
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محتويات                                      
  العدد                                   
                          ٤٤٢٢  

  
٤٤      

 

 .  )٢٠٠٢ لسنة ٢١٣ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء (٢٠١٦لسنة ) ٣٣(قانون رقم  •

 ) .٢٠٠٠ لسنة ٨٠ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء (٢٠١٦لسنة ) ٣٤(قانون رقم  •

  .٢٠١٦لسنة ) ١(تعليمات تنفيذ قانون العفو العام رقم  •

 . ٢٠١٦لسنة ) ٢٧( لتعليمات تنفيذ قانون العفو العام رقم األولالتعديل  •

 .بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية  •

 .خصصة بالنظر بقضايا االستثمار بيان تشكيل محكمة بداءة مت •

وتسمية ، لثانية المشكلة في وزارة الماليةبيان بتسمية السيد سامي كاطع عالوي رئيساً للجنة االستئنافية ا •

 .  للجنةاًًالسيد محمد عبد الرحمن طه رئيساً احتياط

 .بيان تأسيس الشركة العامة للمنتوجات الغذائية  •

 .ي للتقييس والسيطرة النوعية  عن الجهاز المركزة صادراتبيان •
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              ا����س                                  
  

               

  الموضوع الرقم
 

 الصفحة

   

   قوانيـن

 

  
  

 

٣٣  
 

    ٢٠٠٢ لسنة )٢١٣( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء  
   

١ 

 

  ٢     ٢٠٠٠ لسنة )٨٠( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء   ٣٤

 
  

  تعليمـات 
 

 ٣ ٢٥/٨/٢٠١٦الصادر بتاريخ تعليمات تنفيذ قانون العفو العام  ١

  ٨     ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(ام رقم التعديل االول لتعليمات تنفيذ قانون العفو الع  ٢

   

 ـات بيـان
 

 ١٢  رئاسة ديوان رئاسة الجمهوريةعنصادر  بيان تصحيح _

 ١٣  تشكيل محكمة بداءة متخصصة بالنظر بقضايا االستثمار ٨٢

تسمية السيد سامي كاطع عالوي رئيساً للجنة االستئنافية الثانية   ١٠٦

 حمد عبد الرحمن طه رئيساًالمشكلة في وزارة المالية وتسمية السيد م

   للجنة احتياطاً

١٤  

  ١٥  تأسيس الشركة العامة للمنتوجات الغذائية   _

  ١٩  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٣٨٤

  ٢٠  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٣٨٥

  ٢٠  والسيطرة النوعيةبيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس   ١٣٨٦

  ٢١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٣٨٧

  ٢١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٣٨٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  بأسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )٣٧(قرار رقم 
  

د       والبن) ٦١(من المادة ) أوال( بناء على ماأقره مجلس النواب طبقاً الحكام البند 

  .من الدستور ) ٧٣(من المادة ) ثالثاً ( 
  

   ١٠/١٠/٢٠١٦قرر رئيس الجمهورية بتاريخ   
  

  :أصدار القانون االتي 
  

  ٢٠١٦لسنة ) ٣٣(رقم 

  قانون

  ٢٠٠٢لسنة ) ٢١٣( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء

  

   .١٤/١٠/٢٠٠٢في ) ٢١٣(المرقم  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل -١-المادة 

  

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

  

  فؤاد معصوم

  رئيس الجمهورية                                                                             

  
  

  االسباب الموجبة
  

 عن اخرى واللغاء تبعية كون العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات وعدم تمييز فئة

 .شرع هذا القانون  .المستشفيات والمستوصفات التابعة لديوان الرئاسة  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  بأسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  

  )٣٨(قرار رقم 
  

) ثالثاً ( والبند ) ٦١(من المادة ) أوال( بناء على ماأقره مجلس النواب طبقاً الحكام البند 

  .من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ١٠/١٠/٢٠١٦رر رئيس الجمهورية بتاريخ   ق

  

  :أصدار القانون االتي 
  

  ٢٠١٦لسنة ) ٣٤(رقم 

  قانون

  ٢٠٠٠لسنة ) ٨٠( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم إلغاء

  

   .٢٢/٥/٢٠٠٠في ) ٨٠( يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم -١-المادة 
  

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

  

  فؤاد معصوم      

  رئيس الجمهورية                                                                           

 

