7/ ركدر رة ركقانونه / قوع رروتشارر / شا   ررتفاقها  وركتشرهاا قاب  وزررة ركباكه و اد اكت      

ركبتا ا  50/0/5450 فن 0/00/5078 ركادد ام ركبرو  ركهها بن در رة رك حو  ركتتاذ اكرد ى ل 

 ارتن: رجا تها  ريدرر تا هبا  تنفها ركقانون وتان  ارورة  هان أو اذ تنبر 

بر ركوزررم ركقانونه  قد شت   كجن   بوجذ رألركدر رة  /رن ها  ركوزررةنود إىبع ربانتتع ركبوقرة   

بن ركجها   04/0/5408ركبالرخ  (0206) ام ركادد (0065) ركيادر  تتاذ ركدر رة رإلدرره  رقع

رقرع رع وركجورور فن قرانون فرر  ركروروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشرورتاف  ركباتورة 

                                                           
5
 .0/5/5450( فن 704، ام ركادد )ركبشارهع در رة/   غدرد ربان تتاذ  - 
6
 .04/5/5450( فن 0204تتاذ وزررة ركباكه /ركدر رة ركقانونه / قوع رروتشارر / شا   ررتفاقها  وركتشرهاا ، ام ركادد)  
7
 .50/0/5450 فن( 00505)ركادد ام وركتشرهاا ، ررتفاقها  شا  / رروتشارر  قوع/ ركقانونه  ركدر رة/ركباكه  وزررة تتاذ - 
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تا هبا  وررو   ركل ركجهرا  ار  ركابقر   بوجرذ تتا نرا ام ركبوودة   نجزوأ 5402( كون  04)

تا هبا  ى ل بج س ركدوكر  ركم وتع ىر  بوودة  درء ركرأإل 05/0/5408ركبالرخ  (0625) ركادد

ركبج ررس ركبرراتور  بوجررذ ودققرر  بررن  02/6/5408ركبررالرخ  (86556)  بوجررذ تتا نررا ام ركارردد

ركورررهد وزهرررر ركباكهررر   تررراره  وترررع توقهاهرررا برررن  02/0/5405ركبرررالرخ  (008) ركاررردد تتا ررره ام

رورر   ركررل در رررة ركوقررا ع ركاررقهرر  كنشرررها فررن ركجرهرردة ركرورربه   بوجررذ تتا نررا ام وأ 7/5/5405

ً  07/5/5405ركبالرخ  (0068)ركادد   أىب .ا تاف  ركبشار إكهه وكها رأل ونرفا طها

ىررن ركب رراك   تافرر  اكبا وبررا نررا كهررا ووررالركها ىررن تزوهرردنا   شررنن بباط ت04زررة ركباكهرر  و هنرر  -0

حوذ قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع وركجورور رقرع  ركبوتحي   

نها رحاكر  تتا نرا أ ،5454وكغاه   5405ك بزهن  ركااب  كت  بحافظ  بن  رً إهررد  5402( كون  04)

تنا نوب  بن رإلحاك  ا وي إكتزوهدنا  اكبا وبا  ركبط و  ،  كبدهر ركااعركل در رة ركبحاو   / بتتذ ر

ركبحافظرا  تافر / ) ركبوجره ركرل 5402( كورن  04 شرنن قرانون رقرع )ىبراع ركروزررة إبع نورب  برن 

 2/7/5407فرن  (005007) ركبررقع (بتتذ ركوهد ركبحرافظ / ربانر   غردرد/ بتترذ ركورهد ربرهن  غردرد

كغر   50/5/5407فن  (808) ركبرقعوكباكه  ركبتابن رإلشارة ركل تتاذ بج س ركنورذ/ رك جن  ر

( برن قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع 5حتاع ركبادة)أورى  تط ها 

فرن  (064080) هااً إشرارة كتتراذ وزررة ركباكهر  ركبررقعأ، وفهه  5402 كون ( 04) رقع وركجوور

رى  ركتنوررها بررع در رررة ركبحاورر   ركررام تطاكررذ فهرره وررركبوجرره ركررل در رررة ركبحاورر   ،  5/00/5405

ركترن ترع قهردها رهرررد ربانر  كهها أىب  إحتاع ركفقرة ركبشار أا  اإلهرردر  ركبتحقق  ىن تط ها شاارهإل

وتحدهد تاره  قهد ركب راك  رهرررد ربانر  كتر   بنفردةابن حواذ در رة ركطر  وركجوور كت  بحافظ  

ً  كغاه  تارهبنا بنفردةدر رة طر  وجوور  ( كهتونل كنا إاراف  برا 2/7/5407)تاره  ركتتاذ فن  آنفا

هقا  ها ابن ركبنح ركتشغه ه  كت  بالوو  وألبان   غدرد كغر  تبتهنهع بن يهان  ركطر  وركجوور 

  اكورى  ركببتن .هرردر  ها  رإلورشاار در رة ركبحاو     ،ركاا دة كها

ىرن ركب راك  تاف  اكبا وبا    شنن تزوهدنا  00إجا   وزررة ركباكه / در رة ركبحاو  / رألبور ركنقده -0

ررع وركجورور رقرع حوذ قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشرو ركبوتحي   

رو   ركجدرو  أ، و5454  وكغاه 5405ك بزهن  ركااب  كت  بحافظ  بن  رً إهررد  5402( كون  04)

حوذ قانون فر  رووع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع  ركباي   اكب اك  ركبوتحي   

                                                           
04
.ركبررفا باه ر طاً رىباع وزررة ركباكه / 6/5/5450( فن 5580، ام ركادد )045تتاذ وزررة ركباكه / در رة ركبورزن / قوع رإلهرردر / - 

 .2/7/5407( فن 005007ركبرقع )045/رإلهرردر  قوع/ ركبورزن  در رة
00
 .55/0/5450( فن 0400، ام ركادد)ركنقده  رألبور/ ركبحاو   رةدر / ركباكه  زررةتتاذ  - 
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شرار  ركروزررة أو 5454وكغاهر   5406فظر  ك بردة برن وكت  بحا 5402( كون  04وركجوور رقع )

 .5405 ه  ب اك  بب  ركون أنه كع تحو  أجا تها ركل إفن بار  

ىن 05 بدهره  ركبرور / قوع ركشالون ركباكه -إجا   وزررة ركدرب ه / وتاك  ركوزررة كشالون ركشرط -2

