
  قانون تنظيم محالت السكن داخل العراق
   وتعديالته١٩٧٨ لسنة ٩٥ رقم 

  
  ٧١٢قرار رقم 

ين من الدستور المؤقت           ) أ(الى احكام الفقرة     إستنادًا ة واالربع من المادة الثاني
ورة  ادة الث رر مجلس قي ل(ق دة) المنح سته المنعق اريخ  بجل  ١٩٧٨/ ٥/ ٢٧بت

  : اصدار القانون االتي
  ١٩٧٨لسنة ) ٩٥(رقم 

   قانون 
  ١تنظيم محالت السكن داخل العراق

  :المادة االولى
  :يراد بالتعابير التالية، ألغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها

  وزير الداخلية -الوزير -١
 .. سنًادالزوجة، او اآبر االوالالزوج وعند وفاته  -رب االسرة -٢
 . عشرة من العمرالعراقي الساآن في العراق الذي اتم الثامنة-المكلف -٣
 .المحل الذي يسكنه المكلف -محل السكن -٤
 . في محل السكن مدة تزيد على ثالثين يوماىالسكن –ن الدائم لسكا -٥
ارئ -٦ سكن الط سكن - ال ا   ىال ين يوم ى ثالث د عل دة ال تزي سكن م ل ال ي مح  ف

 .آالزيارات والتنقالت المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم
س -٧ تمارة ال رته - كناس راد اس المكلف واف ة ب ات الخاص تمارة المعلوم  اس

 .الساآنين معه بصفة دائمة ويقر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها
سكن   -٨ ل ال ر مح تمارة تغيي رر   –اس ف ويق كن المكل ل س ر مح تمارة تغيي  اس

 .الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها 
ولى       المكتب التابع لمر   –مكتب المعلومات    -٩ آز شرطة محل سكن المكلف ويت

س  تمارات ال سيق اس ظ وتن كن   كحف ل س ر مح ير تغيي ه وتأش ة لدي ن المودع
د وفق                    سكن الجدي ز شرطة محل ال المكلف واشعار مكتب المعلومات بمرآ

 .احكام هذا القانون
  :المادة الثانية

  .يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون -١
ات        رب االسرة مسؤول عن امالء است      -٢ ع البيان مارة السكن وعليه تدوين جمي

ززة             ه مع ساآنين مع والمعلومات المدرجة فيها المتعلقة به وبأفراد اسرته ال
دمها رب              هبتوقيع  خالل المدة التي يحددها الوزير وتعتبر االستمارة التي يق

 .االسرة اشعارا بتقديمها من قبل آل فرد منهم

                                                 

 ١

ليصبح قانون محالت السكن ) واالقامة( وعدل عنوان القانون بعد حدف عبارة ٥/٦/١٩٧٨ في ٢٦٥٧نشر القانون في الوقائع العراقية العدد  ١
بموجب قرار مجلس مجلس قيادة / اوقف العمل به لمدة عام واحدثم . قانون التعديل االول/ ١٩٨١ لسنة ٣٠داخل العراق بموجب القانون رقم 

ونفذ القانون في محافظتي نينوى والتأميم بموجب بيان صادر عن وزير الداخلية المنشور في . ٢٩/٧/١٩٩١ في ٢٥٨ المرقم )المنحل(الثورة
 .٢/٩/١٩٩٣في ٣٤٧٦الوقائع العراقية العدد 



ان     -٣ ذا الق راض ه رة ألغ م رب االس ر بحك رده   يعتب سكن بمف ف ي ل مكل ون آ
 .من هذه المادة) ٢(ويكون مسؤوال عن تنفيذ ما ورد بالبند 

٤-  
ى   - أ ل عل راض الدر   آ راق ألغ ادر الع ف يغ ب    مكل ار مكت ل اخب ة او العم اس

ستثنى من        بيان الجهة ال  ت المختص بذلك و   المعلوما تي يروم السفر اليها وت
شا ة والم سياحة والمعالج ادرة ألغراض ال االت المغ ك ح ود ذل ي الوف رآة ف

  ..الرسمية وااليفادات والدورات التدريبية وما شابه ذلك
رة               - ب ين في الفق ار المب د      ) أ(يكون رب االسرة مسؤوال عن االخب ذا البن من ه

 .اذا آان الشخص المغادر قاصرا
راق -ـج ى الع ود ال ي يع ل عراق ى آ الء اس  عل ه ام سبق ل م ي سكن  ول تمارة ال

ا  ب المعلوم ة مكت لمراجع ي مح كن   ت ف تمارة س ى اس مه ال افة اس كنه ألض  س
ي         مه ف كن بأس تمارة س الء اس ا، او ام كناه معه د س رة عن كناه  االس ة س حال

ا من ت                ين يوم ك خالل ثالث راق     ابصورة مستقلة عن اسرته وذل ه الع ريخ دخول
ة                      ذه المراجع ذا الشخص قاصرا فيكون رب االسرة مسؤوال عن ه واذا آان ه

  .٢االسرةألضافة اسمه الى استمارة سكن 
  :المادة الثالثة

ات،              ال يجوز تداول البيانات المدونة في استمارات السكن خارج مكاتب المعلوم
  .٣اال وفق تعليمات يصدرها الوزير

  :المادة الرابعة
يحدد الوزير تاريخ بدء تنفيذ القانون، ببيان ينشر في الجريدة الرسمية لكل             -١

  .طيطمنطقة، بالتنسيق مع وزير الدفاع ووزير التخ
ش -٢ داد   كت ولى اع يط، تت دفاع والتخط ة وال ا وزارات الداخلي ل فيه ة تمث ل هيئ

ات الالزم   تمارات والتعليم ا    االس ب المعلوم ي مكات ل ف لوب العم ت، ة واس
 . الوزيرىوترفع توصياتها ال

  :المادة الخامسة 
راد اسرته او                       ردة او مع اف دائم بصورة منف اذا آان غير المكلف محل سكنه ال