  االسباب الموجبة
  

ضمنت بقانون رواتب نحت لالطباء قد النتفاء الحاجة من القرار كون المخصصات التي م

  .شرع هذا القانون  ، ٢٠٠٨ لسنة) ٢٢(موظفي الدولة رقم 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

 ٢٥/٨/٢٠١٦من قانون العفو العام الصادر بتاريخ ) ١٥(استنادا الى احكام المادة    

  : العلى التعليمات االتية تاريخ صدوره ، اصدر مجلس القضاء اوالنافذ ب

  

  ٢٠١٦لسنة  )١(رقم 

  تعليمات

  تنفيذ قانون العفو العام

  ٢٥/٨/٢٠١٦الصادر بتاريخ 

  

 تشكل ست لجان مركزية في مقر السلطة القضائية االتحادية ببيان – اوال – ١ -المادة 

يصدره رئيس مجلس القضاء االعلى وتتكون كل لجنة من قاض من 

من الصنف الثاني في االقل تتولى المهام الصنف االول وقاضيين 

من ) ١٢(و ) ثانيا / ٩(، ) ثانيا / ٧(المنصوص عليها في المواد 

  . قانون العفو العام 

من ) اوال( يجوز زيادة عدد اللجان المركزية المشار اليها في الفقرة –ثانيا  

هذه المادة حسب حجم العمل وببيان يصدره رئيس مجلس القضاء 

   . االعلى 

 يعاون اللجان المركزية عدد من الموظفين وحسب الحاجة في تأمين –ثالثا 

  . مستلزمات العمل االداري فيها 

  .  التباشر اللجان المركزية مهامها اال بحضور ممثل االدعاء العام –رابعا 

  

من هذه ) ١( المركزية المشار اليها في المادة ةن اللج تكون مهام– اوال – ٢ –المادة 

  : ليمات كاالتي التع

 النظر في االحكام الصادرة من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح -١

المكتسبة الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة باحكام قانون 

 المرسلة قضاياها من محاكم ٢٥/٨/٢٠١٦العفو العام الصادر بتاريخ 

الجنايات ومحاكم الجنح بناء على طلب من ذوي العالقة او من 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

مدة التزيد على ستة واصدار القرار المقتضي خالل  . الدعاء العاما

ويكون قرارها قابال للطعن تمييزا من المتضرر او من االدعاء . اشهر 

العام امام محكمة التمييز االتحادية في دعاوى الجنايات وامام محكمة 

االستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك خالل ثالثين يوما 

  . تاريخ التبلغ بالقرار من

جنحة يدعي فيه ان ب النظر في طلب المحكوم عليه بجناية او – أ -٢

اعترافه قد انتزع باالكراه او ان االجراءات القانونية اتخذت بحقه 

او باعتراف متهم اخر عليه ويشترط ان ) مخبر سري(بناء على 

م يكون الحكم المعترض عليه قد بني على احد االسباب المتقد

ذكرها واكتسب القطعية او الزال قيد التدقيقات التمييزية، وال 

يشمل ذلك االحكام الصادرة غيابا في الجنايات النها التكتسب 

من ) ٢٥٤ و ٢٤٧(درجة البتات اال وفقا لما ترسمه المادتين 

   . ١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

المعترض عليه من الناحيتين  تدقق اللجنة المركزية الحكم –ب 

الشكلية والموضوعية وتصدر قرارها بقبول الطلب او برفضه 

 على ادلة معتبرة وتقرر عند المستندةحسب قناعتها القضائية 

القبول اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي 

حلت محلها الجراء التحقيق القضائي والمحاكمة مجددا ويكون 

بال للطعن من المتضرر او من االدعاء العام امام محكمة قرارها قا

التمييز االتحادية في االحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامام 

في االحكام الصادرة من  محكمة االستئناف بصفتها التمييزية

  . محاكم الجنح وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار 

  . مركزية اال بعد اكتسابه الدرجة القطعية  ال ينفذ قرار اللجنة ال-جـ 

من هذه ) ١( تستمر اللجان المركزية المنصوص عليها في المادة –د 

التعليمات بقبول الطلبات لمدة سنة من اليوم التالي لصدور هذه 

  . التعليمات على ان تنهي اعمالها خالل مدة سنتين من صدورها 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