ا أرور   جردو  ه رهن تفايره  إ، رألو  تتا نا ى ل اجا تنإ تنتهد تتاذاوء  فن كههاإرألو    ركبوجه 

وركجورور رإلهرردر  ركباي   تط ها قانون فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يرهان  ركشروررع 

 فرنركقرانون أىرب  ركبنشرور  نهرا تط راأ، و هنر  (5454-5406) ك بردة برن 5402( كورن  04رقع )

ركقانون هار  تا هبا  توهه  تنفهاو 50/00/5402  تنره ( 0066) ركادد فن ركاررقه  ركوقا ع ةجرهد

وكرع تشرر فرن هرار ركيردد ركرل  .00/0/5405فرن  (0006) ركاردد فرنفن ركوقا ع ركاررقهر   ةركبنشور

 . 5405( كون  5تط ها تا هبا  بج س ركوزررء رقع )

شرا   -/ قورع ركبتا ار  ركبرتزهر ركروزهر بتترذ/ ركاابر  ورك  ردها  ورإلورتان ررىبرار إجا   وزررة-8

 ركبرت ررا  ى ررل رورروع فررر  قررانونبررا ورد فررن بباط تنررا كهررا  شررنن ى00بباط ررا  بج ررس ركنررورذ 

 ، را جاء  رإلجا    اكنن ررتن: 5402 كون ( 04) رقع وركجوور ركشوررع يهان  ألغرر 

( كورن  04هرجل تفا تع  اكا ع  ننه كع هتع تبوه  وزررتنا  نه  ب اك  جررء تط هرا ركقرانون رقرع )    

حه  و ا ورن تع بفاتح  وزررة ركباكه  ىدة برر  كغرر  تبوهر  در ررة ركطرر  وركجورور  ،5402

بن رإلهفاء  اكتزربها ها بن ركب اك  ركبوتحي   بن ركقانون ركباتور كغر  تبتهنها فن وزررتنا  حيت

وتادهبترره وك حفرراظ ى ررل شرر ت  ركطررر   5445( كوررن  02ركتررن رورربها قررانون ركطررر  ركاابرر  رقررع )

 وركجوور وبنع تفاقع رراررر ركحاي  .

 

 

 

 

 

 

                                                           
05
 .55/0/5405( فن 54070، ام ركادد )ركباكه  ركشالون قوع/  ركبرور بدهره _ ركشرط  كشالون ركوزررة وتاك / ركدرب ه  وزررةتتاذ  - 
00
( 5650، ام ركادد )ركنورذ بج س بباط ا  شا  -ركبرتزه  ركبتا ا  قوع/ ركوزهر بتتذ/ ركااب  ورك  دها  ورإلوتان ررىبار وزررة -  

 .00/0/5450فن 
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 .2415 لسنم( 44   قا ق نوف ضتطضي المت لقم  ق همم اةملم والم لوم وتحليل  اض  ً: 

 . 2415( لسنم 44 قا   ملا الم اض و  و ال سوا حسب ق نوف ضتحصلم ساإلي اماو الم-1

ركبتابن  تفايه  رإلهرردر  ركناجبر  ىرن تط هرا قرانون فرر  ركروروع ( 0رقع  )  بن ركجدو      

-5405ك برردة بررن ) 5402( كوررن  04ى ررل ركبرت ررا  ألغرررر  يررهان  ركشرروررع وركجوررور رقررع )

 –ك هانررا  ركررورردة ركهنررا بررن وزررة ركدرب هرر  / وتاكرر  ركرروزررة كشررالون ركشرررط  ر( ى ررل وفررا 5454

كرع أنره  حرظن  ،55/0/5450( فرن 54070بدهره  ركبرور / قوع ركشالون ركباكه   تتا هرا ام ركاردد )

  ا  ركبحافظا ، وهرن ركنجرف ررشررفر فن إ 5405 ىاعى ل ركبرت ا  إهرردر  ركرووع  تظهر

ب راك  ىرن   أهر ه  أن ركبحافظرا  رألبررك كرع تورتوفِ ا ع كع نور تدرًء ،  ا   فقطو وتر بء ركبقدو  

ً تط ها ركقانون أع هنات و   و ج اه  ركرووع ركبفروا  ى رل ركبرت را  فههرا  اً ربر كادع أدررج أباهن ا

 .ركباتور ك ااع

ام ركاررردد تتررراذ وزررة ركباكهرر  / در ررررة ركبحاورر   / رألبرررور ركنقدهرر  ن اكرررت نجررد، إبقا رر            

كرع تحرو   باكهر  ركرل رنرهرشرار  فهره وزررة ركركبرو  كدر رة رك حو  قرد  55/0/5450( فن 0400)

بحافظرا  ركبورج   إزرء  ركب راك أن  اكت بن وهفهع، 5405بب  ىاع بن ركبحافظا  ب اك    أهإكهها 

 فرن هرا  ركبحافظرا  ركبررور بردهرها  ترع رورتهفا ها برن و ا  ( ، ركبقدو  تر بء ررشرف، )ركنجف

، ن تان هار ركفهع بق رورً فرنن فهره بباكفر  ألحتراع ركقرانونوأ، وكع تحو  كوزررة ركباكه  ك ااع ركباتور

وزررة ركدرب هر ، وتنتهرد  كبحافظا  فرن ركجردو  ركبرور  برنر با و ذ تفوهر ظهورها إزرء ها  روإ

  .ب اك  بن ركبحافظا  فن هار ركااع  وزررة ركباكه   ادع تحوه  أه

فن  وج ك رووع ركبفروا  ى ل ركبرت ا  ا ى ل رهررد تحقأأن  هااً،أ( 0حظ بن ركجدو  )ون       

ب هررار ووررت  وىشرررون ب هررون ورر ابا رر  ونبانهرر  ) ركررف دهنررار (0458076)   رر  إا بحافظرر   ا رر 

فرن  5407أن هنات نبورً وراحاً فرن بقردرر رإلهررردر  ركبتحققر  فرن ىراع  تبا، دهنار( وتواون ركف

  فررن ىرراع فررر  رورروع ى رل ركبرت رراجبهرع ركبحافظررا  بقارنرر   برا هررو بتحقررا بررن إهررردر  ىررن 

أكررف ( 0046004بررن )فههررا تررجارر  رإلهرررردر  ركبتحققرر   رترروت، إابحافظرر  ت  اوررتنناء ،5406

ركرف  (728462ركرل ) 5406ىراع  (   ونبانهر  ب هرون وبا ر  ىشررة ررف دهنراراب هار ونبنبدهنار)

