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  ٢٠٢٠) لسنة ٨نقابة التمريض رقم (قانون . 

 ) تنظيم قانون تسهيل تنفيذ احكام " ٢٠٢٠) لسنة ١تعليمات رقم

 . "٢٠١٧لسنة ) ٧٩الوكالة التجارية رقم (

  اعالنات تاسيس جمعيات تعاونية .   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  ونالستو يةثانالة السن   م ٢٠٢٠ تشرين الثاني ١٦هـ/١٤٤٢ الثانيربيع  ١     ٤٦٠٤ العدد                         

٤٦٠٤١١٤٤٢١٦٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    قوانين   

  ١  قانون نقابة التمريض   ٨

    تعليمات  

) ٧٩قم (رتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالة التجارية   ١

  ٢٠١٧لسنة 

١٤  

    اعالنات   

  ١٨  النبار(جمعية اسكان النور التعاونية ) ومقرها في محافظة اتأسيس   -

 (جمعية اسكان موظفي الشركة العامة لألسواق المركزيةتأسيس   -

  التعاونية ) ومقرها في محافظة بغداد 
١٨  

ها في ي وزارة التجارة التعاونية) ومقرب(جمعية اسكان منتستأسيس   -

  محافظة بغداد 
١٩  

عاونية ) (جمعية اسكان منتسبي نقابة المحاسبين والمدققين التتأسيس   -

  بغدادومقرها في محافظة 
١٩  

ة النجف (جمعية المجد اإلسكانية التعاونية) ومقرها في محافظتأسيس   -

  االشرف 
٢٠  

افظة (جمعية الروان االستهالكية التعاونية) ومقرها في محتأسيس   -

  نينوى

٢٠  

فظة (جمعية شمس نينوى لإلسكان التعاونية) ومقرها في محاتأسيس   -

  نينوى 

٢١  

عاونية ) (الجمعية االستهالكية لمنتسبي مديرية ماء نينوى التتأسيس   -

  ومقرها في محافظة نينوى 

٢١  

رها في ونية ) ومقتأسيس (جمعية الخير النموذجية االستهالكية التعا  -

  محافظة نينوى

٢٢  
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 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 

  )٧قرار رقم (
  

) والبند (ثالثًا) من ٦١بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند (أوًال) من المادة (   

  ) من الدستور.٧٣المادة (
  

  ١١/٢٠٢٠/ ٢قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :

  

  ٢٠٢٠) لسنـة ٨رقم (
  

 قانون

  ة التمريــــضــــنقاب
  

  الفصل االول
  

  التأسيس واألهداف
  

تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري  -١-المادة 

من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها ان تفتح فروع  والمالي ويمثلها النقيب او

  في اإلقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .
  

  يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي:   -٢-المادة 

أوًال: المحافظة على تقاليد مهنة التمريض بوصفها مهنة تهتم برعاية الفرد والعائلة 

و تعزيز الصحة والوقاية من االمراض والمجتمع في حالتي الصحة والمرض 

  واالصابات وتخفيف معاناة المرضى من خالل العملية التمريضية .

ثانيًا: المحافظة على تقاليد مهنة القبالة بوصفها مهنة تهتم بتقديم الرعاية للنساء خالل 

فترة الحمل والمخاض وفترة الوالدة وما بعدها (فترة النفاس) وترعى االطفال 

  ) ثمانية وعشرون يوما .٢٨لوالدة حتى عمر (حديثي ا
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اعضاء النقابة  ثالثًا: وضع االسس الكفيلة بتنظيم ممارسة مهنتي التمريض والقبالة وأداء

  لواجباتهم في خدمة المجتمع وتطوير التمريض والقبالة في العراق .

التطور العلمي  رابعًا: اإلرتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري ألعضاء النقابة وبما يواكب

  والتكنولوجي في مجال ممارسة مهنتي التمريض والقبالة  .

مة لهم خامسًا: الدفاع عن الحقوق المشروعة ألعضاء النقابة وتأمين الحياة الكري

  وخة .وألسرهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخ

اإلهتمام بشؤونهم ورعاية مصالحهم سادسًا: تعزيز روح التضامن المهني بين االعضاء و

  المشروعة والسعي الى توفير بيئة العمل المناسبة .

سابعًا: التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات واالتحادات والنقابات 

والمجالس والمؤسسات ذات العالقة داخل العراق وخارجه بما يسهم في تطوير 

  .وتنمية خدمات التمريض والقبالة 

ثامنًا: المساهمة في وضع سياسة تطوير التعليم وخدمات التمريض والقبالة ودعم  

  البحوث واالبتكارات العلمية والتطبيقية في هذا المجال .

