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 القوانين  -أوالً :

 

 

 مضمونه اسم القانون ورقمه ت
ق����انون تنظ����يم إدارة األم����وال المحج����وزة  ۱

بس��بب إج��راءات أص��الح نظ��ام الحك��م رق��م 
 .المعدل ۱۹٥۸لسنة  ۱۱

حول إدارة األموال المحجوزة 
 .إدارياً 

الم��ادة العاش��رة م��ن ق��انون بي��ع وتص��حيح  ۲
 .۱۹٥۹لسنة  ٥۱ رقماألراضي 

ح�������ول معالج�������ة موض�������وع 
التج������اوزات الواقع������ة عل������ى 

بالبن��اء أو  األميري��ةاألراض��ي 
الغ��������رس وكيفي��������ة رفعه��������ا 

 .ومعاقبة المتجاوزين جزائياً 
 

 األميري��ةق��انون تملي��ك العرص��ات والمب��اني  ۳
 ٤۰(مع��دل ب��القوانين  ۱۹٦۰لس��نة  ۳رق��م 

 و ۱۹٦٤لس��������نة  ۱۲۰و ۱۹٦۲ لس��������نة
 لس���نة ۹۹٦والق���رار  ۱۹٦۹لس���نة  ۱٥۰

 ۱۹۷۳لس�������نة  ۱۱۳والق�������انون   ۱۹۷۱
والق�رار  ۱۹۷٦لس�نة  ۱۱۳والق�انون رق�م 

 .۱۹۸۰لسنة  ٤۸۲

تملي���ك الجه���ات المبين���ة ف���ي 
الق�����انون العق�����ارات العائ�����دة 

 لوزارة المالية بدون بدل.

 ۱۹٦۲لس����نة  ٥٤ اإلس����كان رق����مق����انون  ٤
   .المعدل

تمليك دور اإلس�كان لل�راغبين 
ويك��ون ب��دل التملي��ك لك��ل دار 
ه��و كلفته��ا م��ع فائ��دة س��نوية 

% م���ن تل���ك الكلف���ة وبي���ان ۱
الش��روط الواج��ب توفره��ا ف��ي 
المس��تفيد وإج��راءات التملي��ك 

 وفسخ عقد التمليك. 
 
 



 مضمونه اسم القانون ورقمه ت
ق��انون اس��تيفاء اج��ر المث��ل ع��ن األراض��ي  ٥

األميري���ة المتص���رف فيه���ا ألغ���راض غي���ر 
  ۱۹٦۳لسنة  ۱۱٤زراعية 

 ۱۹٦٥لس��نة  ۷۲(وتعديالت��ه الق��انون رق��م 
والق��انون  ۱۹۷۳لس��نة  ۱۸والق��انون رق��م 

 ). ۱۹۸۸لسنة  ۷۰رقم 
 

ف���رض واس���تيفاء أج���ر المث���ل 
المملوكة للدول�ة  األراضيفي 

(غي���ر مثقل���ة والمثقل���ة بح���ق 
التص����رف) إذا وق����ع تص����رف 

 غير زراعي عليها،

ق���انون تملي���ك األراض���ي األميري���ة الواقع���ة  ٦
ضمن الحدود البلدية إلى الوحدات اإلداري�ة 

 ۱۹۷۰لس���������نة  ۸۰(البل���������ديات) رق���������م 
 ۱۹۷۱لس�نة  ۸۳۸(وتعديالته الق�رار رق�م 

والق�رار  ۱۹۷۲لس�نة  ۱۳٥والق�انون رق�م 
 )۱۹۸۰لسنة  ۸۰۱

 ۱التعليم��ات رق��م (ص��درت لتس��هيل تنفي��ذ 
 ).۱۹۷۰لسنة 

 

تملي�������ك البلدي�������ة األراض�������ي 
األميري�����ة الص�����رفة الواقع�����ة 
ض����من ح����دود البل����ديات ف����ي 

 المحافظات.

لس���نة  ٤۳ق���انون التس���جيل العق���اري رق���م  ۷
 المعدل  ۱۹۷۱

ح������ول تس������جيل التص������رفات 
العقاري���ة والحك���ام القض���ائية 
وم�ا ف�ي حكمه��ا ال�واردة عل��ى 
الحقوق العقارية وانتقال ه�ذه 

 لحقوق إلى الخلف.ا
 
 

ق��انون توحي��د أص��ناف أراض��ي الدول��ة رق��م  ۸
 وتعديالته  ۱۹۷٦لسنة  ٥۳

لس�نة  ۱۳۲(صدرت بش�أنه التعليم�ات رق�م 
المعدل����ة م����ن المجل����س الزراع����ي  ۱۹۷٦

 الملغى).

مبين��ة ح��ول تع��ديل الراض��ي ال
في��ه وبي��ان حق��وق والتزام��ات 
أص���حاب ح���ق التص���رف ف���ي 
األراض����ي المملوك����ة للدول����ة 

إطف���اء ح���ق التص���رف وآلي���ة 
 وشروطه.

 
 

 ۱۹۷۹لس�نة  ۸۷قانون إيج�ار العق�ار رق�م  ۹
 المعدل

تض����من الحك����ام الت����ي ت����نظم 
 مشمولة به.جار العقارات الإي
 
 
 



 مضمونه أسم القانون ورقمه ت
 ٥٦ق��انون تحص��يل ال��ديون الحكومي��ة رق��م  ۱۰

 المعدل . ۱۹۷۷لسنة 
بي�����ان اإلج�����راءات الرادع�����ة 

ال���ديون  المتخ���ذة ألستحص���ال
الحكومي�������ة م�������ن الم�������دينين 

 للدولة.
 