اصة بالمحتجزين والموقوفين  النظر في االوراق والدعاوى الخ– أ -٣

والمتهمين المرسلة من الجهات االمنية والعسكرية في االحوال 

  : االتية 

مضى المحتجز اكثر من ثالثة اشهر في االحتجاز ولم ا اذا –اوال 

  . يعرض على القضاء 

 اذا امضى المتهم اكثر من ثمانية عشر شهرا في التوقيف –ثانيا 

  . ق معه ولم يتم حسم اجراءات التحقي

 اذا مضت مدة تزيد على سنة من تاريخ احالة المتهم على –ثالثا 

  . المحكمة المختصة ولم تحسم دعواه 

 تبت اللجنة المركزية في االوراق وتقرر ما تراه بشأن المشمولين –ب 

 وتتمتع اللجنة ٢٥/٨/٢٠١٦بأحكام قانون العفو العام الصادر بتاريخ 

  . قيق بهذا الخصوص المركزية بصالحيات قاضي التح

  .  ال ينفذ قرار اللجنة المركزية اال بعد اكتسابه الدرجة القطعية -جـ 

  

 تشكل في مركز كل منطقة استئنافية يوجد ضمن منطقتها سجن او – اوال – ٣ –المادة 

مقر ايداع االحداث لجنة برئاسة قاض من الصنف االول وممثل من 

 وزارة العمل والشؤون وزارة العدل ومن وزارة الداخلية ومن

  . االجتماعية ال تقل درجة أي منهم عن درجة مدير عام 

من هذه المادة االستعانة بمن تراه ) اوال( للجنة المذكورة في –ثانيا 

  . لمعاونتها في اداء مهامها 

 تتولى اللجنة اعاله البت في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبة –ثالثا 

مضى طالب االستبدال ما ال يقل عن أاليداع اذا السجن او الحبس او ا

ثلث المدة المحكوم بها ، وتصدر قرارها مسببا بقبول طلب االستبدال 

او برفضه ويكون قرارها قابال للطعن امام محكمة االستئناف بصفتها 

  . التمييزية 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

 يقدم طلب االستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصالح االحداث –رابعا 

ي يقضي بها النزيل او المودع مدة العقوبة او مدة االيداع الت

وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في 

ثالثين يوما ) ٣٠(من هذه المادة خالل مدة التتجاوز ) اوال(البند 

  . من تاريخ تقديمه مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب االستبدال 
  

من هذه المادة الطلب ) اوال(نة المذكورة في البند  اذا قبلت اللج–خامسا 

ره عشرة االف دينار اتقضي بإلزام طالب االستبدال بدفع مبلغ مقد

عن كل يوم من االيام المتبقية من مدة العقوبة وتسدد دفعة واحدة 

الى محاسب اللجنة بموجب وصل و عليه فتح حساب خاص في 

ة غرامة بدلية ، مصرف حكومي يودع فيه المبلغ المسدد بصف

  . ويخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة البدلية 

  

من هذه التعليمات على النزالء ) ٣( تسري احكام المادة –سادسا 

والمودعين المحكومين وفق الجرائم المنصوص عليها في البنود 

) ٤(من المادة ) رابعا ، سابعا ، ثامنا ، حادي عشر ، ثالث عشر( 

   . ٢٥/٨/٢٠١٦ن قانون العفو العام الصادر بتاريخ م

  

 اليخل االستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير –سابعا 

  . االحترازية ، وطلبات التعويض 

  

 تتولى محاكم التحقيق ومحاكم الجنح ومحاكم الجنايات واالحداث التحقق من – ٤ –المادة 

 ، ٢٥/٨/٢٠١٦ العفو العام الصادر بتاريخ عدم شمول طالب شموله بقانون

 او بعفو خاص قبل ٢٠٠٨لسنة ) ١٩(بشموله سابقا بقانون العفو العام رقم 

  . اصدار قرارها 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

.  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية – ٥-المادة 

ما احتاج لولمجلس القضاء االعلى اصدار تعليمات تكميلية لهذه التعليمات ك

  .  االمر الى ذلك 

  

  القاضي مدحت المحمود                                        

  رئيس مجلس القضاء االعلى                                         

                                         ٢٨/٨/٢٠١٦  
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 )٨( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

