
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٥٩٨   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٢٠) لسنة ٣١(و  )٣٠( ةرقمالممراسيم جمهورية  . 

 ) ٢٠٢٠) لسنة ٣٦قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم . 

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم ( للشركة العامة للزجاج والحرارياتالنظام الداخلي. 

 ) ٢٠٢٠) لسنة ٢بيان صادر عن وزارة المالية رقم  . 

 ) ٢٠٢٠) لسنة ٦بيان صادر عن وزارة المالية رقم .  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ونالستو يةثانالة السن    م  ٢٠٢٠ تشرين األول   ٥ / هـ ١٤٤٢  صفر ١٧     ٤٥٩٨ العدد                         

٤٥٩٨١٧١٤٤٢٥٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  

  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    مراسيم جمهورية   

لس النواب ُيعد السيد عبد الكريم يونس عيالن االنصاري نائبًا في مج  ٣٠

ريخ تورية بتأًء من ادائه اليمين الدسللدورة االنتخابية الرابعة ابتدا

٨/٦/٢٠٢٠   

١  

ضية تعيين الدكتور أنس اكرم محمد صبحي عضوًا أصليًا في المفو  ٣١

  العليا لحقوق االنسان

٢  

    قرارات  

  ٣  قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين  ٣٦

    انظمة داخلية  

  ١٧  لشركة العامة للزجاج والحراريات لالنظام الداخلي   ١

    بيانات   

ن المادة م) ٨(ون الخيرية مشمولة باحكام الفقرة ااعتبار جمعية التع  ٢

لغرض  من الدخل الناجم للمكلفينالثامنة من قانون ضريبة الدخل 

  تنزيل التبرعات المقدمة اليها

٤١  

) الموظف صادر عن وزارة المالية تعيين السيد (فريد نافع عطا اهللا  ٦

لمحكمة ابعنوان (مدير) في الهيئة العامة للكمارك عضو أحتياط في 

  الكمركية للمنطقة الغربية

٤٢  

 



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  

  مرسوم جمهوري

 )٣٠رقم (
  

) من ٤البند (أوًال) من المادة () من الدستور و٧٣استنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

  .  مجلس النواب و بناًء على ما عرضه ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (

  -رسمنا بما هو آٍت :
  

عبد الكريم يونس عيالن االنصاري نائبًا في مجلس النواب للدورة االنتخابية السيد  أوًال: ُيعد

  .  ٨/٦/٢٠٢٠الرابعة ابتداًء من ادائه اليمين الدستورية في تاريخ 
  

  في الجريدة الرسمية . ثانيًا: ُينشر هذا المرسوم 

  

  هجـريــة  ١٤٤٢  لسنة   صفــر   رـشه  مـن    الحادي عشر  اليوم كـتــب ببغــداد في 

  ميالديــة  ٢٠٢٠لسنة    أيلول    رـشه  ن ـم  ثامن والعشرينال ومــلليـ  ـق ـــوافــالمــ

  
  
  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  

  مرسوم جمهوري

 )٣١رقم (
  

) ١٥) من المادة (سًاالبند (خام) من الدستور و٧٣استنادًا إلى أحكام البند (سابعًا) من المادة (  

   ، ٢٠٠٨) لسنة ٥٣رقم ( المفوضية العليا لحقوق االنسانمن قانون 

  -رسمنا بما هو آٍت :
  

  .  االنسانالمفوضية العليا لحقوق في  أصليًا اكرم محمد صبحي عضوًا أنس كتوردأوًال: ُيعين ال
  

  على رئيس المفوضية العليا لحقوق االنسان تنفيذ هذا المرسوم . ثانيًا: 

  ُينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية . و هينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدور ثالثًا:

  

  هجـريــة  ١٤٤٢  لسنةصفــر      رـشه  مـن الحادي عشر     اليوم كـتــب ببغــداد في 

  ميالديــة  ٢٠٢٠لسنة  أيلول      رـشه  ن ـمالثامن والعشرين   ومــلليـ  ـق ـــوافــالمــ

  
  
  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية
 



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٠) لسنة ٣٦رقم (
  

  

 ١٢٦٧( ات المرقمةقرارالالمؤلفة بموجب  عقوبات مجلس االمناستنادًا الى ما اقرته لجنة    

وتنظيم  ))داعش(() المفروضة على ٢٠١٥لسنة  ٢٢٥٣، و٢٠١١لسنة  ١٩٨٩و ١٩٩٩سنة ل

وأحكام قانون  القاعدة االرهابي واالفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها ،

 ٥(، ونظام تجميد أموال اإلرهابيين )٢٠١٥لسنة  ٣٩( ة غسل األموال وتمويل اإلرهابفحمكا

  للصالحيات المخولة إلى اللجنة .، ووفقًا )٢٠١٦لسنة 

لجنة  التي جاءت منالقائمة الموحدة  التعديالت على إعمامقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  : ، بحسب اآلتي )٢٠١٧لسنة  ٢٣٦٨المؤلفة بموجب القرار ( عقوبات مجلس االمن
  

  :  ادخال التعديالت على كل منأوًال: 

 ).QDi ٠٩٦، والرقم المرجعي له : ( تونسي الجنسية )موسى بن عمر بن علي السعدي(. ١

  .  ٢٥/٦/٢٠٠٣تاريخ أمواله المنقولة وغير المنقولة ب الذي سبق وان جمدت

 ) .QDi ٠٩٩(خليل بن احمد بن محمد جراية) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (. ٢

  . ٢٥/٦/٢٠٠٣أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان 

(سعيد بن عبد الحكيم بن عمر الشريف) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له :            . ٣

)١٣٨ QDi.(  أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ  جمدتالذي سبق وان

١٢/١١/٢٠٠٣ .  

الذي سبق  ).QDi ١٣٩مكي زرقاوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (بن (عماد . ٤

  . ١٢/١١/٢٠٠٣أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت وان 

(كمال بن مولدي بن حسن الحمراوي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي له :              . ٥

)١٤٠ QDi.(  أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان

١٢/١١/٢٠٠٣ .  