ق����انون تملي����ك وبي����ع العق����ارات المجم����دة  ۱۱
لس����نة  ۱۹۱النف����ع الع����ام رق����م  ألغ����راض

۱۹۷۸. 

تملي��ك العق��ارات المجم��دة إل��ى 
المبين���ة في���ه وه���ي  ال��وزارات

(اإلسكان والزراعة والمالي�ة) 
وتقيي��د تص��رف وزارة المالي��ة 
بالعق���ارات الت���ي ت���ؤول إليه���ا 

بيع للم����واطنين بموجب����ه ب����ال
باألس�������عار الس�������ائدة وف�������ق 

 التشريعات النافذة. 
 ۱۹۸۱لسنة  ۹۲قانون وزارة المالية رقم  ۱۲

(ص����در بص����دده النظ����ام ال����داخلي ل����وزارة 
 ).۱۹۹۰) لسنة ۱المالية رقم (

 

  اختصاص����اتيتض����من بي����ان 
 دائرة عقارات الدولة .

 االس����تمالكتنظ����يم إج����راءات   ۱۹۸۱لسنة  ۱۲قانون اإلستمالك رقم  ۱۳
واألداري (الرض�������������������������ائي 

 والقضائي).
 ۳۲ق��انون بي��ع وإيج��ار أم��وال الدول��ة رق��م  ۱٤

  ۱۹۸٦لسنة 
 ۱۹۸۷لس��نة  ۳۹(وتعديالت��ه الق��انون رق��م 

  ۱۹۸۷لسنة  ۲۸والقانون رقم 
  ۱۹۸۷لسنة  ٥۲۲وقرار رقم 
  ۱۹۹۱لسنة  ۷وقرار رقم 

  ۱۹۸۸لسنة  ٤۹والقانون رقم 
  ۱۹۹۰لسنة  ۱٥والقانون رقم 
  ۱۹۹۰لسنة  ٥٥والقانون رقم 
  ۱۹۹۱لسنة  ۲والقانون رقم 
  ۱۹۹٤لسنة  ۲۱والقانون رقم 
  ۱۹۹۸لسنة  ٤والقانون رقم 
  ۲۰۰۳والقانون رقم 

(ص��درت لتس��هيل تنفي��ذ التعليم��ات المالي��ة 
 .المعدلة) ۱۹۸٦لسنة  ٥رقم 

 

بي��ع وايج��ار تنظ��يم إج��راءات 
ة وغي��ر ام��وال الدول��ة المنقول��

 المتخ��ذةات المنقول��ة والخط��و
 بهذا الصدد.



 مضمونه أسم القانون ورقمه ت
 ۱۹۹۷لس����نة  ۲۱ق����انون الش����ركات رق����م  ۱٥

 .(المعدل) (الخاصة والمختلطة)
أنواع الشركات المش�مولة ب�ه 
وعض����������ويتها وإج����������راءات 

وأمواله�ا والتص�رف  تأسيسها
باألس��هم والحص��ص واألرب��اح 
والخس������ائر وإدارة الش������ركة 
والرقاب�����ة عليه�����ا وانقض�����اء 
الش������ركة ومنه������ا تص������فيتها 

 والشركات البسيطة .
لس����نة  ۲۲ق����انون الش����ركات العام����ة رق����م  ۱٦

 (المعدل) ۱۹۹۷
ويخ����ص الش����ركات الممول����ة 
ذاتياً المملوكة للدول�ة بالكام�ل 

ة وتنظيم أمور الشركات العام�
 تأسيساً وإدارة وتصفية.

الخ������اص ق������انون االس������تثمار الص������ناعي  ۱۷
 .۱۹۹۸لسنة  ۲۰والمختلط رقم 

م���ت الم���ادة التاس���عة م����ن ظن
 ت��������أجيركيفي�������ة وض�������وابط 

الراضي بموجبه بدون مزايدة 
 علنية للمشاريع الصناعية.

ق�����انون إدارة الم�����وال العائ�����دة للكيان������ات   ۱۸
(ص���درت  ۲۰۰٥لس���نة  ۲۱رق���م  المنحل���ة

 ۲۰۰۹لسنة ۱التعليمات رقم  بشأنه

أيلول������ة عق������ارات الكيان������ات 
المنحلة وحزب البع�ث المنح�ل 
وموجوداته����������ا واص����������ولها 
وأسس�������ها ف�������ي الش�������ركات 
المختلطة والخاصة بدون بدل 
لوزارة المالية وي�تم التص�رف 
به��ا وف��ق التش��ريعات الناف��ذة 
م���ع تش���كيل لجن���ة تخص���يص 
العق��ارات العائ��دة للدول��ة إل��ى 

 الجهات الحكومية.
 

 ۲۰۰٦لس���نة  ۱۳رق���م  االس���تثمارق���انون  ۱۹
       ۲۱۰لس������نة  ۲المع������دل بالق������انون رق������م 

 ۲۰۰۹لس�نة  ۲النظ�ام رق�م  بشأنه(وصدر 
وتعديل����ه  ۲۰۱۰لس����نة  ۷والنظ����ام رق����م 
لس��نة  ٥و  ۲۰۱۱لس��نة  ۱النظ��امين رق��م 

ح��ول بي��ع وإيج��ار عق��ارات الدول��ة  ۲۰۱۱
 والقطاع العام ألغراض االستثمار.

خاص��ة الت��ي القواع��د الوض��ع 
عل�ى مس�توى  االستثمارتحكم 

المشاريع االتحادي�ة والخاص�ة 
بالمحافظة لغرض رفع عملي�ة 
التنمي���������������ة االقتص���������������ادية 
واالجتماعي���ة وتطويره���ا ف���ي 

 العراق.
 
