
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٣٥   
 

  

  

  

 

 ٢٠٠٥لسنة  ٣٠ألمر رقم ا("التعديل االول  ٢٠٢١) لسنة ٢٥رقم ( قانون( "           

 . قانون المحكمة االتحادية العليا 

 ٢٠٢١) لسنة ٢٥رسوم جمهوري رقم (م  . 

 للنظام الداخلي للشركة العامة لكبريت "التعديل األول ٢٠٢١) لسنة ٣نظام داخلي رقم (ال 

 . "٢٠١٤) لسنة ٧رقم ( المشراق

  لتقييس والسيطرة النوعية . الجهاز المركزي لبيانات صادرة عن  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  ونالستو يةثانالة السن   م  ٢٠٢١   حزيران  ٧ / هـ١٤٤٢شوال      ٢٥   ٤٦٣٥ العدد                         

٤٦٣٥٢٥١٤٤٢٧٢٠٢١ 



              الفهرس                             
 

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

    قوانين  

   )٢٠٠٥لسنة  ٣٠االمر رقم (التعديل األول   ٢٥

  قانون المحكمة االتحادية العليا 

١  

     مراسيم جمهورية   

دة لجمهورية تعيين السيد علي ياسين محمد كريم سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العا  ٢٥

  العراق لدى مملكة النرويج

٥  

    أنظمة داخلية  

  ٦  ٢٠١٤) لسنة ٧رقم (عامة لكبريت المشراق شركة اللالتعديل األول للنظام الداخلي ل  ٣

    بيانات   

  ٨  لتقييس والسيطرة النوعية بيان صادر عن الجهاز المركزي ل  ١٦٨١

  ٩  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٨٢

  ١٠  والسيطرة النوعيةبيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس   ١٦٨٣

  ١٠  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٨٤

  ١١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٨٥

  ١١  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٨٦

  ١٢  النوعية بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة  ١٦٨٧

  ١٢  بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٨٨

 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٢٤قرار رقم (
  

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

  ) من الدستور.٧٣المادة (
  

  ٢/٦/٢٠٢١قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :
  

  ٢٠٢١) لسنـة ٢٥رقم (

  قانون

  )٢٠٠٥لسنة  ٣٠التعديل االول (االمر رقم 

  قانون المحكمة االتحادية العليا
  

  ) من قانون المحكمة االتحادية العليا ويحل محله ما يأتي:٣يلغى نص المادة ( -١-المادة 

أوًال: أ. تتكون المحكمة االتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة  -٣-المادة  

اعضاء اصليين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف االول المستمرين 

) خمس ١٥بالخدمة ممن ال تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (

  عشرة سنة. 

يارهم من بين ب. للمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اخت

قضاة الصنف االول المستمرين بالخدمة ممن ال تقل خدمتهم الفعلية 

  ) خمس عشرة سنة. ١٥في القضاء عن (

ثانيًا: يتولى رئيس مجلس القضاء االعلى ورئيس المحكمة االتحادية العليا 

ورئيس جهاز االدعاء العام ورئيس جهاز االشراف القضائي ، اختيار 

واالعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل  رئيس المحكمة ونائبه



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

االقاليم في تكوين المحكمة وترفع اسماؤهم الى رئيس الجمهورية 

) خمسة ١٥الصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خالل مدة اقصاها (

  عشر يومًا من تأريخ اختيارهم.
  

  يأتي:  حله مام) من القانون ويحل ٤يلغى نص المادة ( -٢-المادة 

  أتي:يتختص المحكمة االتحادية العليا بما  -٤-ة الماد

  أوًال: الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة النافذة.

  ثانيًا: تفسير نصوص الدستور.

ثالثًا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية ، والقرارات 

حادية ، ويكفل واالنظمة والتعليمات واالجراءات الصادرة عن السلطة االت

القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من االفراد وغيرهم ، حق 

  الطعن المباشر لدى المحكمة .

رابعًا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات 

  االقاليم والمحافظات والبلديات واالدارات المحلية.

  ل بين حكومات االقاليم او المحافظات.خامسًا: الفصل في المنازعات التي تحص

سادسًا: الفصل في االتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

  الوزراء والوزراء.