 والمادة ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(من قانون العفو العام رقم ) ١٥(استنادا الى احكام المادة    

مات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام رقم تعلي ( ٢٠١٦لسنة ) ١(من التعليمات رقم ) ٥(

 :، أصدر مجلس القضاء األعلى التعليمات االتية  ) ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(

 

  تعليمات

  ٢٠١٦لسنة ) ٢(رقم 

  التعديل االول لتعليمات تنفيذ قانون العفو العام

  ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(رقم 

  

لخاصة بتنفيذ  ا٢٠١٦لسنة ) ١(من التعليمات رقم ) ٢( يعدل نص المادة -١-المادة 

  : وكما يأتي ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(قانون العفو العام رقم 

  

  :من هذه التعليمات كاالتي ) ١( تكون مهام اللجان المركزية المشار في المادة -٢-المادة 

 النظر في االحكام الصادرة من المحاكم الجزائية المختصة المكتسبة -اوال

قانون العفو العام باحكام الدرجة القطعية فيما يخص الجرائم المشمولة 

 المرسلة قضاياها من محاكم الجنايات ومحاكم ٢٥/٨/٢٠١٦الصادر بتاريخ 

الجنح بناء على طلب من ذوي العالقة او من االدعاء العام واصدار القرار 

المقتضي خالل مدة التزيد على ستة اشهر ويكون قرارها قابال للطعن تمييزا 

ة في دعاوى ام امام محكمة التمييز االتحادياالدعاء الع من المتضرر  او من

االستئناف بصفتها التمييزية في دعاوى الجنح وذلك الجنايات وامام محكمة 

  .خالل ثالثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار 

 النظر في طلب المحكوم عليه بجناية او بجنحة يدعي فيه ان اعترافه -أ–ثانيا 

ت القانونية اتخذت بحقه بناء على قد انتزع باالكراه او ان االجراءا

او باعتراف متهم اخر عليه ويشترط ان يكون ) مخبر سري ( اقوال 

قدم ذكرها واكتسب تالحكم المعترض عليه قد بنى على احد االسباب الم

القطعية او الزال قيد التدقيقات التمييزية واليشمل ذلك االحكام الصادرة 
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 )٩( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

درجة البتات اال وفقا لما ترسمه تكتسب ال غيابا في الجنايات النها 

الجزائية      من قانون اصول المحاكمات  ) ٢٥٤ و٢٤٧( المادتين 

   . ١٩٧١لسنة ) ٢٣(رقم 
  

 تدقق اللجنة المركزية الحكم المعترض عليه من الناحيتين الشكلية –ب 

والموضوعية من خالل تحقيق قضائي تجريه وتصدر قرارها بقبول 

 المستندة على ادلة معتبرة ئيةاعتها القضاالطلب او برفضه حسب قن

وتقرر عند القبول اعادة الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم او 

التي حلت محلها بغية اعادة المحاكمة مجددا ويكون قرارها قابال للطعن 

 محكمة التمييز االتحادية في اممن المتضرر او من االدعاء العام ام

الجنايات وامام محكمة االستئناف بصفتها االحكام الصادرة من محاكم 

التمييزية في االحكام الصادرة من محاكم الجنح وذلك خالل ثالثين يوما 

  . التبلغ بالقرارتاريخمن 
  

من هذه ) ١( تستمر اللجان المركزية المنصوص عليها في المادة -جـ

التعليمات بقبول الطلبات لمدة سنة من اليوم التالي لصدور التعليمات 

 على ان تنهي اعمالها خالل مدة سنتين من ٢٠١٦لسنة ) ١(رقم 

  .صدورها 

 النظر في االوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين –ثالثاً 

  :والمتهمين المرسلة من الجهات االمنية والعسكرية في االحوال االتية 

على اذا امضى المحتجز اكثر من ثالثة اشهر في االحتجاز ولم يعرض   - أ

  .القضاء 

ولم يتم حسم اذا امضى المتهم اكثر من ثمانية عشر شهرا في التوقيف   - ب

  . معه التحقيقاجراءات 

على سنة من تاريخ احالة المتهم على المحكمة   اذا مضت مدة تزيد-جـ 

 .المختصة ولم تحسم دعواه 

  

  .عية  اال بعد اكتسابه الدرجة القطالمركزية الينفذ قرار اللجنة –رابعا 
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 )١٠( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

