
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       

                     
                        

  العدد                 
٤٧١١  

  

  

  

  ٢٠٢٣) لسنة ٤٢) و(٤٣( صادرة عن مجلس النواب المرقمةقرارات. 

 ) دابير   "ت ٢٠٢٣) لسنة ١بيان صادر عن مجلس مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب رقم ذ ت نف

ـ   ة : أ ة الواجب ا      العناي وق قيمته ة تف ة عارض راء عملي د إج ي١٠,٠٠٠(عن    .) دوالر أمريك

 " .عند إجراء عمليات عارضة في صورة تحويالت إلكترونية (برقية) مهما بلغت قيمتهاب ــ 

 هادة و ان ش دس بي ركة المهن يس ش ة تأس ة   العام ية والميكانيكي ائية والهندس اوالت االنش للمق

 واالعمال الزراعية والصناعية .

  تأسيس البيان  مع لتجارة السيارات والمكائنالشركة العامة  بيان تأسيساعالن تعديل.             

  ان م (بي نة ٣٣رق حة   ٢٠٢٣) لس ن وزارة الص ادر ع داول    ص ى الج واد ال افة م من اض "المتض

 . " ٢٠١٧) لسنة ٥٠الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (

 ) ٢٠٢٣) لسنة ٥و() ٤) و(٣بيانات صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار رقم . 
  

  
  

  ونـوالست ةــرابعة الــالسن     م ٢٠٢٣ اذار ١٣ / ـه ١٤٤٤ شعبان ٢١      ٤٧١١  ددـالع                     

٤٧١١٢١  ١٤٤٤١٣  ٢٠٢٣وارەمينچ  



ا   مر

 

                                             
  الفهرس

 

 

                     

    
  

      

    
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    راراتـق  
  قرار صادر عن مجلس النواب   ٤٣

"التصويت بالموافقة على تعيين السيد كامل كريم عباس الدليمي 

  رئيسًا لديوان رئاسة الجمهورية"

١  

  صادر عن مجلس النواب قرار    ٤٢

السيد محمد نوري أحمد مديرًا  .١(التصويت بالموافقة على تعيين 

   وبدرجة (وكيل وزارة) مجلس النواب رئيس لمكتب

السيد ناظم كاطع رسن مديرًا لمكتب النائب األول لرئيس مجلس  .٢

السيد فهد رسول جواد مديرًا  .٣ (وكيل وزارة) النواب وبدرجة

  ) لمكتب نائب رئيس مجلس النواب وبدرجة (وكيل وزارة)

٢  

   اتـبيان  

  إلرهابمجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اصادر عن   ١

عند إجراء عملية عارضة تفوق "تنفذ تدابير العناية الواجبة : أــ 

عند إجراء عمليات . ب ــ ) دوالر أمريكي١٠,٠٠٠قيمتها (

  "عارضة في صورة تحويالت إلكترونية (برقية) مهما بلغت قيمتها

٣  

للمقاوالت االنشائية  بيان تأسيس شركة المهندس العامةشهادة و  -

  والهندسية والميكانيكية واالعمال الزراعية والصناعية

٤  

  تعديل بيان تأسيس الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائناعالن   -

 تأسيسالمع بيان  

٩  

المتضمن اضافة مواد الى الجداول " صادر عن وزارة الصحة  ٣٣

  ) ٥٠رقم (الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية 

  "٢٠١٧لسنة 

١٤  

  ١٦ صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ٣

  ١٦  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ٤

  ١٧  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار  ٥

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار نيابي

  مجلس النواب

  ٢٠٢٣) لسنة ٤٣رقم (

  

 ٢٠٢٣/ آذار/ ٤) المنعقدة بتاريخ ١٠قرر مجلس النواب بأغلبيته المطلقة بجلسته المرقمة (  

ى    من الفصل التشريعي األول/ السنة التشريعية الثانية/ الدورة االنتخابية الخامسة واستنادًا إل

  ) من الدستور ما يأتي: ٦١أحكام المادة (

ديوان         ًا ل دليمي رئيس اس ال ريم عب ل ك يد كام ين الس ى تعي ة عل ويت بالموافق                      التص

  رئاسة الجمهورية. 

