
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

                               ٤٤٩٦    
  د

  

 

 

 
 

  مرسوم جمهوري. 
 

  ٣١( المرقمـة اإلرهابيين أموالقرارات صادرة عن لجنة تجميد (      

 . ٢٠١٨ لسنة) ٣٤(و ) ٣٣(و ) ٣٢(و 
  

 

 ٥(رقم  النظام الداخلي للشرآة العامة للصناعات الهيدروليكية (

 . ٢٠١٨لسنة 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  والخمســـــون ةـالتاسعة السنــــ        م ٢٠١٨  حزيران ٢٥ / هـ١٤٣٩ شوال ١٠     ٤٤٩٦ العدد                        
٤٤٩٦١٠א١٤٣٩/٢٥א٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  
  
  

الصفحة الموضوع الرقم

   مراسيم جمهورية 

م لجمهورية السيد جابر حبيب جابر سفيرًا غير مقيتعيين  ٢٦

  العراق لدى جمهورية سلوفاآيا

 

١ 

  قرارات 
 

 

 ٢ قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين ٣١

  ٥  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٣٢

  ٨  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ٣٣

  قرار صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين ٣٤

  
  

 انظمة داخلية

١٤ 

 ١٧ للشرآة العامة للصناعات الهيدروليكية النظام الداخلي ٥

 



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري 

  ) ٢٦(رقم 
  

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

  . الخارجية 
  

  :رسمنا بما هو آٍت 
  

لجمهورية العراق لدى جمهورية  غير مقيمسفيرًا  جابر حبيب جابرُيعّين السيد : أوًال

  .  سلوفاآيا
  

  . على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم : ثانيًا
  

  .دوره وينشر في الجريدة الرسمية ينفذ هذا المرسوم من تاريخ ص: ثالثًا

  

  هجريـة  ١٤٣٩نة ان لسرمضن شهــر الخامس والعشرين مآتـب ببغـداد فـي اليـوم 

  ميالديــــة  ٢٠١٨لســـنة  حــزيـرانـر ــمـــن شهـ عاشــروافق لليــــــوم الـــالمــــ

  

  

  

  فؤاد معصوم                                                                

  لجمهوريةرئيس ا                                                                 

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٣١(رقم 
  

احكام ، و ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٨(قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  استنادًا الى   

، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(رقم  مويل االرهابقانون مكافحة غسل االموال وت

   . ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة  ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن
  

جوهرة ( واسم االم) جمال عبد القادر لونيسي( مدعوال ادخال التعديالت على اسم: أوًال

عقوبات هو الوالرقم المرجعي له في قائمة  ،الجنسية الجزائريةالذي يحمل ) بيروش

)١٥٥ .QDi) (المرافق ربطًا . (  
    

  

           االمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار آتاب بدءًا من تاريخ ينفذ هذا القرار: ثانيًا

  . ٣١/٥/٢٠١٨في 
  

هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات  إعمام: ثالثًا

أخذ غرض والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ل

  .  آنفًاالمشار إليه بشأن  الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             

  

  

  

  

  

  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  .للمعلومات الصحافية وال يعتبر قيدًا رسميًا 

  

  

  

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 

  

  لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٣٢(رقم 
  

احكام ، و ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٨(قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  استنادًا الى   

، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(رقم  مويل االرهابقانون مكافحة غسل االموال وت

   . ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة  ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن
  

والرقم المرجعي له في قائمة  ،) جبهة النصرة الهل الشام( آيانادخال التعديالت على : أوًال

  ) . المرافق ربطًا) (QDe. ١٣٧(عقوبات هو ال
    

  

  .ره اصدا بدءًا من تاريخ ينفذ هذا القرار: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

أخذ غرض والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ل

  .  آنفًاإليه  المشار كيانالبشأن  الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             

                                                              ٦/٦/٢٠١٨  

  

  

  

  

 

 

  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 

 

  

  
  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 

  
  

  .للمعلومات الصحافية وال يعتبر قيدًا رسميًا       



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٣٣(رقم 
  

لجنة العقوبات حول ليبيا المفروضة على االفراد والكيانات الخاضعين لتدابير  قرار استنادًا الى   

ومنع السفر وتدابير اإلجراءات االخرى ذات الصلة بالمحاوالت غير القانونية تجميد االصول ، 

ومشتقات النفط المكررة المنصوص عليها في الفقرة لتصدير البترول من ليبيا بضمنها النفط الخام ، 

من القرار ) ١٩(والفقرة  ٢٠١١لسنة ) ١٩٧٠(مجلس االمن رقم  من قرار) ١٧(والفقرة ) ١٥(

بصيغته الشمولية  ٢٠١٤لسنة ) ٢١٤٦(من القرار رقم ) ١٠(والفقرة   ٢٠١١نة لس) ١٩٧٣(رقم 

احكام قانون مكافحة غسل ،و ٢٠١٧لسنة ) ٢٣٦٢(من القرار رقم ) ٢(والمعدلة وفقًا للفقرة 

لسنة ) ٥(ابيين رقم ، ونظام تجميد اموال االره٢٠١٥لسنة ) ٣٩(مويل االرهاب رقم االموال وت

   .  بموجبهولة لصالحيات المخاو ٢٠١٦

  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن

تجميد االموال المنقولة وغير المنقولة والموارد االقتصادية وحظر السفر لالشخاص المبينة : أوًال

  :اسماؤهم في ادناه والمرافق ربطًا الموجز السردي الخاص بهم 

 . ارتيري الجنسية، ) LYi. ٠٢١( :الرقم المرجعي  ، ارمياس غيرماي .١

 . ، ارتيري الجنسية) LYi. ٠٢٢( :، الرقم المرجعي  فتيوي عبد الرزاق .٢

 . ، ليبي الجنسية) LYi. ٠٢٣( :، الرقم المرجعي احمد عمر الدباشي  .٣

 . ، ليبي الجنسية) LYi. ٠٢٤( :، الرقم المرجعي مصعب ابو قرين  .٤

 . الجنسية، ليبي ) LYi. ٠٢٥( :، الرقم المرجعي محمد آشالف  .٥

  . ، ليبي الجنسية) LYi. ٠٢٦( :، الرقم المرجعي عبد الرحمن الميالد  .٦

في  العامة لمجلس الوزراء آتاب االمانة راصدا بدءًا من تاريخ فوراًَ ينفذ هذا القرار: ثانيًا

١٠/٦/٢٠١٨ .  

هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات  إعمام: ثالثًا

خذ اإلجراءات ألوالمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة 

  .  آنفًا مإليه مشارالبشأن  الئمةمال

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال : رابعًا

  . وتمويل اإلرهاب 

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             
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)١١( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  
  

  .للمعلومات الصحافية وال يعتبر قيدًا رسميًا 
  

    
  
  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١٢( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 
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)١٤( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 

  

  لجنة تجميد أموال اإلرهابيين قرار

   ٢٠١٨لسنة ) ٣٤(رقم 
  

احكام ، و ٢٠٠٣لسنة ) ١٥١٨(قرار مجلس االمن التابع لالمم المتحدة رقم  استنادًا الى   

، ونظام تجميد اموال ٢٠١٥لسنة ) ٣٩(رقم  مويل االرهابقانون مكافحة غسل االموال وت

   . ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة  ٢٠١٦لسنة ) ٥(االرهابيين رقم 

  :يأتي  ما نـوال اإلرهابييـد أمـة تجميـقررت لجن
  

من ) شارع الرشيد ــ بغداد ــ العراق/ البنك المرآزي العراقي ، العنوان( آيان رفع: أوًال

وفقًا الحكام ) ١٨٤٣(قائمة العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس االمن رقم 

   ) . IQe. ٠٠١ : (الفصل السابع من ميثاق االمم المتحدة والرقم المرجعي له 
    

  

  .ره اصدا بدءًا من تاريخ ينفذ هذا القرار: ثانيًا
  

هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات  إعمام: ثالثًا

أخذ غرض والمحافظات آافة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ل

  .  آنفًاإليه  المشار كيانالبشأن  الئمةمالاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                                             

                                                               ٨/٦/٢٠١٨  
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)١٥( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 

  
  

  .للمعلومات الصحافية وال يعتبر قيدًا رسميًا 
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)١٦( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –العراقية الوقائع 
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)١٧( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

،  ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(من قانــون الشرآات العامة رقم ) ٤٣(ستنادًا إلى أحكام المادة ا   

 . ٢٠١١لسنــة ) ٣٨(من قانـون وزارة الصناعـة والمعـادن رقــم ) ١٠(والمـادة 

  -:أصدرنا النظام الداخلي اآلتي 
      

  ٢٠١٨لسنــة ) ٥(رقـم 

  النظام الداخلي

  للشرآة العامة للصناعات الهيدروليكية
  

  الفصل األول

  أهداف الشرآة ومهامها
  

تعد الشرآة العامة للصناعات الهيدروليكية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة  - أوًال -١-المـادة 

ادن وتتمتع ذاتيًا ومملوآة للدولة بالكامل وترتبط بوزارة الصناعة والمع

شخصية المعنوية واإلستقالل المالي واإلداري وتعمل على وفق أسس الب

ولها فتح فروع في  كون مقرها الرئيس في مدينة بغدادإقتصادية وي

  .المحافظات 

مليـاران وخمسمائة ) ٢٫٥٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(يتكون رأسمال الشرآة من  -ثانيًا

  .وسبعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي 
  

تهدف الشرآة إلى المساهمة في دعم اإلقتصاد الوطني وتنمية اإلنتاج الصناعي  -٢-المـادة 

  -: من خالل
  

تطوير منتجات الشرآة وفق الحاجة والتصاميم الحديثة والوصول بها إلى  -أوًال

المواصفات المطلوبة وتحديث الخطوط اإلنتاجية وتطويرها مع التأآيد  أعلى

       .على تـقليل الكلف 
  

  .توسيع القاعدة الصناعية بما يالئم حاجة البلد والقطاعات المختلفة  -ثانيًا
  

اإلعتماد على المنتجات تغطية السوق المحلية من منتجات الشرآة وتقليل  - ثالثًا

  .المشابهة  المستوردة
  

  - :تمارس الشرآة المهام والنشاطات اآلتية  -٣-المـادة 
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)١٨( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  