  

  



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

ه :        ل(حمادي بن عبد العزيز بن علي بو يحيى) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي . ٦

)١٤٣ QDi.(  أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان

١٢/١١/٢٠٠٣ .  

ه :          ل. (نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي) تونسي الجنسية ، والرقم المرجعي ٧

)١٤٩ QDi.(  أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان

١٢/١١/٢٠٠٣ .  

سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : . (عزام عبد اهللا زريق السعدي المولد الصبحي) ، ٨

)٣٣٠ QDi.(  أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان

٢٣/٩/٢٠١٤ .  

 ) .QDi ٣٣٢لين) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له : (. (إبراهيم سليمان حمد الحب٩

  . ٢٣/٩/٢٠١٤أمواله المنقولة وغير المنقولة بتاريخ جمدت الذي سبق وان 

) سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له :            ه. (طراد محمد النوري الفارس الجرب١٠

)٣٧٠ QDi.(  المنقولة بتاريخ أمواله المنقولة وغير جمدت الذي سبق وان

٢٩/٩/٢٠١٥ .  

عنوان : قندهار / افغانستان ، والرقم المرجعي لها :           . (منظمة الوفا االنسانية) ال١١

)٠١٥ QDe.(  المنقولة وغير المنقولة بتاريخ  اأموالهجمدت الذي سبق وان

٦/١٠/٢٠٠١  .  
  

  

  

  

  

  

  

بحسب قائمة العقوبات المفروضة ، ووفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 

  للمشمولين بتدابير تجميد االصول والمنع من السفر وحظر السالح . 
  

  

  ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ اصداره . ثانيًا:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  

  

  

  

افظات كافة غير المرتبطة بوزارة والمحثالثًا: إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات 

اءات المالئمة لغرض أخذ اإلجر ، والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة

  آنفًا . المشار اليها والكيانات األسماء التعديالت على بشأن
  

  

  

  

تب مكافحة غسل القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمك هذا نشري: رابعًا

  األموال وتمويل اإلرهاب .
  

  
  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٤/٩/٢٠٢٠  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           



  مرا
  

 

  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  قرارات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٣(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٤(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٥(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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 )١٦(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٧(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

والبند  ١٩٩٧) لسنة ٢٢امة رقم () من قانون الشركات الع٤٣استنادا الى احكام المادة (   

  ٢٠١١) لسنة ٣٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨وًال) من المادة ((أ

  االتي:ـــاصدرنا النظام الداخلي 
  

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (

  النظام الداخلي

  للشركة العامة للزجاج والحراريات
  

  الفصل االول

  التأسيس واالهداف
  

تعد الشركة العامة للزجاج والحراريات وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيًا  أوًال: -١-المادة 

ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

واإلداري وتعمل وفق أسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن 

ا فتح فروع في ويكون مقرها الرئيس في محافظة االنبار/ قضاء الرمادي/ وله

  المحافظات.
  

) اربعمائة واربعون مليوناً وخمسمائة ٤٤٠٥٧٤٣٠٠يكون رأس مال الشركة ( ثانيًا:

  واربعة وسبعون الفًا وثالثمائة دينار.
  

  تهدف الشركة الى االسهام في دعم االقتصاد الوطني من خالل: -٢-المادة 
  

الحراري والمواد الحرارية صناعة الزجاج والسيراميك وتصنيع الطابوق أوًال: 

  بمختلف االشكال واالنواع بموجب المواصفات المعتمدة.
  

  وضع الخطط االستراتيجية لإلنتاج والتصدير بما يتالءم مع حاجة السوق. ثانيًا:
  

اعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار األموال العامة وفاعليتها في  ثالثًا:

  ستويات األداء لالقتصاد الوطني.تحقيق اهداف الدولة ورفع م
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االت انتاج منتجات جديدة بالمشاركة مع شركات أخرى او الدخول في مج رابعًا:

  االستثمار وفقًا للقانون.
  

  -افها المهام واالنشطة االتية:تمارس الشركة لتحقيق اهد -٣-المادة 
  

مونة الحرارية أنتاج الطابوق الحراري بمختلف االنواع واالشكال والخرسانة وال أوًال:

  والبطانة الحرارية والخرسانة الحرارية.
  

  المساهمة في اعمال البناء والتبطين بالمواد الحرارية. ثانيًا:
  

صناعة السيراميك والتي تشمل سيراميك الجدران واالرضيات واالدوات  ثالثًا:

  ختالف االنواع والقياسات.الصحية على ا
  

  صناعة سيليكات الصوديوم السائلة والصلبة. رابعًا:
  

اقامة المشاريع والخطوط المكملة للمعامل والخطوط االنتاجية القائمة أو  خامسًا:

  الجديدة وتطويرها وتوسيعها .
  

  تسويق إنتاجها لألغراض المحلية والتصدير. سادسًا:
  

  شراء واستيراد مستلزمات االنتاج وأي مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها.  سابعًا:
  

استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة واآلالت واالدوات  ثامنًا:

التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها ومما يؤدي الى تحسين وزيادة 

  وات االحتياطية وغيرها من المواد االخرى.االنتاج وشراء المواد االولية واالد
  

ممارسة االعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض  تاسعًا:

  والمخازن وتعيين الوكالء للبيع بالجملة والمفرد.
  

امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط  عاشرًا:

الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها  النقل وتسجيلها بأسماء

وأجراء جميع المعامالت وأبرام العقود التي تراها الزمة وتشييد االبنية 

  والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها وفقًا للقانون.

  



  مرا
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ئر اساجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع  حادي عشر:

وعقد مختلف  القطاعات االقتصادية والمالية العراقية واالجنبية وقبول الوكاالت

تراك مع العقود وممارسة جميع المعامالت سواء بمفردها او لحسابها او باالش

ها الغير ولها ان تجري كافة التصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ اغراض

  ين النافذة.وبالشروط التي ترتئيها وحسب التعليمات والقوان
  

فتح الحسابات الجارية وتشغيلها لدى البنوك والمصارف العراقية  ثاني عشر:

واالجنبية وبالعمالت الوطنية واالجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين 

التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات ألمر وسندات 

مين ولها فتح االعتمادات المصرفية القبض وسندات االقتراض و بوليصات التأ

وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف 

بأية صورة كانت باألوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها 

الكمبياالت وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيالت 

بدونه ولها حق االقتراض وفق قانون الشركات المصرفية المختلفة بضمان او 

والتعليمات النافذة ورهن موجوداتها المنقولة وغير  ١٩٩٧) لسنة ٢٢رقم (

المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او 

  المتعاملين معها .
  