  تاسعًا: تنظيم منح إجازة مزاولة مهنتي التمريض والقبالة  .

  عاشرًا: تشجيع البحث العلمي في مجال مهنة التمريض والقبالة .

  تعزيز األواصر االجتماعية والثقافية ألعضاء مهنة التمريض والقبالة . حادي عشر: 
  

  الفصل الثاني
  

  االنتماء الى النقابــة
  

  يكون االنتماء الى النقابة اختياريًا. -٣-المادة 
  

  أوًال: يشترط فيمن  ينتمي الى النقابة  ان يكون:    -٤-المادة 

  أ. عراقي الجنسية .

  . ب. حسن السيرة والسلوك

  جـ. حاصًال على شهادة في التمريض او القبالة. 

  د. غير محكوم عليه عن جناية او جنحة مخلة بالشرف.
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وافر الشروط ثانيًا:  لمجلس النقابة قبول إنتماء األجنبي المقيم في العراق عند ت

ذه المادة هالمنصوص عليها في الفقرات (ب) و( جـ ) و( د) من البند (أوًال) من 

  املة بالمثل. شرط المع
  

  

  جراءات االتية:يكون اإلنتماء الى النقابة وفق اال -٥-المادة 

لدراسية وهوية أوًال: تقديم طلب االنتماء الى مجلس النقابة مرفق معه وثيقة التخرج ا

  تعريفية  . 

) خمسة عشر يوما من تاريخ التقديم ويكون ١٥ثانيًا: يبت المجلس بالطلب خالل (

  مسببًا .قرار الرفض 

ثالثًا: اذا لم يبت المجلس بالطلب خالل المدة المحددة في البند( ثانيًا)  من هذه المادة 

  يعد الطلب مقبوًال .
  

) ثالثين ٣٠لمن رفض طلبه الطعن بقرار الرفض أمام محكمة التمييز االتحادية خالل ( -٦-المادة 

  يوما من تاريخ تبلغه او علمه بالقرار.   
  

  

  الثالثالفصل 
  

  تشكيالت النقابة
  

  تتكون النقابة من التشكيالت االتية: -٧-المادة 

  أوًال: الهيئة العامة.

  ثانيًا: مجلس النقابة.

  ثالثًا: هيئات وفروع النقابة في المحافظات او اإلقليم.

  رابعًا: صندوق النقابة . 
  

الهيئة العامة: هي اعلى سلطة في النقابة وتتكون من جميع اعضاء النقابة الذين   -٨-المادة 

  سددوا بدل اإلشتراك السنوي . 
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عوة الهيئة العامة اجتماعًا سنويًا اعتياديًا خالل شهر آذار من كل سنة بد أوًال: تعقد -٩-المادة 

عقاد االقل من تاريخ إن ) خمسة عشر يومًا في١٥من النقيب يعلن عنه قبل (

  لنقابة .االجتماع وتنشر الدعوة بإحدى وسائل اإلعالم  والموقع االلكتروني ل

وعد المحدد في ثانيًا: اذا لم يوجه النقيب الدعوة الى إجتماع الهيئة العامة في الم

امس عشر من  البند (أوًال) من هذه المادة تجتمع الهيئة العامة تلقائيًا في الخ

  وم بعده .واذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية  فيعقد اإلجتماع في اول ي نيسان ،

ثالثًا: يرأس النقيب إجتماع الهيئة العامة وعند غيابه يحل محله نائبه وعند غيابهما 

  يحل العضو االكبر سنًا .

رابعًا: لمجلس النقابة او ربع اعضاء الهيئة العامة طلب عقد إجتماع استثنائي  

ة ، ويحدد النقيب موعد ومكان االجتماع وسببه وال يجوز عرض للهيئة العام

  موضوعات اخرى غير الموضوعات التي حددت لالجتماع االستثنائي .

خامسًا: يكتمل نصاب انعقاد إجتماع الهيئة العامة بحضور اكثر من نصف  االعضاء 

 واذا لم يكتمل النصاب فيعقد اإلجتماع بعد مضي اسبوع من تاريخ االجتماع

  المقرر ويعد النصاب حاصًال مهما بلغ عدد الحاضرين .

سادسًا: تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأغلبية عدد الحاضرين ، واذا تساوت 

  االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
  

  تتولى الهيئة العامة المهام االتية: -١٠-المادة 

لجنة اإلنضباط ولجنة صندوق أوًال: انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة و

  ضمان الممرضين واقالتهم عند ارتكابهم مخالفة تستوجب ذلك .

  ثانيًا: إقرار السياسة العامة للنقابة.

  ثالثًا: إقرار النظام الداخلي للنقابة وإقتراح مشاريع القوانين الخاصة بالمهنة .

