
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                       
                         ٤٦٧٨       

  

  

  

 

 ) ٢٠٢٢ة ــلسن) ٢١) و(٢٠) و(١٩) و(١٨مراسيم جمهورية المرقمة .  

 ) م اد رق وزاري لإلقتص س ال ن المجل ادر ع رار ص نة ٢٩٧ق                             ٢٠٢٢) لس

 " تعديل رسوم جزر المواشي " .

  ن ادر ع رار ص ابيينق وال اإلره د أم ة تجمي                                  لجن

 . ٢٠٢٢) لسنة ١٦رقم (

 ة واد الغذائي ارة الم ة لتج ركة العام داخلي للش ام ال                                  النظ

 . ٢٠٢٢) لسنة ٢رقم (

 مع بيان التأسيس.  أسيس الشركة العامة للنقل البحرياعالن تعديل بيان ت  
  

  
  
  
  
  

  السنـة الثالثـة والستـونم   ٢٠٢٢ حزيران ٦/  هـ١٤٤٣ القعدة ذو ٥  ٤٦٧٨  العدد             

٤٦٧٨٥ة١٤٤٣٦رانە٢٠٢٢



  مرا

 
                    

  الفهرس
 

 

                     

  

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    مراسيم جمهورية   

فوضًا تعيين السيد محمد حكيم عبد علي الربيعي سفيرًا مقيمًا وم  ١٨

  فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية صربيا

١  

مًا تعيين السيد نزار عيسى عبد الهادي الخير اهللا سفيرًا مقي  ١٩

  كة هولنداومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى ممل

٢  

ًا ي سفيرًا مقيمًا ومفوضعيين السيد احمد تحسين احمد بروارت  ٢٠

  فوق العادة لجمهورية العراق لدى مملكة بلجيكا

٣  

وضًا تعيين السيد سيوان صابر مصطفى بارزاني سفيرًا مقيمًا ومف  ٢١

  فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية ايطاليا

٤  

    قرارات  
  صادر عن المجلس الوزاري لإلقتصاد   ٢٩٧

  "تعديل رسوم جزر المواشي"

٥  

  ٦  صادر عن لجنة تجميد اموال اإلرهابيين  ١٦

    أنظمة داخلية  

  ٨  النظام الداخلي للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية   ٢

    بيانات   

  اعالن تعديل بيان تأسيس الشركة العامة للنقل البحري   -

   مع بيان التأسيس

٢٤  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )١٨رقم (
  

د      ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م اًء  م تور وبن ى عالدس             ل

  وزير الخارجية .ماعرضه 
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

وق  ًامقيم ًاسفير علي الربيعي محمد حكيم عبدالسيد  ينأوًال: ُيع ادة اومفوضًا ف ة لجمهلع وري

  . ورية صربياالعراق لدى جمه

  على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم . ثانيًا:

  شر في الجريدة الرسمية .نوُي فذ هذا المرسوم من تاريخ صدورِهُين ثالثًا:

  

  هجريــة ١٤٤٣لسنـة  والر شـمن شهثالث والعشرين ـوم الـــي اليــداد فــغــب ببــكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس يارر آـــن شهــم ع والعشريــنـــــرابـوم الـــق لليـــوافـالم

      

    

  برهم صالح       

  ئيس الجمهوريةر                                                                  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )١٩رقم (
  

د      ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م اًء  م تور وبن ى عالدس             ل

  وزير الخارجية .ماعرضه 
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

يد  نّيأوًال: ُيع رالس ادي الخي د اله ى عب زار عيس فير اهللان ًا ًامقيم ًاس وق الع ومفوض ادة ف

  . مملكة هولندادى لجمهورية العراق ل

  على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم . ثانيًا:

  شر في الجريدة الرسمية .نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وُيُين ثالثًا:

  

  هجريــة ١٤٤٣لسنـة  والر شـمن شهثالث والعشرين ـوم الـــي اليــداد فــغــب ببــكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس يارر آـــن شهــم ـنع والعشريــــــرابـوم الـــق لليـــوافـالم

      

    

  برهم صالح       

   ئيس الجمهوريةر                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٢٠رقم (
  

د      ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م اًء  م تور وبن ى             عالدس ل

  ماعرضه وزير الخارجية .
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

وق ال ًا ومفوضًا ف رواري سفيرًا مقيم د ب د تحسين احم ادة لجمأوًال: ُيعّين السيد احم ة ع هوري

  العراق لدى مملكة بلجيكا .

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .

  ه وُينشر في الجريدة الرسمية .ثالثًا: ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدور

  

  هجريــة ١٤٤٣لسنـة  والر شـمن شهرابع والعشرين ـوم الـــي اليــداد فــغــب ببــكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس يارر آـــن شهــم خـــامس والعشريــنوم الـــق لليـــوافـالم

      

    

  برهم صالح       

  ئيس الجمهوريةر                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  مرسوم جمهوري

  )٢١رقم (
  

د      ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م اًء  م تور وبن ى             عالدس ل

  ماعرضه وزير الخارجية .
 

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

ة لعادة لجايرًا مقيمًا ومفوضًا فوق أوًال: ُيعّين السيد سيوان صابر مصطفى بارزاني سف مهوري

  العراق لدى جمهورية ايطاليا .

  ثانيًا: على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم .

  ثالثًا: ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وُينشر في الجريدة الرسمية .