 .5407ىاع  (ببو  ونبانون ركف دهنارتوابا   ووت  وببوون ب هون و دهنار)

)ى رل  ى رل ركبرت را غ ذ ركبحافظا  ىن فرر  ركروروع هار ركنبو ركبتحقا فن إهرردر  أإن       

 (57550550فن زهادة بجبوع رإلهرردر  كجبهع ركبحافظا  بن ) أوهعوفا  هانا  وزررة ركباكه ( 

ركرف )توا  وىشرون ب هار وبا تان وورحد وىشررون ب هرون وور ابا   ونبنر  وور اون  ركف دهنار
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)ببور  ونبنرون ب هرار ونبنبا ر  وببور  ىشرر  ركف دهنرار (02002807ركل ) 5406ىاع  دهنار(

  .5407ىاع  ار(نووتبا   وتوا  ونبنون ركف دهب هون 

( تفايرره  وبجبرروع رإلهرررردر  ركبايرر   تط هررا قررانون فررر  ركرورروع ى ررل ركبرت ررا  0جرردو  )

( 5454وكغاهر  نهاهر  5405ك بدة بن ) 5402( كون  04ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع )

 (دهنار )أكف                                                                 .ركبحافظا  حوذ 

 

ممي يم المر و  / قسرا الشرؤوف  –المصم : ات ب وطا ة الماخليم / وا لم الوطا ة لشؤوف الش طم 

 .22/3/2421(  ع 24391الم ليم، ذي ال مم  

ً ( 0ركجرردو  ) ه ررهنو      ( ىررن فررر  5454-5405، إن بجبرروع رإلهرررردر  ركبتحققرر  ك برردة )رهاررا

( ركف دهنار)وت  وو اون 58080400رووع ى ل ركبرت ا  فن جبهع ركبحافظا  قد   غ  تقره اً )

ن ب هررون ورحررد ىشررر ركررف دهنررار(، وهررو ب  رر  بررنبف  قهاورراً  نىرردرد ب هررار وبا رر  وأر ارر  ووررتو

ركبرت ررا  ركبوجررودة وركبوررج   فررن ركارررر ، فارربً ىررن إن رى ررل بورراهب  ك بحافظررا  فررن بجبرروع 

( ركررف دهنررار ) أر ارر  50470567حققرر  تانرر  بررن نيررهذ بحافظرر   غرردرد  بقرردرر )ترإلهرررردر  ركب

 المجمو  2424 2419 2418 2417 المح  ظم و

 3447474 573424 1824294 1413764 اليوجم مي لا 1

 3713535 737955 1612244 1363384 اليوجم واسط 2

 3325495 442774 1456865 1425464 اليوجم صتح الميف 3

 7322544 986934 3243318 3492252 اليوجم االنض   4

 1825244 252415 841665 731524 اليوجم الميوانيم 5

 2185714 424255 1454875 714584 اليوجم المثنا 6

النجف  7

 االش ف

551534 664434 797146 318584 2331246 

 2718615 527865 1152724 1438434 اليوجم ذي ق   8

ا ضتء  9

 المقمسم

385945 994544 1139766 513895 3434146 

 2444724 176525 956485 1348114 اليوجم ا اوك 14

 7419613 1438885 2634724 2319514 1426498 ض ضل 11

 2223756 373324 1434256 816184 اليوجم ميس ف 12

 2689396 841991 1873545 138864 اليوجم نينوى 13

 7839264 1462344 3881725 2495235 اليوجم الضص ة 14

 24491789 1435924 11816543 11239366 اليوجم ضغمام 15

 76164411 9662626 35315639 29221773 1963973 المجمو  16
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با   وتوا  ونبانون ركف دهنار( وركتن تشت  برا نور ته وىشرون ب هار وورحد وتواون ب هون وو ا

( ركف دهنار) 5607584%( بن بجبوع رإلهرردر ، نع تنتن  ادها بحافظ  رك يرة  بقدرر )00.8)

، وبرن نرع ترنتن بحافظر  (و ا  ب هار ونبانبا   وتورا  ونبنرون ب هرون وبا تران وورتون ركرف دهنرار

 ا  ب هرار ونبنبا ر  ورننران وىشررون ب هرون وببوربا   ( ركرف دهنار)ور5055244ررن ار  بقدرر )

( ركف دهنار)و ا  ب هار وتوا  ىشرر ب هرون وورتبا   5407800(، و ادها  ا    بقدرر )دهنار ركف

ونبن  ىشر ركف دهنار( ، ربا ردنل بواهب  فتان  بن نيهذ بحافظر  ركدهورنهر  حهر    غر  حير  

( ركف دهنار 0652544( حوركن)5454-5405قق  ك بدة )ها  ركبحافظ  فن بجبوع رإلهرردر  ركبتح

 )ب هار ونبانبا   وببو  وىشرون ب هون وبا تا ركف دهنار(.

روروع حورذ قرانون فرر   ( ركبتابن تفايه  ركب اك  ركبوتحي   5رقع ) بن بب  ركجدو و     

ك بدة برن وكت  بحافظ   5402( كون  04رقع ) ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور

/ رألبررور كهنررا بررن وزررة ركباكهرر / در رررة ركبحاورر   إفقرراً ك  هانررا  ركررورردة و، و5454وكغاهرر   5406

شار  فهه ركوزررة ركل ىدع تحوهر  أهر  أركام ، 55/0/5450( فن 0400 تتا ها ام ركادد )ركنقده ، 

ً بتبفررت هنراأن حرظ ن  ،5405ب اك  بوتحي   ىن تط هرا ركقرانون برب  ىراع  ً ورارح ا رقراع أ رهن  ا

باير   تط هرا قرانون  إهرردر ركبوتحي   وركبوج   ركورردة فهه كت  بحافظ  وأرقاع ركب اك  ركب اك  

 . وفقاً ك هانا  وزررة ركدرب ه / بدهره  ركبرور ركوا ا (0فن ركجدو  ) فر  ركرووع ى ل ركبرت ا 

ركبحافظرررا  كرررع تررراتر تحررروهب  ب ررراك  رإلهررررردر  ن  اررر  هاررراً، إأ( 5حرررظ فرررن ركجررردو  )ن و     

تبرا هرو براتور وبورج  فرن  ركبوتحي   كدهها بن فر  ركرووع ى ل ركبرت ا  كدك وزررة ركباكه 