  سابعًا: التصديق على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

والهيئات القضائية ثامنًا: أ. الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي 

  لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

ب. الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الهيئات القضائية لالقاليم او      

  المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

تاسعًا: النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صالحياتها 

) من دستور جمهورية العراق لعام ٥٢(المنصوص عليها في المادة 

  ) ثالثين يومًا من تأريخ صدوره.٣٠وذلك خالل ( ٢٠٠٥
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  ) من القانون ويحل محله االتي:٦يلغى نص البند (ثالثًا) من المادة ( -٣-المادة 

حال الى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة يثالثًا: أ.  -٦-المادة 

ناًء ) اثنتين وسبعين سنة من العمر، استث٧٢اكمال (من القضاة بعد 

احكام المعدل  و ٢٠١٤) لسنة ٩من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (

نون المعدل او اي قا ١٩٧٩) لسنة ١٦٠قانون التنظيم القضائي رقم (

  يحل محلهما.

ب. يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس واعضاء المحكمة االتحادية 

) الصادر في االول ٢لمعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (العليا ا

) ٣والمرسوم الجمهوري رقم ( ٢٠٠٥من شهر حزيران من عام 

استنادًا الى احكام  ٢٠٠٧الصادر في التاسع عشر من شهر شباط عام 

المعدل واحكام قانون التقاعد الموحد  ١٩٧٩) لسنة ١٦٠القانون رقم (

او اي قانون يحل محلهما استثناًء من المعدل  ٢٠١٤) لسنة ٩رقم (

الفقرة (أ) من هذا البند، بعد اختيار رئيس واعضاء المحكمة وفقًا 

) لسنة ٣٠) من االمر التشريعي رقم (٣الحكام البند (ثانيًا) من المادة (

  المعدل.  ٢٠٠٥
  

  ) من القانون ويحل محله مايأتي:٧يلغى نص المادة ( -٤-المادة 

ئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين يؤدي ر -٧-المادة 

الدستورية امام رئيس الجمهورية وفق الصيغة االتية: (أقسم باهللا العلي العظيم 

أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل 

القضاء وأطبق احكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقالل 

وكرامته ونزاهته وأصون الدستور وأحمي الحريات العامة والخاصة واهللا 

  على ما اقول شهيد).
  

اذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة او نائب الرئيس او اعضاء المحكمة  -٥-المادة 

االتحادية ألي سبب كان او لم يتم اصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم ألي سبب 
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 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

يؤدي رئيس المحكمة االتحادية ونائبه واعضاؤها واالحتياط من القضاة اليمين  كان،

الدستورية امام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر امر 

  ) خمسة عشر يومًا.١٥نيابي بتعيينهم خالل (
  

  العراقي.ة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب يحفظ في تكوين المحكم -٦-المادة  
  

) عشر سنوات ويكون بدرجة ١٠لمحكمة أمين عام له خبرة في القانون ال تقل عن (ل -٧- المادة

  وكيل وزارة وصالحياته.
  

  ١٨/٣/٢٠٢١هذا القانون من تأريخ اقرارِه في مجلس النواب في  أوًال: ينفذ -٨-المادة 

  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ثانيًا:             

  

  

 برهم صالح

  رئيس الجمهوريـــــة

  

  

  األسباب الموجبة

)  ٣٠) من االمر التشريعي رقم (٣لصدور قرار المحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية المادة (  

وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه واعضائها الجدد واالعضاء االحتياط  ٢٠٠٥لسنة 

  ولممارسة اختصاصاتها استنادًا الحكام الدستور.

 شرع هذا القانون.

  

  



  مرا
  

 

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  مرسوم جمهوري

 )٢٥رقم (
  

     ه وبناًء على ما عرض) مـن الدستــور ٧٣استنادًا إلى أحكام البنـد (سابعًا) مـن المـادة (  

  .  وزير الخارجية 
  

    -رسمنا بما هو آٍت :
  

أوًال: ُيعّين السيد علي ياسين محمد كريم سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق 

    لدى مملكة النرويج . 
  