  رابعًا: المصادقة على قواعد ممارسة مهنة  التمريض.

  المصادقة على الحساب الختامي للنقابة .خامسًا: 

  سادسًا: إقرار الموازنة السنوية للنقابة .
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  سابعًا: النظر في االقتراحات المقدمة من االعضاء .

  ثامنًا: مناقشة التقرير السنوي بخصوص نشاطات وشؤون النقابة .

  تاسعًا: تحديد بدالت االنتماء واإلشتراك .
  

  مجلس النقابة من:ف أوًال: يتأل -١١-المادة 

  أ. النقيب                          رئيسًا.

  منهم نساء. %٥٠) عشرة اعضاء اصليين على ان يكون ١٠ب. (

) خمسة مرشحين ممن حصلوا على اعلى عدد من االصوات ٥ثانيًا: يكون اول ( 

بعد االعضاء االصليين اعضاء احتياط ، ويحل العضو االحتياط االعلى 

  اصواتا محل العضو االصيل عند شغور مقعده . 

  ثالثًا: يشترط في عضو مجلس النقابة:

  . ان يكون عراقيا . أ

  ) خمس سنوات في المهنة.٥عن ( . له ممارسة فعلية ال تقلب

رابعًا: ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نائبًا للنقيب وامينًا ماليًا وامينًا  

  اداريًا .

خامسًا: يرأس النقيب اجتماع  مجلس النقابة ويحل نائب النقيب محله عند غيابه  

  ويحل عضو المجلس االكبر سنًا محلهما عند غيابهما .

) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة ٤مدة العضوية  في المجلس (سادسًا: تكون 

  واحدة فقط.
  

  أوًال: يتولى مجلس النقابة المهام االتية: -١٢-المادة 

  أ. العمل على تحقيق اهداف القانون وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومتابعتها.

  ب. إقتراح النظام الداخلي للنقابة .

المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات داخل جـ. تسمية ممثلي النقابة في 

  العراق وخارجه او اي نشاطات اخرى ذات العالقة بالمهنة .

  



  مرا
  

 

 قوانين
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠            

  

وسائر لقانون للتبرعات واإلعانات وفقاً د. ادارة أموال النقابة وقبول الهبات وا

الموارد االخرى واإلشراف على حسابات النقابة وتحصيل الرسوم 

  واإلشتراكات. 

  روع موازنة النقابة والحساب الختامي لها .. إعداد مشـه

  و. النظر بطلبات االنتماء الى النقابة وإجازة ممارسة المهنة . 

  ز. إعداد قواعد ممارسة مهنة  التمريض .

  ح. اإلشراف على اعمال فروع النقابة وتامين إنسجام نشاطاتها.

  ط. تشكيل اللجان ذات العالقة بعمل النقابة.

  تعيين العاملين بالنقابة وتحديد اجورهم وانهاء خدماتهم.ي. الموافقة على 

ك. تحديد اجور عمل الممرضين والممرضات والقابالت في العيادات الخاصة 

  والمؤسسات الصحية االهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة .

  ل. تحديد اوجه إستثمار أموال النقابة وصندوق ضمان الممرضين.

  طوير عمل النقابة والمهنة.م. اقتراح الخطط والبرامج لت

  ن. تحديد المبالغ التي تصرف من صندوق ضمان الممرضين.

  س. تحديد حدود صرف المبالغ المالية للنقيب ورؤساء الفروع .

  ع. وضع ضوابط منح سلف مالية لإلعضاء .

  ثانيًا: للمجلس تخويل بعض مهامه للنقيب .  
  

  الفصل الرابع

  النقيـب
  

المهنة  بين األعضاء ممن مضى على ممارسة  تنتخب الهيئة العامة  النقيب منأوًال:  -١٣-المادة 

  ) سبع سنوات .٧مدة ال تقل عن (

) اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ٤ثانيًا: تكون مدة اشغال منصب النقيب (

  فقط .

  



  مرا
  

 

 قوانين
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 )٧(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠            

  

  : يتولى النقيب المهام االتية:  أوًال -١٤-المادة 

  العامة ومجلس النقابة .أ. ترأس إجتماعات الهيئة 

  ب. تهيئة مستلزمات عملية اإلنتخاب .

  ها .جـ. إدارة األعمال اإلدارية في النقابة واإلشراف على العاملين في

  د. فرض العقوبات على العاملين.

  هـ. اإلشراف على مسك السجالت .

  ثانيًا: للنقيب تخويل بعض مهامه الى نائبه .
  

  ب تفرغا جزئيا من وظيفته خالل فترة إشغاله منصب النقيب.يجوز تفرغ النقي -١٥-المادة 
  

  الفصل الخامس

  فـروع النقابة
  

  أوًال: يكون للنقابة فرع في كل محافظة. -١٦-المادة 

  ثانيًا:  أ. تتكون الهيئة العامة للفرع من جميع اعضاء النقابة المسجلين في الفرع .