  

  هجريــة ١٤٤٣لسنـة  والر شـمن شهرابع والعشرين ـوم الـــي اليــداد فــغــب ببــكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس يارر آـــن شهــم خــامس والعشريــنوم الـــق لليـــوافـالم

      

    

  برهم صالح       

  ئيس الجمهوريةر                                                                  

  

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  

  قرار 

  ٢٠٢٢) لسنة ٢٩٧رقم (
  

ريعي ر     رار التش ن الق ًا) م ًا) و (رابع دين (ثالث ام البن ى أحك تنادًا ال م (إس                 ) ٨٢ق

ي  دة٥/٨/١٩٩٦ف عة المنعق ته التاس اد بجلس وزاري لإلقتص س ال رر المجل                        ، ق

  ما يأتي : ٢٧/٤/٢٠٢٢بتأريخ 
  

  وم جزر المواشي لُتصبح على النحو اآلتي :: ُتعدل رسأوًال
  

  الرسم   ت
  الرسم الحالي/

  دينار 

  الرسم بعد الزيادة/

  دينار 

  ١٥٠٠٠  ١٠٠٠  الجمال عن الرأس الواحد  ١

  ١٠٠٠٠  ٧٥٠  الثيران واألبقار عن الرأس الواحد  ٢

٣  

  

األغنام والماعز والعجول عن الرأس 

  الواحد
٥٠٠٠  ٢٥٠  

   

  

  قرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .ينفذ هذا الثانيًا: 

  

  

  

  علي عبد األمير عالوي

  رئيس المجلس الوزاري لإلقتصاد

  ةـر الماليـوزي

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٦( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ١٦رقم (
  

  

ه لج    ا أقرت ى م تنادًا إل ن اس س األم رار مجل ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج                       ن

نة  ١٥١٨( ام  )،٢٠٠٣لس ـاب والـل األمـغس ةـون مكافحـقانوأحك ـل اإلره                        وتموي

ـن ( )،٢٠١٥ة نلس ٣٩( وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي نة  ٥ونظ                       ، ) ٢٠١٦لس

  لى اللجنة .إللصالحيات المخولة  ووفقًا

ذي الموحدة ال على القائمةوالكيانات حذف األسماء إعمام قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  : بحسب اآلتي جاء من لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق

  كل من:  ينوكيان اسمحذف وًال: أ

 .) ى، (متوف) IQi. 072، والرقم المرجعي له: ( )خلف محمد مخلف الدليمي(  .أ

 ) .IQe. 201(:  ا)، والرقم المرجعي لهشركة ميديكو فاينانشيال(  .ب

  ) .IQe. 202:  (ا)، والرقم المرجعي لهشركة موتنانا ماناجيمينت انك(  .ج

ن ( س األم رار مجل ات المفروضة بموجب ق نة  ١٤٨٣من قائمة العقوب ًا )، وفق٢٠٠٣لس

  ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة. 

ًا:  دارهثاني أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه مي ،ينف دة الرس ي الجري ر ف                ةوُينش

  اإلرهاب .والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل 

  

  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٩/٥/٢٠٢٢  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )٧( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  



  مرا
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 )٨( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  

   ١٩٩٧) لسنة ٢٢من قانون الشركات العامة رقم () ٤٣إلى أحكام المادة ( ستنادًاإ  

  أصدرنا النظام الداخلي اآلتي :ـــ

  ٢٠٢٢) لسنة  ٢ رقم (

  النظام الداخلي

  للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية

  الفصل األول

  أهداف الشركة ومهامها
  

ادة ة لتج :أوًال -١- الم ركة العام د الش ة تع واد الغذائي ة ذاتيوارة الم ادية ممول دة اقتص ًا ح

ة اومملوكة للدولة بالكامل وترتبط بوزارة التجارة وتتمتع بالشخصية  لمعنوي

ون م ا واالستقالل المالي واإلداري وتعمل على وفق أسس اقتصادية ويك قره

  .الرئيس في مدينة بغداد ولها فتح فروع اخرى في المحافظات 

ًا ون رأس: ثاني ن ( يتك ركة م ال الش ا ٣٠٠٠٠٠٠٠٠م ون دين ة ملي ر ) ثالثمائ

  .    عراقي
   

الوطني من خالل ممارسة االنشطة  تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم االقتصاد -٢- المادة

  التجارية واالقتصادية بما يخدم أهداف الشركة .  
  

  تمارس الشركة المهام اآلتية :ـــ -٣-المادة 

  الغذائية وتسويقها .   استيراد المواد :أوًال

  تأمين الخزين االستراتيجي من المواد الغذائية . :ثانيًا

  المساهمة في تنفيذ البطاقة التموينية . :ثالثًا

  ني .اد الوطممارسة األنشطة التجارية واالقتصادية بما يسهم في دعم االقتص :رابعًا

  مزاولة النشاط االستثماري لمشاريع الشركة . :خامسًا
  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )٩( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  

  الفصل الثاني

  مجلس اإلدارة
  

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

  ئيسًار                             مدير عام الشركة .                           أ.

       ) أربعة يختارهم وزير التجارة من بين رؤساء التشكيالت٤( .ب

  ي األمورواالختصاص فالشركة من ذوي الخبرة  في    

                                           عضاءأ                                     المتعلقة بنشاطها.                      

  ضوين ع                          ) اثنين ينتخبان من منتسبي الشركة .  ٢( ـ.ج

                   الختصاص يختارهما ) اثنين من ذوي الخبرة وا٢(. د 

                        ضوينع                    من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي.الوزير 

ًا س ( : ثاني دهم وي ٣للمجل بون أح ب المنتس اط ينتخ اء احتي ة أعض مي ) ثالث س

  الوزير العضوين االخرين .

ل  له نائبا للرئيس من بين أعضائهينتخب المجلس في أول اجتماع  :ثالثًا يحل مح

  الرئيس عند غيابه .

  ) ثالث سنوات تبدأ من أول اجتماع له .٣مدة دورة المجلس (: رابعًا 

ًا ولى: خامس س يت ررا للمجل ركة مق بي الش د منتس س أح يس المجل مي رئ                    يس

  ما يأتي :

  محاضرها.إعداد جداول اجتماعات مجلس اإلدارة وتنظيم   .أ

  متابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب.