  تنفيذ هذا المرسوم . ثانيا : على وزير الخارجية
  

  ثالثا : ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

  

  هجـريــة   ١٤٤٢  ةــلسن  شوال     رــشه مـن      والعشرين الثاني    ومـالي كـتـب ببغــداد في 

  ميالديــة   ٢٠٢١ة  ــلسن حزيران     رــشه ن ـم     الثـالـــث             ومـــلليـ  ـق ـــوافــالمــ

  
  

  

  
  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

وًال) والبند (أ ١٩٩٧) لسنة ٢٢امة رقم () من قانون الشركات الع٤٣استناداً الى احكام المادة ( 

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

  :اصدرنا النظام الداخلي االتي 
  

  ٢٠٢١) ٣رقم (

  نظام داخلي

  التعديل االول للنظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشراق 

  ٢٠١٤) لسنة ٧رقم (
  

) ٧) من النظام الداخلي للشركة العامة لكبريت المشراق رقم (٢يلغى نص المادة ( -١-المادة 

  ويحل محله ما ياتي: ٢٠١٤لسنة 
  

تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني وتنمية االنتاج الصناعي  -٢-المادة 

في مجال استخراج الكبريت من حقوله وتنقيته ونقله وتصديره وتصنيعه لالغراض 

ة الالزمة لعملياتها والمنتجات النوعية يطية والزراعية وتصنيع المواد الوسالصناع

د المنتجة والمصنعة والمتوافرة محليا او التي يتم تصنيعها باالعتماد على الموا

خارجيًا والصناعات التحويلية وصناعة االسمدة ويستثنى من ذلك النشاطات التي 

تمارسها تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن في مجال االسمدة على وفق المواصفات 

  المعتمدة وبما يحقق اهداف الشركة.
  

  م الداخلي ويحل محله ما ياتي:) من النظا٣يلغى نص المادة ( -٢-المادة 
  

  -ة المهام والنشاطات االتية :تمارس الشرك -٣-المادة 
  

انتاج مادة الكبريت بأشكاله كافة وحامض الكبريتيك والشب ومواد تعقيم المياه  أوًال:

  بأشكالها وأنواعها كافة.
  

تصنيع وانتاج المواد المختلفة التي يدخل الكبريت وحامض الكبريتيك في ثانيًا: 

صناعتها وتشمل الصناعات التحويلية المختلفة وصناعة االسمدة باستثناء 



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

النشاطات التي تمارسها شركات (صناعة االسمدة) في تشكيالت وزارة 

  الصناعة والمعادن.
  

شاريع الجديدة ية القائمة واقامة المتطوير وتوسيع المعامل والخطوط االنتاج ثالثًا:

  والخطوط المكملة لها.
  

  واحتياجها. شراء واستيراد مستلزمات االنتاج واية مواد تدخل ضمن انتاجها رابعًا:
  

  تسويق االنتاج داخل العراق وخارجه. خامسًا:
  

  .ة الرسمي ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة -٣-المادة 

  
  

  عزيز الخبازمنهل 

  وزير الصناعة والمعادن



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 )١٦٨١بيان رقـــم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس   

   المعدل .١٩٧٩لسنة   ٥٤لنوعية رقم والسيطرة ا

) الخاصة ١١٦٧االول ) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم (  التحديثيعلن الجهاز عن اعتماد ( . ١

رغوة البولي يوريثان ( االسفنج الصناعي ) المستعملة  –بـ ( المواد البوليمرية الخلوية المرنة 

والتي سبق  ISO 5999) الغراض التوسيد) (معدلة) والمتبناة عن المواصفة الدولية للتقييس (

بعنوان (رغوة البولي  ١٢/١٢/١٩٨٨ ) في٣٢٣٢دد (الوقائع العراقية العـــ ةوان نشرت في جريد

االسفنج الصناعي) المستعملة الغراض التوسيد) ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق ( يوريثان المرنة

المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على 

  .از لهذا الغرض نسخة مراجعة الجه

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .                 .٢

  

  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  )١٦٨٢بيان رقم (
  

مركزي للتقييس استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز ال  

  المعدل .  ١٩٧٩لسنة  ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

على كافة من يعنيهم يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، ف

دناه وعلى من يرغب بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول اتطبيق هذه المواصفات االلتزام 

  الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

  
  

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت 

١  

  

  

٢  

  

  

٣  

  

  

  

  

  الحلوى الهالمية .

  

  

طالء االيبوكسي  –الطالء والوارنيش 

  الخالي من المذيبات لالرضيات .

  

الوان السالمة وعالمات  –الرموز البيانية 

الجزء االول / مبادئ تصميم  –السالمة 

  عالمات السالمة واشارات السالمة.