ب. تعقد الهيئة العامة للفرع اجتماعها االعتيادي السنوي بدعوة من 

رئيس الفرع خالل شهر شباط ويعد النصاب مكتمال مهما بلغ عدد 

  الحاضرين. 

جـ. لرئيس مجلس الفرع او لربع عدد اعضاء هيئة الفرع طلب عقد 

         إجتماع إستثنائي لمناقشة موضوع محدد في الطلب وال تبحث به 

   االمور التي عقد من أجلها ويعقد خالل شهر من تاريخ الطلب.الإ
  

  تتولى الهيئة العامة للفرع المهام االتية:  -١٧-المادة 

  أوًال: انتخاب رئيس الفرع واعضاء مجلس الفرع ، وإقالة اي منهم .

  ثانيًا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .

  

  



  مرا
  

 

 قوانين
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 )٨(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠            

  

) خمسة اعضاء لعضوية مجلس ٥الهيئة العامة للفرع رئيس الفرع و(ب أوًال: تنتخ -١٨-المادة 

  الفرع وعضوين إحتياط .

 ثانيًا: يشترط في رئيس الفرع واعضاء مجلس الفرع الشروط المطلوبة في

  عضوية مجلس النقابة.

وفي حالة  ثالثًا: يرأس رئيس الفرع اجتماعات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع

  اإلجتماعات عضو مجلس الفرع االكبر سنًا .غيابه  يرأس 

  رابعًا: يتولى مجلس الفرع المهام االتية : 

  أ. تنفيذ خطة العمل المقرة من الهيئة العامة للفرع بما ينسجم مع خطة النقابة. 

ب. العمل على رفع مستوى المهنة في المحافظة وإقتراح الخطط التي تحقق 

  أهداف النقابة .
  

  الفصل السادس

  الموارد المالية للنقابة
  

  تتكون الموارد المالية للنقابة ممايأتي: -١٩-المادة 

  أوًال: بدل اإلنتماء.

  ثانيًا: اإلشتراك السنوي .

  ثالثًا: اإلعانات التي تمنحها الدولة للنقابة .

  رابعًا: الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس النقابة وفقا للقانون.

  لة مهنتي التمريض والقبالة.خامسًا: رسم اجازات مزاو

  سادسًا: حصيلة المطبوعات والمنشورات . 

  سابعًا: عوائد استثمار اموال النقابة.

  ثامنًا: الغرامات المفروضة وفقا ألحكام هذا القانون . 

  

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون األول من   -٢٠-المادة 

  كل سنة .



  مرا
  

 

 قوانين
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 )٩(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠            

  

  ودع النقابة أموالها في أحد المصارف الحكومية باسم النقابة .ت  -٢١-المادة 

  

  الفصل السابع

  صنـدوق النقابة

في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية  أوًال: يؤسس -٢٢-المادة 

  واإلستقالل المالي واإلداري ، ويمثله النقيب او من يخوله .

  ون االشتراك في الصندوق اختياريًا . ثانيًا: يك

ثالثًا: يتولى الصندوق تقديم اإلعانات المالية ألعضاء النقابة من المشتركين او 

  لخلفهم عند وفاة العضو .

  رابعًا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

  بدل االشتراك السنوي في الصندوق .أ. 

  من إيرادات النقابة .ب. المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة 

  جـ . الهبات والتبرعات والوصية والوقف وفقا ألحكام القانون.

  د. عوائد إستثمار أموال الصندوق .

  هـ. عوائد الفعاليات واألنشطة الثقافية واإلجتماعية التي يقيمها الصندوق.

  

  وعضوين . أوًال: يدير الصندوق لجنة تسمى (لجنة الصندوق) وتتألف  من رئيس -٢٣-المادة 

في كل منهم ان يكون ممن  ثانيًا: أ. تنتخب الهيئة العامة لجنة الصندوق ويشترط

  ) خمس سنوات .٥انتمائهم الى النقابة مدة ال تقل عن (مضى على 

يكون من يحصل على اعلى عدد من االصوات بعد عضوي اللجنة ب . 

ياطًا يحل المنصوص عليهما في البند ( أوًال) من هذه المادة عضوًا احت

  محل العضو االصيل عند غيابه .

ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسًا من بين اعضائها ونائبَا له يحل محل رئيس اللجنة عند 

  غيابه ويتمتع بجميع صالحياته .

  



  مرا
  

 

 قوانين
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 )١٠(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠            

  

رة واحدة م) اربع سنوات قابلة للتجديد ٤رابعًا: تكون مدة العضوية  في اللجنة (

   فقط. 