  تنظيم االستمارات والسجالت الالزمة لعمل المجلس .     جـ .
                                                                

ادة  س ا -٥-الم وية مجل ح لعض ن يرش ي م ترط ف بي يش ن منتس اط م و االحتي إلدارة والعض

  الشركة أن يكون:

  عراقيًا. :أوًال

  على المالك الدائم .  :ثانيًا

  حاصًال على شهادة جامعية أولية في االقل . :ثالثًا



  مرا
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 )١٠( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

ل عن ( رابعًا: ة ال تق ة وظيفي ه خدم ة فع١٠لدي ة ) عشر سنوات بضمنها خدم   لي

  ) ثالث سنوات . ٣في الشركة مدة ال تقل عن (

  من ذوي الخبرة واالختصاص بنشاط الشركة . خامسًا:

  حسن السيرة والسلوك . :سادسًا

  غير محكوم عليه بجناية او جنحه مخلة بالشرف . :سابعًا

  .ى الترشيحغير معاقب بعقوبة انضباطية خالل السنوات الثالث السابقة عل :ثامنًا
  

  تشكل بقرار من المجلس ما يأتي : -٦-المادة 

س اإلدارة تأوًال:               وية مجل يح لعض ات الترش ول طلب ة قب دلجن ولى ت وافت ر قيق ت

ى أن يك ول واإلعالن عن أسماء المرشحين ، عل ة للقب ون الضوابط المطلوب

  أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .                 

ى لجنة اإلشراف على االنتخابات تتولى اإلشراف على عملي: ثانيًا              ة االنتخاب ، عل

  القانونيين .ان يكون أحد أعضائها من الموظفين 
  

  : رة وفقًا لما يأتيتكون إجراءات انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس اإلدا  -٧-المادة 

ن ) خمسة عشر ي١٥يعلن عن فتح باب الترشيح قبل مدة ال تقل عن ( :أوًال ومًا م

ي م ات ف ة االعالن ي لوح ق االعالن ف ر الموعد المحدد لالنتخاب عن طري ق

  الشركة . 

ات الترشيح وتسجتقد: ثانيًا ول طلب ة قب يس لجن ل واردًا م طلبات الترشيح الى رئ

  لدى الشركة لتوحيدها وإعالن اسماء المرشحين .

د المحدد إلعال٥يغلق باب الترشيح قبل ( :ثالثًا ن الموع ام م ن أسماء ) خمسة أي

ل ( حين قب ماء المرش ن أس حين وتعل د ٥المرش ن موع ام م ة أي ) خمس

  االنتخاب.

دى  نتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن أسماء المرشحين حق االعتراضللم: رابعًا ل

الل ( ركة خ ام الش دير ع ماء ٤٨م الن األس ن إع اعة م ين س ان واربع ) ثم

ب خالل ( ي الطل ت ف ع وعشرين ساعة من٢٤وعلى المدير العام الب  ) ارب

  تاريخ تسجيله .



  مرا
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 )١١( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

ة بت: خامسًا             ة وموقع ة مختوم ة اوايتم االقتراع بموجب ورق ع لجن ى الشراف عقي ل

ات وال دائاالنتخاب الك ال ى الم م عل ذين ه ركة ال وظفي الش ر م ق لغي م يح

  االشتراك في عملية االقتراع.

ًا             ن  :سادس مي ويعل دوام الرس ات ال اب خالل أوق ة االنتخ ون عملي يس اللجنرتك ة ئ

 دأ عمليةوتبالمشرفة على االنتخابات انتهاء عملية االقتراع أمام الحاضرين 

ن  راهم م ن ت تعين بم ا أن تس رفة وله ة المش ن اللجن وات م رز األص ف

  الحاضرين.  

ابعا             ال االن :س وية ح ائزين بالعض ماء الف رفة أس ة المش ن اللجن ن فتعل اء م رز ته

  .األصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثًا) عضوًا احتياطًا 

ى ) اربع وع٢٤تراضات على نتائج االنتخاب خالل (تقدم االع :ثامنًا            شرين ساعة ال

   .) ثمان واربعين ساعة ٤٨المدير العام الذي يتولى البت فيها خالل (
  

ي ا :أوًال -٨-المادة  دعوة يجتمع مجلس اإلدارة في مقر الشركة مرة واحدة ف ل شهر ب ل ك ألق

  من رئيسه .

اع است: ثانيًا             ه او بيجوز عقد اجتم دعوة من رئيس س ب اًءثنائي للمجل ى  ن ب طعل ل

  تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .

ة عدد أعضائه بض :ثالثًا             اد المجلس بحضور أغلبي ييكتمل نصاب انعق س منهم رئ

اوت  رين وإذا تس اء الحاض دد األعض ة ع رارات بأغلبي ذ الق س وتتخ المجل

  عه الرئيس .   األصوات يرجح الجانب الذي صوت م

س (: رابعًا             اع المجل م يحضر اجتم ة ) ار٤يعد العضو مستقيًال اذا ل رات متتالي ع م ب

  دون عذر مشروع.

نإذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو اال:خامسًا             اط م  حتي

   مجلس.الصنف الذي حصل الشاغر فيه إلكمال المدة المتبقية من دورة ال
  

  يمارس المجلس المهام اآلتية : :أوًال -٩-المادة 

  إقرار ما يلي ويخضع لمصادقة الوزير : .أ

  الخطط والموازنات السنوية للشركة موزعة على أشهر وفصول السنة . .١



  مرا
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 )١٢( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة . .٢

  التوسعات . .٣

  اإلنتاج . نظم حوافز اإلنتاج وتعد من ضمن كلفة  .٤

ية واقتراح مالك الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة سنويا  ب. التوص

  برفعها إلى وزارة المالية للمصادقة عليها. 

ي الشركات ال جـ. ة بالمساهمة ف مساهمة الموافقة على استثمار الفوائض النقدي

  .لقانون  لأو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقًا

ة د.  ة والعربي ات العراقي ركات والمؤسس ع الش اركة م ى المش ة عل الموافق

  واألجنبية لتنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقًا للقانون .

راض هـ. راض واالقت ة واالق ن المؤسسات المالي راض م ن  الموافقة على االقت م

  الشركات العامة األخرى وفقًا للقانون .