٥١٢٢  

  

  

٥١٢٣  

  

  

٥١٤٨/١  

  

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر  

  في الجريدة الرسمية

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

يكون نافذًا من تاريخ النشر في 

  الجريدة الرسمية 

 
  

  

  

  



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 )١٦٨٣بيان رقـــم (
  

مركزي للتقييس استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز ال  

 المعدل .  ١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

)  الخاصة ١٢٧٦قم (يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثالث ) للمواصفة القياسية العراقيــــة ر. ١

يدة الوقائع (التحديث االول) والتي سبق وان نشرت في جر المنزلية)بـ (مساحيق الغسيل لالغراض 

رة في جميع ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكو٧/٤/٢٠١٤ ) في٤٣١٨العراقية العدد (

  .لهذا الغرض  أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز

  د ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .          يكون نافذًا بع .٢
   

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة
  

  

 )١٦٨٤بيان رقـــم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس   

  .المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

) الخاصة ١٨٤٧يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الثالث) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم (. ١

) ٤٢٤٥التي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العـــدد (بـ( مدة صالحية المواد الغذائية) و

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية  ٩/٧/٢٠١٢في 

  .العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  لنشر في الجريدة الرسمية . يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ ا .٢

   

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة
  

  

  

  



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 )١٦٨٥بيان رقـــم (
  

مركزي للتقييس استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز ال  

  ٠المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

)  الخاصة ١١٢٨يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثاني ) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم (. ١

) ٤٢٧٨االول) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (بـ ( المخلالت)( التحديث 

،  فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية ٢٧/٥/٢٠١٣في 

  ٠العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

           . ٤/٣/٢٠٢١يكون نافذًا من تاريخ  .٢

   

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

 )  ١٦٨٦بيان رقـــم (  
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس   

  .المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

) الخاصة ١١٧٣عن اعتماد (التحديث الثاني) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم (يعلن الجهاز . ١

بـ( المستحلب القيري المستخدم كطالء واقي للسطوح ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع 

بعنوان (القير المستحلب كطالء واقي للسقوف على  ٢٠١٣  /٥/ ٢٧) في ٤٢٧٨العراقية العـــدد (

فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام البارد)، 

  ى نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.بها وعلى من يرغب الحصول عل

  يكون نافذًا بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .  .٢

  

  د.حسين علي داود        

  قييس والسيطرة النوعية / وكالةرئيس الجهاز المركزي للت
  



  مرا
  

 

  بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢(                  ٤٦٣٥العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 )١٦٨٧بيان رقـــم (
  

مركزي للتقييس استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز ال  

 .المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤والسيطرة النوعية رقم 

)  الخاصة ٥٠٧٢العراقيــــة رقم (يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثاني ) للمواصفة القياسية . ١

تقييم المطابقة / شهادات المطابقة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة  –بـ (  مركبات الطريق 

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة  ٣٠/٧/٢٠١٨) في ٤٥٠١الوقائع العراقية العدد (

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

  مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  .          ٤/٣/٢٠٢١يكون نافذًا من تاريخ  .٢

   

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة

  

  )١٦٨٨بيان رقـــم (
  

الجهاز المركزي للتقييس استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون   

  المعدل . ١٩٧٩لسنة   ٥٤نوعية رقم والسيطرة ال

                                            ة ـ) الخاص ٢٠٩٦م ( ــة العراقيـــة رقـة القياسيـفـاء المواصـن الغـاز عـن الجهـيعل. ١

والتي سبق وان نشرت في جريدة  )وني للتأسيسات المائية والصحية انابيب الفوالذ الكارب بــ (

) ١٨٠واقرار المتطلب الفني العام هندسية رقم (  ١٤/٦/١٩٩٩) في ٣٧٧٨الوقائع العراقية العدد (

الخاص بـ (انابيب الفوالذ الكربوني للتأسيسات المائية والصحية ) وعلى الجهات المنتجة المحلية 

  تجاتها بدًال عن المواصفة القياسية العراقية .           تقديم طلبات الى الجهاز العتماد مواصفات معملية لمن

  يكون نافذًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . .٢

    

  د.حسين علي داود

  رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وكالة
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