
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                                محتويات
  العدد                                   

                              ٤٤٦٩  
  د
  
  

  

   . ٢٠١٧لسنة ) ٧٨(ة العراقية لألعتماد رقم قانون الهيأ

    .٢٠١٧لسنة ) ٧٩(ة التجارية رقم وآاللقانون تنظيم ا

  ٢٧( لقانون العفو العام رقم األول التعديل  قانون٢٠١٧لسنة ) ٨٠( رقم قانونال(     
  .٢٠١٦لسنة 

   ٣١/١٢/٢٠١٦قائمة المرآز المالي وقائمة الدخل الشامل للبنك المرآزي العراقي في .  

   بيان تصحيح صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية. 
  
  

  
  

  
  

  
 

   والخمســـــونالتاسعةالسنـــــة    م٢٠١٧  تشرين الثاني ١٣  / هـ١٤٣٩ صفر  ٤٤٦٩٢٣ العدد
٤٤٦٩٢٣١٤٣٩/١٣٢٠١٧  

 



              الفهرس                                  
               

الصفحة الموضوع الرقم
 

  قوانيــن 
  ١ ة العراقية لالعتمادأ الهيقانون ٧٨

 

 قانون تنظيم الوآالة التجارية ٧٩
   

١٠  
 

   ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(التعديل االول لقانون العفو العام رقم  ٨٠
 

١٧ 

  اتـانـبي 

قائمة المرآز المالي وقائمة الدخل الشامل للبنك   ــــ
 ٣١/١٢/٢٠١٦المرآزي العراقي في 

٢٠  
 

 ٢٢  الجمهوريةرئاسةسة ديوان بيان تصحيح صادر عن رئا ــــ

   
 



  
  

  
  قوانين 
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)١( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  م الشعب باس
  رئاسة الجمهورية 

  
  )٣٥(قرار رقم 

) ًالثثا (والبند) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    
  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 

   ٢٩/١٠/٢٠١٧  قرر رئيس الجمهورية بتاريخ
  : إصدار القانون اآلتي 

  ٢٠١٧لسنة ) ٧٨(رقم 
  قانون

  العتمادلعراقية لالهيأة ا
  الفصل االول 
  التعاريف

  :هاء يقصد بالمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاــ ١ـ ـالمادة 
   .وزير التخطيط:  الوزيرــاوال
بأن جهة تقويم المطابقة )  العراقية لالعتمادالهيأة(اعتراف رسمي من : االعتمادـ ـثانيا

   .ة للقيام بمهام محددةوءلها االعتماد، مؤهلة وآفاو أي جهة أخرى تطلب عم
   .جهة تقويم المطابقة او اي جهة اخرى يتطلب عملها االعتماد:  مقدم الطلبــثالثا 

جهة تقويم مطابقة او اية جهة اخرى تطلب عملها االعتماد : دةالجهة المعتمـ ـرابعا 
   .الهيأةوالتي تم اعتمادها من 

 للمتطلبات  استنادًاالهيأةالمعايير والضوابط التي تضعها : مادـ متطلبات االعتـخامسا 
   .ن الجهات الدولية ذات العالقةالصادرة م

خدمات محددة مقدمة من جهات تقويم المطابقة او أي جهة :  مجال االعتماد ــسادسا 
   .اخرى يتطلب عملها االعتماد والتي يرغب في اعتمادها أو أنها قد منحت االعتماد

التأآد من ان مطالب محددة خاصة بمنتج او عملية او نظام او :  تقويم المطابقة ــا سابع
   .شخص او جهة قد تم تطبيقها او االيفاء بها
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)٢( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

الجهة التي تنفذ اعمال تقويم المطابقة ، وتشمل مختبرات :  جهة تقويم المطابقة ـثامنا ـ
فتيش وجهات منح الفحص والمعايرة او احدهما والمختبرات الطبية وجهات الت

شهادات المطابقة لنظم ادارة الجودة والبيئة واالشخاص والمنتجات والخدمات 
   .االخرى التي ترتبط بالمطابقة وقابلة لالعتماد وفقا للمتطلبات والمعايير المحددة

تحديد آفاءة المختبرات من خالل المقارنة فيما بينها وفق :  اختبار المهارة ـــتاسعا
   .الهيأةي المواصفات واالدلة الدولية المعتمدة من اسلوب محدد ف

 مع جهات الهيأةاتفاقية ترتبط بها : )MRA( ـ اتفاقية االعتراف المتبادلــعاشرا 
  االعتماد االعضاء والمعترف بهم لدى المنظمة الدولية العتماد المختبرات

)ILAC( .   
اتفاقية  :) MLA (لمتعددةـ اتفاقية االعتراف المتبادل ذات االطراف اــحادي عشر 

 مع جهات االعتماد االعضاء والمعترف بهم لدى المنتدى الدولي الهيأةترتبط بها 
لقبول بشهادات االعتماد وتتضمن الترتيبات الالزمة لالعتراف وا) IAF (لالعتماد

   .ن جهات االعتماد الموقعة على االتفاقيةالصادرة م
 من الهيأةالجهات المستفيدة من خدمات : قة  الجهات االخرى ذات العالــثاني عشرـ

القطاعين العام والخاص وتشمل منظمات المجتمع المدني وهيئات التفتيش والرقابة 
  .والجمعيات والنقابات 

  

   : ـ يهدف هذا القانون الىــ ٢ـ ــالمادة 
ميع هذا القانون لج الحكام  االعتراف الدولي بشهادات االعتماد الصادرة وفقًاـــاوال 

   . مجاالت تقويم المطابقة والشهادات الصادرة من الجهات المعتمدة منها
 الهيأة رفع مستوى الجودة وبناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من ـــثانيا 