ا     بعضهم فعل  ر      يه مراجعة مكتب المعلوم  ت في محل سكنه ألمالء استمارة تغيي
ت في محل السكن الجديد ألمالء استمارة         محل السكن ومراجعة مكتب المعلوما    

  .السكن خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما
  :المادة السادسة

سك  -١ شقق ال دق وال ادارة الفن ائمين ب ى الق الء  عل ن ام د م سؤولية التأآ نية م
س ب        اآنينال ى مكت ال ال ديمها فع سكن وتق تمارة ال ة اس صفة دائم ديهم ب  ل

اء       كريخ الس  االمعلومات المختص خالل ثالثين يوما من ت         ة انته ن وفي حال
يهم اشعار مكتب المعلومات المختص                   ة هؤالء فعل هذه المدة وعدم مراجع

  .بذلك

                                                 
 .قانون التعديل االول/ ١٩٨١ لسنة ٣٠لهما نصان اخران بموجب القانون رقم الغيت المادة االولى والثانية وحل مح ٢

 ٢

 .قانون التعديل االول/ ١٩٨١ لسنة ٣٠بموجب القانون رقم ) او االقامة(اصبحت المادة الثالثة بهذا الشكل بعد حذف عبارة  ٣



ا                 -٢ ات والمعلوم ديم البيان سكنية تق شقق ال ادق وال ادارة الفن ائمين ب ت على الق
ا الجه  ي تطلبه يل الت ا للتفاص ة وفق سبة اليومي صة بالن ة المخت ات االمني

 .نين لديهم بصفة سكن طارئللساآ
٤ملغاة: المادة السابعة

  :المادة الثامنة
ايكون رب االسرة مسؤوال عن تب -١ غ مكتب المعلوم زواج لي ائع ال ت عن وق

ا بموجب   ريخ وقوعه  ايوما من ت  ) ٩٠(والوالدة والطالق والوفاة خالل مدة      
  .٥استمارة يملؤها لهذا الغرض

غ          -٢ ن تبلي سؤولين ع سكرية م ة الع انون الخدم ام ق عون ألحك ون الخاض يك
واق ة م ي منطق ات ف ب المعلوم ى مكت ذا  عهم، ال ام ه ق احك كناهم، وف  س

 .القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه
  :المادة التاسعة

  : يعاقب،االخرىمع عدم االخالل بالعقوبات التي تفرضها القوانين  -١
ار او          - أ ة دين ى مائ د عل ار وال تزي سين دين ن خم ل ع ة ال تق بغرام

ين    ى ثالث د عل ا وال تزي سة عشر يوم ل عن خم دة ال تق الحبس م
ديم االستمارات او  دون عذر مشروع عن تق أخر ب ل من ت ا آ يوم

ال   انون خ ذا الق ي ه ا ف صوص عليه ات المن ام لالمعلوم شرة اي  ع
ة     ن مائ ل ع ة ال تق ار او     وبغرام ائتي دين ى م د عل ار وال تزي دين

ى ستة اشهر اذا                د عل ا وال تزي ين يوم بالحبس مدة ال تقل عن ثالث
ه            ذي يعين شرطة ال ام ويخول ضابط ال تجاوز مدة التأخير عشرة اي
رة            ذه الفق ا في ه . الوزير صالحية فرض الغرامة المنصوص عليه

رار ا لو ن بق ة الطع ه بالغرام وم علي دىلمحك م ل نح قاضي ا لحك لج
ا من ت      نيمدة ثالث خالل   رار  ا يوم تصديق  ولقاضي الجنح     . ريخ الق

  .٦ او تخفيض العقوبةؤهالقرار او الغا
ل                  - ب ى سنة واحدة آ  بالحبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزيد عل

 .٧من قدم معلومات آاذبة بقصد التمويه
ار،  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين، وبغرامة ال تزيد على مائتي              -٢ دين

ى سرية المعلومات                 او بأحدى هاتين العقوبتين، آل موظف اخل بالمحافظة عل
انون             ذا الق ام ه ا بموجب احك ر            التي حصل عليه شائها في غي ى اف دم عل ، او اق

  .المجاالت التي يسمح بها القانون
  :المادة العاشرة

  ..ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون
  :عشرةالمادة الحادية 

                                                 
قانون التعديل االول آما الغي التعديل / ١٩٨١ لسنة ٣٠ن رقم الغيت المادتان الخامسة والسادسة وحل محلهما النصان الحاليان بموجب القانو ٤

 .المذآور المادة السابعة
 .قانون التعديل االول/ ١٩٨١ لسنة ٣٠من المادة الثامنة وحل محله النص الحالي بموجب القانون رق ) ١(الغي البند  ٥
 وعدل مبلغ الغرامة الوارد في ٧/٥/١٩٨٥ في ١٠٦٣ المرقم )المنحل(ثورةمن المادة التاسعة موجب قرار قيادة ال) ١(من البند ) أ(عدلت الفقرة  ٦

 .٧/٤/١٩٩٧ في ٣٦٦٤الف دينار بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية ونشر في الوقائع العراقية العدد ) ١٠٠٠(الفقرة المذآورة الى 

 ٣

 .قانون التعديل االول/ ١٩٨١ لسنة ٣٠بموجب القانون رقم من المادة التاسعة وحل محلها النص الحالي ) ١(من البند ) ب(الغيت الفقرة  ٧



  ..نات الالزمة، لتنفيذ هذا القانوناللوزير اصدار التعليمات والبي
  :المادة الثانية عشرة

  ١/٨/١٩٧٨شر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من ني
  

  )١(ملحق رقم 
  ٤٢٦قرار رقم 

ين من الدستور المؤقت           ) أ(الى احكام الفقرة     إستنادًا ة واالربع من المادة الثاني
ورة     ادة الث س قي رر مجل ل(ق دة ) المنح سته المنعق اريخ  بجل  ١٩٨١/ ٤/ ٩بت