  كرع ن ب اك  ركرووع كت ت ركبحافظراأره  ركبرور ركااب ، ور نا ع ه  ركوررد بن بده (0جدو  رقع )

ام ركاردد  كع ترو  تفايه ها كنا فن ركجدو  ركبرو   تتا هان وزررة ركباكه  أع أتحو  كوزررة ركباكه  

ن ب اكغهرررا جررراء  اررربن بجبررروع ب ررراك  روررروع يرررهان  ركطرررر  أأع  ،55/0/5450( فرررن 0400)

كألىرورع بواروع رك حر ، إا   ر  بجبروع ب راك   وركجوور كدر رة بدهره  ركبرور فن وزررة ركدرب ه 

ركبحوك  كوزررة ركباكهر   وزررة ركدرب ه ركتا ا  كدر رة بدهره  ركبرور ك رووع يهان  ركطر  وركجوور

( ركرف دهنرار) نبنر  ب هرار وور ا  وتوراون ب هرون 0475424) ركتن تع ت وه ها كدك در رة ركبحاو  

( ركرف دهنرار) رحرد ىشرر ب هرار وبا تران ونبنر  00500470، و)5406ار( ىراع نروببوون ركف ده

نبنرر  ب هررار ( ركررف دهنار)0704654، و)5407تورراون ركررف دهنررار( ىرراع ونبنررون ب هررون ونبنرر  و

  .5454ار( ىاع نوتوابا   وىشرة ب هون ونبانبا   وو اون ركف ده
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يمارف للسر مة  الهرمف ال قر ضع للسرلطم التشر ي يم وضغيم الوقوف ملرا حقيقرم اة قر ا وتحقير      

أمض ء مجلس النواب واللج ف الم نيم توجيه سؤال ض لم نع لتوضي  أسض ب االختتف  ع اة ق ا، 

وضير ف  ،المسؤوليف  ع وطا تع الم ليم والماخليم لتستفه ا مف ذلك االخرتتفالس مة او استض  م 

اه  المر و  مرف المضر ل  ،  ل ي وم ذلك الختتف المض ل  المسجلم لمى موأسض ب مما تط ض  اة ق ا

أسررض ب مررما  تحويررل المضرر ل  ح  ظرر و،  ضررتً مررف ضيرر ف مالمحولررم ل صرريم مررمي ي و الخطينررم  ررع ال

قرم ذار و  رع م ر و  الم ليرم  وطا ةسريم  واف المستحصلم مف تطضي  الق نوف لوطا ة الم ليم، ال

مرف إير اماو  2417ل مر ا ض نه لا تحول لهر  ايرم مضر ل  خرت  ام  سض  ذا ه( اج ضته  ضاتضه  أمته

 .(5) رقع  وتبا هو وراح فن ركجدو  تطضي  الق نوف قيم الضحث،

 5402( كون  04( ركب اك  ركبوتحي   حوذ قانون فر  ركرووع ى ل ركبرت ا  رقع )5جدو )

 )ركف دهنار(                     .  5454وكغاه   5406وكت  بحافظ  ك بدة بن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(  ررررع 4444، ذي ال ررررمم  ماهرررر ة المح سررررضم/ اةمررررو  النقميررررم/  م ليررررمالمصررررم : اترررر ب وطا ة ال

22/3/2421. 

 

 2424 2419 2418 المح  ظم و

 741644 931324 - مي لا 1

 2434744 1363384 - واسط 2

 - - - صتح الميف 3

 - - - االنض   4

 - - - الميوانيم 5

 - - - المثنا 6

 48436 1766814 - النجف االش ف 7

 - 1296214 - ذي ق   8

 585694 1624441 466465 ا ضتء المقمسم 9

 -         - - ا اوك 14

 943215 4579864 - ض ضل 11

 748945 1141544 - ميس ف 12

 1416656 1458374 - نينوى 13

 1243675 3974374 - الضص ة 14

 - - - ضغمام 15
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فرن تيررهح كوورا     هن  برور ركااب  فن وزررة ركدرب ه كااع ركبدهر ركن أتجدر رإلشارة ركل و      

ن بورقع ركتوجه  فن ركارر  قهد  رإلهرردر  ركتن ترع ج اهتهرا ودب ر  كبزهنر  ركدوكر  ك بردة أ ررىبع

ركرل وزررة  تع تور هبه، إا     بجبوع با 5454بن ورحد أهار وكغاه  ركنبنون بن تانون رألو  ىاع 

 ج اهرر  ترع 5450رألوكرل برن ىرراع ر ارر  رأل نره بررب  رألشرهرأ، وأوارح هرار دهنررار( ب 020ركباكهر  )

، وفرن  ركااع هار بن ركنانن تانون فن ( ب هار دهنار00)تع ج اه  ب    ( ب هار دهنار تقره اً، إا 084)

بررا فررن شررهر نهورران فقررد تررع ج اهرر  أ، دهنررار ( ب هررار08، وفررن شررهر رارر )دهنررار ( ب هررار05شرر اط )

مر  يؤارم ضر و ة االسرتفه ا واالستفسر   مرف الجهر و الم نيرم و ذا اة .00( ب هار دهنار06حوركن)

ضتطضي  الق نوف مف ختل استض  ته   ع اللج ف الني ضيم الم نيم للوقروف ملرا حقيقرم المضر ل  الترع 

    رتً تا استيف هه  مف   و ال سوا ملا الم اض و حسب احا ا الق نوف والمض ل  التع تا تحويلهر

 لوطا ة الم ليم.

 . لق نوفا   ملا وي ه  ألي و تحصيل اإلي اماو وتوط -2

ىند تشرهاه قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع ركبشرع كقد واع     

 رركهررا  ركوراررح  ( بنرره0( و)5( و)0ركبررادة ) أحترراع ارربن  5402( كوررن  04وركجوررور رقررع )

نفاقهرا حيررررً كألغررر  ركبحرددة فررن إع وتوزهاهرا ى رل ركجهررا  ركبانهر  ورورتهفاء إهررردر  ركروررو

( 2) حتراع ركبرادةأفرا ى رل و  ريدرر تا هبا  كتوهه   تنفها  ، فابً ىن تبوه  وزهر ركباكهركقانون

د هرحدورارحاً  شرنن تركبشرع   تان، إا (  ركدررو هحه فن ركفقرة رورً بن ها)وهو با و ا توا بنه

حردد ركببت فر  برن ركبرت را ، فاربً ىرن تونره    كفر  ركرووع وقهبتها ى رل رألنرورع ركبدة ركبط و