ت االختراع تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءا ثالث عشر:

والعالمات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية ذات 

العالقة بنشاط الشركة والتصرف بها واالذن باستعمالها وايجارها واستئجارها 

  بما يتفق ومصلحة الشركة.
  

استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة  رابع عشر:

ها في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال مع

  الموافقات الالزمة لذلك.

  
  



  مرا
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جنبية استثمار الفوائض النقدية مع الشركات والمؤسسات العربية واال خامس عشر:

بعد  او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهدافها خارج العراق

  لالزمة.استحصال الموافقات ا
  

عمال المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية واالجنبية لتنفيذ ا سادس عشر:

  ذات عالقة بأهداف الشركة داخل العراق.
  

استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف العراقية لمدة ال  سابع عشر:

) يوما على ان يفتح حساب خاص في السجالت المختصة لغرض ١٨٠تتجاوز (

تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع إلظهارها  في الحسابات الختامية بما 

  يضمن كفاءة االداء في نشاطها.
  

تراض او الحصول على االموال لتمويل نشاطها من االقراض واالق ثامن عشر:

المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق 

  من رأسمالها المدفوع. %٥٠عليها وبما ال يتجاوز
  

اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل  تاسع عشر:

  ير اعمالها وتحقيق اهدافها.العراق وخارجه لغرض تطو
  

اجراء كافة المعامالت القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة ألعمالها  عشرون:

  وفقا للقانون.
  

القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك االغراض  حادي وعشرون:

  وبما يتفق مع القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة.
  

  انيالفصل الث

  مجلــــس االدارة
  

  يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من: أوًال: -٤-المادة 
  

  مدير عام الشركة                                                      رئيساً  أ.

  



  مرا
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  ) أربعة يختارهم وزير الصناعة والمعادن من ٤ ( ب.

  عضاء ا                 بين رؤساء التشكيالت في الشركة من ذوي الخبرة     

                            .واالختصاص في األمور المتعلقة بنشاطها     

  ضوينع   شركة                          ) اثنين ينتخبان من منتسبي ال٢ (جـ. 

  ) اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الشركة ٢( د.

  ضوينع               رأي               يختارهما الوزير وبمصادقة هيئة ال    
  

) ثالثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويسمي الوزير ٣للمجلس ( ثانيًا:

 .العضوين اآلخرين
  

ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل  ثالثًا:

  .الرئيس عند غيابه
  

  ) ثالث سنوات قابلة للتجديد وتبدأ من اول اجتماع له.٣مدة دورة المجلس ( رابعًا:
  

  يسمي رئيس المجلس أحد منتسبي الشركة مقررًا للمجلس ويتولى ما يأتي: خامسًا:
  

  اعداد جداول اجتماعات مجلس االدارة وتنظيم محاضرها. أ. 

  متابعة تنفيذ قرارات المجلس. .ب 

  تنظيم االستمارات والسجالت الالزمة لعمل المجلس. .جـ 
  

ياط من منتسبي الشركة ان يشترط في من يرشح لعضوية المجلس والعضو االحت -٥-المادة 

  -يكون:
  

   .عراقياأوًال: 
  

  . موظفًا على المالك الدائمثانيًا: 
  

  . حاصًال على شهادة جامعية اولية في االقل ثالثًا:
  

) ثالث عشرة سنة في وزارة الصناعة والمعادن  ١٣لديه خدمة ال تقل عن ( رابعًا:

  . ) خمس سنوات في الشركة٥بضمنها مدة ال تقل عن (
  

) الخمس السابقة على ٥غير معاقب بعقوبة انضباطية خالل السنوات ( خامسًا:

 .الترشيح 



  مرا
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  حسن السلوك والسيرة . سادسًا:
  

  أو جنحة مخلة بالشرف .  غير محكوم عليه بجناية  سابعًا:
  

  -شكل بقرار من المجلس ما يأتي :ت -٦-المادة 
  

لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس ، وتتولى تدقيق توفر الضوابط  أوًال:

المطلوبة للقبول واالعالن عن أسماء المرشحين ، على ان يكون أحد أعضائها 

  من الموظفين القانونيين.    
  

لجنة االشراف على االنتخابات وتتكون من غير المرشحين لعضوية المجلس  ثانيًا:

تتولى االشراف على عملية االنتخابات على ان يكون أحد اعضائها من 

 الموظفين القانونيين.
  

  تكون اجراءات انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس ادارة الشركة وفقًا لما يأتي :ـــ -٧-المادة 
  

  خابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي اليوم ذاته في مقر الشركة .تجري االنت أوًال:
  

) خمسة عشر يوما من ١٥يعلن عن فتح باب الترشيح قبل مدة ال تقل عن ( ثانيًا:

الموعد المحدد لالنتخابات عن طريق اإلعالن في لوحة اإلعالنات في مقر 

  الشركة والمصانع .
  

تقدم طلبات الترشيح إلى لجنة قبول الطلبات لتدقيق وقبول طلبات الترشيح بعد  ثالثًا:

تسجيل الطلب في وارد سجالت الشركة لغرض توحيدها وإعالن أسماء 

  .المرشحين
  

) خمسة أيام من الموعد المحدد لالنتخابات وتعلن ٥يغلق باب الترشيح قبل ( رابعًا:

  موعد االنتخابات .) خمسة أيام من ٥أسماء المرشحين قبل (
  

للمنتسب المرشح الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين حق  خامسًا:

) ثمان واربعين ساعة من تاريخ ٤٨االعتراض لدى مدير عام الشركة خالل (



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٣(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

) اربع وعشرين ٢٤إعالن األسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خالل (

  ساعة من تاريخ تسجيله .
  