 



 مضمونه أسم القانون ورقمه ت
قانون تحديد بالت ايج�ار الوح�دات الس�كنية  ۲۰

لسنة  ٦۲الدولة والقطاع العام رقم  لداوائر
(ص��درت لتس��هيل تنفي��ذه التعليم��ات  ۲۰۰۷

 ۲۰۰۸لسنة  ۳رقم 

ح���ول تحدي���د ب���دالت االيج���ار 
للوح�����دات الس�����كنية المع�����دة 
لس���كنى الم���وظفين وتس���تقطع 
النسب المبين�ة في�ه م�ن رات�ب 
الموظ������ف دون مخصص������ات 
كب���دل إيج���ار لتل���ك الوح���دات 
وحس��ب ن��وع الوح��دة ويعف��ى 

لوح����دات ف����ي ش����اغلو ه����ذه ا
الن���واحي والق���رى والمن���اطق 
الحدودي�����ة م�����ن االس�����تقطاع 
لتشجيع الموظفين للخدمة في 

 المناطق النائية.
 

قانون المحافظ�ات غي�ر المنتظم�ة ف�ي أقل�يم   ۲۱
 .۲۰۰۸لسنة  ۲۱رقم 

تض���من تنظ���يم االختصاص���ات 
والص���������الحيات الممنوح���������ة 
للمحافظ�����ات وإدارته�����ا بم�����ا 
ينسجم م�ع النظ�ام الالمرك�زي 

المج�����الس وتكوينه�����ا  ف�����نظم
وش������روط العض������وية فيه������ا 
واختصاص���������ها وموارده���������ا 
وحق���وق امتي���ازات أعض���ائها 
ورؤس���اء الوح���دات اإلداري���ة 

 وصالحياتهم.
 
 

لس���نة  ۳۳ق���انون مكاف���أة المخب���رين رق���م  ۲۲
۲۰۰۸ . 

مكافأة م�ن يخب�ر ع�ن األم�وال 
لمنقول������ة وغي������ر المنقول������ة 
لألشخاص المصادرة أم�والهم 

وم��ن  ۹/٤/۲۰۰۳بع�د ت�أريخ 
يخب����ر ع����ن ح����االت الفس����اد 
اإلداري والمالي وعن جريم�ة 
السرقة واالخ�تالس أو تزوي�ر 
المحررات ويؤدي إخباره إل�ى 

 القاء القيض على الفاعل .
 
 



 مضمونه أسم القانون ورقمه ت
لس�نة  ۱۳قانون هيئة دعاوى الملكية  رقم  ۲۳

۲۰۱۰ 
ان�������اط باللج�������ان القض�������ائية 
المنبثقة م�ن الهيئ�ة الم�ذكورة 
الفص��ل ف��ي ال��دعاوى المقام��ه 
امامه��ا بموج��ب ه��ذا الق��انون 
بالغ�����اء ق�����رار المص�����ادرة او 
االستيالء او االستمالك خالف�اً 
لالج��راءات القانوني��ة واع��ادة 
الملكية الى مالكها االص�لي او 

يض�����ه حس�����ب المقتض�����ى تعو
والغ����اء ق����رار الحج����ز عل����ى 
العق���ار او التخص���يص طالم���ا 
ك������ان س������بب ص������دور ه������ذه 
الق��رارات اس��باب سياس��ية او 

 عرقية او مذهبية .
 

قانون تعويض المتضررين م�ن قب�ل النظ�ام  ۲٤
                    ۲۰۱۰لس�������������نة  ۱٦البائ�������������د رق�������������م 

ص�������درت لتس�������هيل تنفي�������ذه التعليم�������ات                 
 ۲۰۱۰لسنة  ٤رقم 

ح����ول تع����ويض المتض����ررين 
ع��ن ام��والهم المنقول��ة وغي��ر 
المنقولة من ج�راء ممارس�ات 
النظ����ام الس����ابق الت����ي تم����ت 
مص��������ادرتها او اتالفه��������ا او 
تجمي���دها او حجزه���ا الس���باب 
سياسية او عرقي�ة او مذهبي�ة 
من غير مايشمله قانون هيئ�ة 
ح��ل نزع��ات الملكي��ة العقاري��ة 

 (هيئة دعاوى الملكية حاليا
 

 

 

 

 

 

 

 



  القرارات  -ثانياً :

 

 مضمونه رقم القرار ت

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  ۱
لس������نة  ۷۰۲(المنح������ل) رق������م 

۱۹۷۳ 

ت�����ولى لج�����ان االراض�����ي واالس�����تيالء 
 ۱۱۷والمش��كلة بموج��ب الق��انون رق��م 

المعدل ثبيت الحقوق ف�ي  ۱۹۷۰لسنة 
االراضي الزراعي�ة والبس�اتين الواقع�ة 

البل���ديات ض���ن ح���دود امان���ة بغ���داد او 
المستثناة م�ن التس�وية او الت�ي ل�م ت�تم 
تسويتها وتطبق بشأنها احكام الق�انون 
الم��ذكور ، وتخ��تص اللج��ان الم��ذكورة 
بتقري����ر الص����فة الزراعي����ة ف����ي ه����ذه 
االراضي اذا كانت س�جالتها تش�ير ال�ى 
أنه��ا كان��ت زراعي��ة وبس��اتين وتحول��ت 
قب���ل نف���اذ ه���ذا الق���انون ال���ى اراض���ي 

 عقارية .