والتي تساعد على فتح اسواق جديدة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات داخل 
   .وسالمة المواطن وحماية صحة  ،جمهورية العراق وخارجها

 تلبية خدمات االعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع ـــثالثا 
   . الجهات ذات العالقة باالعتماد في جمهورية العراق

   . حماية مصالح المستفيدين من خدمات االعتمادـــرابعا 
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)٣( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

القدرة التنافسية ـ تسهيل التجارة بين جمهورية العراق ودول العالم ورفع ــ خامسا
للمنتجات العراقية وتنمية الصادرات من خالل تطوير وادامة اجراءات االعتماد 

   .وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية
   . مواآبة التطور العلمي والدولي في مجاالت االعتماد وتقويم المطابقةــ ـسادسا

  

  الفصل الثاني 
  التأسيس واالهداف

  

تتمتع )  العراقية لالعتمادالهيأة(ة مستقلة ممولة ذاتيًا تسمى أ تؤسس هيــ٣ــالمادة  
االستقالل المالي واإلداري ويمثلها رئيسها او من يخوله وبالشخصية المعنوية 

  .  ويكون مقرها في بغداد وترتبط بوزير التخطيطقانونًا
  

ل على شهادة جامعية اولية  موظف بعنوان مدير عام حاصالهيأة يدير ــ اوالـــ٤ـ ـالمادة 
في االقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة ، وله خدمة فعلية ال تقل 

   . خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة في مجال االعتماد )١٥(عن 
 يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة ــثانيا 

وله خدمة  و العلوم الصرفةجامعية اولية في االقل في مجال الهندسة ا
خمس عشرة سنة ومن ذوي الخبرة في مجال ) ١٥(فعلية ال تقل عن 

   . االعتماد
  

  : المهام االتية الهيأة تتولى  ـ٥المادة ـ 
 منح شهادة االعتماد لمختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات ـــاوال 

رة الجودة والبيئة واالشخاص التفتيش وجهات منح شهادات المطابقة لنظم ادا
   .والمنتجات والخدمات االخرى التي يتطلب عملها االعتماد

 متابعة استمرارية التزام الجهات المعتمدة بمتطلبات االعتماد واية متابعة ـــثانيا 
   .الحقة

 اصدار متطلبات االعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة واي جهات اخرى ـــثالثا 
االعتماد والوثائق االرشادية واالدلة الالزمة في مجال االعتماد وفقا يتطلب عملها 

   . للممارسات والمعايير الدولية ونشرها ببيان في الجريدة الرسمية



  
  

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   . تقديم خدمات التدريب في مجال االعتمادـــرابعا 
لق  تمثيل جمهورية العراق في المحافل العربية واالقليمية والدولية فيما يتعـــخامسا 

  .بمجال االعتماد
 تنظيم وتنفيذ برامج اختبار المهارة للمختبرات للتحقق من آفاءة ادائها ــ ـسادسا

  .ودقة نتائجها وتعميمها
االنشطة واالجراءات الالزمة للحصول على االعتراف الدولي من خالل   تنفيذـــسابعا 

المنتدى الدولي اتفاقيات االعتراف المتبادل واالتفاقيات المتعددة االطراف مع 
ومع هيئات ) ILAC (والمنظمة الدولية العتماد المختبرات) IAF (لالعتماد

   . االعتماد والمنظمات الدولية واالقليمية والعربية العاملة في هذا المجال
  

  الفصل الثالث
  الهيأة مجلس ادارة 

   :كون منيت) الهيأةمجلس ادارة ( مجلس يسمى الهيأة يشكل في ــ اوالـ ـ٦ ـالمادة ـ
   رئيسًا                                                     الهيأةمدير عام   . أ
  للرئيس   ونائبًاعضوًا                                    الهيأةمعاون مدير عام . ب

  أعضاء                  وان ـة بعنـن الوزارات التاليـل مـن آـل عـممث. جـ 
  واالختصاص  رةـمن ذوي الخبو خبير ام اـعمعاون مدير 

  . الصناعة والمعادن) ١(
  . النفط) ٢(
   . ةـالصح )٣(
    .يـالتعليم العالي والبحث العلم )٤(
   .االسكان واالعمار والبلديات العامة )٥(
   .الزراعة )٦( 
       عضوًا                  لمرآزيمدير قسم المواصفات في الجهاز ا. د

  . ية  والسيطرة النوع للتقييس
     عضوًا                       مدير قسم المقاييس في الجهاز المرآزي ـ ــه

           للتقييس والسيطرة النوعية 
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)٥( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

   عضوًا                      ة التقييس في اقليم آوردستان أممثل عن هي. و
   عضوًا                               ممثل عن نقابة المهندسين العراقية . ز

   عضوًا                                 ممثل عن اتحاد الغرف التجارية . ح 
   عضوًا                              ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي . ط 

 للمجلس دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة في مجال االعتماد من خارج ـــ ثانيا
    ٠تماعاته لالستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت المجلس لحضور اج

 يجتمع المجلس مرتين في األقل في آل سنة بدعوة من الرئيس ويكتمل نصاب ـــ ثالثا   
انعقاد المجلس بحضور األغلبية البسيطة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية 

   .صوت معه الرئيساصوات الحاضرين وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي 
   . للقيام بمهام سكرتارية المجلسالهيأة أحد موظفي الهيأةـ يكلف مدير عام ــرابعا 

  

  :  يتولى المجلس المهام اآلتيةـــ اوالـــ ٧ـ ــدة الما
   . في ضوء األهداف واالختصاصات المحددة لهاالهيأةاقتراح استراتيجيات  ـــأ

لسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع  اقتراح الخطط طويلة المدى واـــب 
   . الهيأة

   . الهيأة اقتراح النظم واللوائح الفنية الخاصة بعمل ــجـ ـ
 للمصادقة الهيأة رفع تقارير سنوية الى الوزير تتضمن نشاطات وانجازات ــد ـ

   .عليها
 تحديد اجور فرق التقييم والخبراء الفنيين واعضاء اللجان من خارج ــهـ ـ

   . بموافقة وزارة الماليةالهيأة
   .  للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس المجلســـثانيا

  

  الفصل الرابع
   الهيكل التنظيمي

  

  :  من التشكيالت االتيةالهيأة تتكون ـ ـ٨ـ ـالمادة 
   . القسم القانوني والمالي واإلداري اوًال ـ
  . قسم التدقيق والرقابة الداخلية ثانيًا ـ
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)٦( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

   .جهات منح الشهادات واعتماد المختبراتاعتماد جهات التفتيش و  قسمــثالثًا ـ
  . قسم اختبارات المهارة ــرابعًا ـ

   . الهيأةـ مكتب مدير ــخامسًا 
  

ذا من ه)  ٨ ( يدير آل قسم من االقسام المنصوص عليها في المادة ـــ اوالــ ـ٩ ــالمادة ـ
ة اولية في االقل القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعي

   .ومن ذوي الخبرة واالختصاص
من هذا القانون  ) ٨(  يدير المكتب المنصوص عليه في المادة ــثانياـ  

موظف بعنوان مالحظ حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل ومن 
   .ذوي الخبرة واالختصاص

  

  لخامس الفصل ا
  ةاالحكام المالي

ة موازنة مالية مستقلة وحساب مصرفي في احد المصارف أيكون للهي اوالـ ـــ١٠ــالمادة ـ
   .العراقية

   : مما يأتيالهيأة تتكون موارد ـــ ثانيا
لمدة التتجاوز ة العامة االتحادية للدولة وازن ما يخصص لها من المــأ   

  . سنتين) ٢(
 وفقا للقانون ويحدد مقدارها الهيأة اجور الخدمات التي تستوفيها ــ  ب 

   .ت يصدرها الوزيربتعليما
   .  المساعدات والهبات والتبرعات والمنح وفقا للقانونـجـ ـ 
ن من المئة من االجور المنصوص عليها في خمسو%) ٥٠( يخصص ــثالثا

 وتطوير الهيأةمن هذه المادة لتغطية نفقات ) اوال(من البند ) ب(الفقرة 
   .عملها

ديوان الرقابة المالية   لتدقيق ومراقبةالهيأة تخضع حسابات ــرابعا  
  .االتحادي
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)٧( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  الفصل السادس 
  العقوبات 

خمسة ماليين دينار وال تزيد على ) ٥٠٠٠٠٠٠(عن  التقل  تعاقب بغرامةــ١١ـالمادة ـ
  :هاتين العقوبتين آل من  باحدى عشرة ماليين دينار او) ١٠٠٠٠٠٠٠(

 دون الهيأة وسائل النشر على انها معتمدة من باحدى  اعلنت عن نفسهاـاوالـ
   ٠ان تكون قد حصلت فعًال على االعتماد 

   . خالفت ضوابط استخدام شعار أو رمز االعتمادـثانياـ
   ٠ مارست االعتماد في غير المجال الذي منحت االعتماد من اجله ـثالثاـ

  

عشرة ماليين دينار وال تزيد على ) ١٠٠٠٠٠٠٠( تعاقب بغرامة ال تقل عن ـ١٢المادة ـ 
عشرين مليون دينار آل جهة معتمدة اصدرت شهادات أو ) ٠٠٠٠٠٠٢٠(

تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بإلغاء الشهادة 
   .واالعتماد

  

  :ما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير االعتمادًا م أيالهيأة تتخذ ــ١٣ ـالمادة ـ
مخالفة بوجوب ازالة المخالفة خالل مدة  االنذار ويكون بأشعار الجهة ال:اوًال

  ٠مناسبة تحددها لذلك، ويسحب الترخيص في حالة التكرار 
  ٠ اصدار امر بإيقاف النشاط المؤدي الى المخالفة :ثانيًا
  ٠سحب ترخيص العمل وفقًا للقانون  :لثًاثا

  

  بع الفصل السا
  ةاحكام عامة وختامي

   ٠ج الملحق بهذا القانون  للهيئة شعار وفقًا للنموذــ١٤ـ ـالمادة 
  

 تعد جميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بجهات تقويم المطابقة أو ـــ١٥ ــالمادة ـ
أي جهة أخرى يتطلب عملها االعتماد سرية وال يجوز تداولها اال في الحدود 

  .المسموح بها
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)٨( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

من هذا القانون ) ٨ (عليها في المادة تحدد مهام التشكيالت المنصوص ـــ١٦ــالمادة ـ
   .وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير

  

ـ ينقل منتسبو قسم اعتماد المختبرات في الجهاز المرآزي للتقييس ــ اوال ـــ١٧ ــالمادة ـ
   . مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية آافةالهيأةوالسيطرة النوعية الى 

   .اخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون للوزير اصدار انظمة دـــثانيا 
  

   .ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةــ ١٨ـ ــالمادة 
  
  فؤاد معصوم                                                                                       

  رئيس الجمهورية                                                                                   
  
  

  االسباب الموجبة
من اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين 
آفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولغرض بناء الثقة بالتقارير 

  . شرع هذا القانون .  تي تصدرها تلك الجهاتوالشهادات ال
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 ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 
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)١٠( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

 

   الشعب اسمب 
  رئاسة الجمهورية 

  