ة على تراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفيتم االق سادسًا:

م االشتراك االنتخابات وال يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على المالك الدائ

  .في عملية االقتراع
  

نة االشراف تكون عملية االنتخاب خالل أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس لج سابعًا:

فرز  قتراع أمام الحاضرين وتبدأ عمليةعلى االنتخابات انتهاء عملية اال

  .األصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين
  

تعلن لجنة االشراف على االنتخابات أسماء الفائزين بالعضوية حال االنتهاء  ثامنًا:

من فرز األصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا احتياط واذا 

تساوت اصوات الفائزين يجري االقتراع بينهم في اليوم التالي من اللجنة 

  يل والعضو االحتياط.المشرفة على االنتخابات ويحدد بعد الفرز العضو االص
  

) اربع وعشرين ساعة من ٢٤تقدم االعتراضات على نتائج االنتخابات خالل ( تاسعًا:

) ثمان واربعين ٤٨تاريخ اعالنها إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خالل (

ساعة من تاريخ تسجيل االعتراض ويكون قراره نهائيًا وترفع النتائج الى 

  .بتشكيل المجلس  الوزارة الصدار امر
  

يجتمع مجلس االدارة في مقر الشركة مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة من  أوًال: -٨-المادة 

  رئيسه .
  

يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب  ثانيًا:

  تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه.
  

حضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس يتحقق نصاب انعقاد المجلس ب ثالثًا:

المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي 

  االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
  



  مرا
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 )٢٤(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو االحتياط من  رابعًا:

  عضوية المجلس . الصنف الذي حصل الشاغر فيه الكمال المدة المتبقية ل
  

  

  

ذر مشروع ) اربع اجتماعات متتالية دون ع٤يعد العضو مستقيًال اذا غاب ( خامسًا:

  او ستة أشهر سواء كان بعذر أو بدون عذر. 
  

  -ية :ام االتيمارس المجلس المه أوًال: -٩-المادة 
  

  إقرار ما يلي ويخضع لمصادقة الوزير: أ.

 الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة. .١

 الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة. .٢

 التوسعات للخطوط اإلنتاجية او انشاء خطوط جديدة. .٣

  نظم حوافز اإلنتاج وتعد من ضمن كلفة اإلنتاج.  .٤

اقتراح مالك الشركة وتوفير احتياجاته من القوى العاملة والتوصية برفعها  ب.

  الى وزارة المالية.

. مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات األداء جـ

في المجاالت اإلنتاجية واإلدارية والمالية ومدى مطابقتها لخطط الشركة 

  ا.  واتخاذ القرارات الالزمة في شأنه

تدقيق تقارير مطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية وااللتزام بالصيغ  د.

  التركيبة للمواد الداخلة في العملية اإلنتاجية وكل ما له صلة بذلك.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم التدقيق  .ـه

  الرقابة المالية االتحادي. والرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ مالحظات ديوان

الموافقة على العقود التي تبرمها الشركة مع الغير سواء األشخاص الطبيعية  و.

  أم المعنوية ومدى مطابقتها ألحكام القوانين النافذة.

االشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد األولية والمنهاج  ز.

  ائج تنفيذ خططها.االستيرادي ونشاطات الشركة وتقويم نت



  مرا
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 )٢٥(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

الموافقة على االقتراض من المؤسسات المالية واالقراض واالقتراض من  ح.

  الشركات العامة األخرى وفقًا للقانون.

نة الشركة الموافقة على أجراء المناقالت خالل السنة المالية في بنود مواز ط.

الغ بوحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة م

  إلى بنود الموازنة التخطيطية.   

ه أن تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام ول ي.

  يمنحها الصالحيات الضرورية ألداء مهامها.

وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته وتحديد  ك.

  مدة تنفيذه.

م الخبراء والباحثين العراقيين وغير إقرار شروط عقود وأجور استخدا ل.

  العراقيين الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون.

اقتراح استحداث او دمج او تعديل ارتباط التشكيالت اإلدارية للشركة بمستوى  م.

  قسم وفقا للقانون.

منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا  ن.

زيادة اإلنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص في 

األنفاق وصرف نفقات العالج لمنتسبي الشركة في المؤسسات الصحية 

  الحكومية بضمنها العمليات التجميلية المتأتية عن إصابات العمل حصريًا.

عالقة بنشاط اقتراح انضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات ال س.

  الشركة.

التوصية بشطب الموجودات المخزنية التالفة بعد أن تقرر لجنة فنية مختصة  ع.

  أن التلف كان جراء ظروف أو عوامل خارجة عن أرادة العاملين.

التوصية بشطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها التشغيلي أو التي  ف.

  ة.أصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختص

المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية واألجنبية وإقرار  ص.

  منافذ التسويق.  



  مرا
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 )٢٦(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها. ق.

ية وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد األولية والتشغيلية واالحتياط ر.

وابط ضأخرى تحتاجها الشركة وأية  واألجهزة والمكائن واآلالت وأية مواد

  تضمن حسن سير العمل في الشركة وفقًا للقانون. 

مساهمة الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات ال ش.

  لقانون.والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقًا ل

الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العراقية والعربية  ت. 

  واألجنبية في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقا ألحكام القانون.

الموافقة على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية  ث.

لمصرفية وتجديدها وتنظيم واألجنبية وفقا للقانون واإليعاز بفتح االعتمادات ا

وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات واألوراق التجارية والمالية على 

اختالف انواعها والحصول على التسهيالت والقروض المصرفية المختلفة 

  بضمان او بدونه. 

الموافقة على تملك االموال المنقولة وغير المنقولة أو بيعها أو إيجارها او  خ.

استئجارها وفقا للقانون والموافقة على تملك وبيع براءات االختراع والعالمات 

  التجارية والتصرف بها بما يضمن تحقيق اهداف الشركة .  

ير اعمال الموافقة على اقامة المؤتمرات العلمية والمعارض لغرض تطو ض.

  الشركة وتحقيق اهدافها. 
  