  . F٩F-٥صيانة وتأهيل ونصب المحطات التوربينية الغازية من  -أوًال
  

صيانة وتأهيل ونصب وتجميع مولدات القدرة الكهربائية ذات السعات  -ثانيًا

  .المختلفة التي تعمل بوقود الديزل 
  

تصميم وتصنيع وتجميع وصيانة وتأهيل جميع أنواع اآلليات والعجالت  - ثالثًا

عداتها التخصصية البلدية واإلنشائية ومعدات الدفاع المدني والكراءات وم

والمناقلة بمختلف الحموالت والمعدات الهندسية النهرية ومعدات الرفع 

  .بجميع أنواعها 
  

المراقبة واإلنذار لجميع المرافق تجميع ونصب وتشغيل وتأهيل منظومات  - رابعًا

  .الحيوية والحدود وتصميم ووضع الحلول األمنية ذات الصلة 

تصميم وتصنيع وفحص مخمدات الصدمة لجميع العجالت واآلليات  -خامسًا

  .التخصصية 

تصنيع وتجميع وتأهيل جميع أنواع مكائن التشغيل ومكائن اللحام والقطع  -سادسًا

  .األنواع وأسالك اللحام مختلفة 

تصميم وتصنيع وصيانة وتأهيل المنظومات الهيدروليكية والهوائية  - سابعًا

  .وجميع ملحقاتها 

تصميم وتصنيع جميع أنواع الكرفانات الثابتة والمدولبة والمدرعة وتأمين  -ثامنًا

  .المستلزمات الفنية التخصصية لمختلف القطاعات الخدمية 

الكهربائية وتوفير زمات شبكات نقل الطاقة تصنيع وتجميع وصيانة مستل - تاسعًا

  .المعدات الخدمية لها  جميع أنواع

  .تصنيع جميع أنواع األقراص االحتكاآية للمعدات والمكائن واآلليات  -عاشرًا

تصنيــع وتجميـــع وتأهيـــل جميـــع أنـواع الهياآل الحديدية  -حادي عشر

الهواء المضغوط والخزانات وخزانات الوقود والشحوم   والزيوت والماء و

المقطعية ذات األجزاء التجميعية وأعمال الصيانة والتنظيف للخزانات 

  .النفطيـة 

  .تنفيذ جميع أنواع التشغيل الميكانيكي التقليدي والمبرمج  -ثاني عشر
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)١٩( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

فحص وتأهيل وصيانة جميع أنواع اآلليات والمعدات المتعددة  -ثالث عشر

  .ها األغراض مع توفير قطع غيار

  .تصنيع وتجميع وتأهيل المستلزمات الطبية آافة  -رابع عشر

تصنيع المشبكات السلكية الفوالذية وأسالك الحماية واألسالك  -خامس عشر

  .الشائكة 

ة وتصنيع تأهيل وصيانة وتدريع المعدات والعجالت العسكري -سادس عشر

  .لها   األدوات اإلحتياطية

  .جميع أنواع المضخات تصنيع وتجميع وتأهيل  -سابع عشر

تدريب وتأهيل المالآات الهندسية والفنية في مجال علوم  -ثامن عشر

  .الهيدروليك 

النفطية (تصنيع وتجميع وتأهيل وصيانة وتشغيل معدات حفر اآلبار  -تاسع عشر

  ) .والمائية

  .تصميم وتصنيع وتأهيل وتجهيز الجسور المقطعية  - عشـرون 

صات الهندسية وتقديم الخدمات واالستشارات إجراء الفحو - حادي وعشرون

  .وتأهيل المالآات الفنية 
  

  الفصل الثاني

  س اإلدارةـمجل
  

  - :يتكون من الـشرآة مجلس إدارة  يدير - أوًال -٤-ادة ـالم

  رئيسًا             .                                         مدير عام الشرآة  - أ

  أربعة يختارهم وزير الصناعة والمعــــادن ) ٤( - ب

  من بين رؤساء التشكيـالت في الشرآة من ذوي     

  أعضاء          .      الخبرة واإلختصاص في األمور المتعلقة بنشاطها      

  عضوين     .              إثنيــــن ينتخبــان مــن منتسبي الشرآــة ) ٢( -جـ

  ذوي الخبرة واإلختصاص يختارهما  إثنين من) ٢( -د

  عضوين       .         الوزير من خارج الشرآة وبمصادقة هيئـة الرأي     



  
  

  
    داخلية أنظمة

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٠( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

ون أحدهم ويسمي الوزير ثالثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسب) ٣(للمجلس  -ثانيًا

   .اآلخرين العضوين 

له نائبًا للرئيس من بين أعضائه يحل محل  ينتخب المجلس في أول إجتماع - ثالثُا

  .الرئيس عند غيابه 

  .ثالث سنوات تبدأ من أول إجتماع ) ٣(مدة دورة المجلس  - رابعًا

  -:يسمي المجلس أحد منتسبي الشرآة مقررًا للمجلس يتولى ما يأتي  -خامسًا
  

  .إعداد جداول إجتماعات مجلس اإلدارة وتنظيم محاضرها  - أ

  .يذ قرارات المجلس متابعة تنف - ب

  .تنظيم اإلستمارات والسجالت الالزمة لعمل المجلس  -جـ
   

  -:أن يكون رشح لعضوية مجلس اإلدارة من منتسبي الشرآة تيشترط فيمن ي - ٥-ادة ــالم

  . على المالك الدائمموظفًا  -وًالأ

 . عراقيًا -ثانيًا

 .مايعادلها و أفي األقل  اإلعداديةحاصل على الشهادة  - ثالثًا

 .عشر سنوات في الشرآة ) ١٠(لديه خدمة ال تقل عن  - رابعًا

  .غير معاقب بعقوبة انضباطية خالل السنوات الخمسة السابقة للترشيح  -خامسًا
  

  - :ي أتتشكل بقرار من المجلس ماي - ٦-ادة ــالم

لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط  -وًالأ

ن يكون أحد أعضائها من أعن أسماء المرشحين على  عالنواإل المطلوبة للقبول

 .الموظفين القانونيين 

نتخاب في نتخاب وتتولى اإلشراف على عملية اإللجنة اإلشراف على اإل -ثانيًا

  .أعضائها من الموظفين القانونيين  حدأ الشرآة على أن يكون
  

لما  دارة الشرآة وفقًاإممثلي المنتسبين في مجلس  نتخابإجراءات إتكون  -٧- ادة ــالم

   - : يأتي

خمسة عشر يومًا ) ١٥( علن عن فتح بـاب التـرشيح قبل مدة ال تقل عني -وًالأ

نتخاب عن طريق اإلعالن في لوحة اإلعالنات في مقر لإل  المحدد من الموعد

  . الشرآة
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)٢١( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