ىبررا  ترروزع ى ههررا ى ررل وفررا ركورج ررا  ورألركجهرر  ركبوررالوك  ىررن روررتهفا ها، و ررهن ركجهررا  ركتررن 

ركقررانون ركبشرررع فررن هررار ن أ، فارربً ىرن حيررررً وركجوررور  ركبتا قرر   يررهان  ركشروررعركبنوطر   هررا 

ً    وفقيبن ركب اك  ركبوتح حير رروتفادة ة فرن ركبحافظرا  ركترن هرتع كجهرا  ركبحرددألحتابه فرن ر ا

ألغررر  ركقرانون با هج ل  حجذرو  ،جها  باهن  تقههد اكت  بورفق  ، بن دونبنهاركرووع  روتهفاء

 . و ذ تان ألم

ى رل ركررغع ( ركدررور كها فن ركفقرة أورً بن ها  )تبا و ا تناو نن تا هبا  توهه  تنفها ركقانوإ     

 با هنتن:جاء  بتورفق  بع رحتاع ركقانون، إا إن ها  ركتا هبا   هن   واوح بن تنبر إيدررها 

 .وفاة ىن فر  ركرووع ى ل ركبرت ا طرهق  تجبهع ركب اك  ركبوت-أ

                                                           
00
           https://alsabaah.iq( هفتت  طر  وجوور رك بد، جرهدة ركي اح، بتاح ى ل ش ت  ررنترن .       04تاطه  قانون ) - 
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 .ى ل وفا رحتاع ركقانونركرووع  ءركجه  ركبوالوك  ىن روتهفا-ذ 

 .وزررة ركباكه  ركب اك  ركبوتوفاة وركبتجبا  ركل روا أطرهق  -ج 

كهررا  توزهاهرا ى رل ركجهررا  ركباكهر  كب راك  ركرورروع ركبحوكر  إكههرا، وآ وزررة وت وهررذ كهرا  تقههردآ-د 

 ركبانه  ركبالشرة فن ركقانون.

ركطرر  وركجورور   يرهان  إكزرع ركجها  ركبانهر  ركترن تروزع ى ههرا ركب راك  ركببيير  ألغررر-هـ

 ورز روتبدربها كغهر ها  رألغرر  فن ركبحافظا  ركتن توتوفل فهها ها  ركب اك . ادع ج

 .الح صل ضتنفيذه القصو  والتلاؤ، ومسؤوليته  مف الق نوفالجه و الم نيم ضتطضي  التطاا  ممى-3

 :ه هن رآلتنرألدك  وركبا وبا  ركبوت ب  بن ق   ركجها  ار  ركشنن إن تح ه     

  فرن باررنبرا و ركقرانون، تنفهرا تا هبرا  ريردرر كترنبر ركحقهقهر  رألور اذ ركباكهر  وزررة ت هن كع -أ

 ى رل روروع فرر  قرانون تنفهرا توهه  تا هبا  ريدرر تنبر أو اذ ردها ى ل والركنا ركبتا ا   هان

، رتتفرر  فقرط  شرررح تهفهرر  5402 كوررن ( 04) رقرع وركجوررور ركشرروررع يرهان  ألغرررر  ركبرت را 

ريرردرر هررا  ركتا هبررا  وركجهررا  ركبشررارت  وركبباط ررا  ركتررن تبرر  وبررحرر  إنجازهررا ونشرررها فررن 

 قورع/ ركقانونهر  ركردر رة/ ركباكهر  وزررةركجرهدة ركروبه . وكتن بن برب  بررجار  برا جراء فرن تتراذ 

تشررته  رك جنرر  بررن  باكهرر  كررع تنررهِ هت ررهن كنررا، إن وزررة رك وركتشرررهاا  ررتفاقهررا  شررا  / رروتشررارر 

أشررهر بررن نشررر  أر ار أتنررر بررن ر  ارد بوررودة ركتا هبررا  إ إنجررازركبت فر   ركجهرا  ركبانهرر   اكقررانون 

وأرور   ركرل  برن ق ر  هرا  رك جنر  ركقانون فن ركجرهدة ركروبه ، فن حرهن أنجرز  بورودة ركتا هبرا 

روررا  أنره  ارد أ ، فارربً ىرن( هروع فقرط05) غارون ردرء ركررأم  شررننها فرن ركجهرا  ار  ركابقر  إل

ر  ارد أتنرر برن أر ار  ر  ها  ركبوودة ى ل بج س ركدوك  إكع تا ك جها  ركبانه  بوودة ركتا هبا 

 ركبررررالرخ 008 ركاررردد ام تتا ررره  بوجرررذتررردقهقها بج رررس ركدوكررر  نهرررل أ، إا أشرررهر برررن إنجازهرررا

وزهررر ركباكهرر  فررن ركوررهد اهررا بررن ، أم  اررد ببورر  رشررهر بررن تورر بها، بررن نررع تررع توقه02/0/5405

فررررن  (0006) تررررع نشرررررها فررررن ركارررردد اركوقررررا ع ركاررقهرررر ، إ ةرورررر   ركررررل در ررررر، وأ7/5/5405

00/0/5405. 

نبر ريردرر تا هبرا  تورهه  وبن بب  تت ع ها  ركتورره  هت هن كنرا رن ركبورالوكه  رألت رر فرن تر     

ملرا مر ت  وطا ة تقرع ركترن تتترون برن أقر  برن يرفحتهن فر  رووع ى ل ركبرت را  قانون تنفها 

ركاابر  ك ورنور  ركببت فر ، ركبورزنر  قرانون تنفهرا تورهه  ، روهبا رار با تع بقارنتهرا  تا هبرا  الم ليم

    .نفا   اد شهرهن أو نبن   اكحد ررقيلكوحدر  رإل ترو تتون وروا  وتفيه ه  وىادةً با ركتن 
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( 04فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع ) كع هتع ركاب   قانون -ب

جا ر  وزررة ررىبرار ورإلورتان ورك  ردها  ركاابر  إبانر   غردرد، وأ، وهو با أتدتره  إجا ر  5402كون  

 تبا بواح فن ركنحو ررتن:رروا  ركنها ه  فن بج س ركنورذ، ى ل بباط ا  در رة رك حو  وركد

كع ترور  وزررة ركباكه  ن أرآلن، وكع هنفا كغاه   5402( كون  04ن قانون رقع )أبان   غدرد أأتد   -

  غردرد ربانر  إجا ر  فن هاتر وكع .بواوع رك ح  ركقانون حتاع بوردأكهها ى ل وفا إتبيهيا    أه

-5406ك بردة ) ركقرانون هرارحتراع أ وفرا بن ب اك  رإلهرردر  ركتن توتوفل ى ل بنفاة بشروىا  ره 

5454). 