  للمجلس تخويل بعض مهامه لمدير عام الشركة . ثانيًا:
  

  الفصل الثالث

  الهيكل اإلداري
  

يدير الشركة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في  أوًال: -١٠-المادة 

س االعلى االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص يعين وفقًا للقانون وهو الرئي

للشركة ويقوم باألعمال الالزمة إلدارتها وتسيير نشاطها وفقًا للصالحيات 



  مرا
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 )٢٧(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

الممنوحة له من مجلس االدارة وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر القرارات 

واألوامر باسمه وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من يخوله امام 

ى معاونه او مدراء المحاكم والجهات االخرى وله تخويل بعض مهامه ال

  االقسام والتشكيالت او اي من موظفيها. 
  

هادة جامعية يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على ش ثانيًا:

لتي ااولية في االقل ويحل محل المدير العام عند غيابه ويمارس المهام 

 يخولها له المدير العام .
  

   -الشركة من التشكيالت اآلتية : تتكون -١١-المادة 

  قسم التخطيط والمتابعة. أوًال:

  قسم الشؤون اإلدارية. ثانيًا:

  قسم الشؤون القانونية. ثالثًا:

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. رابعًا:

  قسم الشؤون المالية. خامسًا:

  قسم التجارة واالستثمار. سادسًا:

  قسم الشؤون الفنية. سابعًا:

  سم السيطرة النوعية.ق ثامنًا:

  قسم الطاقة والصيانة. تاسعًا:

  قسم المخازن . عاشرًا:

  قسم التصاريح والمعلومات االمنية. حادي عشر:

  مصنع االلواح الزجاجية. ثاني عشر:

  مصنع القناني والجرار. ثالث عشر:

  مصنع القناني الطبية. رابع عشر:

  مصنع سيليكات الصوديوم. س عشر:خام

  ع سيراميك الجدران.مصن سادس عشر:

  مصنع سيراميك االرضيات. سابع عشر:



  مرا
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  مصنع الطابوق الحراري عالي االلومينا . ثامن عشر:

  مصنع االدوات الصحية السيراميكية. تاسع عشر:

  مصنع الطابوق الحراري متوسط االلومينا والعازل الخفيف. عشرون:

  مصنع السمنت االسود. حادى وعشرون:

  مصنع الخرسانة الحرارية والمواد الحرارية. ثاني وعشرون:

  شعبة العالقات العامة واالعالم. ثالث وعشرون:

  سكرتارية المدير العام . رابع وعشرون:
  

  -المهام اآلتية :يتولى قسم التخطيط والمتابعة  أوًال: -١٢-المادة 
  

أعداد الخطط اإلنتاجية السنوية والخطط التسويقية والقوى العاملة بالتنسيق  أ.

مع االقسام المختصة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج وإعداد التقارير 

 الشهرية والفصلية والسنوية الخاصة بالنشاط االنتاجي.

وضع برامج اإلنتاج للمصانع وتحديد كميات وأنواع المواد األولية  ب.

تلزمات السلعية  الالزمة للعمليات االنتاجية للمصانع بالتنسيق مع والمس

 االقسام ذات العالقة.

اعداد التقارير والمعلومات والبيانات اإلحصائية الخاصة بعمل الشركة  جـ.

            وتحليلها واستخراج المؤشرات  الالزمة لخدمة نشاط الشركة.

 قتصادية للمشاريع والتوسعات فيها.المشاركة في أعداد دراسات الجدوى اال د.

اعداد األنظمة والبرمجيات وإدخال األساليب الحديثة في مكننة المعلومات  هـ.

 في الشركة.

  االشراف على شبكة االنترنت وإدارة الموقع االلكتروني. و.
  

  -مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم  ثانيًا:
  

 تخطيط الموارد واالنتاج والدراسات. أ.

 تكنلوجيا المعلومات. ب.

  اإلحصاء والمتابعة. جـ.
  



  مرا
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  يتولى قسم الشؤون االدارية المهام اآلتية: أوًال: -١٣-المادة 
  

  

  وفقًا للقانون. اعداد المالكات واجراء معامالت التعيين واالحالة إلى التقاعد أ.

  وتنظيم االرشفة والحفظ.القيام بمهام الخدمات االدارية ب. 

  كة.اعداد البرامج والخطط لتدريب وتطوير كفاءة العاملين في الشر جـ.

ادة في تحديد احتياجات الشركة من الموارد البشرية وإعادة تأهيل الزي د.

يدي الموارد والترويج إلقامة مشاريع تنمية اعمال جديدة الستيعاب اال

  مركز الوزارة. العاملة في الشركة بالتنسيق مع دوائر

تنظيم شؤون الموظفين والعاملين في الشركة فيما يتعلق بترفيعهم  هـ.

  وعالواتهم ونقلهم وتنسيبهم وغياباتهم ومعاقبتهم ومكافآتهم واجازاتهم.

  تنظيم حركة االليات وتنظيم عمل وسائط نقل الموظفين. و.

  حة الحرائق ادارة الدفاع المدني ومتابعة وتأمين معدات االطفاء ومكاف ز.
  

   -مهامه من خالل الشعب اآلتية : يمارس القسم ثانيًا:
  

  شؤون الموظفين والتقاعد. أ.

 التدريب و تنمية االعمال. ب.

  البيانات واالضابير الشخصية. جـ.

  الدفاع المدني. د.
  

  -ؤون القانونية المهام اآلتية :يتولى قسم الش أوًال: -١٤-المادة 
  

     تمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات األخرى. أ.

أعداد ودراسة العقود واالتفاقيات التي تزمع الشركة ابرامها ومتابعة  ب.

  تنفيذها وتوجيه ما يتعلق بها من مراسالت.

  االشتراك في اللجان التي تتطلب تمثيل قانوني . جـ.

  ن  تشكيالت الشركة .ابداء المشورة القانونية في القضايا المحالة اليه م د.

تصديق التعهدات والكفاالت والعقود وتنظيم عقود اإليجار واالستئجار  ـ.ه

  والمتعاقدين للعمل في الشركة.



  مرا
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  متابعة أمالك وعقارات الشركة. و.
  