  باالغلبية. خامسًا: تتخذ قرارات اللجنة
  

  ا وفق ضوابط يضعها مجلس النقابة.عانة ومبالغهتحدد شروط منح اإل -٢٤-المادة 
  

في القانون من منحه الحقوق   يمنع منح عضو النقابة االعانة المنصوص عليهاال -٢٥-المادة 

  التي يستحقها وفق القوانين االخرى .

واليجوز الحجز عليها اال اذا كان دينًا ناشئًا عن اليجوز التنازل عن اإلعانة للغير  -٢٦-المادة 

  نفقة شرعية او مهر مؤجل .

  

  الفصل الثامن

  انضباط االعضاء

  

) ٢اإلنضباط ) وتتألف من رئيس و( أوًال: تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة -٢٧-المادة 

  عضوين اصليين وعضوين إحتياط تنتخبهم الهيئة العامة .

  اعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة .ثانيًا: يشترط في 

  ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسًا من بين أعضائها ونائبًا له يحل محله عند غيابه .

رابعًا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من اعضاء النقابة المتعلقة 

قابة ، والتي تحال اليها بالسلوك النقابي  او المهني او االساءة الى سمعة الن

  من مجلس النقابة او مجالس الفروع .
  

إستدعاء  المحال اليها ولها أوًال: تتولى  لجنة االنضباط التحقيق تحريريًا مع العضو -٢٨-المادة 

المتعلقة  ثائق والمستنداتمن ترى ضرورة سماع أقواله واإلطالع على الو

ما أتخذته من اجراءات  بت فيهالمخالفة ، وتحرر محضرًا تثبموضوع 

  سمعته من اقوال.وما

  



  مرا
  

 

 قوانين
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المعلومات وثانيًا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة  للحصول على الوثائق 

  في االمور التي تتعلق بالتحقيق .

ا ان تحيل ثالثًا: اذا رأت  لجنة االنضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة  فعليه

فراج عنه يمنع الحكم ببراءة  العضو او االالعضو الى المحاكم المختصة ، وال

   من فرض احدى العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

رابعًا: للجنة ان تقرر غلق التحقيق ان ثبت لديها عدم ارتكاب العضو اي مخالفة  او 

  تقرر فرض احدى العقوبات اآلتية:

  يه الى عدم االرتياح من تصرفه.ف أ. التنبيه  ويكون بكتاب الى المخالف ينبه

ب. لفت النظر ويكون بكتاب موجه الى المخالف يلفت نظره الى عدم تكرار 

  المخالفة .

جـ. االنذار يكون بكتاب موجه الى المخالف يعلن فيه اإلستياء من تصرفاته  

  وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد. 

) خمسمائة الف دينار وال يزيد على ٥٠٠٠٠٠يقل عن (د. الغرامة بمبلغ ال 

  ) مليون دينار .١٠٠٠٠٠٠(

تزيد مدة ال تقل عن شهر واحد والهـ . ايقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي 

) سنة واحدة اذا عوقب العضو مرتين خالل السنة اذا ارتكب ١على (

المولود او  العضو مخالفة او أهمال ترتب عليه الحاق اذى بالمريض او

  ات عليه .فظهور مضاع

و. فصل نهائي من النقابة إذا أرتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر 

بها او ارتكب مخالفة او إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض او المولود 

  او ظهور مضاعفات خطيرة او عاهة مستديمة.

بند (رابعًا) من هذه خامسًا: يكون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في ال

  المادة تحريريا ويبين فيها اسباب فرض العقوبة .
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  الفصل التاسع

  أحكام عامة

  

لنقابة ولجنة صندوق النقابة  ومجالس الفروع مرة واحدة في  االقل  ايجتمع مجلس  -٢٩-المادة 

تحريري  ) خمسة عشر يومًا بناًء على دعوة من النقيب أو بناًء على طلب١٥كل (

  ) خمسة اعضاء في مجلس النقابة .٥من( مسبب
  

ة صندوق النقابة او مجالس يعد العضو في مجلس النقابة او لجنة االنضباط  او لجن -٣٠-المادة 

اذا فقد احد الشروط الالزمة إلنتخابه ، او اذا تغيب عن اإلجتماعات  الفروع مستقيًال

ثالث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة خالل السنة دون عذر مشروع يقبله 

  مجلس النقابة . 
  

) خمسة اعضاء من الهيئة العامة تتولى ٥يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من ( -٣١-المادة 

لى  باشراف قضائي على ان اليحق لهم الترشح  ، ادارة انتخابات الدورة االو

  وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعالن نتائج اإلنتخابات. 
  