جل�����س قي�����ادة الث�����ورة ق�����رار م ۲
لس����نة  ۱۱۹۸(المنح����ل ) رق����م 

           المع������������دل بقراري������������ه                  ۱۹۷۷
 ۱۹۸و ۱۹۸۳لس���������نة  ۱٤۲٦
 ۱۹۹٤لسنة 

يقتصر التعهد بنقل ملكية عقار او حق 
تص��رف في��ه عل��ى االلت��زام ب��التعويض 
ولك��ن اذا س��كن المتعه��د ل��ه العق��ار او 
اح��دث في��ه ابني��ة او منش��آت اخ��رى او 

ت فل���ه تمل���ك العق���ار بقيمت���ه مغروس���ا
المعين������ة ف������ي التعه������د او المطالب������ة 
بالتعويض مضافاً الي�ه قيم�ة المح�دثات 
قائم��ة وتعتم��د القيم��ة المق��درة ب��ـتأريخ 
إقام������ة ال������دعوى اساس������اً ألس������تيفاء 

 الضرائب والرسوم .

 

 

 

     



 ت رقم القرار مضمون
اف����راز االراض����ي الزراعي����ة واطف����اء 

 فيه .وتمليك االراضي المبينة 
ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 

لس������نة  ۲۲۲(المنح������ل) رق������م 
 ۸۱۷المع����دل ب�����القرار  ۱۹۷۷
 ۱٦٥والق������رار  ۱۹۸۱لس������نة 

 .۱۹۹٤لسنة 
 

۳ 

ايل��ول ال��دار المملوك��ة ألح��د ال��زوجين 
وج االخ���ر عن���د وفات���ه دون وارث لل���ز

يت����رك غيره����ا وف����ق الض����وابط ول����م 
 فيه  .  الواردة

 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس����نة  ۱۱۷۰رق����م  (المنح����ل )

۱۹۷۷ 

٤ 

الغ���اء الهيئ���ة العام���ة الدارة وتص���فية 
االم����وال المحج����وزة عل����ى ان توع����د 
مال����ديها م����ن مع����امالت ال����ى الجه����ات 
الرسمية المختصة ( التي فس�رت بأنه�ا 

 دائرة عقارات الدولة ).
 

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس�����نة  ۱۲۳٥المنح����ل ) رق����م 

۱۹۷۹ 

٥ 

االراض���ي  إلف���رازح���دد الح���د االعل���ى 
والح���د االدن���ى  ۲) م۸۰۰الس���كنية ب(

ف���ي  ۲م )۲۰۰ع���ن ( ال تق���لبمس���احة 
ف��ي  ۲) م۲٥۰مرك��ز المحافظ��ة وع��ن (

ف��ي مرك��ز  ۲) م۳۰۰مرك��ز القض��اء و(
 الناحية.

 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس������نة  ۸٥۰) رق������م (المنح������ل

 ۹٤۰المع������دل ب������القرار ۱۹۷۹
 ۱۹۸۰لسنة 

٦ 

) ح��ول تملي��ك امان��ة بغ��داد (ب��دون ب��دل
جميع االراض�ي ال�الزم إلقام�ة مش�اريع 

 التنمية عليها ضمن حدودها .

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ٤۸۲المنح�����ل ) رق�����م (

۱۹۸۰ 

۷ 

الغ��اء االمان��ة العام��ة لألم��وال المجم��دة 
واح�����الل وزارة المالي�����ة محله�����ا ف�����ي 

 ادارتها.
 
 
 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس����نة  ۱۹۲۸المنح����ل ) رق����م(

۱۹۸۰ 

۸ 



 ت رقم القرار ونهمضم
الدول����ة غي����ر ال����وارد ذكره����ا  ل����دوائر

 ۱۹۷۸لس������نة  ۱۹۱بالق������انون رق������م 
اختي����ار العق����ارات المش����مولة بأحك����ام 

ي تق��ديرها الق��انون الم��ذكور حي��ث يج��ر
التس����جيل  وي���تم تس����جيلها ف���ي دوائ����ر

العق������اري باس������م الدول������ة تخصيص������ا 
الت��ي تق��وم باالختي��ار ال��دائرة  ألغ��راض

وب��نفس الب��دل ال��ذي ت��م تملي��ك العق��ار 
 بموجبة 

 

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ٥۱۰المنح�����ل ) رق�����م (

۱۹۸۰ 

۹ 

قض����ى بتس����جيل االراض����ي المملوك����ة 
للدول���ة المثقل���ة بح���ق التص���رف الت���ي 
تقوم البلدية بإطفاء حق التص�رف فيه�ا 
 ملكا صرفا رقبة وتصرفا باسم البلدية 

 س قي�����ادة الث�����ورة ق�����رار مجل�����
لس����نة  ۱۱۸۸المنح����ل ) رق����م (

۱۹۸۱ 

۱۰ 

تخوي���ل وزارة المالي���ة ص���الحية تنفي���ذ 
 ۱۹۷۸لس������نة  ۱۹۱الق������انون رق������م 

وممارس����ة ص����الحيات الهيئ����ة العام����ة 
 المشكلة لتنفيذه .