  :اصدار القانون االتي
  ١٩٨١لسنة ) ٣٠(رقم 

  قانون
ن تنظيم محالت السكن واالقامة داخل العراق رقم والتعديل االول لقان

  ١٩٧٨لسنة ) ٩٥(
محالت  الواردة في عنوان قانون تنظيم       ) واالقامة(تحذف عبارة   : المادة االولى 

سكن م   ال راق رق ل الع ة داخ سنة ) ٩٥( واالقام ارة ١٩٧٨ل ة( وعب ) او االقام
  .نوالواردة في المادة الثالثة من القان

  :تلغى المادة االولى من القانون ويحل محلها ما يأتي: المادة الثانية
  :االولىالمادة 

  :اض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءهايراد بالتعابير التالية، ألغر
  .وزير الداخلية -الوزير -١
 .. الزوج وعند وفاته الزوجة، او اآبر االوالد سنا-رب االسرة -٢
 ..من العمرالعراقي الساآن في العراق الذي اتم الثامنة عشرة  -المكلف -٣
 . المحل الذي يسكنه المكلف–سكن محل ال -٤
 . تزيد على ثالثين يوما في محل السكن مدةى السكن–السكن الدائم  -٥
سكن ال -٦ ارئال سكن-ط ا     ى ال ين يوم ى ثالث د عل دة ال تزي سكن م ل ال ي مح  ف

 .آالزيارات والتنقالت المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم
سكن -٧ تمارة ال رته   -اس راد اس المكلف واف ة ب ات الخاص تمارة المعلوم  اس

رد     ي ت ات الت ا والبيان وزير نموذجه رر ال ة، ويق صفة دائم ه ب ساآنين مع ال
 .فيها

سكن  ا -٨ ل ال ر مح تمارة تغيي رر    -س ف، ويق كن المكل ل س ر مح تمارة تغيي  اس
 .الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها

ولى  يالمكتب التابع لمرآز شرطة محل سكن المكلف و        –مكتب المعلومات    -٩ ت
كن     ل س ر مح ير تغيي ه وتأش ة لدي سكن المودع تمارات ال سيق اس ظ وتن حف

د وفق            المكلف واشعار مكتب المعلومات بمر        سكن الجدي ز شرطة محل ال آ
 .احكام هذا القانون

  :تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي: المادة الثالثة

 ٤

  :المادة الثانية



  .يستثنى السكن الطارئ من احكام هذا القانون  -١
ات              -٢ ع البيان رب االسرة مسؤول عن امالء استمارة السكن وعليه تدوين جمي

ززة      ة فيها المتعلقة به وبأفراد اس     رجوالمعلومات المد  ه مع ساآنين مع رته ال
دمها رب             لبتوقيعه خال   المدة التي يحددها الوزير وتعتبر االستمارة التي يق

 .منهماالسرة اشعارا بتقديمها من قبل آل فرد 
سكن       -٣ ف ي ل مكل انون آ ذا الق راض ه رة ألغ م رب االس ر بحك رده يعتب  بمف

 .من هذه المادة) ٢(لبند ويكون مسؤوال عن تنفيذ ما ورد با
ب   -أ -٤ ار مكت ل اخب ة او العم راق ألغراض الدراس ادر الع ف يغ ل مكل ى آ  عل

ستثنى من        المعلومات المختص بذلك وبيان الجهة       التي يروم السفر اليها وت
ود   ي الوف شارآة ف ة والم سياحة والمعالج ادرة ألغراض ال االت المغ ك ح ذل

 .وما شابه ذلكالرسمية وااليفادات والدورات التدريبية 
رة                 -ب ين في الفق ار المب من  ) أ(يكون رب االسرة مسؤوال عن االخب
  .البند اذا آان الشخص المغادر قاصرا هذا
ـ ه امالء استمارة -ج سبق ل م ي راق ول ى الع ود ال ل عراقي يع ى آ  عل

ة سكن مراجع ى   ال كنه ألضافة اسمه ال ي محل س ات ف ب المعلوم مكت
 معها، او امالء استمارة سكن بأسمه       استمارة سكن االسرة عند سكناه    

ك خالل                  ا    في حالة سكناه بصورة مستقلة عن اسرته وذل ين يوم ثالث
ن ت ون رب   ام شخص قاصرا فيك ذا ال ان ه راق واذا آ ه الع ريخ دخول

ة          ذه المراجع ى استمارة سكن         ضافة إلاالسرة مسؤوال عن ه  اسمه ال
  .االسرة

  :انون ويحل محلها ما يأتيتلغى المادة الخامسة من الق: المادة الرابعة
  :المادة الخامسة

ع      اذا  ردة او م صورة منف دائم ب كنه ال ل س ف مح ر المكل ان غي رته او  آ راد اس اف
ر محل                بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه ألمالء استمارة تغيي

سكن       السكن ومراجعة مكتب   سكن          المعلومات في محل ال د ألمالء استمارة ال  الجدي
  .مدة ال تزيد على ثالثين يوماخالل 

  : تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يأتي-: المادة  الخامسة
  :دة السادسةالما
الء    -١ ن ام د م سؤولية التأآ سكنية م شقق ال دق وال أدارة الفن ائمين ب ى الق عل

صفة د   ديهم ب ساآنين ل الً   ال ديمها فع سكن وتق تمارة ال ة اس ى  ائم ب ال مكت
ا لمختص خالل ثالثين يوما من       المعلومات ا  اء        ريخ  ت ة انته سكن وفي حال ال

يهم اشعار مكتب المعلومات المختص                 هذه المادة وعدم مراجعة هؤالء فعل
  .بذلك

ات والمعلومات                  -٢ ديم البيان سكنية تق شقق ال ادق وال ادارة الفن ائمين ب على الق
سب  صة بالن ة المخت ات االمني ا الجه ي تطلبه يل الت ا للتفاص ة وفق ة اليومي