  )٣٦(قرار رقم 
  

من ) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا ألحكام البند  
  .من الدستور ) ٧٣(المادة 

  

   ١/١١/٢٠١٧ قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ 
  

   : اآلتي القانون إصدار 
  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧٩(رقم 
  قانون

  الوآالة التجاريـةتنظيم 
  

  :ها ءــ يقصد بالمصطلحات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاـ١المادة ـــ
   . وزير التجارة- : الوزير-:أوًال 
   . مسجل الشرآات- : المسجل -:ثانيًا
 عقد ُيعهد بمقتضاه إلى شخص طبيعي أو معنوي بيع أو -: الوآالة التجارية -:ثالثًا

أو منتجات أو تقديم خدمات داخل العراق بصفته وآيًال أو موزعا او توزيع سلع 
 يقوم بخدمات صاحب امتياز عن الموآل خارج العراق لقاء ربح او عمولة و

بعد البيع و اعمال الصيانة و تجهيز قطع الغيار للمنتجات والسلع التي يقوم ما
   .بتسويقها

بيعي او المعنوي الذي يقوم بأي عمل  الشخص العراقي الط-: الوآيل التجاري -:رابعًا
   . من اعمال الوآالة التجارية

 الشخص الطبيعي او المعنوي االجنبي من خارج العراق والذي - : الموآل -:خامسًا
   . يعمل الوآيل التجاري لمصلحته

    . الشهادة التي يصدرها المسجل للوآيل التجاري-: االجازة -:سادسًا
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)١١( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

   : القانون إلىــ يهدف هذاـ٢المادة ـــ 
  .تنظيم أعمال الوآالة التجاريةـــ :أوال

ــ تنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص مع األشخاص  :ثانيا 
الطبيعية والمعنوية األجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون 

   . ياالستغالل والتوسط غير المشروع ويؤمن مصلحة االقتصاد الوطن
  

  :ـ تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل اآلتيةـ٣المادة ــ
   . الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوآالة التجاريةـــ:أوًال

   .  تسجيل الوآاالت التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا القانونـــ:ثانيًا 
   . مراقبة نشاط الوآالء التجاريينـــ:ثالثًا

  

  :  ـــ يشترط في طالب االجازة ان يكونـــ أوًال ٤المادة ـــ 
   .أ ـــ عراقيا

   .ب ـــ آامل األهلية
   . مخلة بالشرف اوجنحة جـ ـــ غير محكوم عليه بجناية

   . د ـــ له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله
   . هـ ـــ منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري

   .كلف بخدمة عامةو ـــ غير موظف أو م
   .وفق القانونعليه  ًاــ لديه عقد وآالة تجارية واحد في االقل مصدقز ـ
ــ إذا آان طالب اإلجازة شرآة فيشترط فيها إضافة إلى الشروط المنصوص عليها ثانياـ

من هذه المادة أن تكون الشرآة ) أوًال( من البند ) ز ( و ) هـ(و ) د(في الفقرات 
مئة بالمئة وان %) ١٠٠(رأس مالها مملوآا للعراقيين بنسبة عراقية وأن يكون 

و ) أ ( ـرات شروط المنصوص عليها فــي الفقتتوافر في مديرها المفوض ذات ال
   .من هذه المادة) أوًال(من البند ) و( و ) جـ ( و ) ب ( 

  

 بالمستمسكات  أوًال ـــ يقدم طالب اإلجازة طلبه إلى مسجل الشرآات مشفوعا ـــ٥المادة ـــ 
   . من هذا القانون) ٤(التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 
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)١٢( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

عشرة ايام عمل من تاريخ ) ١٠(ــ يبت المسجل في طلب االجازة خالل ثانيا ـــ أـ
 في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي ًاتسجيله وارد

الة رفض الطلب صراحة للشروط الواردة في هذا القانون قبوال و في ح
   .يجب ان يكون قرار الرفض مسببًا

ـ يكون قرار رفض طلب التسجل قابًال للتظلم امام الوزير خالل مدة ب ــ
  .صاحب الطلب برفض الطلبا من اليوم التالي لتاريخ تبلغ يوم) ٣٠(

عشرة ايام عمل من تاريخ ) ١٠( يبت الوزير في التظلم خالل مدة –ج  
في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون  ًاتسجيله وارد

قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابال للطعن امام محكمة 
  .القضاء االداري

ـ يصدر المسجل االجازة عند تحقق شروط منحها وفق نموذج يعد لهذا ثالثًاــ
   . الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية

  

الستين يوما ) ٦٠(لوآيل التجاري بتقديم طلب لتجديد إجازته سنويا خالل ـــ يلتزم ا٦المادة ـــ 
االولى من بداية السنة بصرف النظر عن تاريخ اصدار االجازة او تاريخ 

  .تجديدها االخير
  

  : تلغى اجازة الوآيل التجاري في إحدى الحاالت اآلتية ـــ أوًالـــ ٧المادة ـــ 
من هذا ) ٤(المنصوص عليها في المادة دان أي شرط من الشروط أـــ فقـ 

   .القانون
 ألي ب ـــ الغاء تسجيل عقد الوآالة التجارية الوحيدة المسجلة باسم الوآيل

من هذا القانون ولم ) ٨(سبب من االسباب المنصوص عليها في المادة 
مئة وثمانين يومًا من تاريخ ) ١٨٠(يقدم وآالة تجارية جديدة خالل 

  .االلغاء 
 عدم تجديد الوآيل التجاري االجازة بعد مضي المدة المنصوص عليها جـ ـــ

   .من هذا القانون) ٦(في المادة 
يوما من ) ٣٠(ـ يكون قرار الغاء االجازة قابًال للتظلم امام الوزير خالل مدة انيًاــث