 وتكون على النحو ٢٠١٦ لسنة )١(من التعليمات رقم ) ٣( تعدل المادة -٢-المادة 

  :االتي 
  

مجلس   تشكل في مقر السلطة القضائية االتحادية ببيان يصدره رئيس– اوال -٣-المادة 

القضاء االعلى لجنة برئاسة قاض من الصنف االول وعضوية ممثل عن 

ل والشؤون االجتماعية التقل درجة أي وزارات العدل والداخلية والعم

 من )٦(منهم عن مدير عام تتولى المهام المنصوص عليها بالمادة 

   .٢٠١٦ لسنة )٢٧(قانون العفو العام رقم 

 بمن تراه االستعانة من هذه المادة )اوال( للجنة المذكورة في البند –ثانيا 

  .مناسبا لمعاونتها في اداء مهامها 

جنة اعاله البت في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبة  تتولى الل-ثالثاً

لب االستبدال ما اليقل عن االسجن او الحبس او االيداع اذا امضى ط

وتصدر قرارها مسببا بقبول طلب االستبدال او ، ثلث المدة المحكوم بها 

 محكمة استئناف الكرخ بصفتها امبرفضه ويكون قرارها قابال للطعن ام

  .التمييزية 

 يقدم طلب االستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصالح االحداث –رابعا 

التي يقضي بها النزيل او المودع مدة العقوبة او مدة االيداع وعلى 

الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند 

تاريخ ثالثين يوما من ) ٣٠(من هذه المادة خالل مدة التتجاوز ) اوال( 

  .تقديمه مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب االستبدال 

من هذه المادة الطلب ) اوالً (  اذا قبلت اللجنة المذكورة في البند -خامسا

تقضي بالزام طالب االستبدال بدفع مبلغ مقداره عشرة االف دينار عن 

كل يوم من االيام المتبقية من مدة العقوبة وتسدد دفعة واحدة الى 

المختص بموجب وصل وعليه فتح حساب خاص في مصرف المحاسب 

 ويخلى سبيل  ،حكومي يودع فيه المبلغ المسدد بصفة غرامة بدلية

  .ة يالنزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة البدل
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 )١١( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

من هذه التعليمات على النزالء والمودعين ) ٣( تسري احكام المادة -سادساً

سابعا ، ثامنا ، ( ها في البنود المحكومين وفق الجرائم المنصوص علي

من قانون العفو العام رقم ) ٤(من المادة ) حادي عشر ، ثالث عشر 

   .٢٠١٦ لسنة ٢٧
  

 اليخل االستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية -سابعاً

  .وطلبات التعويض 

  

القضاء االعلى لها بتاريخ  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ اقرار مجلس -٣-المادة 

  . وتنشر في الجريدة الرسمية ٤/١٠/٢٠١٦

  

  

  

  

  القاضي مدحت المحمود    

  رئيس مجلس القضاء االعلى  
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 )١٢( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان

  

من قانون النشر في الجريدة ) الثامنة ( بموجب المادة إلينااستنادا للصالحية المخولة     

  :يان اآلتي  أصدرنا الب١٩٧٧لسنة ) ٧٨(الرسمية رقم 
  

قانون  ٢٠١٥لسنة ) ٥٠( رقم قانونالمن ) ١٦(يصحح الخطأ الوارد في المادة  : أوالً

   : كاآلتي ويقرأ ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(التعديل الثاني لقانون االستثمار رقم 

  

  : من القانون ويحل محله ما يأتي )٣٣( يلغى نص المادة -١٦-المادة 

   من بدالً
  

  : من القانون ويحل محله ما يأتي ) ٣٢(دة  يلغى نص الما-١٦-المادة 
  

  

  .ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية : ثانياً

  

   

  جمنيف حواس الفال.د                                               

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية. عـ                                         
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 )١٣( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٦لسنة ) ٨٢(بيان رقم 
  

             المنعقدة ) العاشرة(بناء على ماقرره مجلس القضاء االعلى بجلسته : اوال

  من قانون التنظيم القضائي) ٢٢( الى احكام المادة اً واستناد٢٢/٨/٢٠١٦ بتاريخ

لسنة ) ١٢(من االمر رقم ) القسم السابع(بداللة احكام  ، ١٩٧٩لسنة ) ١٦٠(رقم 

  : تقرر ٢٠٠٤

 الناشئة النزاعات لحل االستثمار بقضايا بالنظر متخصصة بداءة محكمة تشكيل  -

  .استئنافية منطقة كل مركز في مقرها ويكون به والمتعلقة عنه

     