 .ن طارئكللساآنين لديهم بصفة س

 ٥

  .قانونلتحذف المادة السابعة من ا: المادة السادسة



ا                ) ١(يلغى البند   : المادة السابعة  ه م انون ويحل محل ة من الق ادة الثامن من الم
  :يأتي
زواج   - أ ائع ال غ مكتب المعلومات عن وق يكون رب االسرة مسؤوال عن تبلي

ا بموجب     ايوما من ت  ) ٩٠(والوالدة والطالق والوفاة خالل مدة       ريخ وقوعه
  .استمارة يملؤها لهذا الغرض

د    ) ب(تلغى الفقرة   : المادة الثامنة  انون          ) ١(من البن ادة التاسعة من الق من الم
  :ويحل محلها ما يأتي

دم        و عن ستة اشهر   بالحبس مدة ال تقل   - ب ل من ق ى سنة واحدة آ د عل ال تزي
  .معلومات آاذبة بقصد التمويه

  .ريخ نشره في الجريدة الرسميةا ينفذ هذا القانون من ت- ةالمادة التاسع
   

  االسباب الموجبة
سنة  ١١٨حيث ان قانون اقامة االجانب رقم   ار    ١٩٧٨٨ ل  عالج موضوع االخب

ى     ه ال ره او انتقال د تغيي غ عن ه والتبلي ل اقامت د مح ي وتحدي ول االجنب عن رس
ام       منطقة او بلدة غير التي يقيم فيها، لذا ارتؤى استبع          اد اقامة االجانب من احك

م              راق رق سكن داخل الع سنة    ٩٥قانون تنظيم محالت ال ديل     ١٩٧٨ ل ة تع  وبغي
ة التي                صعوبات العملي بعض ال بعض االحكام الواردة في القانون االخير تذليال ل

  .قد تحدث عند تطبيقه
  .شرع هذا القانون

  
  

  )٢(ملحق رقم 
قانون تنظيم محالت بتعلقة الم)المنحل(موجز قرارات مجلس قيادة الثورة 

  السكن داخل العراق
ي ١٠٦٣ -١ دد  ٧/٩/١٩٨٥ ف ة الع ائع العراقي ي ٣٠٦٤ الوق  ف

 من   )١(من البند   ) أ(اعفاء المخالفون ألحكام الفقرة      (٢٣/٩/١٩٨٥
م           راق رق  ٩٥المادة التاسعة من قانون تنظيم محالت السكن داخل الع

سنة  تمارات ١٩٧٨ل ديم االس ن تق أخروا ع ذين ت ات  ال او المعلوم
ذآورة اذا        رة الم ي الفق واردة ف ام ال شرة اي دة الع الل م ة خ المطلوب

  .ريخ نفاذ هذا القرارابادروا بتقديمها خالل ثالثين يوما من ت
ي ٢٥٨ -٢ دد  ٢٩/٧/١٩٩١ ف ة الع ائع العراقي ي ٣٣٦٦ الوق  ف

رقم              (١٢/٨/١٩٩١ سكن ذي ال انون تنظيم محالت ال ايقاف العمل بق
 ).نة واحدة مدة س١٩٧٨ لسنة ٩٥

ي ١٢٧ -٣ دد  ١٤/١١/١٩٩٦ ف ة الع ائع العراقي ي ٣٦٤٥ الوق  ف
دينار عن اصدار بطاقة السكن ٢٥٠٠استيفاء مبلغ  (٢٥/١١/١٩٩٦

 ).من مكتب المعلومات
                                                 

 ٦

  ٤/٥/١٩٨١ في ٢٨٢٨قانون التعديل األول في الوقائع العراقية العدد  /١٩٨١ لسنة ٣٠نشر القانون رقم  ٨



  
  
  ١٠٦٣قرار رقم 

تنادًا رة إس ام الفق ى احك تور ) أ( ال ن الدس ين م ة واالربع ادة الثاني ن الم رر  م ق
  : ما يلي٧/٩/١٩٨٥ه المنعقدة بتاريخ  بجلست)المنحل(مجلس قيادة الثورة

رة: اوًال ام الفق الفون ألحك د ) أ(يعفى المخ ادة التاسعة من ) ١(من البن من الم
م            راق رق سنة    ٩٥قانون تنظيم محالت السكن داخل الع أخروا     ١٩٧٨ ل ذين ت  ال

واردة                 عن تقديم    ام ال دة العشرة اي ة خالل م االستمارات او المعلومات المطلوب
ا من ت            في الفقرة ا   ين يوم ذا   المذآورة اذا بادروا بتقديمها خالل ثالث اذ ه ريخ نف

  ..القرار
اً  رة  : ثاني دل الفق د   ) أ(تع ذآور    ) ١(من البن انون الم ادة التاسعة من الق من الم

  :وتقرأ على الوجه االتي
  :يعاقب، ل بالعقوبات التي تفرضها القوانين االخرىالمع عدم االخ -١
ارا وال تزيد على مائة دينار او الحبس مدة ال          بغرامة ال تقل عن خمسين دين       - أ

دون                       أخر ب ل من ت ا، آ ين يوم ى ثالث د عل تقل عن خمسة عشر يوما وال تزي
عذر مشروع عن تقديم االستمارات او المعلومات المنصوص عليها في هذا      
ى   د عل ار وال تزي ة دين ل عن مائ ة ال تق ام، وبغرام انون خالل عشرة اي الق

الح ار او ب ائتي دين تة   م ى س د عل ا وال تزي ين يوم ن ثالث ل ع دة ال تق بس م
ذي   شرطة ال ام، ويخول ضابط ال أخير عشرة اي دة الت اوزت م اشهر اذا تج
رة ذه الفق ا في ه ة المنصوص عليه وزير صالحية فرض الغرام ه ال .. يعين

دة                   لو دى قاضي الجنح خالل م م ل رار الحك لمحكوم عليه بالغرامة الطعن بق
را ريخ  اثالثين يوما من ت    اؤه او      رالق رار او الغ ، ولقاضي الجنح تصديق الق
  ..تخفيض العقوبة