   .اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب االجازة بقرار اإللغاء
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)١٣( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله ) ١٠(لم خالل مدة  يبت الوزير في التظ–ثالثًا 
 في مكتبه وعند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا ويكون قرار الوزير ًاوارد

   .برفض الطلب صراحة او حكما قابال للطعن امام محكمة القضاء االداري
  

  

   :التيةـ يلغى تسجيل عقد الوآالة التجارية عند تحقق احدى الحاالت ا ــ٨المادة ـــ 
ــ اذا تبين ان تسجيل عقد الوآالة التجارية آان بناء على بيانات او وثائق أوًالـ

   ٠حةغير صحي
ـ اذا طلب الوآيل التجاري او الموآل الغاء العقد شريطة اال يكون االلغاء ثانيًاــ

   .بقصد االضرار بمصلحة احد الطرفين
خلت بالتزاماتها تجاه العراق ، وتم ــ اذا تبين ان الشرآة االجنبية الموآلة أثالثًاـ

   ٠ادراجها في القائمة السوداء 
اري بانتهاء مدة تسعين يومًا على اشعار المسجل للوآيل التج) ٩٠( مرور رابعًاـــ

   ٠العقد 
 إلغاء إجازة الوآيل التجاري وعدم حصوله على إجازة جديدة خالل خامسًاـــ

   ٠امئة وثمانين يوما من تاريخ إلغائه) ١٨٠(
  

ـ للمسجل أن يقرر عَد أي نشاط تجاري يقوم به شخص طبيعي أو معنوي ـــ أوالــ٩المادة ـــ 
إلى األدلة القانونية وآالة تجارية تخضع ألحكام هذا  إستنادا في العراق

   .القانون ببيان ينشر في صحيفة يومية واحدة وفي النشرة
   ل المنصوص عليه في البندـــ لكل ذي مصلحة االعتراض على قرار المسجثانيا 

   .خمسة عشر يومًا من تاريخ اخر نشر) ١٥(من هذه المادة خالل ) أوًال(
عشرة ايام من تاريخ تسجيله ) ١٠(ـ يبت المسجل في االعتراض خالل ثالثاــ

المدة المذآورة رفضا  أنتهاء  في مكتبه ويكون قراره مسببًا وعندًاوارد
   . لالعتراض

ر المسجل الصادر برفض االعتراض قابًال للطعن امام محكمة ــ يكون قرارابعاـ
   . القضاء االداري
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)١٤( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

ـــ يقدم الوآيل طلبًا إلى المسجل لتسجيل جميع وآاالته التجارية عن األشخاص ١٠ادة ـــالم
   . الطبيعية والمعنوية االجنبية بعد إتمام تصديقها وفق القانون

  

ل دفترا خاصا يكون خاليا من آل شطب أو حك أو تحشية أو  أوًال ـــ يمسك الوآيـــ١١المادة ـــ
 اوالعمولة أصول مسك الدفاتر التجارية يدون فيه مقدار الربح التقتضيه فراغ

المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط الجهات المخولة 
ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم من عمليات تجارية لحساب 

   .موآله
من هذه المادة ) أوًال( ــ يعرض الوآيل الدفتر المنصوص عليه في البند ثانيًاـ

 قسم الوآاالت التجارية عند فتحه لتثبيت عدد -على دائرة مسجل الشرآات 
صفحاته مع ختم آل صفحة منه في نهاية آل سنة للتصديق على عدد 

في آخر صفحة منه الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه 
   .وتقديمه الى الهيئة العامة للضرائب في نهاية آل سنة مالية

  

   . ـ يحظر على الوآيل التجاري التعامل بالمواد والسلع الممنوعة قانونًاــ١٢المادة ـــ 
  

خدمات شرآات اجنبية من قبل ع او بضائع او منتجات او تقديم  يمنع دخول سلـــ١٣المادة ـــ
  الشرآة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية و وزارة-ة وزارة التجار

لغرض المتاجرة اال عن طريق وآيلها التجاري  للكمارك  الهيئة العامة ـــالمالية
المجاز بها الذي سجل باسمه عقد وآالة تجارية عن تلك الشرآة ضمن منطقة نشاط 

   . الوآيل في العراق
  

 عقود الوآاالت المقدمة من الوآيل التجاري ان تكون عن شرآات يشترط في ــــ ١٤المادة ـــ 
 االصلية المملوآة للشرآة  الشرآةمنتجة او مصنعة للسلع والخدمات، او عن طريق

الت لمخولة رسميا بمنح و آاالمنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و ا
ة بتعليمات يصدرها فرعية في العراق وتحدد شروط تسجيل عقد الوآالة التجاري

  . الوزير
  

ه إرسال مندوب عنه لتدقيق راف على أعمال الوآيل ولـــ للمسجل الرقابة واإلشـ١٥المادة ـــ  
   .دفاتره
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)١٥( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  
ــ يكون عقد الوآالة الذي يقدم الى المسجل هو العقد الرسمي بين الطرفين ـ١٦المادة ـــ 

   . والمعتمد امام الجهات الحكومية والمحاآم
  

  : ـــ تستوفى من الوآيل التجاري االجور االتية١٧ة ـــ الماد
   . خمسمئة الف دينار عن منح االجازة) ٥٠٠٠٠٠(ــ أوالـ 
   . مئتان وخمسون الف دينار عن تجديد االجازة) ٢٥٠٠٠٠(ثانيًاـــ  