  .                               ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانيا

  

  

    

  
      يـالقاض                                                    

  مودالمح مدحت                                                  

   االعلى القضاء مجلس رئيس                                          

                                            ٢٣/٨/٢٠١٦  
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 )١٤( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

    

  ٢٠١٦ لسنة) ١٠٦ (رقم بيان
  

 استئناف محكمة رئاسة وماعرضته العامة المصلحة مقتضيات على بناء: اوال

 في أ/ق/٢٤٦ المرقم ائيالقض االمر الى ةواشار االتحادية الرصافة/بغداد

 بداللة ،٢٣/١١/٢٠١١ في) أ/ق/١٢٤ (المرقم بالبيان والحاقا، ٣/١٠/٢٠١٦

  :تقرر ٢٠٠٤ لسنة) ١٢ (رقم االمر من) السابع القسم (احكام

  

 / بغداد استئناف رئيس نائب /الساعدي عالوي كاطع سامي السيد تسمية  -١

 المالية وزارة في المشكلة الثانية االستئنافية نةللج رئيسا – االتحادية الرصافة

 .صالح مهدي عبد حميد السيد المتقاعد القاضي عن بدال

 استئناف رئيس نائب/الحيالي طه الرحمن عبد محمد السيد تسمية  -٢

 في المشكلة لثانيةا االستئنافية للجنة احتياطاً رئيسا – االتحادية الرصافة/بغداد

 .المالية وزارة

  

  .صدوره تاريخ من البيان هذا ينفذ: ياثان

  

 

  يـالقاض                                        

  المحمود مدحت                                                  

   االعلى القضاء مجلس رئيس                                          

                                                 ١١/١٠/٢٠١٦ 
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 )١٥( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

 

 شركة عامة شهادة تأسيس

  

 والصادر بكتاب مجلس الوزراء ٢٠١٥ لسنة ٣٦٠بناءا لقرار مجلس الوزراء المرقم     

 والقاضي بدمج الشركات العامة ٨/١٠/٢٠١٥ في ١٠/١/١٤/٣١٧٣٣/ز.المرقم ش

  . العائدة لوزارة الصناعة والمعادن 

 وزارة الصناعة والمعادن طلبا بدمج كل من الشركة العامة لصناعة الزيوت إليناقدمت 

 والشركة األلبانالنباتية ، الشركة العامة للتبوغ والسكاير ، الشركة العامة لمنتوجات 

   : كاآلتيامة للسكر ليصبح اسم الشركة الجديد الع

  

  الشركة العامة للمنتوجات الغذائية: اسم الشركة 

 ثمانية مليارات وستمائة وواحد مليون وخمسمائة ٨٦٠١٥٩٣٠٠٠: رأسمالهـــــا 

  وثالثة وتسعون ألف دينار 

  

استنادا إني مسجل الشركات أشهد بأنه تم تسجيل الشركة أعاله وإصدار شهادة جديدة 

  . المعدل ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشركات العامة رقم ) ٣٣( المادة ألحكام

  

  هـ١٤٣٧كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 

   م٢٠١٦الموافق لليوم التاسع عشر من شهر أيلول لسنة 

                                                

                                     

  فريال أكرم عبد اهللا                                                                  

  مسجل الشركات وكالة                                                                    
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 )١٦( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ))ة للمنتوجات الغذائيةبيان تأسيس الشركة العام((
  

                     الشركة العامة للمنتوجات الغذائية موقعها ومركزها الرئيسي في /  أسم الشركة :أوالً

  . داخل العراق وخارجه  اخرىمحافظة بغداد ولها ان تفتح فروع
  

مجال  المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في  الىتهدف الشركة/  اهداف الشركة :ثانياً