  .٩ريخ نشره في الجريدة الرسميةاينفذ هذا القرار من ت: ثالثًا
  
  

  ٢٥٨١٠: رقم القرار
  هـ١٤١٢/محرم/١٨:تأريخ القرار

  م٢٩/٧/١٩٩١
  ..من المادة الثانية واالربعين من الدستور) أ( الى احكام الفقرة إستنادًا

  : ما يأتي)المنحل(مجلس قيادة الثورة قرر  
سنة   ) ٩٥( يوقف العمل بقانون تنظيم محالت السكن ذي الرقم          -: اوًال  ١٩٧٨ل

  ..مدة سنة واحدة
ة والجهات                   -ثانيًا ر الداخلي ولى وزي دة الرسمية ويت رار في الجري  ينشر هذا الق

  ..ذات العالقة تنفيذ احكامه
                                                 

  ٢٣/٩/١٩٨٥ في ٣٠٦٤في الوقائع العراقية العدد ) ١٠٦٣(نشر القرار  ٩

 ٧

  ١٢/٨/١٩٩١ في ٣٣٦٦ في الوقائع العراقية العدد) ٢٥٨(نشر القرار  ١٠



  
  

  ١٢٧١١: رقم القرار
  هـ١٤١٧/رجب /٣: تأريخ القرار

  م١٤/١١/١٩٩٦
  ..من المادة الثانية واالربعين من الدستور) أ( الى احكام الفقرة إستنادًا

  : ما يأتي)المنحل(قرر مجلس قيادة الثورة
  : تستوفى المبالغ االتية على النحو االتي-:اوًال
  .الف دينار عن آل شكوى تسجل في مرآز الشرطة) ١٠٠٠( -١
 ..اصدار شهادة عدم المحكومة الدوليةعشرة االف دينار عن ) ١٠٠٠٠( -٢
ب    )٢٥٠٠( -٣ ن مكت سكن م ة ال دار بطاق ن اص ار ع سمائة دين ان وخم الف

 ..المعلومات
دا   ) ٢٥٠٠( -٤ ن اص ار ع سمائة دين ان وخم سكن    رالف حة ال د ص ة تأيي  وثيق

 ..والعنوان الصادرة من مكتب المعلومات ومرآز الشرطة
ق     ) ٢٥٠٠( -٥ وذج التحقي ن نم ار ع سمائة دين ان وخم ائق   الف د الوث ي فق  ف

 ..والهويات والمستمسكات الرسمية والشخصية
ل   ) ٢٥٠٠٠( -٦ ن قب ق م راء التحقي ن اج ار ع ف دين شرون ال سة وع خم

 ..الشرطة لمنح اجازة محل تفكيك السيارات
ل   ) ٢٥٠٠٠( -٧ ن قب ق م راء التحقي ن اج ار ع ف دين شرون ال سة وع خم

 ..الشرطة لمنح اجازة صالون الحالقة النسائية
ل   ) ٢٥٠٠٠( -٨ ن قب ق م راء التحقي ن اج ار ع ف دين شرون ال سة وع خم

سياحية   ق ال ة والمراف اب االلكتروني ارد وااللع الة البلي نح ص شرطة لم ال
 .االخرى

الف دينار عن رسم الصورة التقريبية للجاني بواسطة الحاسوب        ) ١٠٠٠( -٩
 ..في مديرية التسجيل الجنائي

ة ل ) ١٠٠٠٠(-١٠ ل فعالي ن آ ار ع شرة االف دين دة ع رطة النج ي ش غواص
ات                 دا حاالت وفعالي النهرية التي تقدم للقطاع الخاص والمختلط واالشتراآي ع

 .انتشال الغرقى
ًا  دارها  : ثاني سبة مق الغ   %) ٤٠(تخصص ن وع المب ن مجم ة م ن المئ ون م اربع

ورة     ادة الث س قي رار مجل ب ق ستوفاة بموج ل(الم رقم )المنح ي ) ٦٣( ذي ال ف
  .مةرطة العا الى مديرية الش٧/٦/١٩٩٤

ة          :ثالثًا ة تحقيق االدل رة لمديري انون رسم الخب  يكون مبلغ الرسم المقرر بموجب ق
رقم  ة ذي ال سنة ) ١٣٥(الجنائي ل  ) ١٠٠٠٠ (١٩٧٧ل ن آ ار، ع شرة االف دين ع

ة                ة تحقيق االدل راء من مديري ر او مجموعة خب ه خبي رأي فني في آل قضية يقدم
  .الجنائية

                                                 

 ٨

  .٢٥/١١/١٩٩٦ في ٣٦٤٥في الوقائع العراقية العدد ) ١٢٧(نشر القرار  ١١



ًا راد: رابع ع االي صص جمي ود تخ ي البن ا ف صوص عليه ًا(و) اوًال(ات المن ) ثاني
  -: الى مديرية الشرطة العامة، وتوزع وفق النسب االتية، من هذا القرار)ثالثًا(و

  .عشرون من المئة لشراء وصيانة االليات%) ٢٠( -١
شرطة               %) ٢٠( -٢ ة ال سبي مديري ة مخصصات اضافية لمنت عشرون من المئ

 . الداخلية لهذا الغرضالعامة تمنح وفق تعليمات يصدرها وزير
يانة        %) ٥( -٣ بات وص راء الحاس ات وش راض العملي ة ألغ ن المئ سة م خم

 .االجهزة والقرطاسية وادامة المباني
ر            %) ٥( -٤ خمسة من المئة توزع على المتميزين وفق تعليمات يصدرها وزي

 .الداخلية بالتشاور مع مدير الشرطة العام
ة حواف     %) ٥٠( -٥ شجيعية وفق ت     خمسون من المئ ر   عليمات يصدره   ز ت ا وزي