  

  محمد الحلبوسي

  رئيس مجلس النواب



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات

  

  قرار نيابي

  مجلس النواب

  ٢٠٢٣) لسنة ٤٢رقم (
  

) من ٤٨) والمادة (٢/ / أوًال٤٤/ خامسًا/ ب) من الدستور والمادة (٦١استنادًا إلى المادة (   

  . ٢٠١٨) لسنة ١٣قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (

ق         بت المواف رة الس ته العاش ي جلس واب ف س الن رر مجل له                   ٤/٣/٢٠٢٣ق ن فص م

التشريعي األول/ السنة التشريعية الثانية/ الدورة االنتخابية الخامسة التصويت بالموافقة على 

  تعيين كًال من: 

 السيد محمد نوري أحمد مديرًا لمكتب رئيس مجلس النواب وبدرجة (وكيل وزارة).  .١

ة                       .٢ واب وبدرج س الن رئيس مجل ب األول ل ب النائ ديرًا لمكت ن م اطع رس اظم ك يد ن الس

 (وكيل وزارة). 

ة                         .٣ واب وبدرج س الن يس مجل ب رئ ب نائ ديرًا لمكت واد م ول ج د رس يد فه الس

 وزارة).  (وكيل

  

  محمد الحلبوسي

  رئيس مجلس النواب

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 اناتبي

  

  بيان مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

  ٢٠٢٣لسنة  )١رقم (
  

ادة (            ًا) من الم د (ثاني ن البن رتين (ب) و (ج) م ام الفق ًا)  ١٠استنادًا الى أحك د (رابع    ) والبن

ادة ( ن الم اب ( ٧م ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ن ق نة  ٣٩) م                )٢٠١٥لس

  يات المخولة إلى المجلس .ووفقًا للصالح

دة    ى المنعق ة األول ته االعتيادي ي جلس اب ف ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس س مكافح رر مجل ق

اريخ  انين (  ٢٧/٢/٢٠٢٣بت ل بالبي اء العم نة  ١إلغ نة  ١) و (٢٠١٧لس دل ٢٠٢٢لس ) المع

  ) ليكون كاآلتي:٢٠٢٣لسنة  ١ويحل محلهما البيان (

  واجبة في الحاالت اآلتية :أوًال: تنفذ تدابير العناية ال

) دوالر أمريكي (عشرة آالف دوالر ١٠,٠٠٠(عند إجراء عملية عارضة تفوق قيمتها  - أ

الت     ة أو العم ة العراقي ا بالعمل ا يعادله ي) أو م ت    أمريك واء أكان رى س ة األخ األجنبي

اب غسل       ملية واحدة أم عدة عمليات تبدو كأنه الع ي ارتك د االشتباه ف ا مترابطة ، وعن

األموال أو تمويل اإلرهاب والشك في صحة البيانات التعريفية أو دقتها أو كفايتها التي 

 حصل عليها مسبقًا عن هوية العميل .

ت         - ب ا بلغ ة) مهم ة (برقي ويالت إلكتروني ورة تح ي ص ة ف ات عارض راء عملي د إج عن

 قيمتها .
 

  ن في الجريدة الرسمية وينفذ من تأريخ نشره .ثانيًا: ُينشر هذا البيا

  
  

  

  علي محسن إسماعيل

  غسل األموال وتمويل اإلرهابرئيس مجلس مكافحة 

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –راقية الوقائع الع

 بيانات

  

  شهادة تأسيس شركة عامة 
  

س  ١٩٩٧لسنة  ٢٢من قانون الشركات  ٦ - استنادًا إلى أحكام (المادة    ) المعدل وقرار مجل

  قدمت هيئة الحشد الشعبي طلبًا لتأسيس شركة عامة.  ٢٠٢٣) لسنة ٢٣٠٣٢الوزراء رقم (
  

اوالت اإلنشائية والهندسية والميكا      ة للمق دس العام ال   اسم الشركة: شركة المهن ة واألعم نيكي

  الزراعية والصناعية. 
  