   . خمسمئة الف دينار عن تسجيل عقد الوآالة التجارية) ٥٠٠٠٠٠(ــ ثالثًاـ
  

ار آل خمسة عشر مليون دينـ) ١٥٠٠٠٠٠٠(ــ يعاقب بغرامة مقدارها أوالــــ ١٨المادة ـــ 
من قام بعمل من اعمال الوآالة التجارية دون الحصول على االجازة او لم 

   .يسجل جميع وآاالته
خمسة ماليين دينار آل وآيل عمل ) ٥٠٠٠٠٠٠(ـ يعاقب بغرامة مقدارها ثانياــ

   . قانونمن هذا ال) ١١(المادة  الحكام خالفا
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات آل موظف او مكلف بخدمة  ثالثًاــ

   .الوآالة التجارية باعمال عامة قام عمدا
  

 يكيف الوآيل التجاري المجاز اوضاعه وفق احكام هذا القانون خالل سنة ـــ١٩المادة ـــ
   .وبخالفه تعد اجازته ملغاة نفاذه واحدة من تاريخ

  

 ـــ ال يجوز للموآل انهاء عقد الوآالة او عدم تجديده مالم يكن هناك سبب يبرر ٢٠ـــ المادة 
عقد الوآالة بالتراضي بين الوآيل و  قسخ انهاءه او عدم تجديده، و يجوز

  اجراءات التحكيم وهالموآل او وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجب
  .و القانون الواجب التطبيق وجهته

  
  

 تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية األدوية المجازة وفقًا ـــ٢١ـــالمادة 
   . للقانون

  

 وتبقى التعليمات ٢٠٠٠لسنة ) ٥١(ـ يلغى قانون تنظيم الوآالة التجارية رقم ــ٢٢المادة ــ 
الصادرة بموجبه نافذة بما ال يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما 

   . حلها او يلغيهايحل م
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٦( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  

   .ــ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونـ٢٣المادة ـــ 
  

   .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـــ٢٤المادة ـــ
  
  

  فؤاد معصوم                                                                    
  رئيس الجمهورية                                                                   

  
  

  
  ةاب الموجبـــاالسب

لغرض تنظيم اعمال الوآالة التجارية ومواآبة التطور االقتصادي ، ولضمان حقوق الوآيل 
ه بعدد معين دالعراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقيي

 شرع هذا القانون. من الوآاالت التجارية 
 
  

 
  

  



  
  

  
 قوانين 
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)١٧( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

 م الشعب بأس

  رئاسة الجمهورية
  ) ٣٧(قرار رقم 

  

د  ) ٦١(من المادة ) اوال(بناًء على ماأقره مجلس النواب طبقا الحكام البند       ا (والبن من  ) ثالث
  .من الدستور ) ٧٣(المادة 

  

  ٢/١١/٢٠١٧قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
   :اآلتيإصدار القانون 

  

   ٢٠١٧لسنة ) ٨٠(رقم 
  قانون

   ٢٠١٦لسنة ) ٢٧( لقانون العفو العام رقم التعديل االول
  

ادة  ادة   -١-الم ص الم ى ن م   ) ٣( يلغ و رق انون العف ن ق سنة ) ٢٧(م ا  ٢٠١٦ل ل محله  ويح
  :اآلتي 

   :٢٠١٦لسنة ) ٢٧(من قانون العفو رقم ) ٢ ، ١(يشترط لتنفيذ احكام المادتين 
ام قاضي التحقيق او               : اوال ه ام ة المختصة   تنازل المشتكي او ذوي المجني علي المحكم

دعين              ة للم وتسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالي
  .بالحق الشخصي 

  :اليشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت مايلي : ثانيا
ذمتهم     تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت ب

رائ ي الج م  ف ات رق انون العقوب ن ق امس م اب الخ ي الب واردة ف سنة ) ١١١(م ال ل
واد              ١٩٦٩ واردة في الم ة ال ة العام  ،  ٢٧٧ ،   ٢٧٦ ،   ٢٧٤( المعدل المخلة بالثق
٢٩٥ ،   ٢٩٤ ،   ٢٩٣ ،   ٢٩٢ ،   ٢٩١ ،   ٢٩٠ ،   ٢٨٨ ،   ٢٨٧ ،   ٢٨٦ ،   ٢٧٩  ، 
سادس من الجرائم            ) ٢٩٩ ،   ٢٩٨ ،   ٢٩٧ ،   ٢٩٦ اب ال واردة في الب والجرائم ال

واد    ي الم ا ف صوص عليه ة المن ة العام ات الوظيف ة بواجب  ، ٣١٦ ، ٣١٥(المخل
٣٤١ ، ٣٤٠ ، ٣٣٢ ، ٣٣١ ، ٣٢٠ ، ٣١٩ ، ٣١٨ ، ٣١٧ . (  



  
  

  
 قوانين 
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)١٨( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

 العام ويحل محله من قانون العفو) ٤(من المادة   ) ثانيا وسادسا ( يلغى نص البندين     -٢-المادة  
  : االتي 
انون         ) ١(: ثانيا   ا في ق م       الجرائم المنصوص عليه سنة  ) ١٣(مكافحة االرهاب رق ل

   .١٠/٦/٢٠١٤ المرتكبة بعد ٢٠٠٥
م ) ٢( انون مكافحة االرهاب رق ا في ق سنة ) ١٣(الجرائم المنصوص عليه ل

ل ٢٠٠٥ ة قب ة   ١٠/٦/٢٠١٤ المرتكب ل او عاه ا قت شأ عنه ي ن  الت
  . مستديمة 

  .جرائم خطف االشخاص : سادسا
  

  :  ويحل محلها االتي ٢٠١٦لسنة ) ٢٧(و رقم من قانون العف) ٥( تلغى المادة -٣-المادة 
م     ) :٥(المادة   و رق انون العف سنة  ١٩ يشمل بأحكام قانون العفو العام من شمل بق  ل
  . عن الجرائم التي التزيد عقوبتها على سنتين ٢٠٠٨