لقبول وتدقيق طلبات  إلى رئيس اللجنة المشكلةتقدم طلبات الترشيـح  -ثانيًا

  . الترشيح وتسجل وارد لدى الشرآة لتوحيدها وإعالن أسماء المرشحين

خمـسة أيام من الموعد المحدد إلعالن أسماء ) ٥(اب الترشيح قبل بيغلق  - ثالثًا

خمسة أيام من موعد ) ٥(ن أسماء المرشحين قبل ـالمرشحين وتعل

  . االنتخاب

يظهر اسـمه ضمن أسماء المرشحين االعتراض  للمنتـسب المرشح الذي لم - رابعًا

سماء وعلى عالن األإن ماعة سربعون أثمانية و) ٤٨(العام خالل  لدى المدير

ربع وعشرون ساعة من تقديمه أ )٢٤( العام البت بالطلب خالل المدير

إثنان وسبعون ساعة ) ٧٢(قابًال للطعن أمام الوزير خالل ويكون قراره 

   .ويكون قراره قطعيًا 

قتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة اإل جريي -خامسًا

منتسبي الشرآة الذين هم على المالك الدائم  لغيرحق على االنتخابات وال ي

  . عملية االقتراع االشتراك في

ن رئيس اللجنة ـات الدوام الرسمي ويعلـوقأعملية االنتخاب خالل  كونت -سادسًا

جراءات فرز إنتهاء عملية االقتراع أمام الحاضرين وتبدأ إعليها  المشرفة

.                            تستعين بمن تراهم من الحاضرين اللجنة المشرفة ولها أن صوات مناأل

تعلن اللجنة المشرفة على االنتخابات أسماء الفائزين بالعضوية حال  - سابعًا

عضوًا ) ثالثًا(المرشح الذي يكون تسلسله ألصوات ويعد ا فرز نتهاء مناإل

وم التالي ـالقتراع بينهم في اليا صوات الفائزين يجريأتساوت  ذاإو ًاحتياطإ

صيل عالن النتيجة العضو األإمن اللجنة المشرفة على االنتخابات ويحدد بعد 

  .االحتياط  والعضو

ربع وعشرين ساعة أ) ٢٤(نتخاب خالل عتراضات على نتائج اإلتقدم اإل -ثامنًا

ن ساعة يربعأثمان و) ٤٨(ذي يتولى البت فيها خالل ـلى المدير العام الإ

  .نهائيًا ويكون قراره 
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)٢٢( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  .بدعوة من رئيسه  آل شهرمرة واحدة في األقل دارة مجلس اإل يجتمع - وًالأ - ٨-المـادة 

طلب  يجوز عقد إجتماع إستثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناًء على -ثانيًا

  . تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه

يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس  - ثالثًا

المجلس وتتخذ القرارات بأغلبية عدد األعضاء الحاضرين وإذا تساوت 

  .األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس 

يدعو الرئيس العضو االحتياط من  إذا شغرت العضوية في مجلس اإلدارة - رابعًا

  .الصنف الذي حصل الشاغر فيه إلآمال المدة المتبقية من دورة المجلس 
  

  - :  يمارس المجلس المهام اآلتية - وًالأ - ٩-ادة ــالم

  :مايلي ويخضع لمصادقة الوزير  إقرار - أ

  .السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة  اتالخطط والموازن -١

  . الختامية والتقرير السنوي للشرآةالحسابات  -٢

  . و إنشاء خطوط إنتاجية جديدة اإلنتاجيةالتوسعات للخطوط  -٣

  .نظم حوافز اإلنتاج وتعد من ضمن آلفة اإلنتاج  -٤

سنويًا والتوصية مالك الشرآة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة إقتراح  - ب

قواعد الخدمة واالنضباط  وتطبيق وتعيينهم وترفيعهمبرفعها إلى وزارة المالية 

  . صوليةوالتقاعد في شأنهم ورفعها للوزارة الستحصال الموافقات األ

مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشرآة للوقوف على مستويات األداء في  -جـ

ومدى مطابقتها لخطط ) المالية - اإلدارية التسويقية - اإلنتاجية( المجاالت

  .شأنها  رات الالزمة فيتخاذ القراإالشرآة و

تدقيق مطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية وااللتزام بالصيغ الترآيبية  -د

  . العملية اإلنتاجية وآل ما له صلة بذلك في للمواد الداخلة

الرقابة التدقيق وجراءات بخصوص التقارير المعروضة من قسم تخاذ اإلإ - هـ

  .اإلتحادي  ديوان الرقابة الماليةالداخلية ومتابعة تنفيذ مالحظات 

الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشرآة مع الغير ومدى مطابقتها  -و

  . المرعية وتقويم نتائج تنفيذ خططها ألحكام القوانين
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)٢٣( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

اإلشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد األولية والمنهاج  -ز

  . ونشاطات الشرآة آافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها ستيرادياإل

قتراض قراض واإلواإلالمصارف المحلية واألجنبية قتراض من الموافقة على اإل -حـ

  . من الشرآات العامة األخرى وفقًا للقانون

 اقالت خالل السنة المالية في بنود موازنة الشرآة وحسبنإجراء المالتوصية ب -ط

ضافة إتحصال موافقة وزارة المالية من خالل الوزارة وواس  مقتضيات العمل 

  . الموازنة التخطيطية واستحصال موافقة وزارة المالية حصرًا لى بنودإمبالغ 

إقرار شروط عقود وأجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين وغير العراقيين  -ي

  . للقانون الذين تحتاج الشرآة لخدماتهم وفقًا

 دارية للشرآة بمستوى قسم وفقًالغاء التشكيالت اإلإو أو دمج أداث ستحإقتراح إ -ك

  . قة عليهاوافلغرض الم ةورفعها للوزار للقانون

في  متميزًا لمن يقدم جهدًا) العينية والنقدية( منح المكافئات المعنوية والمادية -ل

و تعظيم الموارد وتقليص أو تخفيض آلفة أتحسين نوعيته  وأ زيادة اإلنتاج

  .وفق الضوابط النافذة  نفاقاإل

شراف على التصرفات القانونية والعقود التي يراها المجلس الزمة لتسيير اإل -م

  . النافذةوالضوابط في ظل أحكام القوانين  الشرآة نشاطات

المصادقة على سياسات تسعير منتجات الشرآة بالعملة الوطنية واألجنبية وإقرار  -ن

  . التسويق منافذ

  .ر خطة البحث والتطوير للشرآة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها إقرا -س

وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد األولية والتشغيلية واإلحتياطية واألجهزة  -ع

والمكائن واآلالت  وأية مواد أخرى تحتاجها الشرآة أو أية ضوابط تضمن حسن 

  . وسالمة العمل في الشرآة وفقًا للقانون 

ستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشرآات المساهمة أو إالموافقة على  -ف

  . ألحكام القانون معها في تنفيذ أعمال ذات عالقة بأهداف الشرآة وفقًا المشارآة

العربية واألجنبية العراقية والموافقة على المشارآة مع الشرآات والمؤسسات  -ص

 . ام القانونألحك بأهداف الشرآة وفقًا أعمال ذات عالقة في تنفيذ
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)٢٤( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

المصادقة على عقود الشراء المباشر من الشرآات المصنعة الرصينة ووفقًا  -ق

  .للتعليمات النافذة مع مراعاة الصالحيات المالية الخاصة بذلك 
  

 ل مدير عام الشرآة ما يراه من الصالحيات الالزمة إلدارة الشرآةيخوتللمجلس  - ًاـثاني

  . اـنشاطه رـوتسيي
  

  الفصل الثالث

  ل اإلداريـالهيك
  

قل ومن ولية في األأيدير الشرآة مدير عام حاصل على شهادة جامعية  -وًالأ -١٠-ادة المــ

على للشرآة وهو الرئيس األوفقًا للقانون  الختصاص ويعين واذوي الخبرة 

ويقوم بجميع األعمال الالزمة إلدارتها وتسيير نشاطها وفق الصالحيات 

ارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاآم والهيئات المخولة له من مجلس اإلد

والتعليمات في آل ما له  وامرميع القرارات واألالقضائية وتصدر عنه ج

ن وله تخويل وحكام القانأل ًاعالقة بمهامها وتشكيالتها وسائر شؤونها وفق

أي من  وأ قسام في الشرآةو مدراء األأه يلى معاونمهامه إبعض 

  .ا موظفيه

آل  حاصلموظفان بعنوان معاون مدير عام ) ٢( يعاون المدير العام -ثانيًا

 ختصاصقل ومن ذوي الخبرة واإلولية في األأعلى شهادة جامعية  منهما

  .ويعينان وفقًا للقانون 
  

  -: تيةتتكون الشرآة من التشكيالت اآل -١١-المـــادة 

  .هيدروليك مصنع ال -أوًال 

  . هرباءالميكانيك والكمصنع   ً-اــثاني

  .قسم الشؤون اإلدارية والموارد البشرية -ًاــثالث

  . قسم الشؤون المالية -ًاـرابع

  . قسم الشؤون التجارية -خامسًا

  . قسم الشؤون الهندسية  -سادسًا

  .قسم تكنولوجيا الهيدروليك -ًاــسابع
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)٢٥( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  .قسم الشؤون القانونية  - ًاـــثامن

  ..الرقابة الداخلية والتدقيق  قسم -ًاــتاسع

  . قسم الرقابة النوعية والفحص الهندسي - رًاـعاش

  .قسم المخازن المرآزية  -عشر حادي

  .قسم التخطيط والمتابعة  -عشر ثاني

  . قسم البحث والتطوير -عشر ثالث

   .قسم نظم المعلومات -عشر رابع

  .قسم التسويق  -عشر خامس

  .والصحة المهنية قسم السالمة  -عشر سادس

  .اإلعالم والعالقات العامةقسم  -عشر سابع

  .قسم إدارة الجودة  -ثامن عشر

  . منيةالتصاريح األ شعبة -تاسع عشر

  .  المدير العامسكرتارية  - عشرون
  

  -:اآلتية المهام مصنع الهيدروليك  يتولى -وًالأ - ١٢-ادة ـالم

المرافق ونصب وتشغيل وتأهيل منظومات المراقبة واإلنذار لجميع  ميعتج - أ

 .الحيوية والحدود وتصميم ووضع الحلول األمنية ذات الصلة 

واآلليات العجالت لجميع مخمدات الصدمة وفحص تصميم وتصنيع  - ب

  . التخصصية

وجميع ئية الهيدروليكية والهوا المنظوماتوصيانة وتأهيل  تصنيعتصميم و -جـ

 . ملحقاتها

الحديدية وخزانات الوقود تصنيع وتجميع وتأهيل جميع أنواع الهياآل  -د

والشحوم والزيوت والماء والهواء المضغوط والخزانات المقطعية ذات 

  .األجزاء التجميعية وأعمال الصيانة والتنظيف للخزانات النفطيـة 

  . جميع أنواع التشغيل الميكانيكي التقليدي والمبرمجتنفيذ  - هـ

 معالمتعددة األغراض  وصيانة جميع أنواع اآلليات والمعدات فحص وتأهيل -و

  . قطع غيارهاتوفير 
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)٢٦( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  .تصنيع وتجميع وتأهيل جميع المستلزمات الطبية  -ز

 .تدريب وتأهيل المالآات الهندسية والفنية في مجال علوم الهيدروليك  - ح

  - : تيةيمارس المصنع مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .التخصصية  المعداتإنتاج وتأهيل وصيانة  - أ