  ) مائة مليار دينار. ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأسمالها: (

  

ادة (      ام الم ًا استنادًا ألحك انون   ٦إني مسجل الشركات أشهد بأنه تم تسجيل الشركة آنف ن ق ) م

  المعدل.  ١٩٩٧) لسنة ٢٢الشركات العامة رقم (

  

عبان لس    هر ش ن ش ادس م وم الس ي الي داد ف ب ببغ ـ.  ١٤٤٤نة كت   ه

نة     باط لس هر ش ن ش رون م ادس والعش وم الس ق للي   م.  ٢٠٢٣المواف

  
  رشاد خلف هاشم

  مسجل الشركات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –راقية الوقائع الع

 بيانات

 

  بيان تأسيس شركة عامة
  

دس  اسم الشركة : شركة ــ  أوًال اوالت االنشائية وال  المهن ال    للمق ة واالعم هندسية والميكانيكي

  شركة عامة . الزراعية والصناعية ـــ

راق موق ي : الع ا الرئيس ا ومركزه ـعه ل   ـ روع  داخ تح ف ق بف ا الح داد وله ة بغ محافظ

  العراق.

ـ   ثانيًا ي       ـ ى المساهمة ف دف الشركة إل داف الشركة : ته وطني  االقتصاد  دعم  أه من خالل     ال

والمجال   والميكانيكية والهندسية استثمار رؤوس االموال في مجال المقاوالت االنشائية

وغ  والصناع الزراعي ة لبل ى  ي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطي  من  مستوى  اعل

  العمل. في واالنتاج النمو

ًا ـ ثالث اوالت ـ ال المق ذ اعم ركة : تنفي اط الش ية والميكانيكي نش ائية والهندس الاالنش  ة واالعم

  من خالل :   والصناعية الزراعية

ال    - أ مل االعم ي تش ائية والت اوالت االنش ال المق ام بأعم نيعالقي ة بتص ز المتعلق  وتجهي

اء  ومستلزمات  مواد ا والطرق         البن اني بانواعه رميم المب دم وت وانشاء وتوسيع وه

ار ومشاريع        ات والمسطحات واالنه ارات والسدود والخزان والجسور والسكك والمط

وات           تح القن ار وف ر االب اء والمجاري وحف ال الم وانىء واعم ة والم الري والبزل كاف

 .  االعمار مشاريع في االنشائية والمساهمة وغيرها من االعمال

ة          - ب ال المدني اريع واالعم ذ المش ميم وتنفي الل تص ن خ ية م ال الهندس ام باالعم القي

ث    نة  ومنظومات المراقبة البيئية (والكهربائية واعمال الصيا واء المحيط والمنبع اله

ر وتنف       ذار المبك ة والضوضاء واالشعاع ) واالن اه الجوفي ذ والتربة والمي اوالت  ي  المق

 الثانوية.

ب          - ت ب وتركي ة بنص ال  المتعلق مل االعم ة وتش اوالت الميكانيكي ال المق ام باعم القي

داالت     خ وب ات الض اء ومحط د الكهرب ات تولي ائن ومحط دات والمك يانة المع وص

راج     اري واالب اء والمج اء والكهرب ات الم ف وتأسيس ال التكيي ف واعم الهوات

ن    والتركيبات  المعدنية وصيانة ا ا م ة وغيره الجهزة والمشاريع  الصناعية  المختلف

 عمال التي تدخل في هذا االختصاص.اال
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 )٦( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –راقية الوقائع الع

 بيانات

ي   - ث تثمار االراض ي واس تمالك االراض الل اس ن خ ة م ال الزراعي ام باالعم القي

ة     ة والحيواني اريع الزراعي ة المش الل اقام ن خ ذة م وانين الناف ق الق حراوية وف الص

اعها وتنمية الواقع الزراعي من خالل ادخال     وزراعة المحاصيل الزراعية بكافة انو

ائي          زين م وفير خ ار لت ر االب ة وحف ات ري حديث ة ومنظوم ات زراعي ات وآلي تقني

دواجن والمواشي      ة ال ول لتربي باالعتماد على المياه الجوفية  واقامة الحضائر والحق

 ية  .وانتاج اللحوم بكافة انواعها وبيض المائدة التي تساهم في رفد السوق المحل

القيام باالعمال الصناعية كصناعة المواد االنشائية والخشب ومنتوجاته والصناعات  - ج

زة          ص اجه ي تخ ة الت ناعات االلكتروني ة والص ات الزجاجي نع المنتج ة وص الغذائي

ات        تيكية ومنتج ناعة البالس ة والص زة االلكتروني االت واالجه وب واالتص الحاس

ومانعات التسرب والخيوط واالغطية المطاطية االطارات المطاطية واالنابيب والحبال 

ناعات        مدة والص ناعة االس ادن وص ة المع هر أو تنقي ة كص ناعات التعديني والص

ة        واق المحلي ي االس ويقها ف س وتس وجات والمالب ناعة المنس ة وص البتروكيمياوي

 والقيام بكل مايتعلق بالنشاط الصناعي.