ص األشخا على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الموافقة .و

  الطبيعية أو المعنوية بعد التأكد من موافقتها للقانون .

ة الشر .ز ود موازن                       كة وحسب اقتراح إجراء المناقالت خالل السنة المالية في بن

  مقتضيات العمل .

ة للشركة بمست اقتراح استحداث أو دمج أو .ح وى قسم إلغاء التشكيالت االداري

  .وفقًا  للقانون 

ة مختصة التوصية بشطب الموجودات المخزنية التالفة بعد ان تقرر لجنة فني .ط 

  إن التلف كان جراء ظروف  وعوامل خارجة عن إرادة العاملين.

غيلي أو ا .ي ا التش ى عمره ي انته ة الت ودات الثابت طب الموج ية بش يالتوص  لت

  أصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .

  ون. للقانالموافقة على تأجير ما يزيد عن حاجة الشركة من طاقات النقل وفقًا ك.

ات واال ل. ة وااللي ة واالنتاجي ل الخدمي ائط النق راء وس ى ش ة عل زة الموافق جه

  والمعدات لتحقيق أهداف الشركة التسويقية والخزنية والخدمية . 

دة إقر .م راق لم ي الع ار استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف ف

ى ( د عل ي ١٨٠ال تزي تح حساب خاص ف تم ف ى ان ي ًا عل انين يوم ة وثم ) مئ



  مرا
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  أنظمة داخلية 

ع  ذه الودائ السجالت المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن ه

  الظهارها في الحسابات الختامية .  

  أس مال الشركة .اقتراح زيادة أو تخفيض ر .ن

اط . س ه نش ف أوج ن مختل ة ع اح المتحقق ع االرب وافز لتوزي م ح راح نظ اقت

  الشركة . 

  وضع الضوابط في كل ما له عالقة بأنشطة الشركة المختلفة . ع.

اد عل ف. ي تناسب ظروف السوق التجاري باالعتم ى اختيار طرق التسويق الت

وكالء أو أي ى ال اد عل ر أو االعتم ع المباش بالبي ا مناس ة تراه دم ة طريق ة تخ

  أهداف الشركة. 

  الموافقة على إنشاء مشاريع تتفق مع أنشطة الشركة المختلفة .  ص.

  الموافقة على شراء العقارات بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة . .ق

  للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .: ثانيًا 
  

  الفصل الثالث

  الهيكل اإلداري

ة أ :أوًال -١٠- المادة ى شهادة جامعي ام حاصل عل دير ع ن يدير الشركة م ل وم ي األق ة ف ولي

شركة ذوي الخبرة واالختصاص ويعين وفقًا للقانون وهو الرئيس األعلى لل

ة الممنوح ويقوم باألعمال الالزمة إلدارتها وتسيير نشاطها وفقًا للصالحيات

وامر در القرارات واالله من مجلس اإلدارة وهو المسؤول عن اعمالها وتص

ام الم ه ام ن يخول ل الشركة او م ذي يمث اكم باسمه وتنفذ باشرافه وهو ال ح

دراء األق ه أو م ى  معاوني ه إل سام والجهات االخرى وله تخويل بعض مهام

  أو أي من موظفي الشركة.

ى  نهما علميعاون المدير العام موظفان بعنوان معاون مدير عام حاصل كل  :ثانيًا

ًا وجامعية أولية في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص ويعينان شهادة  فق

  للقانون . 
  

  

  



  مرا
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  أنظمة داخلية 

  تتكون الشركة من التشكيالت اآلتية: -١١- المادة

  قسم الموارد البشرية. :أوًال

    قسم الشؤون المالية . :ثانيًا

  قسم الشؤون القانونية . :ثالثًا

  قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . :رابعًا

  قسم االستيراد . :خامسًا

  قسم التخطيط والمتابعة . :سادسًا

  قسم الشحن والنقل .  :سابعًا

  القسم الفني . :ثامنًا

  قسم التسويق . :تاسعًا

  قسم السيطرة النوعية . :عاشرًا

                      قسم تقنية المعلومات .                                  :حادي عشر

  م والعالقات العامة .شعبة اإلعال :ثاني عشر

  شعبة إدارة الجودة . :ثالث عشر

  سكرتارية المدير العام . :رابع عشر
  

  يتولى قسم الموارد البشرية المهام اآلتية : :أوًال -١٢-المادة 

  نون .فقًا للقاإعداد المالكات وإجراء معامالت التعيين واإلحالة على التقاعد و .أ

  كة .ية في األقسام والشعب التابعة للشراإلشراف على النشاطات اإلدار .ب

ة وانجاز جميع االعمال اليومية للدوام الرسمي لموظفي مقر الشركة  جـ. االحال

  على المراكز الصحية لغرض الفحص والعالج لموظفي مقر الشركة . 

لي د. ة وتص وظفين وإدام ل الم وط نق ة وخط يارات الخدمي ة الس ة حرك ح متابع

  املة في مقر الشركة .  السيارات والمولدات الع

وت ـ. ه اث والزي ود وتأمين احتياجات الشركة من المواد والقرطاسية واالث الوق

  للسيارات والمولدات العاملة في مقر الشركة .  

رام و. ذ ب ة تنفي ة ومتابع  ج مكافحةاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات المطلوب

  الفساد.



  مرا
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  أنظمة داخلية 

ر الشركة  ز. ة مق ة بناي وفير مستلزمات االحفاظ على نظاف دفاع وصيانتها وت ل

  المدني للمقر وباقي فروع الشركة . 

ا ح. ع الجه يق م ذها بالتنس وادر وتنفي نوية للك دريب الس ة الت داد خط ت إع

ة  ات لتلبي ي المحافظ ركة ف روع الش ام وف ة وأقس ة المتخصص التدريبي

   .احتياجاتها وإقامة الدورات والمحاضرات التثقيفية لموظفي الشركة 

  تنظيم البريد الوارد والصادر والحفظ .  .ط

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : :ثانيًا

  شؤون الموظفين . .أ

  التقاعد. .ب

  الخدمات االدارية .جـ. 
  