  -مهامه من خالل الشعب اآلتية : يمارس القسم ثانيًا:
  

  الدعاوى. أ.

  العقود. ب.

  العقارات واالمالك. جـ.
  

  -قابة الداخلية المهام اآلتية :الريتولى قسم التدقيق و أوًال: -١٥-المادة 
  

تدقيق جميع المعامالت المالية والمحاسبية والتجارية واإلدارية وإبداء أ. 

 المالحظات في شأنها.

أعداد ومتابعة برامج الجرد المخزني والمشاركة في لجان الجرد وتدقيق ب. 

 بشأنها.تقاريرها واالجراءات المتخذة  

أعداد التقارير الرقابية عن أنشطة الشركة ورفعها الى المدير العام  جـ.

  والجهات الرقابية االخرى.

متابعة مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي ودائرة الرقابة الداخلية  د.

 والتدقيق في مركز الوزارة.

مراقبة الوضع المالي للشركة وتقديم اآلراء والمقترحات في شأن تحسينه  هـ.

  إلى مجلس اإلدارة والمدير العام.

تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي المالية والحسابية  و.

  وتدقيق موازين المراجعة .

رقابة المالية مراقبة تنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل ال ز.

  وانجاز المطابقة الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق .

تدقيق االستمارات المعدة للحاسبة االلكترونية الخاصة برواتب الموظفين  ح.

  ومخصصاتهم .
  

 -تية :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل ثانيًا:
  

  التدقيق الداخلي. أ.
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  تدقيق العقود. ب.

  لرقابة الداخلية .ا جـ.
  

  -لشؤون المالية المهام اآلتية :يتولى قسم ا أوًال: -١٦-المادة 
  

وأجراء  أعداد الموازنات التخطيطية و التشغيلية وتنفيذها بعد إقرارها أ.

     المناقالت فيها حسب  الصالحيات.

دارة احتساب واعداد جداول كلف المنتجات واعطاء المؤشرات الالزمة إل ب.

  الشركة حول التكاليف التخاذ القرارات الالزمة في شأنها .

متابعة ديون الشركة وتسديدها بالتنسيق مع األقسام المختصة واعداد  جـ.  

  التأييدات بأرصدة الشركة.

  اجور العاملين في الشركة .القيام بأعمال الصرف والقبض ودفع رواتب و د.

مسك السجالت المحاسبية الالزمة وموازين المراجعة والتقارير المالية  هـ.

الشهرية والفصلية والسنوية المتعلقة بالنشاط المالي للشركة وارسالها الى 

  ديوان الرقابة المالية االتحادي.

  بي الموحد .و. اجراء التسويات المالية وحفظ السجالت وتطبيق النظام المحاس
  

  -م مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القس ثانيًا:
  

 حسابات الصرف. أ.

 حسابات الكلفة. ب.

    الحسابات المخزنية. جـ.

  حسابات الرواتب واالجور.    د.
  

  -: يتولى قسم التجارة واالستثمار المهام اآلتية أوًال: -١٧-المادة 
  

توفير احتياجات الشركة للمواد االولية واالدوات االحتياطية واالجهزة  أ.

 والمعدات وكافة المستلزمات االنتاجية وغير االنتاجية. 

  اعداد مناهج الشراء المحلي واالستيرادي بالتنسيق مع االقسام ذات العالقة.  ب.
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ثمارية االشتراك في تنظيم المناقصات والمزايدات واعالن الفرص االست جـ.

  ومتابعة تنفيذها ، والمشاركة في دراسة وتحليل العروض.
  

  

  تها. تنظيم حركة المواد المخزنية والحفاظ عليها والسيطرة على ارصد د.

ام المختصة اعداد الخطة االستثمارية للشركة وتحديثها بالتنسيق مع االقس .ـه

  بها.

كاتب تنظيم تسويق المنتجات الى الجهات المستفيدة ومتابعة وفتح الم و.

  التسويقية لها ، والبحث عن اسواق جديدة.
  

  -مهامه من خالل الشعب اآلتية : يمارس القسم ثانيًا:
  

  المشتريات.  أ.

 االستثمار . ب.

  التسويق . جـ.
  

  -: الشؤون الفنية المهام اآلتيةيتولى قسم  أوًال: -١٨-المادة 
  

تحديد مواصفات المنتجات ومواصفات الخامات والمواد االخرى الداخلة في  .أ

االنتاج ، وأعداد التصاميم للمنتجات وتعديلها بما يتالءم وحاجة الجهات 

  المستفيدة.

أعداد الطرق التكنولوجية لإلنتاج ووضع الحلول الفنية للمشاكل  ب.

والمعوقات الحاصلة خالل التنفيذ وتحديد المعادالت الفنية الستهالك المواد 

  الداخلة في االنتاج .

جمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة باألنظمة الفنية وبرمجتها  جـ.

األمثل للمكائن والمعدات ، والعمل على وأعداد التعليمات الالزمة لالستخدام 

  تعميم الممارسات الفنية الحديثة.

متابعة التطورات التقنية والتصاميم التي تحدث في صناعة الزجاج  د.

 والسيراميك والحراريات.



  مرا
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اجراء الفحص والتفتيش الهندسي للمكائن والمعدات , وتطبيق شروط  هـ.

  االنتاجية .السالمة الصناعية للعاملين في المعامل 

لحلول متابعة تطبيق مبادئ حماية البيئة في كافة التشكيالت وايجاد ا و.

 للمشاكل البيئية المرتبطة باإلنتاج.

ء البحوث اعداد الخطة البحثية السنوية بالتنسيق مع اقسام الشركة واجرا ز.

والتجارب الفنية لغرض تحسين النوعية وتطوير االنظمة االدارية 

  .واالقتصادية 

التنسيق المستمر مع الجامعات العراقية والشركات االخرى واقتراح التعاقد  ح.

مع االستشاريين والخبراء وتأمين المصادر العلمية والثقافية والنشرات 

  الدورية.

تأهيل االقسام والتشكيالت لنيل شهادة الجودة الشاملة (األيزو) وبالتعاون  ط.