 

  -أتي :وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما ي

ل وتسجيلها      - ١ دد ووسائط النق امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والع

ا واستئجارها ا وإيجاره ا ورهنه ة وبيعه دوائر المختص ي ال مها ف راء باس رفات وإج  التص

ة      البشأنها واجراء جميع  القانونية ييد االبني ة وتش ا الزم ي تراه معامالت وابرام العقود الت

  . زن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضهاوالمخا

ة   اقامة المعامل الخاصة بصناعة المواد االنشائية والخشب والصناعات الغذ  - ٢ ة والزجاجي ائي

واد   دات والم ائن والمع ن المك ه م ا تحتاج أمين م ة وت تيكية والتعديني ة والبالس وااللكتروني

ة وانشاء    ز  االخرى التي تخص نشاط الشركة وتهيئة العناصر الفني دريب  مراك أمين  الت  وت

  .مستلزماتها

ا        - ٣ ف للمنتج ة والتغلي ل التعبئ وم ومعام اج اللح ة النت ازر الحيواني ة المج ة اقام ت الزراعي

  والحيوانية  .

  التعاقد لتنفيذ المقاوالت للمشاريع التابعة لدوائر الدولة والقطاعات االخرى داخل العراق . -٤
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 )٧( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –راقية الوقائع الع

 بيانات

ع  وشراء  استيراد  -٥ واد  وبي ة  الم ة  واالدوات االولي ي  االحتياطي ال  تقتضيها  الت  الشركة  اعم

  . النافذة قوانينلل وفقًا االنتاج وزيادة تحسين الى يؤول وما منها يتفرع وما

ا  المشاركة  أو واألجنبية العربية والمؤسسات الشركات في النقدية الفوائض استثمار  - ٦  معه

  الالزمة الموافقات استحصال بعد العراق خارج الشركة باهداف عالقة ذات أعمال تنفيذ في

 . لذلك

ي  المصارف لدى ثابتة بودائع النقدية الفوائض استثمار - ٧ راق  ف دة  الع ) ١٨٠( جاوز تت ال لم

ي  خاص حساب يفتح ان على يومًا ت  لغرض  المختصة  السجالت  ف د  تثبي  المستحقة  الفوائ

  .نشاطها  في األداء كفاءة يضمن بما الختامية الحسابات في إلظهارها الودائع تلك عن

ة  والمصارف البنوك لدى التوفير وحسابات الثابتة والودائع الجارية الحسابات فتح -٨  العراقي

ي   ولها الحق بذلك تسمح التي القوانين وفق واالجنبية وعلى الوطنية بالعمالت بيةواألجن ف

ول  وتجديدها وتنظيم وإصدار  المصرفية االعتمادات فتح واالوراق  والسندات  الصكوك  وقب

ول  ا والحص تالف انواعه ى اخ ة عل ة والمالي ى التجاري هيالت عل رفية التس ة المص  المختلف

ات  لضوابطا قبدون ضمان وف أو بضمان ا حق   والتعليم راض  وله ا  ورهن  االقت  موجوداته

ا  والتسهيالت القروض لتلك ضمانًا المنقولة وغير المنقولة ا  كم ول  له وال  قب ة  االم  المنقول

ر ة وغي ا المنقول مانا وارتهانه ديون ض ركة ل ا الش اه وحقوقه ر تج ن الغي دينين م            الم

   . معها المتعاملين أو

ك  -٩ ول  تعمالواس  وشراء  تمل ع  وقب ع وبي واع  جمي راءات  أن راع  ب ات  االخت ة والعالم  التجاري

 والتصرف  الشركة  بنشاط  العالقة ذات الفنية والخبرة االمتياز وحقوق الصناعية والنماذج

  . الشركة مع مصلحة يتفق بما واستئجارها وإيجارها باستعمالها واإلذن بها

 تنفيذ في معها المشاركة أو المساهمة شركاتال في بالمساهمة النقدية الفوائض استثمار -١٠

ال ة ذات أعم داف عالق ركة باه ل الش راق داخ ان   الع ة اذا ك ات الالزم ال الموافق واستحص

  العمل خارج العراق .