ى   رض عل ذا الغ ة له سقط       أنالداخلي ارج م ل خ ن يعم ضلية لم ى االف تعط
 .جهد الخاصرأسه، او في الوحدات ذات ال

  .ريخ نشره في الجريدة الرسميةاينفذ هذا القرار من ت: خامسًا
  
  

  )٣(ملحق رقم 
  تعليمات وزارة الداخلية

  ١٩٨١لسنة ) ١(رقم 
  قتنظيم محالت السكن في العرا

تنادًا ن   إس شرة م ة ع ادة الحادي ام الم ا بموجب احك ة لن صالحية المخول ى ال  ال
رقم    راق الم ي الع سكن ف الت ال يم مح انون تنظ سنة ٩٥ق دل ١٩٧٨ ل  المع

  :وتسهيال لتنفيذ احكام القانون المذآور اصدرنا التعليمات االتية
م       محل السكن المحل الذي يسكنه المكلف العرا       -اوًال -:المادة االولى  ذي ات قي ال

شر      ز ال ا   طالثامنة عشرة من العمر، ضمن الحدود الجغرافية لمرآ ة التي تقرره
  .مديرية الشرطة العامة

راد        -استمارة السكن -ثانيًا  هي استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف العراقي واف
ه    ات الخاصة ب ات والمعلوم ضمن البيان ة تت صفة دائم ه ب ساآنين مع رته ال اس

م       وبأفراد اسرته     سخة        ) ١(وفق النموذج رق نظم بن ذه التعليمات وت الملحق به
  .واحدة
ًا سكن   -ثالث ل ال ر مح تمارة تغيي ف     -اس كن المكل ل س ر مح تمارة تغيي ي اس  ه

راد اسرته              العراقي تتضمن البيانات والمعلومات الخاصة بتغيير محل سكنه واف
  .الملحق بهذه التعليمات وتنظم بنسختين) ٢(وفق النموذج رقم 

ًاراب ف      -ع ه المكل ذي يمارس ل ال ات العم ذه التعليم راض ه ة ألغ صد بالمهن  يق
  .العراقي بصورة فعلية

 ٩

سًا ة : خام دون آلم سكري(ت يش ) ع سبي الج سبة لمنت ة بالن ر الرتب دون ذآ
وات الح ارة دوق شرطة(ود وعب ال ال ن  ) رج وى االم راد ق د اف سبة ألح بالن

  .خاصةرة ال، في حقل المهنة المدون في االستماالداخلي



ا       ) اشتراآي(يدون في حقل القطاع آلمة      : سادسًا اذا آان المكلف العراقي موظف
ة     دون آلم ة وت ة المختلف ق الدول ي مراف امال ف اص(او ع ف  ) خ ان المكل اذا آ

ة             ) مختلط (العراقي يمارس عمال يدخل ضمن اعمال القطاع الخاص وتدون آلم
اع  ذا القط ي ه ارس عمال ف ي يم ان المكلف العراق ة اذا آ دون آلم ) اخرى( وت

  .بالنسبة للمجاالت التي ال تدخل ضمن هذه القطاعات
ين  ) ٢و١(تدون جميع البيانات والمعلومات الواردة في النموذج         : سابعًا الملحق

  .بهذه التعليمات او اية استمارات اخرى بالحبر االزرق
سميك        : ثامنًا ورق ال ارتون (تكون االستمارة من ال ة الش     ) الك رطة وتحدد مديري

  .العامة حجمها وفقا لمقتضيات العمل والحفظ في مكاتب المعلومات
ى                تت -٢-المادة   سكن عل ع استمارات ال أمين توزي ة ت ولى مديرية الشرطة العام

المكلفين العراقيين في المناطق التي يتقرر شمولها بأحكام قانون تنظيم محالت            
ا واستعادتها    السكن في العراق واستعادتها منهم على ان يحدد اسلوب             توزيعه

ة   صدرها المديري ات ت ا لتوجيه صة وفق ات المخت ب المعلوم ى مكات داعها ال واي
  .المذآورة بالتعاون مع الجهاز المرآزي لالحصاء لوضع الخطة الالزمة لذلك

ادة سكن  -٣-الم راق ال ي الع سكن ف يم محالت ال انون تنظ ام ق ن احك ستثنى م  ي
ا             الطارئ الذي يقصد به السكنى في محل ا          ين يوم ى ثالث د عل دة ال تزي سكن م ل

آالزيارات والتنقالت المختلفة في العطل الرسمية واالعياد والمعالجة والسياحة         
  .ومباشرة أي عمل خاص بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم

ادق          -اوًال -٤-المادة   سكن في الفن ذي ي دائم المكلف العراقي ال سكن ال  يشمل ال
  .عدة لاليجار اذا زادت مدة السكن على ثالثين يوماوالشقق السكنية الم

د                   -ثانيًا ذآورة في البن اني الم سكن احدى المب ل مكلف ي ذه    ) اوًال( على آ من ه
ة محل سكنه خالل         –المادة بقصد السكن الدائم       مراجعة مكتب معلومات منطق

ن ت   ا م ين يوم ي    اثالث ة مكتب سكن ومراجع تمارة ال الء اس سكن ألم ريخ ال
ت في محل سكناه القديم والجديد عند تغيير محل سكنه حسب مقتضى            المعلوما
  .الحال
ًا ائمين ب-ثالث ى الق د إ عل ي البن ذآورة ف اني الم ادة ) اوًال(دارة المب ذه الم من ه

استمارة السكن مسؤولية التأآد من امالء المكلفين الساآنين لديهم بصفة دائمة   
ا من ت          وتقديمه فعال الى مكتب المعلومات المختص خال        ين يوم دة ثالث ريخ ال م

ديهم اشعار مكتب                السكن وفي حالة انتهاء هذه المدة وعدم مراجعة الساآنين ل
  .المعلومات من قبلهم مباشرة

دارة الفنادق والشقق السكنية تقديم البيانات والمعلومات       إالقائمين ب  على   -رابعًا
ساآنين     اليومية وفقا للتفاصيل التي تطلبها الجهات االمنية المخت        سبة لل صة بالن