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٥۷المنح�����ل ) رق�����م (

۱۹۸۱ 

۱۱ 

تملي����ك امان����ة بغ����داد االراض����ي غي����ر 
الزراعية الخالية التي تزيد مس�احة ك�ل 
منه������ا عل������ى ال������دونمين واالراض������ي 
الزراعي��ة والبس��اتين بش��رط ان تك��ون 
واقع����ه ض����من ح����دودها ومق����رر له����ا 
اس�����تعماالت غي�����ر زراعي�����ة بموج�����ب 
التص����ميم االساس����ي لمدين����ة بغ����داد او 
اطفاء حق التصرف فيها او اس�تمالكها 

 . حسب المقتضى
 
 
 
 

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس������نة  ٥۸۱المنح������ل ) رق������م(

۱۹۸۱ 

۱۲ 



 ت رقم القرار مضمونه

قضى بأن تسجل بأسم البلدية العقارات 
غي���ر المس���جلة ف���ي الس���جل العق���اري 

 إذاللبل�ديات  األساس�يةضمن التص�اميم 
انتهت مدة السنة المنصوص عليها في 

) مك��ررة م��ن الق��انون رق��م ٤۳الم��ادة (
ول������م ي������دع اح������د  ۱۹۷۱لس������نة  ٤۳

بعائ���ديتها او ل���م يثب���ت عائ���ديتها ال���ى 
 شخص معين.

 

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ٥۲۹المنح�����ل ) رق�����م (

۱۹۸۲ 

۱۳ 

ايق�����اف اف�����راز البس�����اتين واالراض�����ي 
الواقع ضمن ح�دود التص�ميم االساس�ي 
لمدين���ة بغ���داد لغي���ر اغ���راض الزراع���ة 
والبس�تنة باس�تنئاء االراض��ي الت�ي تق��ل 
مساحتها ع�ن خمس�ة دونم�ات عل�ى ان 
يراع��ى ف��ي افرازه��ا االس��تعماالت الت��ي 
يقررها التصميم االساس�ي كم�ا اس�تثني 
البس��اتين واالراض��ي المملوك��ة للدول��ة 
او امان���ة بغ���داد واالراض���ي الزراعي���ة 

 لإلس�كانني�ة المملوكة للجمعي�ات التعاو
 قبل نفاذ القرار . باسمهاالمسجلة 

 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس����نة  ۱۱۸۷المنح����ل ) رق����م (

 ۱۹۱المع����دل ب�����القرار  ۱۹۸۲
 ۱۹۸۳لسنة 

۱٤ 

تملي�ك وبي�ع العق�ارات الس�كنية  ضوابط
الحكومي��ة وم��ن ض��منها وج��واب ت��وفر 

 شروط التمليك في المستفيد .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس������نة  ۱۲۰رق������ملمنح������ل ) (

 ۷۸۳المعدل ب�القرارات  ۱۹۸۲
لس������نة  ۹۹۰و  ۱۹۸۷لس������نة 
 ۱۹۸۷لسنة  ۱۸۸و ۱۹۸٥

۱٥ 

ح�����ول تملي�����ك حص�����ة الحكوم�����ة ف�����ي 
البس����اتين المملوك����ة للدول����ة الواقع����ة 

ح���ق  ألص���حابخ���ارج ح���دود البلدي���ة 
 تصحيح صنف نقدي ).التصرف ببدل (

 
 
 
 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس�������نة  ٤۰۱) رق�������مح�������لالمن(

 ۲٥۸ع����دل ب�����القرار الم ۱۹۸۳
( ص�درت لتس�هيل  ۱۹۹۹لسنة 

 ٤تنفيذه التعليم�ات المالي�ة رق�م 
 ) ۱۹۸۳لسنة 

۱٦ 



 ت رقم القرار مضمونه

تملي���ك حص���ة الحكوم���ة ف���ي االراض���ي 
المملوك��ة للدول��ة الواقع��ة داخ��ل ح��دود 
البلدي���ة المف���رزة الغ���راض س���كنية او 
عمراني��ة الص��حاب ح��ق التص��رف فيه��ا 

تص����حيح او اف����راز حص����تهم منه����ا ( 
صنفها نقداً او عيناً ) وعند ع�دم تق�ديم 
طلب التملي�ك خ�الل الم�دة المح�ددة في�ه 

 يجري بيعها .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس������نة  ۷۸۱المنح������ل ) رق������م(

 ٥٥۰المع����دل ب�����القرار  ۱۹۸۳
 ۱۹۸٥لسنة 

۱۷ 

تخليه العقارات المصادقة من ش�اغليها 
وتحدي��د الس��قف الزمن��ي لبي��ع االم��وال 

 نقولة وغير المنقولة .المصادرة الم
 

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس�������نة  ۹۷۳المنح�������ل ) رق�������م

۱۹۸٥ 

۱۸ 

ح��ول تس��جيل قط��ع االراض��ي الس��كنية 
المس��جلة باس��م مجل��س قي��ادة الث��ورة ( 

 إلدارةالمنح�������ل ) / الهيئ�������ة العام�������ة 
وتص����فية االم����وال المحج����وزة باس����م 
وزارة المالي��ة ملك��اً ص��رفاً ب��دون ب��دل 
وليس لها التص�رف به�ا ب�دون موافق�ة 
دي��وان الرئاس��ة وك��ذلك تس��جيل القط��ع 
المخصص���������ة للتج���������ار والح���������رفيين 
والعم����ارات الس����كنية المس����جلة باس����م 

 الهيئة المذكورة باسم وزارة المالية .

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس�������نة  ٤۸٦) رق�������م المنح�������ل

۱۹۸٥ 

۱۹ 

بي�����ع القط�����ع الس�����كنية ف�����ي مواق�����ع 
المش��اريع الكائن��ة خ��ارج ح��دود امان��ة 
بغ���داد والبل���ديات للع���املين فيه���ا لق���اء 
اس��عار رمزي��ة ويس���تثنون م��ن الق���رار 

 ۱۹۸۲لسنة  ۱۲۰

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس������نة  ۱۸۸المنح������ل ) رق������م 

 ۲۰۸المع����دل ب�����القرار  ۱۹۸۷
 ۲۰۰۲لسنة 

۲۰ 



ي��د الح��دود االقتص��ادية ال��دنيا ح��ول تحد
لالف������راز ف������ي االراض������ي الزراعي������ة 

 والبساتين .