المنتوجات الغذائية كافة والمنظفات والمعقمات والتبوغ 

ومستحضرات التجميل المختلفة بموجب المواصفات القياسية 

  . المعتمدة 
  

 تمارس الشركة لتحقيق اهدافها االنشطة التالية الحكام  قانون /نشاط الشركة : ثالثاً

 النافذة بما ال يتعارض  والقوانين والتعليمات١٩٩٧لسنة ) ٢٢(الشركات العامة رقم 

   . وأحكامه

 انتاج المواد الغذائية والتبوغ والمنظفات والمعقمات وكافة المنتجات االخرى -١

  .ذات العالقة واعمال الطباعة الصناعية لحسابها او لحساب جهات اخرى 

 انتاج الزيوت النباتية الصلبة والسائلة والمنظفات المختلفة والصوابين -٢

تجميل والمنتجات العرضية والمواد الكيماوية ومواد التعبئة ومستحضرات ال

والتغليف والمعقمات وكافة المنتجات االخرى واعمال الطباعة الصناعية 

  .صفات المقررة اجهات اخرى بموجب المواو لحساب لحسابها 

 تجمع الحليب الخام المنتج محليا بالوسائل التي تضمن الحصول على اكبر كمية -٣

تابعة توفير مستلزمات االنتاج االخرى من مصادرها المحلية ممكنة وم

والخارجية وانتاج مشتقات الحليب المختلفة وفق خطة مرسومة باعتماد 

  .صفات المعتمدة االمو

  . تصنيع التبوغ والسكائر والشخاط -٤

 انتاج السكر االبيض مع السكر البنجري وقصب السكر وتكرير السكر الخام -٥

الموالس والبكاز ( الفنية المعتمدة واستغالل النواتج العرضية بموجب مواصفات

 مواد  ،)خميرة الخبز الطرية(الستخدامها في صناعات تحويلية اخرى ) والتلف

وانتاج النورة الحية  والمطفأة ) كحولية متنوعة ، علف حيواني ، خامات ورقية
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 )١٧( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

لري والبزل وتهيئة االراضي لزراعة محصول القصب وتشغيل وصيانة محطات ا

  . وكذلك زراعة او االشراف على زراعة البنجر السكري 

  

  : للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي -

  

  . توفير مستلزمات االنتاج او أي مواد تدخل ضمن انتاجها او تجهيزها الغراض اخرى  -ا

  .  تسويق االنتاج والمنتجات العرضية داخل وخارج العراق -٢

ط النقل وفق حاجة الشركة واجراء د وشراء المكائن والمعدات ووسائا استير-٣

  . التصرفات القانونية عليها 

  .  امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة واجراء التصرفات القانونية عليها -٤

 إيجار وإستئجار المخازن واالراضي ومعارض التسويق وممتلكات الشركة االخرى -٥

  . ة لتعظيم موارد الشرك

 االقراض واالقتراض او الحصول على االموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية -٦

خمسون بالمائة %) ٥٠(والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط بما ال تتجاوز 

  . من رأسمالها المدفوع 

 رهن موجودات الشركة للحصول على التسهيالت المصرفية من المصارف -٧

  .الية المجازة وفقا للقانون والمؤسسات الم

مات التجارية واجراء التصرفات القانونية وفقا العالك او تملك براءات االختراع وال امت-٨

  .لمصلحة الشركة وتحقيق اهدافها 

زايدات والمناقصات م ابرام العقود مع االشخاص الطبيعية والمعنوية والدخول في ال– ٩

  . كافة ضمن نشاط الشركة 

كة في المعارض المحلية والدولية وحضور المؤتمرات والندوات واجراء  المشار-١٠

  .البحوث والدراسات لرفع مستوى كفاءة اداء الشركة 

 استثمار الفوائض النقدية بالمشاركة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في -١١

س الوزراء تنفيذ اعمال ذات عالقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجل

  . اذا كان المشروع خارج العراق 
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 )١٨( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

  استثمار الفوائض النقدية بالمشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية-١٢

واالجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهداف الشركة خارج العراق 

  . بعد موافقة مجلس الوزراء 

 العراقية والعربية واالجنبية لتنفيذ اعمال ذات  المشاركة مع الشركات والمؤسسات-١٣

  . عالقة بأهداف الشركة داخل العراق 

 استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة التتجاوز -١٤

  . مائة وثمانون يوما ) ١٨٠(

لس  االقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط االستثماري والجاري بموافقة مج-١٥