  .لديهم مدة ال تزيد على ثالثين يوما

 ١٠

 يتولى العمل في مكتب المعلومات مفوض شرطة ويعاونه احد           -اوًال -٥-المادة  
قل ويرتبط المكتب االمرتبات الشرطة ممن يحمل شهادة الدراسة المتوسطة في  

  .اداريا بضابط المرآز المختص



سكن عن      مكتب المعلومات مسؤول عن حف   -ثانيًا رز استمارات ال ظ وتنسيق وف
ة               ا مديري استمارات تغيير محل السكن المودعة اليه في خزانات موحدة تجهزه

  .الشرطة العامة لهذا الغرض
ل المكتب ع                   -ثالثًا سلة من قب ام متسل سكن بأرق ع استمارات ال رقم جمي ى ان    ت ل

م ر   تمارة واس ل اس م آ دون رق ده    ي اص تع جل خ ي س ف ف رة او المكل ب االس
دى               ة الممسوآة ل مديرية الشرطة العامة لكل مكتب على غرار السجالت الحديث

  .)ارقام استمارات السكن(مديرية السفر ويسمى بسجل 
رده،         -رابعًا ه استمارة سكن بمف  يؤمن المكتب تزويده آل رب اسرة او مكلف ل

م    وذج رق ق النم ة وف ة خاص م   ) ٣(ببطاق ضمن اس ات تت ذه التعليم ق به الملح
ب  تفادة    المكت رض االس كنه لغ تمارة س م اس ف ورق رة او المكل م رب االس واس

  .منها في الداللة على استمارته عند المراجعة
ادة  سكن     -٦-الم تمارتي ال ي اس ة ف ات المدون ات والمعلوم ع البيان ر جمي  تعتب

د          وز تزوي شاؤها ويج ع اف ي يمن سرية الت ور ال ن االم سكن م ل ال ر مح وتغيي
ة ومكاتب المعلومات االخرى بأية بيانات او معلومات  الجهات العسكرية واالمني 

  .بشأنها عند طلبها ذلك تحريريًا
 تخصص استمارة واحدة لكل اسرة وان سكنت باالشتراك مع             -اوًال -٧-المادة  

  .اسر اخرى في مبنى واحد
سكن فتضاف          اذا زاد  -ثانيًا  عدد افراد االسرة على العدد المدون في استمارة ال

  . ملحقة بها وتمنح نفس الرقماستمارة اخرى
ن بمفرده بحكم االسرة الواحدة وتعد له استمارة سكن آ يعتبر المكلف السا-ثالثًا

ى وجه االستقالل او با                   ان محل سكنه عل ه سواء آ شتراك مع اسر      إلخاصة ب
  .اخرى

ادة  م - ٨-الم وذج رق ا، بموجب النم ب تحريري ات ان يطل ب المعلوم ) ٤ ( لمكت
ذه التع  ق به ات      الملح ات والمعلوم تكمال البيان ي اس ف العراق ن المكل ات م ليم

ى النموذج        ا عل ة الطلب تحريري الواردة في استمارة السكن وعلى المكلف اجاب
  .صيا بشأن ذلكخذاته او مراجعة المكتب ش

ادة  غ -اوًال -٩-الم ات عن   يبل ب المعلوم ي مكت ف العراق ات المكل زواج واقع ال
اة خال  والدة والوف ن ت والطالق وال ا م سعين يوم دة ت ى ال م ا وعل ريخ وقوعه

سكن      تمارة ال ى اس ديل عل راء التع د واج سكن الجدي تمارة ال داد اس ب اع المكت
  .القديمة او اعداد استمارة تغيير محل السكن وفق ما تقتضيه آل حالة

رة            يتولى مكتب المعلومات تأ     -ثانيًا ذآورة في الفق ات الم من  ) اوًال(شير الواقع
ال الزوجة لالسرة او            درج البيانات هذه المادة و    الالزمة فيما يتعلق بتاريخ انتق

ترآها لها وتسجيل المولود وتدوين تاريخ الوفاة في االستمارة الخاصة حسب               
  .مقتضى الحال

 ١١

ادة  ل -اوًال -١٠-الم ره مح عاره بتغيي د اش ات عن ب المعلوم ى مكت كن  عل س
سخة     االسرة بكاملها تبليغ مكتب معلومات محل السكن ال        ذلك بموجب الن د ب جدي



م         سكن نموذج       ) ٢(الثانية من االستمارة نموذج رق م استمارة ال دوين رق د ت بع
  .عليها) ١(رقم 
ى         يحتفظ مكتب المعلومات الذي انتقلت االسرة      -ثانيًا سخة االول ه بالن  من منطقت

م             ) ٢ (نموذج رقم من ال  ات    ) ١(مع استمارة سكن االسرة نموذج رق في خزان
ر محل             خاصة باالسر   االسرة   سكن ة المنتقلة من منطقته آما يتولى تأشير تغيي

ذه التعليمات   ) ٥(من المادة ) ثالثًا(في السجل المختص المذآور في البند        من ه
  .)١(قم روتأشير ذلك في الحقل الخاص في االستمارة االصلية 

ى في موضع            توضع استمارة سكن االس    -ثالثًا رة الجديدة التي سكنت ذات المبن
م    ى اخر   ) ٣(و) ٢(و) ١(استمارة االسرة القديمة وبذات الرقم بعد اضافة رق ال

رة لتوضيح    ال االس دد انتق ا تع ل ازاءه آلم ط مائ د خ ك بع ي  ذل ر الت دد االس  ع
رة         ن االس ا م ين امالئه ضاء لح تمارة بي ذه االس ى ه ى وتبق غلت ذات المبن ش

  .الجديدة
راد        تغيير م تب المعلومات عند اشعاره ب     على مك  -١١-المادة   حل سكن بعض اف