يق المعايير العالمية إلدارة والتعاقد مع جهات متخصصة من خالل تطب

  الجودة ومتابعة تطبيق انظمة ادارة الجودة في الشركة .
  

  -مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم  ثانيًا:
  

 البحث والتطوير. أ.

 التفتيش الهندسي والسالمة الصناعية . ب.

    إدارة الجودة والتطوير المؤسسي. جـ.
  

  -لسيطرة النوعية المهام اآلتية :يتولى قسم ا أوًال: -١٩-المادة 
  

اعداد الضوابط والتعليمات التي تستخدم في فحص النوعية لجميع المنتجات  أ.

  ومراقبة الجودة في االنتاج. 

اجراء الفحوصات المختبرية للمواد االولية والمواد المساعدة في  ب.

المختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومراقبة العمليات االنتاجية في 

  جميع مراحلها.



  مرا
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إصدار شهادة الفحص لإلنتاج الجاهز بعد التأكد من مطابقته للمواصفات  جـ.

  المطلوبة .

  د االولية والمختبرية.معايرة الموازين الخاصة بالموا د.

راحل مالعمل على تقليل نسبة التلف والمرفوض وتشخيص السلبيات خالل  هـ.

  العملية االنتاجية.

  المشاركة في تطوير المنتجات ودراسة المشاريع المستقبلية. و.

النشاط تقديم التقارير الدورية لمجلس ادارة الشركة في كل ما يتعلق ب ز.

  النوعي.
  

  القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين:ـــ يمارس ثانيًا:

 . السيطرة النوعية أ.

 المعايرة والتقييس . ب.
  

  -طاقة والصيانة  المهام اآلتية :يتولى قسم ال أوًال: -٢٠-المادة 
  

تشغيل وتأهيل ومتابعة عمل المحطات الكهربائية الرئيسية والفرعية للضغط  أ.

العالي والواطئ وادارة جميع االعمال الخاصة بمحطات التوليد الكهربائي 

المغذية لمعامل الشركة وادامة وتأهيل خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومولدات 

  الخدمة.

بكات الخدمات الصناعية القيام بأعمال الخدمات المدنية وصيانة ش ب.

 والمجاري كافة.

اعداد الجداول والكشوفات للمواد الداخلة في تنفيذ برامج واعمال الصيانة    جـ.

  بالتنسيق مع االقسام ذات العالقة.

تأمين الخدمات الصناعية للمصانع كافة (الماء و الوقود و الهواء المضغوط  د.

  .والبخار واالوكسجين) 

  تشغيل وصيانة وإدامة عمل محطات الماء والوقود واألوكسجين.  .ـه
  

  -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:
  



  مرا
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 الطاقة. أ.

 الصيانة. ب.

  الورشة المركزية.  جـ.
  

  

 -لمهام اآلتية :اقسم المخازن   يتولى أوًال: -٢١-المادة 
  

يبها تسلم وحفظ المواد الواردة إلى الشركة وتصنيفها وترميزها وتبو أ.

 وخزنها في مخازن معدة لمختلف المواد حسب أصنافها .

إعداد التقارير الخاصة بأرصدة المواد وحركتها المختلفة من وإلى  ب.

 المخازن عن طريق المشاركة في لجان الجرد والمتابعة المعدة لذلك .   

المحافظة على المواد المخزونة داخل المخازن عن طريق توفير الظروف  جـ.

  الالزمة  لكل صنف من المواد المخزنية . 

  متابعة حركة المواد االولية واالحتياطية وفعاليات المخازن. د.
  

 -مهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:
  

 المواد االولية.  أ.

  المخازن. ب.
  

  -لومات األمنية المهام اآلتية :يتولى قسم التصاريح والمع أوًال: -٢٢-المادة 
  

انجاز استمارات التصريح االمني لجميع منتسبي الشركة وتوحيدها  أ.

  وارسالها الى المكتب الوطني للتصاريح والمعلومات االمنية.

تنظيم الهويات الخاصة بمنتسبي الشركة والمراجعين والعجالت الداخلة  ب.

 لمواقع العمل .

االشراف على وحدة الحماية الخاصة بالشركة ووضع الخطط الكفيلة جـ. 

 بتأمين الشركة من االختراقات االمنية.

 االشتراك في اللجان ذات الطابع االمني . د.
  

  -الشعب اآلتية : مهامه من خالليمارس القسم  ثانيًا:
  



  مرا
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  التصاريح . أ.

  المعلومات االمنية.  ب.
  

نظام ) من هذا ال١١يتولى كل مصنع من المصانع المنصوص عليها في المادة ( -٢٣-المادة 

  -الداخلي المهام االتية :
  

شراف على تنفيذ خطط االنتاج ووضع نظم برمجة االنتاج والسيطرة عليه واال أوًال:

  تطبيق تلك النظم .
  

  اعداد جدول بمعدالت االنتاج لكل منتوج . ثانيًا:
  

  تحديد احتياجات المصنع من المكائن والمعدات . ثالثًا:
  

  معالجة الصعوبات التي تعيق االنتاج واقتراح الحلول لها . رابعًا:
  

والقوى توفير احتياجات المصنع من المواد االولية والمكائن والمعدات  خامسًا:

ورفع مستوى كفاءتهم بالتنسيق مع اقسام الشركة ذات وتدريبهم العاملة  

 العالقة .
  