ات   -١١ ائر القطاع ع س دات م ف التعه ي مختل دخول ف دات وال ات والمزاي راء المناقص إج

ول     ة وقب ة واألجنبي ة العراقي ود وممارسة        االقتصادية والمالي ف العق رام مختل االت واب الوك

ة           ا ان تجري كاف ر وله ع الغي ا أو لحسابها أو باالشتراك م جميع المعامالت سواء بمفرده

   التصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتئيها .
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 )٨( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –راقية الوقائع الع

 بيانات

راض -١٢ راض أو االق ول واالقت ى الحص وال عل ل األم اطها لتموي اريعها نش ن ومش  م

على  عليها االتفاق يتم وشروط عقود بموجب الوطنية العامة والشركات المالية لمؤسساتا

   المدفوع. رأسمالها من% )  ٥٠( اليتجاوز ان 

ة  العراقية الشركات مع المشاركة  -١٣ ة  والعربي ذ  الرصينة  واألجنبي ال  لتنفي ة  ذات أعم  عالق

  العراق. داخل الشركة بأهداف

راق  وخارج  داخل  فيها المشاركة أو والمعارض العلمية مؤتمراتال أو الندوات إقامة -١٤  الع

  .  اهدافها وتحقيق أعمالها تطوير لغرض

ا   تحقيق يسهل أو نشاطها مع يتفق آخر عمل بأي القيام -١٥ دافها وبم ق  أه ع  يتف وانين  م   الق

  النافذة.
  

  ) مائة مليار دينار .١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة /  ( ــرابعًا 

  المؤسسة : هيئة الحشد الشعبي  .ات الجه ــامسـًا خ

  .المعدل) ١٩٩٧لسنة  ٢٢ (تراعي الشركة في عملها احكام قانون الشركات العامة  ــ سادسًا

  

  

  فالح الفياض

  رئيس هيئة الحشد الشعبي
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 )٩( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  اعالن تعديل بيان تأسيس شركة عامة
  

ادة    ديل الم ًا لتع ائن طلب يارات والمك ارة الس ة لتج ركة العام دمت الش   ق

رات    ركة الفق اط الش ًا/ نش ًا/ رأس ١١و ١٠و ٩و ٨(ثالث ادة (رابع ركة)) والم   مال الش

واد        ام (الم ى أحك تنادًا إل ي اس ا التأسيس ن بيانه   ١٧أوًال و -١٦أوًال و -١٥م

ة   من قان  ادة ١٩٩٧لسنة   ٢٢ون الشركات العام انون    ١- ) و(الم ن الق ) ٢٠١٥لسنة   ٢٨م

) ٢٠٢٢لسنة  ٢٣١التعديل الخامس لقانون الشركات العامة المذكور وقرار مجلس الوزراء (

  ليصبح المنطوق كاآلتي: 

  

  المادة ثالثًا: نشاط الشركة 

  وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: 

ذ      مساهمةمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات الاستث -٨ ي تنفي ا ف أو المشاركة معه

  أعمال ذات عالقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات الالزمة لذلك. 

ع الشركات      -٩ ال       للشركة حق المشاركة م ذ أعم ة الرصينة لتنفي ة واألجنبي ة والعربي العراقي

  ف الشركة داخل العراق. ذات عالقة بأهدا

) ١٨٠استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق بمدة ال تتجاوز ( -١٠

مئة وثمانين يومًا على ان يفتح حساب خاص في سجالتها لغرض تثبيت الفوائد المستحقة  

  شاطها. عن هذه الودائع إلظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة االداء في ن

ن المؤسسات        -١١ ل نشاطها م وال لتموي ى األم لها حق االقراض واالقتراض أو الحصول عل

اوز        ا ال يتج ا بم اق عليه تم االتف المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط ي

  %) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع. ٥٠(

  

  المادة رابعًا: 

مال  ركة:رأس ون  ١٥.٠٥٣.٨٧٩.٤١٣( -الش ون ملي ة وخمس ار وثالث ر ملي ة عش ) خمس

  وثمانمائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وثالثة عشر دينار. 
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 )١٠( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