) ٢( اسرة المكلف العراقي اعداد استمارة تغيير محل سكن المكلف نموذج رقم      
سخة الثاني              سكن وارسال الن ة من االستمارة     بالنسبة لمن شملهم تغيير محل ال

ا ب المعلوم ى مكت ن  ال ير م ذلك تأش د وآ تمارة  ت الجدي ي اس ال ف ملهم االنتق ش
  .م آل منهمازاء اس)١(السكن نموذج رقم 

د استالمه االشعار                 -١٢-المادة   د عن سكن الجدي  على مكتب المعلومات محل ال
بتغيير محل سكن اسرة المكلف بكاملها او بعضها اعداد استمارة السكن نموذج  

ال في استمارة االسرة             ) ١(رقم   او تعديل او اضافة او تأشير من شملهم االنتق
د ان    دالموجو  ين من شملهم     ة في مكتب المعلومات الجدي ة ب اك عالق  آانت هن

  .االنتقال وتلك االسرة
ادة  رة    -١٣-الم كن االس ل س ر مح عاره  بتغيي د اش ات عن ب المعلوم ى مكت  عل

ى من    رده ال ا او المكلف بمف يم      بكامله انون تنظ ام ق رر شمولها بأحك م يتق ة ل طق
ر محالت السكن في العراق اعداد االستمارات الالزمة لتغيير محل السكن وتأشي          

ادتين    ام الم وء احك ي ض تص ف سجل المخ ي ال ك ف ذه ) ١١، ١٠(ذل ن ه م
تمارة   ن اس د م سكن الجدي ات محل ال ب معلوم سخ مكت اظ بن ات واالحتف التعليم

م  وذج رق ور ) ٢(النم ذلك ف د ب دا ألشعار المكتب الجدي ة خاصة تمهي ي خزان ف
  .استخدامه

لتنظيم اعمال مكاتب     لمدير الشرطة العام اصدار الوصايا المقتضية        -١٤المادة  
  .المعلومات ولتسهيل تنفيذ هذه التعليمات

  .١٢ريخ نشرها في الجريدة الرسميةا تنفذ هذه التعليمات من ت-١٥-المادة 
  
  

  وزيرالداخلية 
  

                                                 

 ١٢

 ونشرت في الوقائع ١٩٨٧ لسنة ٣وحلت محلها استمارة جديدة بموجب تعليمات وزارة الداخلية رقم ) ١(الغيت استمارة السكن نموذج رقم  ١٢
 ٢٢/٦/١٩٨٧ في ٣١٥٥العراقية العدد 
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  ١٩٨٧ لسنة ٣عدد 
  تنظيم محالت السكن داخل العراق

انون          لينا ب  للصالحية المخولة إ   إستنادًا موجب احكام المادة الحادية عشرة من ق
  .١٩٧٨لسنة ) ٩٥(تنظيم محالت السكن داخل العراق رقم 

  :اصدرنا التعليمات االتية

 ١٥

لسنة ) ١( الملحقة بالتعليمات رقم     )١(لسكن رقم    تلغى استمارة ا   -المادة االولى 
  الملحقة بهذه التعليمات) ١( ويعمل باالستمارة رقم ١٩٨١



  .١٣دة الرسميةيريخ نشرها في الجرا تنفذ هذه التعليمات من ت-المادة الثانية
  

  وزير الداخلية
  
  
  
  

  
  
  
  

  )٤(ملحق رقم 
  بيانات وقرارات وزارة الداخلية

دد       ١٩٩٣ لسنة   ١رقم   -١ ة الع ان   (٢/٩/١٩٩٣ في    ٣٤٧٦ الوقائع العراقي بي
  ).بدء تنفيذ قانون محالت السكن على محافظتي نينوى والتأميم

رة      قرار وزير الد   -٢ ا في الفق ة المنصوص عليه ) ١(اخلية بتعديل مبلغ الغرام
م               راق رق سكن داخل الع انون تنظيم محالت ال  ٩٥من المادة التاسعة من ق

شر  ) ١٠٠-٥٠(الف دينار بدال من     ) ١٠٠٠( بجعلها   ١٩٧٨لسنة   دينار ون
 .٧/٤/١٩٩٧ في ٣٦٦٤القرار في الوقائع العراقية العدد 

  
  
 

                                                 

 ١٦

  .٢٢/٦/١٩٨٧ في ٣١٥٥ في الوقائع العراقية العدد ١٩٨٧ لسنة ٣زارة الداخلية رقم نشرت تعليمات و ١٣



 )١(رقم 
انون       ) ١(بموجب الفقرة    حية المخولة لنا   للصال إستنادًا من المادة الرابعة من ق

 .. المعدل١٩٧٨ لسنة ٩٥تنظيم محالت السكن في العراق رقم 
أميم      وى والت افظتي نين ى مح سكن عل الت ال يم مح انون تنظ ذ ق دء تنفي رر ب تق

  ..١٤ريخ صدور هذا البيانااعتبارا من ت
  وزير الداخلية

  
  قرار

رار    ) ٣(من المادة   ) ١(ة المخولة لنا بموجب الفقرة       الى الصالحي  إستنادًا من ق
ورة   ادة الث س قي ل(مجل رقم ١٥)المنح ي ٢٠٦ الم صول ٢٢/١١/١٩٩٤ ف  وح

رة            ) ١(موافقة وزير المالية على تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفق
م               راق رق سنة   ٩٥من المادة التاسعة من قانون تنظيم محالت السكن داخل الع  ل

  دينار) ١٠٠-٥٠(الف دينار بدال من ) ١٠٠٠(بجعلها  ١٩٧٨
  

  وزير الداخلية
  

                                                 
 .٢٠/٩/١٩٩٣ في ٣٤٧٦ في الوقائع العراقية العدد ١٩٩٣لسنة ) ١(نشر البيان رقم  ١٤

 ١٧

 .٧/٤/١٩٩٧ في ٣٦٦٤نشر قرار وزير الداخلية في الوقائع العراقية العدد  ١٥