 . ع المنظومات الكهربائية واإللكترونية والبرمجية للمعدات تصني - ب

 .تصنيع وتأهيل المنظومات للخطوط اإلنتاجية  -جـ

 .تصنيع منظومات القدرة والسيطرة الكهربائية  -د

 . تصنيع الهياآل والمستلزمات الخدمية  - هـ

 .تصنيع الخزانات والمبادالت والتأسيسات  -و

 .االسطوانات تصنيع وفحص الصمامات و -ز

 .تجميع المخمدات  - ح

 .الفحص والتغليف  -ط

 .الهيدروليك والهواء المضغوط والمنظومات اإللكترونية  -ي

 .االستشارات والتدريب  -ك

 .المشاريع وصيانة البنى التحتية  -ل

  .الهندسية والتخطيط  -م
  

  - : اآلتيةالمهام الميكانيك والكهرباء  يتولى مصنع -وًالأ - ١٣-ادة ـالم

  . F٩F-٥صيانة وتأهيل ونصب المحطات التوربينية الغازية من  - أ

صيانة وتأهيل ونصب وتجميع مولدات القدرة الكهربائية ذات السعات  - ب

  .المختلفة التي تعمل بوقود الديزل 

جميع أنواع اآلليات والعجالت صيانة وتأهيل تصميم وتصنيع وتجميع و - جـ 

ومعدات الدفاع المدني والكراءات ومعداتها التخصصية البلدية واإلنشائية 

الهندسية  المعداتالنهرية ومعدات الرفع والمناقلة بمختلف الحموالت و

  .بجميع أنواعها 

تصميم وتصنيع جميع أنواع الكرفانات الثابتة والمدولبة والمدرعة وتأمين  -د

  .المستلزمات الفنية التخصصية لمختلف القطاعات الخدمية 
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)٢٧( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

وصيانة مستلزمات شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوفير تصنيع وتجميع  ـهـ 

  .جميع أنواع المعدات الخدمية لها 

  .واآلليات  للمعدات والمكائن االحتكاآيةتصنيع جميع أنواع األقراص  -و

  . جميع أنواع التشغيل الميكانيكي التقليدي والمبرمجتنفيذ  -ز

  .ذية وأسالك الحماية واألسالك الشائكة تصنيع المشبكات السلكية الفوال -حـ

تأهيل وصيانة وتدريع المعدات والعجالت العسكرية وتصنيع األدوات  -ط

  .اإلحتياطية لها

  .تصنيع وتجميع وتأهيل جميع أنواع المضخات  -ي

النفطية (تصنيع وتجميع وتأهيل وصيانة وتشغيل معدات حفر اآلبار  -ك

  ) .والمائية

بابات وناقالت األشخاص المدرعة المسرفة والمدولبة تأهيل وصيانة الد -ل

  .والمدافع المختلفة وتصنيع المواد اإلحتياطية لها 

تأهيل المنظومات الميكانيكية والهيدروليكية والهوائية ومنظومات السيطرة  -م

  .الكهربائية الخاصة بالمعدات العسكرية 

  .تصميم وتصنيع وتأهيل وتجهيز الجسور المقطعية  -ن

 - : تيةيمارس المصنع مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .تجميع وتأهيل وبرمجة المولدات والمحطات الكهربائية  - أ

 . الصيانة وخدمات ما بعد البيع  - ب

  .تصنيع قطع الغيار  -جـ

  .تصنيع هياآل البيوت الزراعية  -د

  .األعمال الكهربائية والميكانيكية  - هـ

  .تصنيع الهياآل الحديدية والكرفانات وملحقاتها  -و

  .تصنيع المقطورات والخزانات  -ز

  .األلمنيوم والبالستك عالي الكثافة   - ح

  .التشغيل الميكانيكي  -ط

  .إنتاج األقراص االحتكاآية  -ي

  .إنتاج البساتم والرنكات  -ك
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)٢٨( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  . سالك اللحامأنتاج إ -ل

  .الخدمات والمشاريع والتخطيط  -م
  

  - : ةـتيالمهام اآل الموارد البشريةوة يداريتولى قسم الشؤون اإل -: وًالأ - ١٤-ادة ـلما

إعداد المالآات وإجراء معامالت التعيين واإلحالة إلى التقاعد وفقًا  - أ

  .للقانون 

  .اإلشراف على النشاطات اإلدارية في المصانع واألقسام التابعة للشرآة  - ب

موارد البشرية وإعادة التأهيل والترويج إلقامة تحديد اإلحتياجات من ال -جـ

مشاريع تنمية أعمال جديدة إلستيعاب األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة 

الفعلية للشرآة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص إلستيعاب الطاقات 

  .البشرية الفائضة 

  .تنظيم البريد الوارد والصادر والحفظ  -د

ل لمنتسبي الشرآة مع تهيئة مستلزمات الصيانة تأمين وسائط النق - هـ

  .والوقود آلليات الشرآة 

 - : تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -: ثانيًا

 . شؤون الموظفين -أ 

 .تنمية األعمال  - ب

  .التدريب  -جـ 

  .الصادرة والواردة  -د

  .األضابير الشخصية واألرشيف  - هـ

 .اآلليـات  -و
  

  - :المهام اآلتية  يتولى قسم الشؤون المالية -:وًالأ -١٥-ادة ــالم

  .إجراء التسويات المالية وحفظ السجالت الحسابية  - أ

  .تطبيق النظام المحاسبي الموحد   - ب

  .تأشير سجالت حرآة المواد األولية واإلحتياطية والمصنعة  -جـ

  .إعداد مؤشرات التكاليف  -د

  .طيطية إعداد الميزانية الختامية والتخ - هـ
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)٢٩( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  .صرف الرواتب واألجور  -و

  : ةتييمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -: ثانيًا

  .والصرف ة ـالماليالحسابات  - أ

  .زن احسابات المخ - ب

  .اإلدارية حسابات ال - ج

 .التكاليف  -د

  .الرواتب  - هـ
  

  -: تيةالمهام اآل يتولى قسم الشؤون التجارية -وًالأ -١٦-ادة ــالم

 .تنفيذها متابعة عداد خـطة المشتريات للشرآة وإ - أ

 .الخاصة بها  جراءاتاإلومتابعة جميع والدعوات  عداد المناقصاتإ - ب

الشرآة قسام أالشرآة بالتنسيق مع جـ إعداد العروض الخاصة بمنتجات 

 .األخرى

 .متابعة تنفيذ عقود التجهيز الخاصة بمنتجات الشرآة  -د

لجهات التعاقد المالية  مستحقاتالطالق الخاصة بإترويج المعامالت  - هـ

  .في الشرآة قسام المعنية بالتنسيق مع األالمختلفة 

  -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .والتصدير  رادـستياإل - أ

 .الشراء المحلي  - ب

  .وخطابات الضمان المستندية  عتماداتاإل -جـ

 .اإلستثمــار  -د
  

  - :تية يتولى قسم الشؤون الهندسية المهام اآل -وًالأ  -١٧-ة ادــالم

  .الشرآة الوثائق الفنية والتصميمية والمسالك التكنولوجية لمنتجات إعداد  - أ

  .بناء وتطوير قاعدة المعلومات والبيانات الهندسية  - ب

  .اإلنتاجية في الشرآة قسام األبقية المشورة الهندسية ل تقديم -جـ
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)٣٠( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .تصاميم المعدات ومنظوماتها  - أ

 .التصاميم الهيدروليكية  -ب 

 .التصاميم الميكانيكية  -جـ 

 .التصاميم اإلنشائية والكهربائية  -د

 . تكنولوجياال -هـ 

 .المواصفات الهندسية والفنية  -و
  

  -: تيةالمهام اآلقسم تكنولوجيا الهيدروليك يتولى  -وًالأ - ١٨-ادة ـالم

فحص ومطابقة وضبط اإلنحراف للعناصر والمنظومات الهيدروليكية  - أ

 . والهوائية والكهربائية

تأهيل المالآات الفنية في مجال الفحص والمطابقة للمنظومات  - ب

 .الهيدروليكية والهوائية والكهربائية

مات الهيدروليكية والهوائية تنفيذ التطبيقات في مجال المنظو -جـ

 .والكهربائية 

تقديم اإلستشارات في مجال المنظومات الهيدروليكية والهوائية  -د

 .والكهربائية 

  .تقديم خدمات الفحوصات الهندسية للغير  -هـ 

  -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .فحص المطابقة  - أ

 .إآتساب المهارات  - ب

 . التطبيقات الهندسية - ج

  .االستشارات الهندسية -د
  

   -:تية المهام اآل يتولى قسم الشؤون القانونية -أوًال -١٩-ادة ــالم

  .والجهات األخرى  الهيئات القضائيةوغيرها من تمثيل الشرآة أمام المحاآم  - أ

  .  مع القطاع العام والخاص ومتابعة تنفيذ بنودهاالعقود  تنظيم - ب

  .إبداء المشورة القانونية الى مرآز الشرآة وتشكيالتها  -جـ
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)٣١( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  .تصديق الكفاالت والتعهدات والعقود  -د

إعداد اللوائح القانونية للدعاوى المقامة على الشرآة و على الغير أو  - هـ

  .بالعكس 

  .إعداد الملفات اإلستثمارية للمشاريع والخطوط الجديدة  -و

  .متعلقة بالخدمة والتقاعد واإلنضباط إبداء الرأي في القضايا ال -ز

تنظيم المعامالت الخاصة بحقوق الشهداء والمفقودين ومتابعة إجراءات  - ح

  .تنفيذها 

  -: تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

  . ودـالعق - أ

  .ى اوـالدع - ب

 . مالكاألراضي واأل -جـ

  .وق ـالحق -د

  .ستشارات اإل - هـ

 .ومنع التعامل الحجوزات  -و

  

  -:تية المهام اآل يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية -وًالأ -٢٠-ادة ــالم

 .مستندات القبض والصرف والقيود  تدقيق - أ

  .متابعة أعمال لجان الجرد واإلجراءات المتخذة في شأنها  - ب

  .لمالية مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة ا -جـ

  .إنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق  -د

تدقيق العقود المبرمة مع الغير من النواحي المالية والحسابية وتدقيق  - هـ

  .االستمارات المعدة للحاسبة األلكترونية للرواتب واألجور والمخصصات 

  .تدقيق موازين المراجعة الشهرية  -و

الغ عن التجاوزات الواقعة على أموال الشرآة وحماية أصولها اإلب -ز

  .وموجوداتها 

إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها وعرضها على مدير عام  - ح

 .الشرآة 
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)٣٢( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  :تين تياآل تينيمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا

 .التدقيق الداخلي  - أ

  .الرقابة الداخلية  - ب
  

  - : اآلتيةالمهام  يتولى قسم الرقابة النوعية والفحص الهندسي -وًالأ -٢١-ادة ــالم

وإصدار شهادات الفحص الفحص والسيطرة الشاملة على منتجات الشرآة  - أ

 .والقبول وبطاقات الصالحية 

نتاجية في العملية اإلإجراء الفحص النوعي للمستلزمات والمواد الداخلة  - ب

 .والوثائق التصميمية المعتمدة الفنية  ومطابقتها مع المواصفات

 .حماية العالمة التجارية الخاصة بمنتجات الشرآة  -جـ 

إعداد التقارير الخاصة بنسب التلف واإلنحرافات في العملية اإلنتاجية  -د

  .وإتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة 

  -: تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 . رةـالمعاي - أ

 .حماية المنتوج  - ب

 .مصنع الميكانيك والكهرباء الرقابة في  -جـ

 .الهيدروليك الرقابة في مصنع  -د

  

  - :تية المهام اآلالمخازن المرآزية يتولى قسم  -وًالأ -٢٢-ادة ــالم

 .خزن المواد الواردة للشرآة وعمليات صرفها  - أ

 .توثيق وترحيل المستندات المخزنية  - ب

 .دة المخزنية للمصارف واألقسام تأييد األرص -جـ

  .الحفاظ على موجودات المخازن  -د

  .وضع الخطط الفاعلة لإلدارة المخزنية  - هـ

 -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

  .المنتجـات  - أ

 .مستلزمات اإلنتاج والمواد االحتياطية  - ب

 .اإلدخال المخزني  -جـ
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)٣٣( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