  ة : يتولى قسم الشؤون المالية المهام اآلتي :أوًال -١٣-المادة 

  وضع الخطط والبرامج المالية والمحاسبية وإعداد الموازنة . .أ

  إعداد الحسابات الختامية للشركة .  ب.

ي الشركة وتسديد مستحقات جـ. املين ف  صرف رواتب وأجور الموظفين والع

  المجهزين والمقاولين والمتعهدين ومتابعة االعتمادات المستندية . 

  تابعة تسديدها.استحصال الديون المستحقة للشركة وم .د

ع تسديد المستحقات الخاصة باالعتمادات المستندية المفتوحة وتسجي هـ. ل جمي

اء أالبيانات الخاصة باالعتماد ولغاية وصول المادة الى مخازن الشركة  و مين

ة واالدارة ا ام المعني ن االقس ادرة م ر الص ى االوام اًء عل ول بن ا الوص لعلي

  للشركة . 

رد  .و ائج الج ة نت نوي متابع لي والس هري والفص رد الش اجئ والج المف

   ة للبيع.للموجودات الثابتة والمواد التي تتعامل بها الشركة للبضاعة المعد

  استخراج قيمة بضاعة آخر المدة . .ز

  اجراء المطابقات لنتائج الجرد السنوي ومتابعة النتائج .  .ح

ات المتابعة ومطابقة تحويالت المواد الصادرة بين الفروع وا .ط ة لمجمع مخزني

  للشركة. 



  مرا
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  أنظمة داخلية 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية :  :ثانيًا

  الميزانية والتخطيط المالي .  .أ

  الحسابات المالية والصرف . .ب

  الرواتب .ـ. ج

  الحسابات المخزنية . .د
  

  يتولى قسم الشؤون القانونية المهام اآلتية : :أوًال -١٤- المادة

  االخرى. م المحاكم وغيرها من الهيئات القضائية والجهاتتمثيل الشركة أما .أ

  ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليه . .ب

  تصديق الكفاالت والتعهدات والعقود. جـ.

  كة. عمل الشرتنظيم العقود ودراسة االتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العالقة ب د.

  ًا للقانون .تسجيل وإدارة عقارات الشركة وفق ـ.ه

را و. ة إج ودين ومتابع هداء والمفق وق الش ة بحق امالت الخاص يم المع ءات تنظ

  تنفيذها . 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الدعاوى واالستشارات . .أ

  العقود . .ب

  العقارات . ـ.ج
  

  تية :يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المهام اآل :أوًال -١٥-المادة 

  تدقيق مستندات القبض والصرف والقيود . .أ

  متابعة أعمال لجان الجرد واالجراءات المتخذة في شأنها . .ب

ـ. ة م ج ة اليومي ارف والمطابق وفات المص هرية لكش ات الش از المطابق ع انج

  الصندوق .

  تدقيق العقود المبرمة مع الغير من النواحي المالية والحسابية . .د

دقيق اال ـ.ه ورت ب واالج ة للروات بة االلكتروني دة للحاس تمارات المع  س

  والمخصصات .



  مرا
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  أنظمة داخلية 

  تدقيق موازين المراجعة الشهرية .  .و

ام  .ز دير ع ى م ها عل اطها وعرض ائج نش من نت هرية تتض ارير ش داد تق إع

  الشركة . 

ولها  .ح ة أص ركة وحماي وال الش ى أم ة عل اوزات الواقع ن التج الغ ع االب

  وموجوداتها . 

  ة. ابة الماليالمتعلقة بعمل الرقتنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات  مراقبة .ط

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :: ثانيًا 

  التدقيق الداخلي .                                 .أ

  الرقابة التجارية . .ب

  الرقابة المالية .                          ـ.ج

  مصرف .   مطابقة كشف ال د.
  

  يتولى قسم االستيراد المهام اآلتية :       :أوًال -١٦-المادة 

ة والتوقي .أ ات المطلوب واد والكمي امل للم نوي الش اج الس داد المنه ات إع ت

  المناسبة للشركة في توفير المواد الغذائية . 

  متابعة الشحنات الواصلة من الشركات المجهزة .  .ب

ة اواد التي تتعامل بها الشركة في االسواق دراسة مستوى اسعار الم جـ. لعالمي

  ومقارنتها باالسعار المحلية .  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  السكر . أ.

  الزيوت . ب.

  حليب االطفال . جـ.

  متابعة االستيراد . .د

  االخراج الكمركي .  ـ.ه

  التأمين والتعويضات . و.

  
  



  مرا
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 )١٨( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام اآلتية : : أوًال -١٧-المادة 

  إعداد خطط الشركة ومتابعة تنفيذها .  .أ

    .إنشاء قاعدة بيانات إحصائية وبيانية وإعداد جداول إحصائية لها  .ب

  . تشخيص المعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطط واقتراح الحلول لها ـ.ج

  لشركة . إعداد التقارير الدورية عن أنشطة ا .د

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين : :ثانيًا

  التخطيط . أ.

  المتابعة .  .ب
  

  يتولى قسم الشحن والنقل المهام اآلتية : :أوًال -١٨-المادة 

  إعداد وتنفيذ خطة نقل المواد بأسطول النقل الخاص بالشركة . .أ

  لذلك.  ير المواد الالزمةإدامة وصيانة أسطول النقل الخاص بالشركة وتوف .ب

  وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز عمل أسطول النقل . جـ.
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : :ثانيًا

  شؤون السيارات .  .أ

  الحركة واالنتاجية . .ب

  االدامة والصيانة . جـ.
   

  يتولى القسم الفني المهام اآلتية : :أوًال -١٩- المادة

           دراسة وتصميم المنشآت الجديدة المقرة في خطة الشركة السنوية .  .أ

ات  ب. روع ومجمع ي ف ة ف يانة المطلوب غيل والص ال التش ى أعم راف عل االش

ائية  ال االنش ع االعم ع ولجمي رع أو مجم ل ف ة ك ب حاج ركة وحس الش

  والكهربائية والميكانيكية. 