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس������نة  ۲۸٦المنح������ل ) رق������م 

۱۹۸۷ 

۲۱ 

حول اناطة صالحية البت ف�ي الموافق�ة 
عل�����ى تعي�����ين مواق�����ع المش�����اريع ذات 
االهمي����ة المحلي����ة بالمديري����ة العام����ة 
للتخطيط العمران�ي وامان�ة بغ�داد ورب�ط 

لس���نة  ۱٤٥للجن���ة المش���كلة ب���القرار ا
 بوزارة الحكم المحلي. ۱۹۸۱

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس������نة  ٥۷۷المنح������ل ) رق������م 

تع�������ديل ق�������راره رق�������م  ۱۹۸۷
 ۱۹۸۱لسنة  ۱٤٥۰

۲۲ 

ع�����دم ج�����واز نق�����ل ملكي�����ة العق�����ارات 
الحكومي���ة المملك���ة او المباع���ة وف����ق 
التش��ريعات ذات العالق��ة اال بع��د تس��ديد 

ق��ارات قب��ل اج��راء ب��دل ش��راء تل��ك الع
التصرف ماعدا العقارات المملكة بدون 

 بدل حيث تستثنى من هذا الشرط .

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس�������نة  ۸٥۸المنح�������ل ) رق�������م

۱۹۸۷ 

۲۳ 

% من بدل بي�ع العق�ارت ۲۰حل اطفاء 
السكنية المباعة للمشمولين ب�ه وم�نهم 

% من��ه كمقدم��ة ٥الم��وظفين وتس��ديد 
 سنة . )۲۰وتقسيط الباقي لمدة (

(يالح����ظ كت����اب وزارة المالي����ة بالع����دد 
ال�ذي ب�ين  ۱۲/۲/۲۰۱۲في  ۱۰۹٦۲

في���ه ب���أن االطف���اء بموجب���ه ق���د اوق���ف 
العمل به بموجب قانون االدارة المالي�ة 

والتقس�يط ال�ذي  ۲۰۰٤لس�نة  ۹٥رقم 
تضمنه مقيداً بموافق�ة مجل�س ال�وزراء 

( 

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
 ۸۹لس��نة  ۱۳۲) رق��م  المنح��ل

ف�������ي  ٥٥۷المع�������دل ب�������القرار 
۱۱/۹/۱۹۸۹  

  ۱۹۹۰لسنة  ۱۱والقرار 
ف������������������ي  ۳۸۸والق������������������رار 

۳/۱۰/۱۹۹۰ 

۲٤ 

السماح الصحاب حق التصرف بانش�اء 
المش����اريع الس����ياحية عل����ى االراض����ي 
المملوك���ة للدول���ة ( المفوض���ة بالط���ابو 

 سابقاً)

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
لس������نة  ٥۹۰ المنح������ل ) رق������م

۱۹۸۹ 

۲٥ 



ح���ول طريق���ة بي���ع ال���دور والوح���دات 
الس����كنية ف����ي مدين����ة البص����رة وف����ق 
االسبقيات المحددة فيه م�ع م�نح اطف�اء 

% وتقسيط المتبقي بأقساط سنوية ٤۰
 خالل عشرين سنة .

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
 ۱۹۸۹لسنة  ۹۰المنحل ) رقم(

۲٦ 

من������ع بي������ع المعام������ل او المش������اريع 
المملوك��ة للدول��ة او القط��اع الع��ام ال��ى 
القط��اع الخ��اص اذا س��بق وان اش��ترى 
او تمل���ك مش���روعا او معم���الً م���ن اي 

 جهة كانت .

 ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس�����نة  ۱٥۱ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۸۹ 

۲۷ 

ح������ول اع������ادة العرص������ات الس������كنية 
المص���ادرة بس���بب ع���دم تس���ييجها ال���ى 

وف�����ي حال�����ة بيعه�����ا في�����تم  اص�����حابها
 رسمه القرار . تعويضهم عنها وفق ما

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�������نة  ۲۰ المنح�������ل ) رق�������م(

۱۹۹۱ 
لس�����نة  ٤٥۹المع�����دل ب�����القرار 

۱۹۹۱ 
 ۲صدرت بشأنه التعليم�ات رق�م 

 ۱۹۹۲لسنة 

۲۸ 

اس������تثناء العق������ار الس������كني واالث������اث 
المنزلي�������ة الض�������رورية م�������ن ق�������رار 

 المصادرة .

 قي�����ادة الث�����ورة  ق�����رار مجل�����س 
لس�����نة  ۲۲۰ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹۱ 

۲۹ 

ت���اجير االبني���ة المدرس���ية المخصص���ة 
ل��وزارة التربي��ة الفائض��ة ع��ن الحاج��ة 
للكلي������ات والمعاه������د االهلي������ة بقص������د 
اس�تخدامها بع�د اوق�ات ال�دوام الرس�مي 
او خ���الل العطل���ة الص���يفية لالغ���راض 

 ۳۲التربوية استثناءاً من القانون رق�م 
م تحدي�د ب��دل االيج��ار وي��ت ۱۹۸٦لس�نة 

بالتنسيق بين وزارتي التربية والمالي�ة 
 ويجري توزيع البدالت االيجار بينهما

 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٤۲ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹٦ 

۳۰ 



الغ������اء ق������رارات التع������ويض العين������ي 
الص��ادرة م��ن اللج��ان المش��كلة بموج��ب 