  

ادة  دان  -٤-الم دل البن ا( يع ادة  ) اوال ، ثاني ن الم د     ) ٦(م ص البن ى ن و ويلغ انون العف ن ق م
   - :اآلتيوعلى النحو ) تاسعا(

ادة  ر        : اوال ) ٦(الم ة تزوي ن جريم ات ع م ب ه حك صادر بحق ودع ال ل او الم للنزي
أعلى في مالك            دير عام ف ى درجة م ى حصوله عل المحررات الرسمية التي ادت ال
الدولة وامضى ما اليقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من               

  .العقوبة بالغرامة 
اث ة  : اني غ الغرام ون مبل دة     ) ٥٠٠٠٠(يك ن م وم م ل ي ن آ ار ع ف دين سين ال خم

  .السجن او الحبس 
  

م         ) ٩(من المادة   ) ًااوال ، رابع  ( يعدل البند    -٥-المادة   و رق انون العف سنة   ) ٢٧(من ق  ٢٠١٦ل
  -:ويكون على النحو االتي 

ادة   للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المس           : اوال ) ٤(تثناة بالم
من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه باالآراه او اتخذت االجراءات          
ة    ن اللجن ب م ر الطل تهم اخ ر سري او م وال مخب ى اق اًء عل ه بن ة بحق القانوني

صادرة في             ) ثانيا (بندالمشكلة في ال   رارات ال ام والق دقيق االحك من هذه المادة ت
سبت قرا  ي اآت دعاوى الت ة    ال دقيقات التمييزي د الت ة او قي ة القطعي ا الدرج راته



  
  

  
 قوانين 
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)١٩( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

ادة          يوتدق شكلية والموضوعية والطلب باع ق االحكام والقرارات من الناحيتين ال
دعوى المنظورة من                  ادة التحقيق في ال ة باع المحاآمة وللجنة السلطة التقديري

  .قبلها 
للجنة المشكلة في المادة    وا) ٩ثانيا من المادة    (تستمر اللجنة المشكلة في البند      : رابعا

ة                  ) ٦( اريخ صدور االنظم ا من ت ات والنظر فيه من هذا القانون باستقبال الطلب
  . والتعليمات 

  

ادة  ات       -٦-الم االجراءات والعقوب ساس ب انون الم ذا الق ام ه ى احك ب عل ضباطية اليترت  االن
  .نون  للقاالمفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم وفقًا

  

ادة  أريخ -٧-الم واب بت س الن ي مجل راره ف أريخ اق ن ت انون م ذا الق ام ه سري احك  ت
٢١/٨/٢٠١٧.  

  

  .  ينشر في الجريدة الرسمية -٨-المادة 
  

                فؤاد معصوم                                                                   
                       رئيس الجمهورية                                                           

  
  االسباب الموجبة

  
بالنظر لخطورة الجرائم االرهابية وجرائم خطف االشخاص على المجتمع العراقي وخاصة                 

ة عدم     ١٠/٦/٢٠١٤التي ارتكبت بعد     ا من    إتاحة  وبغي اب   اإلفالت  الفرصة لمرتكبيه  من العق
ة المستبدلة او                  ولعدم تشجيع االخ   ى العقوب ة عل غ الغرام ادة مبل رين على ارتكابها ولغرض زي

  .التدبير ، شرع هذا القانون 
  



  
  

  
   بيـانـات
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)٢٠( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  لبنك المرآزي العراقيا
  قائمة المرآز المالي

  ٢٠١٦ آانون االول ٣١آما في 
 ايضاحات 

 
٢٠١٥ ٢٠١٦ 

  
  

  الموجودات
 

  مليون دينار عراقي 
 

  مليون دينار عراقي
 

 ٣٫٦٢٧٫٢٤٧ ٣٫٩٥٧٫٩٥٩ ٣ احتياطي الذهب

 ٤٫٥١١٫٦٦٥ ٧٫٨٦٤٫٥٠٢ ٤ نقد وارصدة لدى البنوك المرآزية

 ١٦٫٣٦٩٫٤٨٥ ١٤٫١٣٥٫٥٦١ ٥ سات المالية االخرىارصدة لدى البنوك والمؤس

 ٣٨٫٦١٣٫٩٠٩ ٢٧٫٠٦٢٫٠٩٧ ٦ استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحاق

 ٧٫٥٠٠ ٦٢٠٫٨٨٠ ٧ قروض ممنوحة للبنوك التجارية والحكومية

 ٨٫٥٨٠٫٩١٢ ١٩٫٥٣٤٫١٠١ ٨ مستحقات من وزارة المالية 

 ـــــــ ٢٫١٧٦٫١٥٩ ٩ الدولياستثمارات العمالت االجنبية لدى صندوق النقد 

 ١٩١٫٩٤٢ ١٩٤٫١٠٩ ١٠ الممتلكات والمعدات ، صافي

 ١٠٫٧٨٧ ٨٫٦٠٦ ١١ موجودات غير ملموسة ، صافي

  ٩٩٠٫٢٣٩ ١٢ موجودات اخرى
 

٥٦٢٫٢٦٨  
 

 ٧٢٫٤٧٥٫٧١٥ ٧٦٫٥٤٤٫٢١٣  مجموع الموجودات

  
 المطلوبات وحقوق الملكية

   