  تخضع قرارات اللجان الى مصادقة مجلس النقابة. -٣٢-المادة 
  

  نة االنضباط ولجنة صندوق النقابةأوًال: يكون  انتخاب مجلس النقابة والنقيب ولج -٣٣-المادة 

  منهم وتحت إشرافو رؤساء الفروع بقوائم مستقلة لكل ومجالس الفروع 

  القضاء االعلى لهذا الغرض . قاضي يسميه مجلس 

ثانيًا: لكل ذي مصلحة الطعن بنتائج االنتخابات امام محكمة التمييز االتحادية خالل 

  ) سبعة أيام من تاريخ اعالن النتائج . ٧(
  

  عدا مايترتب على النشاط اإلستثماري. تعفى النقابة من الضرائب والرسوم -٣٤-المادة 
  

  تخضع حسابات النقابة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . -٣٥-المادة 
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الل س للنقابة ُينتخب بعد نفاذ هذا القانون  النظام الداخلي  للنقابة  خيعد أول مجل -٣٦-المادة 

ل اول العامة للنقابة خال) ستة اشهر من تاريخ انتخابه ويعرضه على الهيئة ٦(

  إجتماع لها بعد إعداد النظام الداخلي القراره .
  

   .  ١٩٥٩) لسنة ٣٣وًال: يلغى قانون نقابة الممرضات  رقم (أ -٣٧-المادة 

يض ) من قانون مزاولة مهنتي التمر١٣) و(١٢) و(١١ثانيًا: تلغى المواد (

  .   ٢٠١٢)  لسنة ٩٦والقبالة رقم (

  نقابة التمريض .ال نقابة الممرضات الى ثالثًا: تؤول امو
  

  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . -٣٨-المادة 

  

 برهم صالح      
                                                              

  الجمهوريـــــةرئيس                                                                 

  

  

  األسباب الموجبة

وزيادة اعداد  ١٩٥٩نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام      

   ) ٩٦الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (

تنظيم شؤونهم واإلنضواء في  والهمية تحقيق رغبة مالكات التمريض والقبالة في ٢٠١٢ لسنة

نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم 

  االقتصادي واالجتماعي،

  ُشرع هذا القانون .
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   ٢٠١٧) لسنة ٧٩) من قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (٢٣المادة ( احكام الى استنادًا     

  اصدرنا التعليمات االتية :

  ٢٠٢٠) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  التجاريةتسهيل تنفيذ احكام  قانون تنظيم الوكالة 

  ٢٠١٧) لسنــة ٧٩رقــم (
  

  الوكالة التجارية عقد منظم بين طرفين وتشمل مايأتي : ــ ١المادة ــ 

ـ              الوكالة التجارية وتنظم بعقد يخول بموجبه الطرف األول (الموكل االجنبي سواء  أوال ـ

العراقي سواء  كان شخصًا طبيعيًا ام معنويًا ) الطرف الثاني ( الوكيل التجاري 

، والعمل بأسمه ولحسابه في العراق كان شخصًا طبيعيًا ام معنويًا ) حق تمثيله

لقاء ربح أو عمولة أو راتب أو اجر مقطوع أو نسبة مئوية من مبلغ العقود 

المبرمة بتوسط الوكيل ولمدة معينة على ان يذكر في العقد أو ملحقه أو برسالة 

  أو خدمات الطرف األول . توضيحية مصدقة اصوليًا منتجات

) جبه الطرف األول (الموكل االجنبيالوكالة بالعمولة وتنظم بعقد يخول بموثانيًا ــ             

) حق العمل في العراق باسم الوكيل الثاني (الوكيل التجاري العراقي الطرف

ولحساب الموكل وبشروطه بما في ذلك القيام باعمال التوزيع والتسويق لمنتجات 

الطرف األول وتقديم الخدمات نيابة عنه لقاء عمولة على شكل نسبة مئوية من 

المبيعات أو مقابل الخدمات المقدمة ولمدة معينة على ان يذكر في العقد أو ملحقه 

  أو برسالة توضيحية مصدقة اصوليًا منتجات أو خدمات الطرف األول .

ل بموجبه الطرف األول (الموكل االجنبي) الطرف وكالة الموزع وتنظم بعقد يخو ثالثا ــ            

، وتنتقل ملكيتها اليه ثم يقوم ) بشراء السلعة لحسابه الثاني (الموزع العراقي

باعادة عرضها وبيعها بالسعر الذي يقرره لقاء ربح وتقديم خدمات ما بعد البيع 
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ات أو على ان يذكر في العقد أو ملحقه أو برسالة توضيحية مصدقة اصوليا منتج

  خدمات الطرف االول . 