المع��دل ف��ي  ۱۹۷۷لس��نة  ۲۲۲الق��رار 
م���ن محافظ���ات ( مديري���ة زراع���ة ك���ل 

بغ����داد ودي����الى و واس����ط ) للس����نوات 
و  ۱۹۹٤و  ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲(

) وتعاد االراضي المعوض به�ا  ۱۹۹٥
عين���اً بموجبه���ا ال���ى الدول���ة اذا كان���ت 
مس���جلة بأس����ماء المس����تملك م����نهم او 
االش����خاص ال����ذين حل����و محله����م ع����ن 
طري����ق حوال����ة ح����ق . وتع����اد االرض 
المس����تملكة ال����ى المس����تملك من����ه واذا 

دتها في�تم تعويض�ه عنه�ا عين�اً تعذر اعا
 وفق ما رسمه القرار .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس�����نة  ۱۰۳ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹۷ 

۳۱ 

بي��ع القط��ع الس��كنية المملوك��ة للدول��ة 
بموج��ب التص��اميم االساس��ية زة المف��ر

للقرى المرش�حة للتط�وير الريف�ي بب�دل 
م��ن احك��ام الق��انون  للفالح��ين اس��تثناءاً 

وك���ذلك القط���ع  ۱۹۸٦لس���نة  ۳۲رق���م 
المش��يدة ب��دور س��كن فيه��ا قب��ل اع��داد 

 التصميم لها

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٥۰ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹۷ 
(ص��������درت لتس��������هيل تنفي��������ذه 

  ۱۹۹۸لسنة  ۳التعليمات رقم 

۳۲ 

تك�����ون ب�����دالت االراض�����ي الزراعي�����ة 
الس��كنية للمش��مولين بالتملي��ك ب��ال ب��دل 
او بب����دل رم����زي بموحج����ب ق����رارات 
مجل���س قي���ادة الث���ورة ( المنح����ل ) او 
توجيه���ات دي���وان الرئاس���ة بم���ا يع���ادل 

 نصف اسعار التمليك المحددة مركزياً.

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱۲۱ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹۷ 

۳۳ 

% م�ن ۲خدم�ة بنس�بة لر ااستيفاء اجو
بدالت البيع وايج�ار االم�وال المش�مولة 

 ۱۹۸٦لس�������نة  ۳۲بالق�������انون رق�������م 
تس����تقطع منه����ا المص����اريف وي����وزع 
المتبق���ي عل���ى م���وظفي ال���دائرة الت���ي 
 تتولى البيع وااليجار والمساندين لها .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٦۳ المنح�����ل ) رق�����م(

(ص����درت اس�����تناداً ل�����ه  ۱۹۹۸
لس��نة  ۷ات المالي��ة رق��م التعليم��
۲۰۰۰( 

۳٤ 



الزام مشتري المركبة من دوائر الدولة 
والقط���اع الع���ام ع���ن طري���ق المزاي���دة 
بتس������جيلها ل������دى مديري������ة الم������رور 

) يوماً واال اتخذت ۹۰المختصة خالل (
االج��راءات الرادع��ة المنص��وص عليه��ا 

 فيه بحقه .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٦۰ المنح�����ل ) رق�����م(

۱۹۹۹ 

۳٥ 

تستثنى العراقية الغير متزوج�ة البالغ�ة 
) سنة من شرط ال�زواج ۳٥من العمر (

اذا ك����ان م����ن ب����ين الش����روط الواج����ب 
توافره��ا فيه��ا الغ��راض الحص��ول عل��ى 
عق���ار س���كني عل���ى س���بيل التملي���ك او 
االيج���ار او التخص���يص م���ن الدول���ة او 

 الجمعيات التعاونية .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�������نة  ٤۹ المنح�������ل ) رق�������م(

۲۰۰۰ 

۳٦ 

بي�ان االج��راءات الرادع�ة المتخ��ذة ض��د 
المتج������اوزين عل������ى ام������الك الدول������ة 

 التص�����اميموالبل�����ديات ض�����من ح�����دود 
االساس��ية للم��دن م��ع ازال��ة التج��اوزات 
الواقع�ة عل�ى نفق�تهم وال�زامهم بتس��ديد 
ض����عف اج����ر المث����ل والتع����ويض ع����ن 
االض���رار ومع���اقبتهم جزائي���ا وتش���كيل 

 اللجان المكلفة بذلك .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱٥٤ المنح�����ل ) رق�����م(

۲۰۰۱ 

۳۷ 

% م�����ن ص�����افي ٥تخص�����يص نس�����بة 
االي��رادات الت��ي تحققه��ا دائ��رة عق��ارات 

 الدولة توزع حوافز للعاملين فيها .
 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۲٦٥ المنح�����ل ) رق�����م(

(صدرت لتسهيل تنفي�ذه  ۲۰۰۱
 )۲۰۰۲ة لسن ۷التعليمات رقم 

۳۸ 

قيام وزارة المالية بتخصيص اراض�يها 
اليجاره��ا ال��ى المؤسس��ة البلدي��ة وف��ق 

 ۳۲) م����ن الق����انون رق����م ۲۲الم����ادة (
المع��دل الغ��راض انش��اء  ۱۹۸٦لس��نة 

ع���الوي بي���ع الفواك���ه والخض���ر وبي���ع 
المواش��ي داخ��ل وخ��ارج ح��دود البلدي��ة 
او تخوي��ل البلدي��ة ص��الحية اس��تثمارها 

% م��ن ٤۰له��ذا الغ��راض لق��اء نس��بة 
 ايجارها لخزينة الدولة .بدل 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
  ۲۰۰۲لسنة  ٦ المنحل ) رقم(

( ص�������درت لتس�������هيل تنفي�������ذه 
لس�������نة  ۲۱التعليم�������ات رق�������م 

الص������ادرة م������ن وزارة  ۲۰۰۲
 الداخلية )

۳۹ 



تملي��ك ال��دور والش��قق الس��كنية العائ��دة 
لوزارة االسكان والتعمير ال�ى ش�اغليها 
م��ن موظفيه��ا وم��وظفي دوائ��ر الدول��ة 
االخرى بالقيم السائدة من السوق وفق 

 مارسمه القرار .

