
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

                                محتويات
  العدد                                   

                               ٤٤٨٣    
  د

  

  

 

  ٢٠١٣لسنة ) ٤٥(قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم .  

  مرسوم جمهوري . 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(تعليمات انشاء مكاتب التشغيل الخاصة رقم .  

     التعديل األول لتعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  . ٢٠٠٧لسنة ) ١٦٠(رقم 

  تشكيل دار القضاء في ناحية اليوسفية ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغدادبيان /

  . ٢٠١٨لسنة ) ٣٨(الكرخ االتحادية رقم 

  بيان تأسيس شرآة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية .   

  

  
  

  

  

 

 

   والخمســـــونةـالتاسعة سنــــال     م ٢٠١٨  آذار ١٢ / هـ١٤٣٩ خرةجمادى اآل ٢٤    ٤٤٨٣ العدد                        
٤٤٨٣٢٤١٤٣٩/١٢א٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  

الصفحة الموضوع الرقم
 

    قوانين  

قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي  ٢

 ٢٠١٣لسنة ) ٤٥(رقم 

١ 

  مراسيم جمهورية  

ومفوضًا ن عبد السادة سفيرًا مقيمًا تعيين السيد فالح عبد الحس ١٦

 فوق العادة لجمهورية العراق لدى جمهورية الهند 

٣ 

  تعليمات  

 ٤ انشاء مكاتب التشغيل الخاصة ١

التعديل األول لتعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة  ١٦٩

 ٢٠٠٧لسنة ) ١٦٠( رقم والبحث العلميالتعليم العالي 

٧ 

  بيانات  

ية ترتبط برئاسة محكمة تشكيل دار القضاء في ناحية اليوسف ٣٨

 الكرخ االتحادية/ استئناف بغداد

١٠ 

 ١١ تأسيس شرآة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية  -

 



  
  

  
  قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٢(قرار رقم 
  

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

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢٨/٢/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٢(رقم 

  قانون

  ٢٠١٣لسنة ) ٤٥(التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 
  

من القانون ويحل محله ) ٧(من المادة ) رابعًا(من البند ) ٣( تلغى الفقرة -١-المادة 

   - :االتي 

 تتخذ المفوضية االجراءات الالزمة لفتح مراآز انتخابية آافية لتيسير -٣

  . العملية االنتخابية 
  

   -:من القانون ويحل محله االتي ) ٨(من المادة ) رابعًا( يعدل البند -٢- المادة 
  

  . لوريوس أو ما يعادلها ان يكون حاصًال على شهادة البكا. أ: رابعًا

من عدد %) ٢٠(للقوائم االنتخابية تخصيص نسبة ال تزيد عن . ب

  . المرشحين لشرائح المجتمع من حملة الشهادة االعدادية أو ما يعادلها 
  

   -:من القانون ويحل محله االتي ) ١١(من المادة ) أوًال( يلغى البند -٣- المادة 

مائة وتسعة وعشرين مقعدًا يتم توزيع ثالث) ٣٢٩(يتكون مجلس النواب من 

ثالثمائة وعشرين مقعدًا على المحافظات وفقًا لحدودها االدارية ووفقًا ) ٣٢٠(

تسعة مقاعد حصة آوتا وفقًا للبند ) ٩(للجدول المرفق بالقانون ويتم توزيع 

  . من هذه المادة ) ثانيًا(
  



  
  

  
  قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

   - :وتقرأ آاالتي ) ٣٨( تعدل المادة -٤- المادة 

جري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج االلكتروني ويتم ت  . أ

تزويد وآالء االحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج واوراق 

  . االقتراع في آل محطة من محطات االقتراع 

للمفوضية وضع الخطط البديلة حفاظًا على العملية االنتخابية واصوات   . ب

 . الناخبين 
  

من القانون ويحل محله ) ٤٠(من البند خامسًا من المادة ) ١( تلغى الفقرة -٥- المادة 

   - :االتي 
  

  ) . تمييز بطاقة الناخب من القوات االمنية باالشارة او الرمز(
  

منفصلة عن انتخابات مجلس النواب  تجري انتخابات مجالس المحافظات بصورة - ٦-المادة 

  . ها ال يقل عن ستة اشهر على ان يحدد موعد الحق ل
  

 وينشر ١١/٢/٢٠١٨ في  ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب-٧- المادة 

  . بالجريدة الرسمية 

  

  