ـ. ة والك ج ال الميكانيكي ة االعم روع وممتابع ي ف ري ف ي تج ة الت ات هربائي جمع

ات إطف وازين ومنظوم ة والم دات الكهربائي اء الشركة ونصب وصيانة المول

ع أقسام  الحرائق والرافعات الشوكية وتوفير مستلزمات التطوير بالتنسيق م

  الشركة االخرى.  



  مرا
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 )١٩( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع الجديدة . .د

  ل الشعبتين اآلتيتين:يمارس القسم مهامه من خال :ثانيًا

     االنشاء وصيانة المباني .                                     .أ

  الفنية .   .ب
  

  يتولى قسم التسويق المهام اآلتية : :أوًال -٢٠-المادة 

  رسم السياسة الخزنية من ناحية الكمية ومتابعتها.  .أ

  متابعتها .تنفيذ خطط خزن المواد التي تتعامل بها الشركة و .ب

  زيع . تسويق المواد التي تتعامل بها الشركة وايصالها الى منافذ التو جـ.

ق لمواد وفامتابعة أمور المخازن وتهيئة متطلباتها الخزنية واالمنية وتوظيب د.

واب والطاقة الخزنية والمساحات المتوافرة ومتابعة صيانة وإدامة السقوف  أب

    المخازن واالعمال المتعلقة بها .

  فاد .متابعة نفاد المواد المخزونة ووضع خطة التوزيع حسب أسبقية الن هـ.

  توزيع المواد على المخازن المبردة والمجمدة وخزنها . .و

  لها. دراسة المخزون السلعي ومعوقات التسويق واقتراح الحلول المناسبة .ز

ا و .ح ى زيادته ل عل نسيق التدراسة أسعار السوق وتتبع حركة المبيعات والعم

   .بين االستيراد والمبيعات للسلع والمواد التي تتعامل بها الشركة 

  متابعة أعمال لجان الشطب .   .ط
  

  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآلتية : :ثانيًا

  التوزيع.  .أ

  المشتريات المحلية . .ب

  خدمات المخازن . جـ.

  الشطب .  .د

  :دادشعب مركز المبيعات في محافظة بغ هـ.

  ) الرصافة .١(

  ) الكرخ .٢(

  ) مدينة الصدر .٣(



  مرا
  

 

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أنظمة داخلية 

  ) االمام علي (ع) في مدينة الصدر .٤(

  ) مدينة الحرية .٥(

  ) ابي غريب .٦(

  ) التاجي .٧(

  عفر في محافظة نينوى .و. شعبة مركز مبيعات تل

  -ز. شعب فروع الشركة في المحافظات :

  . ) نينوى١(

  ) كركوك .٢(

  ) صالح الدين .٣(

  ديالى .) ٤(

  ) االنبار . ٥(

  ) بابل .٦(

  ) كربالء المقدسة .٧(

  ) النجف االشرف .٨(

  ) القادسية .٩(

  ) المثنى .١٠(

  ) البصرة .١١(

  ) ميسان .١٢(

  واسط .) ١٣(

  ) ذي قار .١٤(

  ) دهوك .١٥(

  ) اربيل .١٦(

  سليمانية .ال) ١٧(

  

  

  



  مرا
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 )٢١( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  ة :تييتولى قسم السيطرة النوعية المهام اآل :أوًال -٢١-المادة 

ة أ. ة والفيزياوي ة والكيماوي واد  إجراء الفحوصات االشعاعية والبيولوجي للم

ية العرا فات القياس ع المواص ا م ركة ومطابقته ا الش ل به ي تتعام ة الت قي

  الخاصة بكل مادة وبيان صالحيتها لالستهالك البشري .   

ة .ب ركة لمكافح ة للش ازن التابع ات والمخ دوري للمجمع ف ال راء الكش  إج

  القوارض والحشرات وتجهيزها بمواد المكافحة ومتابعة تنفيذها .

  إدارة المختبر وتطوير طرق الفحص واالختبار والمعايرة .ـ. ج

  إجراء الفحوصات البحثية للطلبة .  د.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية  : :ثانيًا

  التقييم الغذائي . .أ

  التحليل . .ب

  الفحوصات .  جـ.

  التحري عن العناصر المشعة .  .د

  سالمة الخزين والكشف الميداني .   هـ.
                       

  يتولى قسم تقنية المعلومات المهام اآلتية : :أوًال -٢٢- المادة

ب اال أ. ب طل ديثها وحس ا وتح ة وتطويره ة العامل ة االنظم ة فاعلي ام متابع قس

  العاملة بهذه االنظمة .    

  ظمة على الحاسبات الجديدة . تنصيب االن .ب

  صيانة الحاسبات وملحقاتها داخل الشركة . ـ. ج

  االشراف على منظومة االنترنت ومتابعة الخطوط العاملة عليها .  .د

ـ. ة ا ه ص االنظم ا يخ ة بم ام المعني ع االقس يق م دورات بالتنس ة ال ة إقام لعامل

  وصيانة الحاسبات والطابعات . 

  ة المتعلقة بالحاسبات . تقديم المشورة الفني و.

ة .ز ن الناحي وزارة م ة تنسيق العمل مع قسم تقنية المعلومات في مقر ال  العلمي

  والفنية.

  تقديم الرؤى والدراسات ذات العالقة بنشاط القسم .  .ح



  مرا
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 )٢٢( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  إعداد االنظمة والبرامج الالزمة لعمل الشركة .  .ط

لمتابعة عمل أرشفة الوثائق والكتب الرسمية لتشكيال ي. نسخ  ت الشركة وعم

  احتياط لها تحفظ في أماكن عديدة . 