أن وزررة ركباكه  كع تقع  تبوه  ركجها  ركتا ا  كها ىبار ورإلوتان ورك  دها  ركااب   هن  وزررة رر -

نهررا قابرر  إ   اررد نفرراا هررار ركقررانون، وأتررد    نهرر  ب رراك 5402( كوررن  04ركبحررددة فررن ركقررانون رقررع )

كهرا  حيرتها برن  بفاتح  وزررة ركباكهر  ىردة بررر  كغرر  تبوهر  در ررة ركطرر  وركجورور ركتا ار  

ركب راك  ركبوتحيرر   برن ركقررانون ركبرراتور كغرر  تبتهنهررا برن رإلهفرراء  اكتزربهررا ركترن رورربها قررانون 

 ت  ركطرر  وركجورور وبنرع تفراقع وتادهبتره وك حفراظ ى رل شر 5445( كون  02ركطر  ركااب  رقع )

 اررر ركحاي  .رأل

هرردر  ركتن تع ج اهتها ىدع تو هع ب اك  رإل فن واهها ركلن وزررة ركباكه  أتجدر رإلشارة هنا ركل  -ج

، أو تررنبهر توزهاهررا ركررل ركجهررا  ار  ركابقرر  قابرر  5402كوررن   04حترراع قررانون رقررع أى ررل وفررا 

" ركبورزن  ركااب  ررتحادهر  كجبهورهر  ركاررر  ك ورن  ركباكهر   5450( كون  50 تابهن قانون رقع )

بررن قررانون ركبورزنرر  ى ررل ) تقهررد تافرر  رإلهرررردر   (7" بررا هحقررا كهررا اكررت، إا تررنن ركبررادة )5450

( كورن / 04( بن قرانون فرر  روروع ى رل ركبرت را  رقرع )5ركبوتحي   ىن تط ها رحتاع ركبادة )

رهرردرً كحواذ ركبزهن  ركااب  ك دوك  وهبو  وزهر ركباكه  إاراف  برا هقا  هرا برن تبيهيرا   5402

حتاع أركباكه   تط ها  تان فن بحتور  ه هن ركتزرع وزررةن إ جها  ار  ركابق (، وهار ركنن وباكه  ك

و توزهع  إهرردر  ركروروع ركبوتحير   ىرن تط هرا أن هالج  أو هالبر تو هع  أنه هبتن إر إركقانون، 

 ركقانون ك جها  ركبانه   إنفاقها ألغرر  يهان  ركطر  وركجوور. 

" ركبورزن  ركااب  ررتحاده   5450كون   (50قانون رقع )( بن 7كقد و ا با ني  ى هه ركبادة )     

بن تقههد ركتيرف  إهرردر  فر  ركرووع ى ل ركبرت را ،  "5450كجبهوره  ركارر  ك ون  ركباكه  

(/ نانهرراً بررن قررانون ركبورزنرر   ركاابرر  ررتحادهرر  كجبهورهرر  ركارررر  ك وررن  ركباكهرر  8إن اتررر  ركبررادة)

رهرردرً ك بورزن  ركااب  ررتحاده   5405بب  ركون  ركباكه  با نيه  ) تقهد رإلهرردر  ركبتحقق   5405

قرانون (/ نانهراً ، برن 8، ربا رإلهرردر ...( واتر ركنن نفوه رهاراً فرن ركبرادة)00/05/5405وكغاه  
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(/ ذ، برن قرانون 8ركبرادة) ، وفرن5406ركبورزن  ركاابر  ررتحادهر  كجبهورهر  ركاررر  ك ورن  ركباكهر  

ركررل ركترروركن، بررع بررىرراة تقههررد  5407تحادهرر  كجبهورهرر  ركارررر  ك وررن  ركباكهرر  ركبورزنرر   ركاابرر  رر

 رإلهرردر  فن  ركون  ركباكه  ركتن هيدر فهها قانون ركبورزن .

( فرن 8وبرا جراء فرن ركبرادة ) 5450برن قرانون ركبورزنر  ركاابر  كاراع ( 7ن ركبادة )أوهار هانن      

( كورن  04حتراع ركقرانون رقرع )أ، قهرد  نوىراً برا 5407، و5406و 5405قانون ركبورزن  كألىرورع 

، تون رإلهررردر  ركترن هرتع ج اهتهرا برن فرر  روروع ى رل ركبرت را  تراهذ حيرررً كروزررة 5402

بن قانون ركبورزنر   7 - ركباكه ، وركتبوه  ركببنوح كوزهر ركباكه   إااف  با هقا  ها بن أبور  )ركبادة

زبراً كتور هع رألبرور  ك جهرا  ركبحرددة فرن ركقرانون ركبانهر   يرهان  ( قد ر هتون ب 5450ركااب  كااع 

در رة ركطررر  كررارراع ركبرردهر ركبررا أتررد   وكحاجرر  ووفقرراً ألحترراع ركقررانون. وهررركشرروررع وركجوررور ىنررد ر

  ن وزررة ركباكه  بنا  تشرهع ركقانون كع تو ع أهأا أشار ركل إوور فن وزررة ررىبار ورإلوتان، وركج

اك  ركتررن تج ررل ألغرررر  يررهان  ركشرروررع وركجوررور، إا ترررف  وزررة ركباكهرر  تورر هع ب  رر  بررن ركب رر

كرررغع بررن تنرررة ركبباط ررا  وزررة ررىبررار ورإلوررتان حيررتها بررن رألبررور  إلىررادة ركيررهان  ى ررل ر

  .02كههاإركبوجه  

فرن  د ك تيرف  إهرردر  ها  ركروروع وتوزهاهرا ى رل ركجهرا  ركبانهر ،هفابً ىبا جاء بن تقه      

 بن (52، وتترر با هشا هه  فن نن ركبادة )5405( بن قانون ركبورزن  ركااب  كااع 00نن ركبادة )

( 00ركبرادة)إن  ، إا5407ع كارا ركبورزنر  قانون ( بن55، ونن ركبادة )5406 كااع ركبورزن  قانون