  فؤاد معصوم                                                                 

  رئيس الجمهورية                                                                  

  

  

  األسباب الموجبة

لغرض تعديل االحكام المنظمة للعملية االنتخابية بما يتناسب مع االمكانات المتوافرة    

للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب ، شرع هذا 

  . انون الق

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 
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)٣( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري 

  ) ١٦(رقم 
  

ر من الدستور وبناًء على ما عرضه وزي) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

  . الخارجية 
  

   -:رسمنا بما هو آٍت 
  

 سفيرًا مقيمًا ومفوضًا فوق العادة لجمهورية ن عبد السادةفالح عبد الحسُيعّين السيد : أوًال

   . الهندجمهورية العراق لدى 
  

  . على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا
  

  . يدة الرسمية ُينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجر: ثالثًا

  
  

  . هجرية ١٤٣٩ لسنة لثاني من شهر جمادى االثالث عشرآتب ببغداد في اليوم 

  .  ميـــالديـــة ٢٠١٨  لســـنة آذارمـــن شهــــر    األولوم ـــــوافق لليـــــالمــــ
  

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             

  



  
  

  
  تعليمات 
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)٤( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٥ لسنة )٣٧ (رقم العمل من قانون) ٢٣(من المادة  )ثانيا( البند استنادا إلى أحــــكام   

  :أصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨نة  لس)١(رقم 

  تعليمات

  إنشاء مكاتب التشغيل الخاصة
  

 لوزير العمل والشؤون االجتماعية منح ترخيص لفتح مكتب التشغيل الخاص -١- المادة 

   -:لتشغيل االيدي العاملة العراقية او االجنبية عند توافر الشروط االتية 
  

غيل  تقديم طلب من شرآة عراقية مسجلة وان يكون من ضمن انشطتها تش:أوًال

  .االيدي العاملة 
  

 ان يكون للشرآة مقدرة مالية بموجب تأييد من مصرف معتمد من البنك :ثانيًا

  .المرآزي العراقي
  

  تأييد وزارة الداخلية بعدم وجود مانع امني لمنح الترخيص بانشاء :ثالثًا

  . المكتب
  

  . ان يكون للمكتب مقر مناسب لممارسة اعماله:رابعًا
  

 تتولى دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون االجتماعية : أوًال-٢-المادة 

  :القيام بما يأتي 

من هذه ) ١( في المادة  تدقيق توافر الشروط المنصوص عليها.أ

  .التعليمات

  . اجراء الكشف على مقر المكتب للتأآد من مالئمته لطبيعة عمل المكتب.ب

خمسة ) ١٥(جتماعية خالل  رفع تقرير الى وزير العمل والشؤون اال.جـ

عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مع التوصية بالموافقة على فتح 

المكتب او الرفض في ضوء الحاجة الى فتح مكتب للتشغيل في منطقة 

  .مقر المكتب



  
  

  
  تعليمات 
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)٥( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

خمسة عشر يوما من تاريخ ) ١٥( يبت الوزير بطلب فتح المكتب خالل :ثانيًا

عد عدم البت بالطلب خالل هذه المدة  وي،تسجيل التقرير واردا في مكتبه 

  .رفضا له

  . ال يجوز منح الشرآة اآثر من ترخيص لفتح مكتب التشغيل الخاص:ثالثًا

سنة واحدة من تاريخ صدوره قابال ) ١( يكون الترخيص نافذا لمدة :أوًال -٣-المادة 

  .للتجديد

ثالثين ) ٣٠( على صاحب المكتب تقديم طلب تجديد الترخيص خالل .أ: ثانيًا

  .يوما قبل انتهاء مدة نفاذ الترخيص

) ٣٠( ترفع الدائرة طلب تجديد الترخيص الى الوزير للبت فيه خالل .ب

ثالثين يوما من تاريخ تقديمه بعد التأآد من توافر الشروط المنصوص 

  .عليها في هذه التعليمات

  : يلتزم المكتب بما يأتي -٤- المادة 
  

ل االجانب ولحين استكمال اجراءات منح االجازة  توفير سكن مالئم للعما:أوًال

ومنعهم من التسرب خارج السكن ويتحمل المكتب المسؤولية القانونية في 

  .حال مخالفته احكام هذا البند وفق القوانين ذات الصلة
  

  . عدم تغيير مقر المكتب دون موافقة دائرة التشغيل والقروض:ثانيًا

تيفاء اي مبلغ مالي من العمال المستفيدين من  تقديم تعهد يتضمن عدم اس:ثالثًا

خدمات المكتب وااللتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لتنظيم 

  .عمل المكاتب ووفق النموذج المعد لهذا الغرض

 السماح لمفتشي العمل باالطالع على سجالت المكتب والعقود والوثائق :رابعًا

  .واذا اقتضى االمر اخذ صورة عنها

 تقديم معلومات عن انشطة وخدمات المكتب الى دائرة التشغيل والقروض :امسًاخ

  .عند طلبها

  . وضع ترخيص انشاء المكتب في مكان بارز:سادسًا



  
  