  . الوزراء 
  

ثمانية مليارات وستمائة وواحد مليون ) ٨,٦٠١,٥٩٣,٠٠٠( رأس مال الشركة :رابعاً

  .وخمسمائة وثالثة وتسعون ألف دينار
  

  .نوزارة الصناعة والمعاد/  الجهة المؤسسة  :خامساً

  

  

  المهندس                                     

  محمد شياع السوداني                                           

  وكالة/ وزير الصناعة والمعادن                                               
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 )١٩( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

 

   )١٣٨٤( بيان رقم 
  

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة                 

   .١٩٧٩ لسنة ٥٤نوعية رقم ال

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق                

هذه المواصفات االلتزام بها اعتباراً من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغـب الحـصول                  

  .لجهاز لهذا الغرض على نسخة من هذه المواصفات مراجعة ا

  
  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت

١  

  

٢  

  

٣  

  
  

٤  

  

٥  

  صداري األطباء 

  

الجير الحي والجير المطفأ المستعمل لتثبيت 

  التربة

ألواح الدعم الجبسية المقاومة للماء ذات 

  الزجاجيةالحصيرة

  

  ات األطفال ظحفا

  

  مبيض القهوة غير الحليبي

٥٠٠١  

  

٥٠١٨  

  

٥٠١٩  

  

٥٠٢٠  

  

٥٠٢١  

بعد ثالثة أشهر من تاريخ النشر في 

  .الجريدة الرسمية 

بعد ثالثة أشهر من تاريخ النشر في 

  .الجريدة الرسمية 

  .من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
  

  

٢٥/٨/٢٠١٦  

  

لنشر في بعد ثالثة أشهر من تاريخ ا

  . الجريدة الرسمية 
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 )٢٠( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

   )١٣٨٥( بيان رقم 
  

استنادا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

   .١٩٧٩ لسنة ٥٤النوعية رقم 

ل والنسيج الغز( بـ الخاصة) ١٢٢٢( سية العراقية رقم يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القيا .١

والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد )  وصف القماش المنسوج –

   .١٧/١٠/١٩٨٨في ) ٣٢٢٤(
  

  .ينفذ ذلك من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  .٢

  

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر

 رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

 

  

 

   )١٣٨٦( م ـان رقـبي

  
  

استنادا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة                 

   .١٩٧٩ لسنة ٥٤النوعية رقم 

الغزل ( الخاصة بـ ) ٢٨٩( يعلن الجهاز عن الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم  .١

لتي سبق وان نشرت في جريدة وا)  طريقة العد المباشر – تعيين برم الخيوط –والنسيج

   .٢٥/٩/١٩٨٩في ) ٣٢٧٤(الوقائع العراقية العدد 

  

  .ينفذ ذلك من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  .٢

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر

      رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                     
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 )٢١( ٣١/١٠/٢٠١٦    ٤٤٢٢  العدد–الوقائع العراقية 

   )١٣٨٧( بيان رقم   
  

استنادا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس    

   .١٩٧٩ لسنة ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

الخاصة بـ    ) ١٥٥٠( للمواصفة القياسية العراقية رقم ) التحديث االول ( يعلن الجهاز عن اعتماد  .١

      )٣٣١٦(  نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد  ان ووالتي سبق) النتروجين الصناعي ( 

 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة )يتروجين الصناعي الن(  بعنوان ١٦/٧/١٩٩٠في 

المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة 

 .مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

 

  .  النشر في الجريدة الرسمية تاريخ بعد ثالثة اشهر من ينفذ هذا التحديث .٢

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                   

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                       

  
  

  

   )١٣٨٨( بيان رقم 
  

ة عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    استنادا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادي

   .١٩٧٩ لسنة ٥٤النوعية رقم 

الخاصة ) ٢٢٧٠/١٠( للمواصفة القياسية العراقية رقم ) التعديل الرابع ( يعلن الجهاز عن اعتماد  .١

ان ووالتي سبق ) الحدود المايكروبية للحبوب ومنتجاتها / الحدود المايكروبية في االغذية ( بـ 

 فعلى كافة من يعنيهم ٢٧/١٠/٢٠٠٨في ) ٤٠٩٤( نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد 

تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب 

 .الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

 

   . ٢٥/٨/٢٠١٦ينفذ هذا التعديل من تاريخ  .٢

  

  سعد عبد الوهاب عبد القادر                

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية                                     
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