من  ١٧وأوًال  -١٦أوًال و -١٥اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل وفقًا ألحكام (المواد 

ة   ركات العام انون الش نة  ٢٢ق ادة١٩٩٧لس ن  ١- ) و(الم انون م نة  ٢٨الق   )٢٠١٥لس

) على ان ينشر وفقًا ٢٠٢٢لسنة  ٢٣١التعديل الخامس للقانون آنفًا وقرار مجلس الوزراء ( 

  / ثالثًا من ذات القانون. ١٠ألحكام المادة 

  

  

نة    ب لس هر رج ن ش رين م اني والعش وم الث ي الي داد ف ب ببغ ـ  ١٤٤٤كت   ه

نة    باط لس هر ش ن ش ر م ث عش وم الثال ق للي   م ٢٠٢٣المواف

  

  
  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات
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 بيانات

  

  بيان تأسيس شركة عامة
  

  .شركة عامة  ـــ إسم الشركة : الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن / أوًال

ي : ا الرئيس ا ومركزه تح فروع موقعه ا أن تف داد وله ة بغ راق  ًامحافظ ل الع رى داخ أخ

  وخارجه . 
  

ي المج          / ثانيًا وطني ف م اإلقتصاد ال ي دع ى المساهمة ف ال التجاري  أهداف الشركة: تهدف إل

  والخدمي والصناعي وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية . 
  

  ــنشاط الشركة : القيام بما يأتي : / ًاثالث

  إستيراد وتسويق السيارات وأدواتها اإلحتياطية .  ــأ 

  جات النارية وأدواتها اإلحتياطية . اإستيراد وتسويق الدر ــب 

د   ـ      ج ائن والمع ويق المك تيراد وتس ا  إس دات وأدواته ائية والمول ة واإلنش ات الترابي

  اإلحتياطية . 

  إستيراد وتسويق العدد اليدوية وأدواتها اإلحتياطية .  ــد 

ـ  ـه اط       ـ من نش توردة ض ائن المس يارات والمك ليح للس يانة والتص دمات الص ديم خ تق

  الشركة . 

  وللشركة على سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : ــ

تيراد .١ ي      إس ة واآلالت واألدوات الت ل المختلف ائل النق تئجار وس ار وإس ع وإيج راء وبي وش

ة         ة واألدوات اإلحتياطي واد األولي راء الم ا، وش رع منه ا يتف ركة وم ال الش يها أعم تقتض

ي    وغيرها من المواد األخرى واإلستيراد ألغراض المتاجرة والقيام بعملية اإلخراج الكمرك

ادة   للسلع المستوردة بشكل مباش ر من داخل العراق وخارجه ، وبما يؤدي إلى تحسين وزي

  اإلنتاج . 

ارض       .٢  تح المع ويق وف أمين تس زن وت ل وخ تيراد ونق ن إس ة م ال التجاري ة األعم ممارس

  والمخازن وتعيين الوكالء للبيع بالجملة والمفرد . 

دوائ         .٣  ي ال مها ف جيلها بإس ة، وتس ر المنقول ة وغي وال المنقول تالك األم ة ، إم ر المختص

ي            ود الت رام العق امالت، وإب ع المع راء جمي ة بشأنها، وإج ة التصرفات القانوني وإجراء كاف

  تراها الزمة، وتشييد األبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها . 
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 )١٢( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

ة         .٤  واد المستوردة ضمن إختصاصها والفائضة عن الحاج تصدير المنتجات العراقية، والم

  واء بعقود تصدير إعتيادية أو بالمقايضة . س

ات        .٥ ائر القطاع ع س دات م ف التعه ي مختل دخول ف دات وال ات والمزاي راء المناقص إج

االقتصادية والمالية العراقية واألجنبية ، وقبول الوكاالت وإجراء مختلف العقود وممارسة  

ة   جميع المعامالت، سواء بمفردها أو لحسابها، أو باإلشتراك مع ا لغير، ولها أن تجري كاف

  التصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها . 