  
  تعليمات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  . للمكتب فتح فروع له بموافقة الوزير-٥- المادة 
  

   :اآلتية يلغى الترخيص الممنوح للمكتب بقرار من الوزير في اي من الحاالت -٦- المادة 
  

) ثانيًا(و) أوًال( اذا خالف المكتب االلتزامات المنصوص عليها في البنود:أوًال

  .من هذه التعليمات ) ٤(من المادة ) خامسًا(و) رابعًا(و) ثالثًا(و
  

  . فتح فرع للمكتب دون أستحصال الموافقات االصولية :ثانيًا
  

  .روعستة اشهر دون عذر مش) ٦( عدم ممارسة اعمال المكتب لمدة :ثالثًا
  

  . الغاء الموافقات االمنية :رابعًا
  

 تعد دائرة  التشغيل والقروض سجال خاصا وقاعدة بيانات بتراخيص مكاتب -٧- المادة 

التشغيل الخاصة تتضمن معلومات عن المكاتب المرخص لها وعناوينها وتاريخ 

  .انتهاء تراخيصها واية مالحظات وتقارير عن المكتب
  

  .لتعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية تنفذ هذه  ا-٨- المادة 

  

  
  

  

  المهـنـــــدس                                                      

  مــحمـــد شيــــاع الســـــودانـــي                                                      

  وزير العمل والشؤون االجتماعية                                                      
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

لتعليم العالي والبحث العلمي من قانون ا) ٣٧(من المادة) ٢(استنادًا الى احكام الفقرة    

 . ١٩٨٨لسنة ) ٤٠(رقم 

  : اآلتيةأصدرنا التعليمات 

  

 ٢٠١٨لسنة  )١٦٩( رقم

   العالي لتعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليماألولالتعديل 

  ٢٠٠٧لسنة ) ١٦٠(رقم  والبحث العلمي
  

في  ن تعليمات انضباط الطلبةم )١( من المادة) ثامنًا( يلغى نص البند :أوًال -١-  المادة

 ٢٠٠٧لسنة ) ١٦٠(مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 

  : ويحل محله ما يأتي

عدم االخالل بحسن سير الدراسة والمحافظة على االنضباط الذي :  ثامنًا

يقتضيه سير المحاضرات او الندوات او االنشطة التي تقام داخل 

  ) .و المعهدالكلية ا(الحرم الجامعي 

) ثالث عشر(من التعليمات ويكون البندين ) ١( يضاف ما يلي الى المادة :ثانيًا

  :لها) رابع عشر(و

لشخصي او عدم استعمال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب ا: ثالث عشر

 لعالقات الزمالة واالداب العامة داخل االجهزة االخرى بشكل يسيء

  .الحرم الجامعي 

لحضور الى الكلية او المعهد في حالة سكر او تحت تأثير عدم ا: رابع عشر

  .مخدر 

ا مهمن التعليمات ويحل محل) ٥(لمادة من ا) سادسا(و) رابعا(يلغى نصا البندين  - ٢- المادة

  :ما يأتي



  
  

  
  تعليمات 
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)٨( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

 استعماله العنف ضد زمالئه من الطلبة او تهديدهم او محاولة ابتزازهم :رابعًا

  .رى بصور او تسجيالت او بأي وسيلة اخ

 حمله السالح بأنواعه بإجازة او بدونها او حمله االدوات الجارحة او :سادسًا

  .الراضة او المواد المؤذية بمختلف انواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه

  :من التعليمات ويحل محله ما يأتي ) ٦(يلغى صدر المادة : أوًال -٣- المادة 

 المعهد بقرار من مجلس يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او

  :الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات االتية 

  :من التعليمات ويحل محله ما يأتي ) ٧(من المادة ) ثانيًا(يلغى نص البند  -٤- المادة 

 اذا حرآت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الحرم :ثانيًا

نضباطيًا الى حين البت في الدعوى الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته ا