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
 ۲۰۰۲لسنة  ۲ المنحل ) رقم

٤۰ 

ح��ول اخ��الء العق��ار العائ��د للدول��ة عن��د 
 تقرير بيعه

ق����رار مجل����س قي����ادة الث����ورة ( 
 ۲۰۰۲لسنة  ۸۸ المنحل ) رقم

( ص���������در لتس���������هيل تنفي���������ذه 
 ۲۰۰۳لس��نة  ۱التعليم��ات رق��م 

( 

٤۱ 

تخ���تص محكم���ة ب���داءة موق���ع العق���ار 
بالنظر في دعوى اطفاء ح�ق التص�رف 
وفق احكام ق�انون اس�تمالك بن�اءاً عل�ى 
طلب الجهات الحكومية وتقدر المحكمة 
التع��ويض نق��داً وف��ق االس��عار الس��ائدة 

 وقت اجراء الكشف الذي تجريه .
 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس�����نة  ۱۸۱ المنح�����ل ) رق�����م(

۲۰۰۲ 

٤۲ 

حكم��ة ب��داءة موق��ع العق��ار اختص��اص م
ي دع��وى طل��ب تثبي��ت حق��وق ب��النظر ف��

ى االراضي الموقوف�ة نتستثالمغارسة و
وقف�����اً ص�����حيحاً م�����ن احك�����ام تثبي�����ت 

اي ادع����اء  ال يقب����لالمغارس����ة حي����ث 
 بتثبيت هذه الحقوق فيها .

 

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱۸۲ المنح�����ل ) رق�����م(

۲۰۰۲ 

٤۳ 

تق��وم وزارة ال��ري بالطل��ب ال��ى محكم��ة 
بداءة موقع العق�ار باس�تمالك االراض�ي 

المش����مول  المش����روعالداخل����ة ض����من 
 ۱۳۸بقانون تنفيذ مش�اريع ال�ري رق�م 

وف���ق ق��انون االس���تمالك  ۱۹۷۱لس��نة 
وذلك لقاء تعويض نق�دي تت�ولى وزارة 

 الري تسديدة .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�����نة  ۱۸۳ المنح�����ل ) رق�����م(

۲۰۰۲ 

٤٤ 



ي�����تم اس�����تمالك االراض�����ي الزراعي�����ة 
والبساتين او اطفاء حق التصرف فيه�ا 
بن����اءاً عل����ى طل����ب الجه����ة الحكومي����ة 
المعني��ة وذل��ك لق��اء تع��ويض نق��دي وال 
يج�����وز ان يك�����ون التع�����ويض عين�����اً ، 
وتت���ولى محكم���ة ب���داءة موق���ع العق���ار 
النظ���ر ف���ي طل���ب االس���تمالك وتق���دير 

 التعويض وقت اجراء الكشف .

 س قي�����ادة الث�����ورة ق�����رار مجل�����
لس�����نة  ۱۸٤ المنح�����ل ) رق�����م(

۲۰۰۲  

٤٥ 

مص��ادرة ام��وال رم��وز الس��لطة البائ��دة 
وم���نهم ص���دام حس���ين وعائلت���ه حت���ى 
الدرج����ة الثاني����ة وم����ن ي����ورث اف����راد 
عائلته وكذلك المح�افظين وق�ادة الف�رق 
العس����كرية وق�����ادة االجه�����زة القمعي�����ة 
بدرج���ة ( عمي���د او م���دير ) فم���ا ف���وق 

م���وال بطريق���ة وم���ن يثب���ت امتالك���ه لال
 غير شرعية .

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة 
لس�������نة  ۷٦ المنح�������ل ) رق�������م(

۲۰۰۳ 

٤٦ 

حول حج�ز ام�وال ازالم النظ�ام الس�ابق 
وزوج��������اتهم واوالده��������م واق��������اربهم 
ووكالئه�����م وايق�����اف العم�����ل ب�����القرار 

المع��دل بالنس��بة  ۱۹۷۷لس��نة  ۱۱۹۸
لل��دعاوى المقام��ة او الت��ي س��تقام عل��ى 

 المشمولين به .

ل�����س قي�����ادة الث�����ورة  ق�����رار مج
لس�������نة  ۸۸ المنح�������ل ) رق�������م(

۲۰۰۳ 

٤۷ 

ازال����ة التميي����ز ب����ين الم����واطنين ف����ي 
الحص��ول عل��ى االراض��ي الس��كنية م��ن 
الدولة وفي حق التمليك والغاء قرارات 
مجل����س قي����ادة الث����ور المنح����ل وكت����ب 
ديوان الرئاسة ( المنح�ل ) او اي ن�ص 
تشريعي او اوامر او توجيه يقرر حالة 

 لمواطنين بهذا الصدد .التمييز بين ا

ق�����رار مجل�����س قي�����ادة الث�����ورة  
لس�������نة  ۱۲ المنح�������ل ) رق�������م(

۲۰۰٤ 

٤۸ 

 