ـ             وكالة صاحب االمتياز وتنظم بعقد يخول بموجبه الطرف األول (الموكل االجنبي) رابعاــ

الطرف الثاني (صاحب االمتياز العراقي ) بأستخدام حق أو اكثر من حقوق 

الملكية الفكرية الغراض انتاج السلعة محليًا وفق المواصفات المعتمدة 

قها وتقديم خدمات ما بعد البيع  لها تحمل العالمة التجارية االصلية وتسوي

المملوكة لمانح االمتياز وفقًا لتعليماته وتحت اشرافه حصريًا في منطقة 

جغرافية ولفترة زمنية محددة ، مع التزام مانح االمتياز بتقديم المساعدة 

يا أو الفوائد والدعم والمشورة الفنية لقاء مقابل مادي أو جزء من المزا

االقتصادية للمشروع على ان يذكر في العقد أو ملحقه أو برسالة توضيحية 

  مصدقة اصوليا منتجات أو خدمات الطرف االول . 
  

يلتزم  الوكيل التجاري بتثبيت العالمة واالسم التجاري ورقم الوكالة التجارية ــ أوالــ ٢المادة ــ

  ة .واسم المنتج على جميع المواد المستورد

ـ يجوز تسجيل عقود الوكاالت التي تقتصر على ممارسة اعمال الصيانة أو نيا ـثا             

تجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع أو تقديم خدمات ما بعد البيع فقط نيابة 

  عن الموكل االجنبي .
  

ى دائرة تسجيل يقدم طلب منح اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية الطبيعي ال ــ ٣المادة ــ 

  الشركات مرافقًا به الوثائق االتية :

ـ صورةأوال  من هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الموحدة  ـ

  مع بطاقة السكن.

  ــ االسم التجاري المسجل في السجل التجاري .ثانيا 

  وكاالت تجارية )  .ـ هوية غرفة التجارة متضمنة االشارة الى ان نوع العمل ( ثالثا ـ

  ــ سند الملكية أو عقد االيجار للمكتب التجاري مصدقًا وفقًا لالصول .رابعا 

  ــ سجل الوكاالت التجارية .خامسا 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

عقد الوكالة التجارية عن الموكل االجنبي  مع بيان اسمه وجنسيته مصدقًا  سادسا ــ

  وفقًا لالصول  .

  تعهد مكتوب يتضمن انه :سابعا ــ 

  ة عامة .يس موظفًا في دوائر الدولة والقطاع العام أو مكلفًا بخدمل ــأ 

  غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .ب ــ 

  الهوية الضريبية .  ثامناــ              
  

    ه الوثائق االتية :بيشترط في طالب االجازة  اذا كان شركة  تقديم طلبًا مرافقًا  ــ ٤المادة ــ 

  شهادة تأسيس الشركة مصدقًا وفقًا لالصول . أوالــ

  عقد تأسيس الشركة مصدقًا وفقًا لالصول . ثانياــ

ـ محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بتعيين المدير المفوض للشركة مصدقًا ثالثاـ

  وفقًا لالصول .
  

على الجهات الراغبة في التعاقد مع الموكل االجنبي بواسطة وكيله التجاري في  ــ ٥المادة ــ 

العراق ، التأكد من انه مجاز لممارسة اعمال الوكالة التجارية ، وان تكون وكالته 

  التجارية  قد سجلت بأسمه في دائرة تسجيل الشركات .
  

  يلتزم الوكيل التجاري بما يأتي :  ــ ٦المادة ــ 

اعالم دائرة تسجيل الشركات  بكل تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الوكالة   أوال ــ

) ٦٠بتأييد من الموكل االجنبي مصدقًا وفقًا لالصول خالل مدة اقصاها(

  ستون يوما من تاريخ حصول التعديل أو التغيير .

يتضمن  مسك دفتر لتدوين عموالته وفق متطلبات العمل التجاري على ان ثانيا ــ             

  المعلومات اآلتية : 

  رقم وتاريخ االجازة الممنوحة للوكيل التجاري  . أــ                  

  ــ اسم الموكل االجنبي .ب 

  مبلغ العمولة أو نسبتها والربح الصافي أو االجر أو الراتب . جـ ــ

  ـ رقم وتاريخ االعتماد حسب طريقة الدفع .د ـ



  مرا
  

 

 تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  المتسلمة أو االرباح أو االعتماد المستندي .ــ العمولة المتسلمة وغير  ـه

  اسم الوكيل التجاري وعنوانه وتوقيعه . و ــ

بنسختين  ادة مع كشفالمنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المتقديم الدفتر  ثالثاــ           

 بالعموالت المتحققة لحسابه المتسلمة وغير المتسلمة مع االستشهادات

  المصرفية المؤيدة لذلك الى دائرة تسجيل الشركات وفقًا للقانون . 
  