  .الجزائية وصدور الحكم النهائي فيها 

  :من التعليمات ويحل محله ما يأتي ) ٨(يلغى نص المادة  -٥-  المادة

 يشكل عميد الكلية او المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة .أ: أوًال -٨-المادة 

 معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية

 ويكلف احد ،على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونيًا 

  .الموظفين االداريين مقررا للجنة 

 لعميد الكلية او المعهد االستعانة بأحد اعضاء الهيئة .ب

التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية 

  .من هذا البند  ) أ(اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 

 رأت اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة  اذا:ثانيًا

بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصى بإحالته الى المحكمة 

  .المختصة 

  :من التعليمات ويحل محله ما يأتي ) ١١( يلغى نص المادة :وًال أ-٦- المادة
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)٩( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

دى عتراض على قرار الفصل ل للطالب المفصول من الكلية او المعهد اال:وًالأ

  . القضاء االداري وفقًا للقانون محكمة

 ال تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب :ثانيًا

  )١٣٤(من التعليمات االمتحانية رقم ) ٩(المنصوص عليها في المادة 

  .٢٠٠٠لسنة 

  .من التعليمات ) ١٢ (المادة يحذف نص -٧- المادة 

  .ليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية  تنفذ هذه التع-٨- المادة 

  

  

  عبد الرزاق عبد الجليل العيسى.د .   أ                                                

  يـ     وزير التعليم العالي والبحث العــلم                                                       
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)١٠( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  ٢٠١٨لسنة ) ٣٨(بيان رقم 
  

الكرخ االتحادية واستنادًا إلى / بناًء على ما عرضته رئاسة محكمة استئناف بغداد : أوًال

لسنة ) ١٦٠(من قانون التنظيم القضائي رقم ) ٣٥، ٣١، ٢٦، ٢٢(أحكام المواد 

  :  تقرر ١٩٧٩
  

دار القضاء في (تشكيل محكمة في ناحية اليوسفية التابعة إلى محافظة بغداد بإسم  -

الكرخ االتحادية وتضم / ترتبط برئاسة محكمة استئناف بغداد ) ناحية اليوسفية

  . محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق 
  

  . ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية : ثانيًا

  

  

  القاضي                                             

  فائق زيدان                                               

   رئيس مجلس القضاء األعلى                                                 

                                                ٢٦/٢/٢٠١٨  



  
  

  
  بيانات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١١( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  شهادة تأسيس شرآة عامة 
  

 ٢٢/١١/٢٠٠٧ في ١٠/١/١٨/١٩٤٠٥/ز.س الوزراء المرقم شاستنادا إلى آتاب مجل   

  . عائدة لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة والمتضمن دمج الشرآات العامة ال
  

قدمت إلينا وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة طلبا بدمج آل من شرآة المنصور    

العامة للمقاوالت االنشائية وشرآة اليوم العظيم العامة للمقاوالت االنشائية ليصبح اسم 

  : الشرآة الجديد آاآلتي 
  

  . رآة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية ش: اسم الشرآة 
  

  .  ستة وخمسون مليون دينار ٥٦٠٠٠٠٠٠: رأسمالها 
  

 ًاأني مسجل الشرآات اشهد بأنه تم تسجيل الشرآة أعاله وإصدار شهادة جديدة استناد

  .  المعدل ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانون الشرآات العامة رقم ) ٣٣(الحكام المادة 

  

   هـ ١٤٣٩نة ــر ربيع الثاني لســن شهــع مـــوم السابـــــي اليــــداد فــــــــب ببغـــــــــآت

   م ٢٠١٧ون األول لسنة ـر آانـن شهـرين مـــــادس والعشـــوم الســــــوافق لليــــــــــالم

  
  

   عبد العزيزعبد العزيز جبار                                                                       

  مسجل الشرآات وآالة                                                                     
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)١٢( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

  

  بيان تأسيس

  اإلنشائيةشرآة المنصور العامة للمقاوالت 
  

  ) شرآة المنصور العامة للمقاوالت االنشائية: (اسم الشرآة : أوًال

اد ولها ان تفتح فروع اخرى في آافة المحافظات موقع الشرآة ومرآزها الرئيس بغد

  . وخارج العراق 
  

  : اهداف الشرآة : ثانيًا

تهدف الشرآة إلى القيام بتنفيذ اعمال المقاوالت االنشائية على اختالف انواعها داخل 

  .ة ية والقرارات التخطيطالعراق وخارجه وفق خطط التنمي
  

  : نشاط الشرآة : ثالثًا

قاوالت االنشائية على اختالف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة لماتنفيذ اعمال 