ركة  ك. ة للش ات المخزني ع والمجمع ز البي م ومراك ات القس أمين احتياج ن مت

دورة المستن ا وورق الحاسبة الغراض ال ات وملحقاته دية الحاسبات والطابع

  للمواد التي تتعامل بها الشركة . 

  تين االتيتين :يمارس القسم مهامه من خالل الشعب :ثانيًا

  البرمجة . .أ

  الصيانة . .ب
  

  تتولى شعبة االعالم والعالقات العامة المهام اآلتية : -٢٣-المادة 

  المشاركة في المؤتمرات والدورات االعالمية . :أوًال

  إعداد البوسترات االعالنية والدعائية عن الشركة .  :ثانيًا

  ية . لمستقبلشطة الشركة الحالية واإعداد التقارير االعالمية الخاصة بأن :ثالثًا

ًا: ى  رابع راف عل مية واالش بات الرس ة بالمناس االت الخاص يم االحتف تنظ

  المهرجانات التي تقيمها الشركة . 

  استقبال الوفود .  :خامسًا

  .  إقامة الدورات وتهيئة مستلزماتها بالتنسيق مع أقسام الشركة سادسًا:

ارض الت سابعًا: ي المع راق وخارجه بالتنسيالمشاركة ف ام داخل الع ع ي تق ق م

  أقسام الشركة المعنية .  
  

  تتولى شعبة إدارة الجودة المهمتين اآلتيتين : -٢٤- المادة

  ).ISOتطبيق المواصفات المعتمدة (  :أوًال

ق ت :ثانيًا ي تعي ى المالحظات الت وف عل ة والوق ق رصد حاالت عدم المطابق طبي

  عدم تكرارها .النظام وإجراء التصحيح لها و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )٢٣( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

  

  أنظمة داخلية 

  تتولى سكرتارية المدير العام المهام اآلتية : -٢٥-المادة 

ام وتوأوًال:  دير الع ى الم د ال ديم البري كرتارية وتق ال الس يم أعم ىتنظ ه عل  زيع

  الجهات ذات العالقة . 

ت السجال تسلم وتسليم المراسالت الخاصة بالمدير العام واصدارها ومسك :ثانيًا

  .لذلك الالزمة 

  تنظيم البريد السري للمدير العام . :ثالثًا

  .متابعة تنفيذ االوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام  :رابعًا
  

ذا  :أوًال -٢٦-المادة  داخلي موظف ايدير كل قسم من االقسام المنصوص عليها في ه ام ال لنظ

ي ة ف ن االق في الدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولي ل وم

  ذوي الخبرة واالختصاص . 

ًا داخل :ثاني ام ال ذا النظ ي ه ا ف وص عليه عب المنص ن الش عبة م ل ش رأس ك ي ي

ل حاصل ع ي االق ة الخامسة ف ي الدرج ى وسكرتارية المدير العام موظف ف ل

  شهادة الدبلوم في االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص . 
    

  

  الفصل الرابع

  أحكام ختامية
  

  التحادي .اتخضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية  -٢٧-المادة 
  

ارة الم -٢٨-المادة  ة لتج ي جرييلغى النظام الداخلي للشركة العام ة المنشور ف دة واد الغذائي

  . ١٧/٢/١٩٩٧) في ٣٦٥٧الوقائع العراقية العدد (
  

  ٠سميةلجريدة الرينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في ا -٢٩-المادة 

  

  

  د.عالء احمد حسن

  وزير التجارة



  مرا
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 بيانات

  

  اعالن تعديل بيان تأسيس شركة عامة
  

ري      ل البح ة للنق ركة العام مال الش ادة رأس ًا لزي ل طلب دمت وزارة النق                       ق

وزراء ( س ال رار مجل ى ق تنادًا إل نة  ٩اس غ (٢٠٢٢لس ن مبل بعون ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠) م ) س

وأحد  حد وعشرون مليار وتسعمائة) مائة ووا١٢١٫٩١١٫٤٦٨٫٩٢٦مليون دينار إلى مبلغ (

منطوق  عشر مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وستة وعشرون دينار وتعديل

  المادة رابعًا من البيان التأسيسي لتصبح كاآلتي: 

  المادة رابعًا 

د ١٢١٫٩١١٫٤٦٨٫٩٢٦( -رأسمال الشركة: عمائة وأح ار وتس د وعشرون ملي ة وواح ) مائ

  بعمائة وثمانية وستون ألف وتسعمائة وستة وعشرون دينار. عشر مليون وأر

  

ادة  ام الم ًا ألحك ا/١٠اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل وفق ًا من ق نون الشركات ثالث

  ) المعدل على ان ينشر وفقًا ألحكام المادة المذكورة. ١٩٩٧لسنة  ٢٢العامة (

  

  ـةــريــهج ١٤٤٣ـة ــلسن والــر شـهن شــمن ــيادي والعشرحـداد في اليوم الغكتب بب

  ــةـالديــمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس ــارـير آـــن شهــم نــيرـشـي والعــثـانوم الـــق لليـــوافـالم

  

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات

  

  

  

  

  



  مرا
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 بيانات

  
  

  ((بيان تأسيس))

  الشركة العامة للنقل البحري
  

ا  أن تفتح لبحري مقرها ومركزها البصرة ولهاأوًال: اسم الشركة: الشركة العامة للنقل ا فروع

  أخرى داخل العراق وخارجه. 

ائع  ري للبض ري والنه ل البح ات النق ع عملي ام بجمي ركة: القي داف الش ًا: أه خاص وثاني األش

ك  ان ذل ردواالشياء والحموالت بكافة أنواعها واألعمال المتصلة بها سواء أك ل الع اق اخ

ى قيام افة إل ه، إض وانئأم خارج ي الم ة ف االت البحري ال الوك ميًا بأعم ا رس ة العراقي ه

  وتقديم الخدمات الناشئة عن ذلك.