    المطلوبات

 ٣٨٫٥٨٥٫١١٩ ٤٥٫٢٣١٫٥١٥ ١٣ النقد المصدر للتداول 

 ١٫٠٨٠٫١٣٠ ٦٤٫٦٧٧ ١٤ سندات الخزينة المصدرة

 ٢٤٫٤٨٤٫٩٦٧ ٢٢٫٦٥٥٫٩٧٤ ١٥ ودائع البنوك المحلية والمؤسسات المالية االخرى

 ٣٩٫٧٩٩ ٣٩٫٦١٩ ١٦ مستحقات حكومات وبنوك اجنبية

 ــــــــ ٢٫٢٩٩٫٦٦٣ ١٧ ارصدة صندوق النقد الدولي

 ٥٫٩٢٩٫١٠٩ ٣٫٩٥٣٫٦٢٠ ١٨ ارصدة مؤسسات حكومية

  ٩٩٫٦٥٣ ١٩ مطلوبات اخرى
 

١٢٠٫٠٠٤  
 

  ٧٤٫٣٤٤٫٧٢١  مجموع المطلوبات
 

٧٠٫٢٣٩٫١٢٨  
 

    حقوق الملكية

 ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠ رأس المال

 ١٫٤٦٢٫٤٦١ ٨٤٥٫٢٣٢ ٢١ احتياطي عام

 ١٫٠٨٩٫٦٩٠ ١٫٠٨٩٫٦٩٠ ٢١ الطوارئاحتياطي 

 )٦٩٨٫٣٣٥( )٣٦٧٫٦٢٣( ٢٢ احتياطي اعادة تقييم الذهب

  )٦١٧٫٢٢٩( )٣٦٧٫٨٠٧( ٢٣ الخسائر المتراآمة
 

  ٢٫١٩٩٫٤٩٢  مجموع حقوق الملكية
 

٢٫٢٣٦٫٥٨٧  
 

  ٧٢٫٤٧٥٫٧١٥ ٧٦٫٥٤٤٫٢١٣  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 

                                                                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
                                                                            علي محسن اسماعيلاحسان شمران الياسري   

                                                                         المحافظ        مدير عام دائرة المحاسبة    



  
  

  
   بيـانـات

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢١( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  البنك المرآزي العراقي
  قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١٦ آانون االول ٣١للسنة المنتهية في 

 ٢٠١٥ ٢٠١٦ ايضاحات 

  
  
  يراداتاال
 

 مليون دينار عراقي مليون دينار عراقي 

 ٤٣٥٫٦٥٣ ٩٢٩٫٩٢٢ ٢٤ ايرادات الفوائد

  )٢٨٫١٩٣( ٢٥ مصروفات الفوائد
 

)٦٤٫٠٧٩(  
 

  ٣٧١٫٥٧٤ ٩٠١٫٧٢٩  صافي ايرادات الفوائد
 

 ٥٧١٫٣٤٦ ٤٤٥٫٧٢٧ ٢٦ صافي ايرادات الرسوم والعموالت

 )٤١٢٫٣٧٩( ٣٣٠٫٧١٢ ٢٢ اعادة تقييم الذهب ) خسارة(ربح 

 )١٫٢٢٨٫٧٩٢( ) ١٫٦٤١٫١٦١(  االجنبيةخسارة تحويل العمالت 

  ١٣٫٢٨٣   اخرىايرادات
 

١٦٫٥٣٦  
 

  ٥٠٫٢٩٠  )الخسارة(مجمل الربح 
 

٦٨١٫٧١٥ 
 

    

    المصروفات

 )٣٩٫٢٨١( ) ٣٤٫٣٠٠(  نفقات الموظفين

 )٦٨٫٢٩٧( ) ٣٨٫٥١٢(  المصاريف االدارية والعمومية

 )١١٫٣٦٨( )١٤٫٥٧٣( ١١٫١٠ استهالآات واطفاءات

    د الدوليالخسارة الناتجة من استبعاد حسابات صندوق النق

 ــــــ
  

)٢٢٨٫٩٤٧( 
  

 خسارة السنة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

)٣٧٫٠٩٥(  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٫٠٢٩٫٦٠٨(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــ ــــ  اآلخرالدخل الشامل : يضاف 

 
  

  دخل الشامل اآلخر للسنةمجموع ال
  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــ 
)٣٧٫٠٩٥(  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
)١٫٠٢٩٫٦٠٨(  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  



  
  

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢٢( ١٣/١١/٢٠١٧    ٤٤٦٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان 
  

من قانون النشر في الجريدة ) الثامنة(لصالحية المخولة الينا بموجب المادة ل ادًااستن
  : اصدرنا البيان االتي١٩٧٧لسنة ) ٧٨(الرسمية رقم 

) ٤٩(رقم الم االدعاء العامقانون من ) رابع عشر /٥(يصحح الخطأ الوارد في المادة : أوًال
  :ويقرأ آاآلتي ،  ٢٠١٧لسنة 

) ١٠(لعام المالي واالداري يرأسه مدعي عام التقل خدمته عن دعاء ا مكتب لاليؤسس(
ت المستقلة يمارس اختصاصاته طبقًا الحكام الفقرة     ئاسنوات في الوزارات والهي

  عن بدًال  ) من هذه المادة )ثاني عشر(
) ١٠(دعاء العام المالي واالداري يرأسه مدعي عام التقل خدمته عن  مكتب لاليؤسس(

وزارات والهيآت المستقلة يمارس اختصاصاته طبقًا الحكام الفقرة     سنوات في ال
  ) من هذه المادة )حادي عشر(

  

  

  .  في الجريدة الرسمية نشر هذا البياني: ثانيًا
  
  

  منيف حواس الفالج. د                                        
  ان رئاسة الجمهوريةديورئيس  .عـــ                                         

                                       ٥/١١/٢٠١٧  
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