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية  .٦  

ول            ذلك وإصدار وقب ي تسمح ب وانين الت ات والق ق الضوابط والتعليم ة وف بالعمالت الوطني

ات   ا راض وبوليص ندات اإلقت بض وس ندات الق ر وس ندات ألم فتجات والس يكات والس لش

التأمين ولها فتح اإلعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها وإلغائها وأن تنشيء أو 

داول        ة للت ة والسندات القابل األوراق التجاري ت ب تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كان

ند االت وس ا الكمبي ا فيه هيالت بم ى التس ول عل ا والحص ا وحفظه حن وتظهيره ات الش

تها المنقولة وغير المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق اإلقتراض ورهن موجودا

وال المنقو   ًاالمنقولة ضمان ول األم ة    لتلك القروض والتسهيالت كما لها قب ر المنقول ة وغي ل

  لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .  ًاوإرتهانها ضمان

االت       .٧  ات والوك راع والعالم راءات اإلخت واع ب تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أن

ة ذات         رة الفني از والخب وق اإلمتي ناعية وحق اذج الص ات والنم يارات واآللي ة للس التجاري

ق        العالقة بنشاط الشركة والتصرف   ا يتف ا وإستئجارها بم ا واإلذن بإستعمالها وإيجاره به

  ومصلحة الشركة . 

ذ    .٨  ي تنفي إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها ف

  أعمال ذات عالقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد إستحصال الموافقات الالزمة لذلك .

ال         للشركة حق المشار .٩  ذ أعم ة الرصينة لتنفي ة واألجنبي ة والعربي ع الشركات العراقي كة م

  ذات عالقة بأهداف الشركة داخل العراق . 

) ١٨٠إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة ال تتجاوز ( .١٠

مستحقة  مئة وثمانين يوما على أن يفتح حساب خاص في سجالتها لغرض تثبيت الفوائد ال

  . عن هذه الودائع إلظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة األداء في نشاطها
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 )١٣( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

ن المؤسسات       لها حق اإلقراض واالقتراض أو  .١١ ل نشاطها م وال لتموي ى األم الحصول عل

اوز        ا ال يتج ا بم اق عليه تم االتف المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط ي

  .ن المئة من راس مالها المدفوع م%) خمسين ٥٠(

راق          .١٢ ا داخل وخارج الع ارض أو المشاركة فيه ة والمع ؤتمرات العلمي إقامة الندوات والم

  لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها . 

  إجراء كافة المعامالت القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة ألعمالها . .١٣

ق     .١٤ ل آخر يتف ع          القيام بأي عم ق م ا يتف ك األغراض وبم ق تل ع نشاطها أو يسهل تحقي م

  القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة . 
  

ركة / (  ًارابع مال الش ون     ١٥,٠٥٣,٨٧٩,٤١٣/ رأس ة وخمس ار وثالث ر ملي ة عش ) (خمس

  . مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف واربعمائة وثالثة عشر دينار)
  

  ة التجارة . / الجهات المؤسسة : وزار ًاخامس
  

المعدل وتخضع للنصوص  ١٩٩٧لسنة  ٢٢/ تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم  ًاسادس

  القانونية واألحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .  

  
  أثـيـــر داود سلمـــان

  وزير التجارة
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 )١٤( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  ٢٠٢٣لسنة  ) ٣٣رقــم (  انبي
  

رقم     ان الم ًا بالبي ي  ١٩٧إلحاق ادة (  ٢٦/٧/٢٠٢١ف ام الم ى احك تنادًا ال ًا )  ٤٩واس   / ثاني

  :قررنا مايأتي   ٢٠١٧) لسنة ٥٠من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (

ون تسل     - ١ درات ليك اص بالمخ دول االول الخ ى الج ين ال ادتين االتيت افة الم لهاإض                   س

   ) في الجدول:١٣٠, ١٢٩(

  االسم الكيميائي / الوصف  اسم المواد االنكليزي  اسم المواد العربي  ت

       -Brorphine  1-[1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin  البرورفين  ١

4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 

  االسم الكيميائي / الوصف  كليزياسم المواد االن  اسم المواد العربي  ت

-Metonitazine  N,Ndiethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5  الميتونيتازين  ٢

nitro-1H-benzo[d]imidazole-1-yl)ethan-

1-amine 

  

ون تسلسلها (    -٢ ) ١٩إضافة المادة المخدرة االتية الى الجدول الرابع الخاص بالمخدرات ليك

  في الجدول:
  

  االسم الكيميائي / الوصف  ربياسم المواد الع  ت

  GBL  (gamma-butyrolactone(  بويتروالكتون-غاما  ١

  