انون ر ام الق ًا ألحك ة وفق طة اآلتي ركة األنش ارس الش ركة: تم اط الش ًا: نش م (ثالث                       ) ٧٦ق

نة  م ( ١٩٥٢لس ي رق ل العراق انون النق نة ٨٠وق ات  ١٩٨٣) لس دل وتعليم يم تنظالمع

م  ري رق ل النه ؤون النق نة  )١(ش م ( ٢٠١٤لس ة رق االت البحري انون الوك                    )٥٦وق

  . ٢٠١٢لسنة  )٨٣(المعدل بقانون رقم  ١٩٨٥لسنة 

ل عها داخالنقل البحري والنهري للبضائع واألشخاص واالشياء والحموالت بكافة أنوا  .أ

 العراق وبين العراق والدول األخرى. 

ديم االقيام   .ب ة وتق ئة لخدمات ابأعمال الوكاالت البحرية في المياه والموانئ العراقي لناش

ة كتزو ة التجاري ة العائم دات البحري نفط والوح اقالت ال واخر ون ك للب ن ذل دها ع ي

دم اعمتبالمالحين والوقود والمواد واالرزاق والمياه العذبة واي متطلبات أخرى  ال خ

 النقل البحري. 

أجير واس  .ج غيل وت دتش واخر والوح واع الب ع أن ع جمي راء وبي تغالل وش ات تئجار واس

 لشركة. العائمة والمعدات ووسائل النقل البحري والنهري التي لها عالقة بنشاط ا

  وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: 

زالمساهمة أو المشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية واألجنبي. ١ ي ت اول ة الت

راق أو خا ل الع دافها داخ ق أه ى تحقي اعدها عل ا أو تس بيهة بأعماله اًال ش د أعم ه بع رج

 .  استحصال الموافقات الالزمة بذلك



  مرا
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 )٢٦( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

ي ت. ٢ ة الت رفات القانوني ع التص ام بجمي ود والقي امالت والعق ع المع راء جمي اطإج ل بنش  تص

ة اموالها بالالشركة أو التي تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها واستغالل أ ي كيفي لت

 تراها مناسبة. 

ل . ٣ ها داخ ق أغراض ة لتحقي ر منقول ة وغي وال منقول ن أم ه م ا تحتاج ل م تالك ك راق اام لع

ق ا يحق تثمارها بم ة واس مية المختص دوائر الرس ي ال مها ف جيلها باس ه وتس  وخارج

 مصالحها. 

رة. ٤ ور السمس ة واج تيفاء العمول ري، واس ري والنه اذ البح ال اإلنق ام بأعم يص  القي وتخل

ل البحالبضائع ومناولتها على ظهر البواخر والتخزين وجميع العمليات المتصلة بال ري نق

 والنهري والوكاالت البحرية. 

ة وحقجامتالك وشراء واستعمال وقبول وبيع أنواع براءات االختراع والعالمات الت. ٥ وق اري

ق ا يتف ا بم رف به ركة والتص اط الش ة بنش ة ذات العالق رة الفني از والخب لحة  االمتي ومص

 الشركة. 

ا .٦ ائر القطاع ع س دات م ف التعه ي مختل دخول ف دات وال ات والمزاي راء المناقص ت اج

ة ا أن تجراالقتصادية والمالية العراقية والعربية واألجنبية وعقد مختلف العقود وله ي كاف

مع   يتعارضالتصرفات التي تراها الزمة  لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتئيها وبما ال

 أحكام التشريعات القانونية النافذة. 

ة. ٧ ة واألجنبي دى المصارف العراقي ة ل و فتح الحسابات الجارية والودائع الثابت ق الق انين وف

دها وتنالمصرفية وتمد والتعليمات التي تسمح بذلك ولها فتح االعتمادات المستندية يم ي ظ

ة عل ة والمالي ندات واألوراق التجاري كوك والس ة الص ر كاف دار وتظهي حب وإص ى وس

 . اختالف أنواعها والحصول على التسهيالت المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه

ا. ٨ ي الشركات المساهمة أو المشاركة معه ذ استثمار الفائض النقدي بالمساهمة ف ي تنفي  ف

 لك. لالزمة بذذات عالقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات اأعمال 

 قتضاء. ب عند االاالستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب واألجان. ٩

اوز ( . ١٠ ) ١٨٠استثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة ال تتج

ت مئة وثما ي السجالت المختصة لغرض تثبي تح حساب خاص ف تم ف ى أن ي نين يومًا عل



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧( ٦/٦/٢٠٢٢                      ٤٦٧٨العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

اءة  من كف ا يض ة بم ابات الختامي ي الحس ا ف ع إلظهاره ذه الودائ ن ه تحقة ع د المس الفوائ

 األداء في نشاطها. 

ن . ١١ اطها م ل نش وال لتموي ى األم ول عل راض أو الحص راض واالقت ق اإلق ركة ح للش

اق عليهالوطنية واألجنبية بموجب عقود وشروط يتم االت المؤسسات المالية والشركات ا ف

 وزارة. %) خمسين من المئة من رأسمالها بعد استحصال موافقة ال ٥٠بما ال يتجاوز (

ار. ١٢ ل وخ ا داخ ارض أو المشاركة به ة والمع ؤتمرات العلمي دوات والم ة الن راق إقام ج الع

 لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها. 

وانيم بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مالقيا. ١٣ ن ع الق

 واألنظمة والتعليمات النافذة. 

ركة ( مال الش ًا: رأس عمائ١٢١٫٩١١٫٤٦٨٫٩٢٦رابع ار وتس رون ملي د وعش ة وواح ة ) مائ

ا ف وتسعمائة وستة وعشرون دين ة وستون أل ة وثماني ون وأربعمائ            ر وأحد عشر ملي

  ال غيرها. 

   وزارة النقل. –لجهة المؤسسة ا -خامسًا: 

لنصوص لالمعدل وتخضع  ١٩٩٧لسنة  ٢٢سادسًا: تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم 

  القانونية واألحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها. 

  

  

  الكابتن

  ناصر حسين بندر الشبلي

  وزير النقل
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