  . ٢٠١٤) لسنة ١تلغى تعليمات تنظيم اعمال الوكالة التجارية رقم ( ــ ٧المادة ــ 
  

  خ نشرها في الجريدة الرسمية .تنفذ هذه التعليمات من تاري ــ ٨المادة ــ 

  

  

  د. عالء احمد حسن                                                           

  ر التجارةيوز                                                            

    

  

  

 

 

 

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
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 )١٨(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  

  أعالن
  

 ،) وجماعته لتأسيس جمعية تعاونيةمحمد جمال شاكرالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى المادة (الثامنة) من قانون  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة 

سم (جمعية قررنا تأسيس جمعية تعاونية با ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥التعاون رقم (

  .االنبار ومقرها في محافظة  التعاونية) اسكان النور

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

١/١١/٢٠٢٠  

  

  أعالن
  

) وجماعته لتأسيس جمعية احمد نايف الجدوعموسى الطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى المادة (الثامنة)  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،تعاونية

قررنا تأسيس جمعية تعاونية باسم  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥من قانون التعاون رقم (

  المركزية التعاونية ) ومقرها في محافظة بغداد . (جمعية إسكان موظفي الشركة العامة لألسواق

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  

  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  أعالن
  

ه لتأسيس ) وجماعتمجيد خلف عباس العيثاويالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

دًا الى المادة واستنا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

أسيس جمعية قررنا ت ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  افظة بغداد  .تعاونية باسم (جمعية إسكان منتسبي وزارة التجارة التعاونية ) ومقرها في مح

  

  ـدلـيالعبسعـد                                                             

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  

  

  

  أعالن
  

) وجماعته لتأسيس جواد غانم علي جواد الشهيليالسيد (الطلب المقدم الينا من على  بناءا   

واستنادًا الى المادة  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

قررنا تأسيس جمعية  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

بة المحاسبين والمدققين التعاونية ) ومقرها في محافظة تعاونية باسم (جمعية إسكان منتسبي نقا

  بغداد .

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  أعالن
  

لتأسيس  ) وجماعتهصادق بهلول مجهول كاظمالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

دًا الى المادة واستنا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

أسيس جمعية قررنا ت ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  ألشرف  .تعاونية باسم (جمعية المجد اإلسكانية التعاونية) ومقرها في محافظة النجف ا

  

  دلـيسعـد العبـ                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  

  

  

  

  أعالن
  

) وجماعته ضبيان نزار يونس محمد علي الحيالي الطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

واستنادًا الى  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،لتأسيس جمعية تعاونية

قررنا تأسيس  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥المادة (الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  ية التعاونية ) ومقرها في محافظة نينوى  .جمعية تعاونية باسم (جمعية الروان االستهالك

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

١١/٢٠٢٠/ ٨  

  



  مرا
  

 

   اعالنات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢١(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  أعالن
  

لتأسيس  اجماعتهو) هدى حازم أيوب محمد النعيمي ( ةالطلب المقدم الينا من السيدعلى  بناءا   

دًا الى المادة واستنا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

أسيس جمعية قررنا ت ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

  ى .تعاونية باسم (جمعية شمس نينوى لإلسكان التعاونية ) ومقرها في محافظة نينو

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  

  

  

  أعالن
  

لتأسيس  ا) وجماعتهانتصار سامي عزيز نعوم إيليا ( ةالطلب المقدم الينا من السيدعلى  بناءا   

واستنادًا الى المادة  ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،جمعية تعاونية

قررنا تأسيس جمعية  ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥(الثامنة) من قانون التعاون رقم (

ي مديرية ماء نينوى التعاونية ) ومقرها في محافظة تعاونية باسم (الجمعية االستهالكية لمنتسب

  نينوى  .

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  



  مرا
  

 

   اعالنات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(                  ٤٦٠٤العدد  –الوقائع العراقية  ١٦/١١/٢٠٢٠           

  

  أعالن
  

) وجماعته عجيل هالل عزيز محمد المشهدانيالطلب المقدم الينا من السيد (على  بناءا   

لى واستنادًا ا ،وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة  ،لتأسيس جمعية تعاونية

ررنا تأسيس ق ،وتعديالته النافذ  ١٩٩٢) لسنة ١٥المادة (الثامنة) من قانون التعاون رقم (

ا في محافظة جمعية تعاونية باسم (جمعية الخير النموذجية االستهالكية التعاونية ) ومقره

  نينوى  .

  

  سعـد العبـدلـي                                                            

  ٢٠١٧) لسنة ٥٢رئيس لجنة االمر الديواني (                                                     

  اللجنة المشرفة على االتحاد العام للتعاون                                                      

٨/١١/٢٠٢٠  
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