ون تسلسلها (   -٣ ) ٣٠إضافة المادة االتية الى الجدول السادس الخاص بالمؤثرات العقلية ليك

  في الجدول:

 االسم الكيميائي / الوصف العربياسم المواد   االنكليزي اسم المواد  ت

١  Eutylone  1  لوناليوتي-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-

(ethylamino)butan-1-one  
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 )١٥( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

اضافة المواد الثالث االتية الى الجدول التاسع الخاص بالسالئف الكيميائية ليكون تسلسلها  -٤

  ) في الجدول: ٢١,  ٢٠,  ١٩(
  

  االسم الكيميائي / الوصف  اسم المواد االنكليزي  اسم المواد العربي  ت

ادة   ١ ل-Nم ين( -٤-فيني دين أم و -4بيبري انيلين

  )  AP-4 ,بيبيريدين

Ap-4  N-phenyl-4-  

piperidinamine 

Cas no. 23056-29-3  

  (فينيل  -4مادة ثالثي بوتيل   ٢

  كاربوكزيالت   -1-أمينو) بيبيريدين 

 4-بوتوكسي كاربونيل-1(

  )  boc-4-AP-1 ,يدين أنيلينو بيبير-

1-boc-4Ap Tert-butyl4-

(phenylamino)piperidine- 

1-carboxylate  

Cas no. 125541-22-2 

 -N-فينيل-Nمادة نورفنتانيل (  ٣

    )) بروبيوناميدyl-4-( بيبيريدين

norfentanyl N-phenyl-N-(piperidin-4-

yl)propionamide 

Cas no. 1609-66-1  

  

    . من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية هذا البيانينفذ  -٥

  

  صالــح مهــدي الحسنــاوي

  وزيــر الصحــة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  ٢٠٢٣) لسنة ٣بيان رقم (
  

د (أوالً     ادة (  استنادًا ألحكام البن ن الم م      ٥) م راث رق ار والت انون االث ن ق ار    ٢٠٠٢لسنة   ٥٥) م ا اعتب قررن

  الموقع ادناه في محافظة النجف من المواقع االثرية  .
  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية   المقاطعة   القطعة  اسم الموقع   ت

  النجف     قضاء المركز   الشبكة    /      الشبكة  ١  /             بطن العقبة    ١

  

  

  أ.د.أحمد فكاك البدراني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار

  

  

  

  ٢٠٢٣) لسنة ٤بيان رقم (
  

ادة ( استنادًا ألحكام البند (أوًال     م      ٥) من الم راث رق ار والت انون االث ن ق ار    ٢٠٠٢لسنة   ٥٥) م ا اعتب قررن

  ادناه في محافظة ديالى من المواقع االثرية  .المواقع 
  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  المقاطعة  القطعة  اسم الموقع  ت

  ديالى  خانقين  جلوالء  حي الشهداء  وادي العوسج ٨  ٢٢٥  تل التكريتي  ١

  ديالى  بعقوبة  بهرز  البياع  أبو عشوش ١٨  ٥  تل عمر الرعد  ٢

  ديالى  بعقوبة  بهرز  ياعالب  أبو عشوش١٨  ٥  تل سيد مصطفى  ٣

  أراضي شمس ٨  ٤  تل البواديش  ٤

  وجوخينة

  ديالى  بعقوبة  بهرز  البواديش

  ديالى  بعقوبة  بهرز  تل أسمر  تل أسمر ٢١  ٧٨  تل عويد  ٥

  

  

  أ.د.أحمد فكاك البدراني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار

  



ا   مر
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٧( ١٣/٣/٢٠٢٣                      ٤٧١١العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  ٢٠٢٣) لسنة ٥بيان رقم (
  

م  ٢٣) من المادة (ألحكام البند (ثالثًا استنادًا     ار    ٢٠٠٢لسنة   ٥٥) من قانون االثار والتراث رق ا اعتب قررن

  الموقع ادناه في محافظة االنبار من المواقع التراثية .
  

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  المقاطعة  القطعة  اسم الموقع  ت

١  

  

برج المفتول 

  التراثي

/المصالحة ١٦  ١

  والبعكاش

  االنبار  جةالفلو  الصقالوية  المصالحة

  

  

  أ.د.أحمد فكاك البدراني

  وزير الثقافة والسياحة واالثار
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