  : مقاول وذلك من خالل 
  

التعاقد لتنفيذ مقاوالت المشاريع االنشائية لدوائر الدولة والقطاعات االخرى آافة   . أ

  . داخل العراق وخارجه 

آة معها المساهمة مع الشرآات والمؤسسات العراقية والعربية واالجنبية والمشار  . ب

 . لتنفيذ اعمال ذات عالقة باهداف الشرآة 

  . استثمار المصانع وانتاج وبيع المواد االنشائية التي تتطلبها اعمال الشرآة . جـ
  

  : وللشرآة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي 
  

  . تها اتهيئة العناصر الفنية وانشاء مراآز التدريب وتأمين مستلزم -١

 . ل وتأمين ما تحتاجه من المكائن والمعدات والمواد انشاء المعام -٢

امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائل النقل  -٣

وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء آافة 

  . بشأنهاالتصرفات القانونية 

ر واستئجار وسائط النقل المختلفة واآلالت واالدوات استيراد وشراء وبيع وايجا -٤

وما يتفرع منها وما يؤول إلى تحسين وزيادة االنتاج التي تقتضيها اعمال الشرآة 

 . وشراء المواد االولية واالدوات االحتياطية وغيرها من المواد االخرى 
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)١٣( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

عالمات تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع انواع براءات االختراع وال -٥

التجارية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية ذات العالقة بنشاط الشرآة والتصرف بها 

 . بما يتفق ومصلحة الشرآة 

اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات  -٦

 االقتصادية والمالية العراقية واالجنبية وعقد مختلف العقود ولها ان تجري آافة

 . التصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها 

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية واالجنبية وفق  -٧

التعليمات والقوانين التي تسمح بذلك ولها فتح االعتمادات المصرفية وتجديدها 

 التجارية واألوراقلسندات وتنظيم وسحب واصدار وتظهير آافة الصكوك وا

والمالية على اختالف انواعها والحصول على التسهيالت المصرفية المختلفة 

 . بضمان أو بدونه 

استثمار الفوائض النقدية للشرآة بالمساهمة في الشرآات المساهمة أو المشارآة  -٨

ال معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحص

 . الموافقات الالزمة لذلك 

المشارآة مع الشرآات والمؤسسات العربية أو االجنبية لتنفيذ اعمال ذات العالقة  -٩

 . بعد استحصال الموافقات الالزمة لذلك بأهداف الشرآة داخل العراق وخارجه 

 . االجانب  و والمهندسين العراقيين العرب والخبراءاالستعانة بمكاتب الخبرة -١٠

      ة ثابتة لدى المصارف في داخل العراق لمدبودائعاستثمار الفوائض النقدية  -١١

يوم على ان يتم فتح حساب خاص في السجالت المختصة لغرض ) ١٨٠(ال تتجاوز 

تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع الظهارها في الحسابات الختامية بما 

 . يضمن آفاءة االداء في نشاطها 

رآة حق االقتراض أو الحصول على االموال لتمويل نشاطها من المؤسسات للش -١٢

     المالية والشرآات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها بما 

 . من رأسمالها المدفوع % ٥٠ال يتجاوز 

 . ت القانونية التي تراها مناسبة العمالها الامابرام العقود واجراء آافة المع -١٣

اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشارآة فيها داخل العراق  -١٤

 . وخارجه لغرض تطوير آوادرها وتحقيق اهدافها 
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)١٤( ١٢/٣/٢٠١٨    ٤٤٨٣  العدد–الوقائع العراقية 

القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع  -١٥

 . القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة 
  

  . ستة وخمسون مليون دينار عراقي ) ٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠ (:رأسمال الشرآة : رابعًا
  

  ) وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة: (الجهة المؤسسة : خامسًا
  

لنصوص  وتعديالته وتخضع ل١٩٩٧لسنة ) ٢٢(تراعى احكام قانون الشرآات رقم : سادسًا

  .  فيه لتحقيق اغراضها القانونية واالحكام المبينة

  

  

  الدآتورة                                   

  آن نافع أوسي بلبول                                    

 وزير االعمار واالسكان والبلديات العامة                                       
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