ركتا ار  ركررل تشررتهب  ركببوكر  برتزهرراً تافر  رك نير  )ى ررل 5405 كارراع ركاابر  ركبورزنرر  قرانون برن

وزررة أو جه  غهر برت طر   روزررة تافر  تحوهر  إهرردرتهرا ركبوتحير    بوجرذ قورنهنهرا ورنظبتهرا 

ركنافاة رهرردرً نها هاً ركل ركبزهن  ركاابر  ك دوكر  كتبترهن در ررة ركبحاور   برن تبوهر  تقردهرر  ركبورزنر  

تضرريف اف ( 2ف ضي نرر و الجررمول  و نرر  الضررم مررف االلتفرر و الررا مسرر لم مهمررم و ررع ا .......(ررتحادهرر 

ملا ال  ا مرف انهر  استحصرلو مضر ل  ال سروا اال اف تلرك المضر ل  لرا ض و المح  ظ و  ع ال  ا  

،  ضرتً مرف المح  ظر و الترع لرا تظهر   رع ضي نر و وطا ة الماخليرم/ تظه   ع ضي ن و وطا ة الم ليم

 جمم مف تطضير  القر نوف،  رع الوقرو ( المتضمف مض ل  اإلي اماو الن1ممي يم الم و   ع الجمول  

 2417مرف قر نوف المواطنرم  (31المر مة  احار ا نرص الذي ي  م  يه توطيع مض ل  ال سوا ضموجب 

 الا المح  ظ و ا  م ضم   يه  المح  ظ و التع لا ت سل ال سوا.

 ألغررر  روتحيراكها ترع ركترن رألبرور  بن رروتفادة وىدع ركقانون تنفها فن ركت تال نفإ ،بن نع      

 وربتناىهراركقرانون  تنفهرا تا هبا  ريدرر فن ركباكه  وزررة تنبر ركل هاود وركجوور ركشوررع يهان 

                                                           
02
 ، بيدر و ا اتر .رك بد وجوور  طر  هفتت( 04) قانون تاطه  
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 بجرا  فرن ورىباكهرا ورج اتهرا درءألفن ركقرانون  ركبحددة ك جها ها تن تع روتهفاالرك رألبور  تو هع ىن

 بررن ركقررانون حترراعأ كتنفهررا ركبوررتبرة ركبطاك ررا  بررن ركرررغع ى ررل وركجوررور، ركطررر  شرر تا  يررهان 

 .ركقانون فن ركبحددة وركجوور ركشوررع  يهان  ركبانه  ركجها 

ركجهرا  ى رل  ىرن فرر  هرا  ركروروعرإلهرردر  ركبوتحير    وزررة ركباكه   توزهعىدع قهاع ن إ    

جرودة بوراهبتها فرن ىب هر   ، وتدننباتهابهفن أدرء  ها  ركجها فن ركقانون، أوهع فن ت تال  ركبحددة

ركبورطن بن بب  حجع ركبررذ وركدبار ورإلهبا  ركرام  حظه  ان  ركشوررع وركجوور، وهار با ه يه

فابً ىن ااف بواهب  ها  ركجهرا  غ ذ بحافظا  رك بد، أباظع ركشوررع وركجوور فن أياذ 

 .بشارهع جدهدة فن هار ركبجا  ركحهومإنجاز  تنفها وفن ركشروع 

 ً  توصي و.ال: خ مس 

كقد ت هن كنا بن تح ه  جدرو  رك هانا  ورألدك  وركبا وبا  ركتن ترع تجبهاهرا برن برب  ركتورير      

أنره ى رل ركررغع برن ق ر  ركبروررد ركباكهر  ى رل ركبرت را ،  بع ركجها  ركبانه   تط ها قانون ركروروع

ن ها  ركبوررد كع تروزع وتراهذ ك جهرا  جررء تط ها ركقانون، إر أها  ركرووع ركناجب  ىن روتهفاء 

حتاع ركقانون كتقروع  إنفاقهرا ى رل تحورهن ركشوررع وركجوور ركبحددة فن اوء أركتن تبتن  يهان  

،  و ذ ربتناع وزررة ركباكهر  توزهرع هرا  ركبروررد ى رل ركررغع برن ويهان  ش تا  ركطر  وركجوور

ركقرانون وزررة ركباكهر   تور هبها ركبانه   تنفها  وركبباط ا  ركتن دى  فهها ركجها  ةركبطاك ا  ركتنهر

 ييها بن ها  رألبور  كتقوع  ورج اتها ركبحددة فن اوء ركقانون.ح

وفن هار ركيدد هبتن ك و ط  ركتشرهاه  )بج س ركنورذ( ببارو  دورها ركرقا ن وركتشرهان بن     

كقررانون بوارروع رك حرر ، إلهجرراد بررب  بفاتحرر  ركورر ط  ركتنفهاهرر  )ركحتوبرر ( رتبرراا بررا ه ررزع  شررنن ر

ركح ررو  ركناجارر  كرردىع ىبرر  ركرروزررر  وركجهررا  وركرردور ر فررن ركبحافظررا  ركبانهرر   تنههرر  ويررهان  

فاءة وجودة با تقدبه بن بدبا  كابوع ركبورطنهن وتحوهن وتطوهر ش تا  ركطر  وركجوور ورفع ت

  ركبرورهر  وتق هر  بارد  ركوفهرا  رنوها ه  وهر ركبرت ا  وتق ه  رربتناقا  وررزدحابا  وركحرورد

 ركناجب  ىنها وركحفاظ ى ل أرورح ركبورطنهن، وقد هتحقا اكت بن بب  ررتن:

 قرانونحتراع تط هرا أن تقهرد أو هبترن أبرادة تقهرد   ىدع تابهن قانون ركبورزن  ركااب  ررتحاده  أه-0

ك ور ط  ركتشررهاه  برن ،  ر  هبترن وركجورور ركشوررع يهان  ألغرر  ركبرت ا  ى ل رووع فر 

 وره  توزهرعه بب  كجانها ركبانه  توجهه ركحتوب  وبواىدتها فن تابهن قانون ركبورزن  ركاابر  برا

حتراع فن ركوق  ركبحدد  با هتورفا وأ كجووررهان  ركطر  وانه   يكجها  ركبركرووع ى ل رإهرردر  

  ركقانون.
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 قرانون تنفهراتارده  تا هبرا    ركبانهر  ك جهرا  ركنرورذ بج رس برن ركتويره  ىاج ر  أوكرل تبطوة -5

،  شرت  5402 كورن ( 04) رقرع وركجورور ركشروررع يرهان  ألغررر  ركبرت را  ى ل رووع فر 

ووزررة ركباكه  توزهرع  فن اوء ركقانون، هاتن هتع روتهفااله زع بدهرها  ركبرور  تحو  رإلهرردر  رك

 ها  رإلهرردر  ى ل ركجها  ركبانه   تط ها ركقانون ونوهاً ودون تنبهر.