  -: يمارس مصنع االلواح الزجاجية مهامه من خالل الشعب اآلتية -٢٤-المادة 
  

 االنتاج. أوًال:

 الصهر والتشكيل والطبع. ثانيًا:

  الصيانة والخدمات. ًا:ثالث

  . المواد االولية رابعًا:
  

  -: يمارس مصنع القناني والجرار مهامه من خالل الشعب االتية -٢٥-المادة 
  

 االنتاج. أوًال:

 الصهر والتشكيل والطبع. ثانيًا:

  الصيانة والخدمات. ثالثًا:

  المواد االولية. رابعًا:
  

 يمارس مصنع القناني الطبية مهامه من خالل الشعب االتية :ـــ -٢٦-المادة 



  مرا
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  االنتاج. أوًال:

 ر والتشكيل والطبع.الصه ثانيًا:

  الصيانة والخدمات. ثالثًا:

  المواد االولية. رابعًا:
  

 -: تيةليكات الصوديوم مهامه من خالل الشعب اآلييمارس مصنع س -٢٧-المادة 
  

 االنتاج. أوًال:

 الصيانة الميكانيكية والكهربائية. ثانيًا:

  المواد االولية . ثالثًا:
  

  -: يمارس مصنع سيراميك الجدران مهامه من خالل الشعب اآلتية -٢٨-المادة 
  

 االنتاج. :أوًال

 المكابس والحرق. ثانيًا:

  تحضير االصباغ والشاشات. ثالثًا:

  الصيانة الكهربائية والميكانيكية. رابعًا:
  

  -: يمارس مصنع سيراميك االرضيات مهامه من خالل الشعب اآلتية -٢٩-المادة 
  

 االنتاج. أوًال:

 المكابس والحرق . ثانيًا:

  تحضير االصباغ والشاشات . ثالثًا:

  الصيانة الكهربائية و الميكانيكية.  رابعًا:
  

  -مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس مصنع االدوات الصحية السيراميكية  -٣٠-المادة 
  

 االنتاج. أوًال:

 القوالب والصب. ًا:ثاني

  االفران. ثالثًا:

  الصيانة الكهربائية والميكانيكية. رابعًا:
  



  مرا
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  -ا مهامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس مصنع الطابوق الحراري عالي االلومين -٣١-المادة 
  

  االنتاج . أوًال:

 المكابس واالفران. ثانيًا: 

  القوالب والتبطين. ثالثًا: 

 الصيانة الميكانيكية والكهربائية. رابعًا: 
  

ف مهامه من لخفيايمارس مصنع الطابوق الحراري متوسط االلومينا والعازل  -٣٢-المادة 

  -خالل الشعب اآلتية :
  

  االنتاج . أوًال:

  المكابس واالفران. ثانيًا:

    القوالب والتبطين. ثالثًا:

  الصيانة الميكانيكية والكهربائية . رابعًا:
  

  -شعب اآلتية :سود مهامه من خالل اليمارس مصنع السمنت اال -٣٣-المادة 
  

  االنتاج. أوًال:

 االفران. ثانيًا:

  الطواحين والكسارات . ثالثًا:

  الصيانة الميكانيكية والكهربائية . رابعًا:
  

  يمارس مصنع الخرسانة الحرارية والمواد الحرارية مهامه من خالل الشعب اآلتية: -٣٤-المادة 
  

  االنتاج أوًال:

 القوالب والحرق. ثانيًا:

  التجفيف.ثالثًا: 

 الصيانة الميكانيكية والكهربائية . رابعًا:
  

  -: تتولى شعبة العالقات العامة واالعالم المهام االتية -٣٥-المادة 
  

  اعداد المطبوعات الدعائية لترويج منتوجات الشركة. أوًال:

  اعداد التقارير االعالمية الخاصة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية. ثانيًا:



  مرا
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  تنظيم االحتفاالت واالشراف على المهرجانات التي تقيمها الشركة. ثالثًا:

  استقبال الوفود االعالمية. رابعًا:
  

  -: تتولى سكرتارية المدير العام المهام االتية -٣٦-المادة 
  

  

يعه على الجهات تنظيم اعمال السكرتارية وتقديم البريد الى المدير العام وتوز أوًال:

  ذات العالقة .
  

  تسلم الكتب وتسليمها واصدارها ومسك السجالت الالزمة لذلك . ثانيًا:
  

  تنظيم القلم السري . ثالثًا:
  

  متابعة تنفيذ االوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام . رابعًا:
  

) من هذا ١١يكون كل مصنع من المصانع المنصوص عليها في المادة ( أوًال: -٣٧-المادة 

  النظام الداخلي بمستوى قسم.
  

يدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف في  ثانيًا:

الدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية أولية في االقل ومن ذوي 

  الخبرة واالختصاص.
  

يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  ًا:ثالث

وسكرتارية المدير العام موظف في الدرجة الخامسة في األقل حاصل على 

  شهادة الدبلوم في األقل و من ذوي الخبرة واالختصاص .
  

  الفصل الرابع

  احكام ختامية
  

  تخضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي . -٣٨-المادة 
  

 ١٩٩٨) لسنة ٣٥يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الحراريات رقم ( -٣٩-المادة 

  . ١٩٩٨) لسنة ٤٣والنظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك رقم (
  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٠(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

 ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -٤٠-المادة 

  
  

  منهل عزيز الخباز

 وزير الصناعة والمعادن



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤١(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  ٢٠٢٠) لسنة ٢بيان رقم (
  

) من المادة (الثامنة) من قانون ضريبة ٨استنادًا الى الصالحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (    

  المعدل . ١٩٨٢) لسنة ١١٣الدخل رقم (

الخيرية مشمولة باحكام الفقرة المذكورة لغرض تنزيل التبرعات ون اقررنا اعتبار جمعية التع -١

  التبرع . تخدم فعًال للغرض الذي تم من اجلهالمقدمة اليها من الدخل الناجم للمكلفين والذي يس

  ينفذ هذا البيان اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -٢

  

  

  نـؤاد حسيـف                                         

  نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية                                        

  ةـر الماليـوزي                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٢(                  ٤٥٩٨العدد  –الوقائع العراقية  ٥/١٠/٢٠٢٠           

  

  

  ٢٠٢٠) لسنة ٦بيان رقم (
  

) من قانون ٢٤٥) من المادة (ثانيًاالفقرة (أحكام المخولة لنا بموجب  صالحيةالاستنادًا الى     

  . قررنا ما يأتي المعدل ١٩٨٤) لسنة ٢٣رقم ( الكمارك

أوًال: تعيين السيد (فريد نافع عطا اهللا) الموظف بعنوان (مدير) في الهيئة العامة للكمارك عضو 

  أحتياط في المحكمة الكمركية للمنطقة الغربية . 

  ثانيًا: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره . 

  

  

  علي عبد االمير عالوي

  ةـر الماليـوزي
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