 ى ل رووع فر  قانون تاده ك و ط  ركتنفهاه   ركنورذ بج س بنتبرح   رنتقاكه  بالقت  ركتويه  -0

 با هبتن ويو  إهرردر  ركرووع ركترن هرتع رورتهفا ها  وركجوور ركشوررع يهان  ألغرر  ركبرت ا 

حتاع ركقانون بحاو   ركجها  ركتن ، وتابن أاج هأ شرع بنك جها  ركبانه  كتحقها ررغرر  ركتن 

وكرع ترروزع ركبرروررد  ىرن فررر  ركرورروع، تاهرا تط هررا ركقرانون وكررع ت تررزع  تحوهر  ركب رراك  ركبوررتوفاة

ركبدد ركبحددة فن اوء ك جها  ركبحددة فن ركقانون ابن  رركباكه  ألغرر  يهان  ركطر  وركجوو

 حتاع ركقانون. أ

ع كغاء قانون فر  رووع ى ل ركبرت را  ألغررر  يرهان  ركشروررع وركجورور رقرإتح  جارم -0

 .دون أم تقههد افه فبر هوه  تنفها  وتط هقه  ش، وتشرهع قانون آ5402( كون  04)
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 المص م :

، بج س ركنرورذ، غهر بنشورتقرهر ، إحياءر  حورد  ركطر  فن ركارر -تقرهر  يه  و بان،أ-0

 .5454قوع رك حو ،-ركنها ه  در رة رك حو  وركدرروا 

 ( هفتت  طر  وجوور رك بد، جرهدة ركي اح، بتاح ى ل ش ت  ررنترن .04تاطه  قانون )--5

                                                                  https://alsabaah.iq           

، بترراح ى ررل 02/2/5455وتاكرر  ررن رراء ركاررقهرر ، ركبرررور تحيررن أىرردرد ركوررهارر  فررن ركارررر ،-0

 https://www.ina.iq/022788--.htmlش ت  ررنترن .                           

تقرهر إحيراء ورهارر  ركقطراع ركجهاز ركبرتزم كإلحياء، -جبهوره  ركارر ، وزررة ركتبطهط  -0

 .00/05/5454  ركبرور ركااب  كغاه ركبان ركبوج   فن بدهره

 .5402( كون  04انون فر  رووع ى ل ركبرت ا  ألغرر  يهان  ركشوررع وركجوور رقع )ق -2

كوقررا ع ركاررقهرر ، تا هبررا  توررهه  تنفهررا قررانون فررر  رورروع ى ررل ركبرت ررا  ألغرررر  يررهان   -8

 .00/0/5405فن  0006، ركادد 5402( كون  04ر رقع )ركشوررع وركجوو

 .0/5/5450( فن 704تتاذ ربان   غدرد / در رة ركبشارهع، ام ركادد ) -5

تتررراذ وزررة ركباكه /ركررردر رة ركقانونهررر / قورررع رروتشرررارر / شرررا   ررتفاقهرررا  وركتشررررهاا ، ام  -6

 .04/5/5450( فن 0204ركادد)

ركقانونهررر / قورررع رروتشرررارر / شرررا   ررتفاقهرررا  وركتشررررهاا ، ام تتررراذ وزررة ركباكه /ركررردر رة -7

 .50/0/5450( فن 00505ركادد)

( فرررررن 5580، ام ركاررررردد )045تتررررراذ وزررة ركباكهررررر / در ررررررة ركبورزنررررر / قورررررع رإلهررررررردر /-04

ركبرررقع 045.ركبررفرا باره ر طراً رىبراع وزررة ركباكهر / در ررة ركبورزنر / قورع رإلهررردر /6/5/5450

 .2/7/5407( فن 005007)

 .55/0/5450( فن 0400تتاذ زررة ركباكه / در رة ركبحاو  / رألبور ركنقده ، ام ركادد)-00

تتاذ وزررة ركدرب ه / وتاك  ركوزررة كشالون ركشررط _ بدهرهر  ركبررور / قورع ركشرالون ركباكهر ، -05

 .55/0/5405( فن 54070ام ركادد )

شرا   -ا  ركااب / بتترذ ركروزهر/ قورع ركبتا ار  ركبرتزهر وزررة ررىبار ورإلوتان ورك  دهتتاذ -00

 .00/0/5450( فن 5650بباط ا  بج س ركنورذ، ام ركادد )

بدهره  ركبرور / قوع ركشالون ركباكهر ،  –تتاذ وزررة ركدرب ه  / وتاك  ركوزررة كشالون ركشرط  -00

 .55/0/5450( فن 54070ام ركادد )

  .55/0/5450( فن 0400، ام ركادد )حاو  / رألبور ركنقده تتاذ وزررة ركباكه  / در رة ركب-02

بدهره  ركبرور/ قوع ركتبطهط وركبتا ا ، - تتاذ وزررة ركدرب ه ، وتاك  ركوزررة كشالون ركشرط -08

 .55/0/5407( فن 2025ام ركادد)

 

 

 

 



22 
 

 ركبحتوها 

                                                                           

 

 ركيفح  ركبواوع  

 0 ركب بن ركتنفهام 0

 ركباكه  وركبوررد وركتشرهاا  ركارر  فن وركجوور ركطر : أورً  5

 ويهانتها كتطوهرها ركبزب 

5 

0  ً  ركابق  ار  ركجها  بع وركتوري  ركاروره  ركبباط ا : نانها

 ركبزب  ورك هانا  رألدك  كجبع ،5402 كون ( 04) رقع ركقانون  تط ها

 .ركقانون كبررجا 

8 

0  ً  رقع قانون بررجا  ىب ه  إلتباع ركر هو  وركبا وبا  رألدك  قا ب : ناكنا

 .5402 كون ( 04)

6 

2  ً ( 04) رقع قانون  تط ها ركبتا ق  وركبا وبا  رألدك  قا ب  تح ه : رر اا

 .5402 كون 

00 

 07 بابواً: ركتويها . 8

 50 ركبيادر 5

 55 ركبحتوها  6