 . مخازن مصنع الهيدروليك -د

  .مخازن مصنع الميكانيك والكهرباء  - هـ
  

  - : تيةيتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام اآل -وًالأ -٢٣-ادة ــالم

  .اإلنتاجية السنوية وخطط القوى العاملة ومتابعة تنفيذها الخطط  إعداد -أ  

تقديم التقارير عن آميات اإلنتاج المتحققة شهريًا ومقارنتها مع الخطة  -ب 

  .جيةاإلنتا

تقديم تقارير المصاريف واإليرادات على ضوء آميات اإلنتاج المتحقق  -جـ 

  .ووضع إجراءات المعالجة المطلوبة إن وجدت 

  .متابعة اإلستثمار مع الشرآات المستثمرة  -د 

  -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

  . نتاجتخطيط اإل - أ

  .آمة والمواد الحا مراقبة المواد - ب

  .ة ـمتابعال -جـ

  .متابعة تنفيذ المشاريع االستثمارية  -د

  .اإلحصاء  - هـ

  .إعداد التقارير والمعلومات  -و
  

   - :تية المهام اآل يتولى قسم البحث والتطوير  -وًالأ - ٢٤-ادة ـالم

إعداد خطة بحثية سنوية للشرآة ذات طابع تطبيقي وتطويري في مجاالت  - أ

 .إنتاج جديدة 

إيجاد بدائل أو تحسين نوعية اإلنتاج وحل المشاآل البيئية المرتبطة  - ب

 .باإلنتاج 

إعداد تقارير بالبحوث التي يتم إنجازها في الشرآة على وفق السياقات  -جـ

  .العلمية وتوثيقها 

  -:تية يمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .البحوث الهيدروليكية  - أ

 .يك والكهرباء بحوث الميكان - ب
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)٣٤( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

 .    المرآزية  البحوث والدراسات - جـ
  

  - :تية المهام اآل المعلوماتقسم نظم تولى ي -وًالأ  - ٢٥-ادة ـالم

مواآبة تطوير تكنولوجيا المعلومات في الشرآة وربط األقسام بالشبكة  - أ

 .المرآزية 

 .إدخال األساليب الحديثة في مكننة المعلومات  - ب

حفظ الوثائق والمستندات والسجالت والمراسالت على وفق نظام الحفظ  -جـ

  .واألرشفة األلكترونية

  .صيانة الحاسبات واألجهزة الخاصة بها  -د

اإلشراف على شبكة االنترنت والمراسالت الخارجية وإدارة الموقع  - هـ

  .األلكتروني 

  -: تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .االنترنت والشبكات  - أ

 .صيانة الحاسبات  - ب

 .األنظمة وقواعد المعلومات  -جـ
  

   - : تينتياآل تينالمهمقسم التسويق يتولى  -أوًال - ٢٦-ادة ـالم

  .إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات الشرآة المختلفة  - أ

  .اإلشراف على مخازن اإلنتاج الجاهز وتسويقه إلى منافذه  - ب

  - :تين تياآل تينم مهامه من خالل الشعبيمارس القس -ثانيًا

  .المبيعات  - أ

  .المعارض وبحوث السوق  - ب
  

  -: تيةالمهام اآلوالصحة المهنية يتولى قسم السالمة  -وًالأ - ٢٧-ادة ـالم

 .تحديد ومتابعة تنفيذ شروط السالمة الصناعية داخل مصانع الشرآة  - أ

 .توفير مستلزمات السالمة المهنية للعاملين في مصانع الشرآة وأقسامها  - ب

توفير الرعاية الصحية للعاملين في الشرآة وإجراء الفحوصات الدورية  -جـ

 .لهم ومعالجة الحاالت المرضية 
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)٣٥( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

وضع الخطط الالزمة إلخماد الحرائق وتأمين مستلزماتها وإجراء  -د

  .الممارسات التدريبية عليها 

  .السيطرة على معالجة مخلفات العمليات اإلنتاجية  - هـ

  -: تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .لسالمة المهنية ا - أ

  . الطبابة - ب

 . اإلطفاءالدفاع المدني و -جـ

 .البيئـة  -د
 

  - :ة تيالمهام اآلاإلعالم والعالقات العامة  قسمتولى ي -أوًال -٢٨ -ادة ــالم

  .المشارآة في المؤتمرات والدورات اإلعالمية  - أ

إعداد البوسترات اإلعالنية والدعائية عن منتجات الشرآة وخطوطها  - ب

 .اإلنتاجية 

  .إعداد التقارير اإلعالمية الخاصة بأنشطة الشرآة الحالية والمستقبلية  -جـ

انات تنظيم اإلحتفاالت الخاصة بالمناسبات الرسمية واإلشراف على المهرج -د

  .التي تقيمها الشرآة

  .إستقبال الوفود  - هـ

  .إقامة الندوات وتهيئة مستلزماتها  -و

  .المشارآة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه  -ز

  - :تين تياآل تينيمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا

  .اإلعـالم  - أ

  .العالقـات  - ب
   

  -:إدارة الجودة المهام اآلتية قسم تولى ي -وًالأ -٢٩-ادة ــالم

تطبيق وتطوير أنظمة الجودة وتوثيق اإلجراءات الخاصة بنظام إدارة  - أ

الجودة وتهيئة اإلستمارات الخاصة لكل اجراء وتوثيقها في السجالت 

  .ومتابعة تعديلها 

  .تحديد إحتياجات الشرآة التدريبية حسب األهداف التي تضعها الشرآة  - ب
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)٣٦( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

ورات التدريبية والتطويرية لجميع مجاالت العمل في الشرآة إقامة الد -  جـ

  .لضمان تحسين األداء 

رصد حاالت عدم المطابقة والوقوف على المالحظات التي تعيق تطبيق  -د

  .النظام وإجراء التصحيح لها وعدم تكرارها 

  .مناقشة التقارير الداخلية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان إستمرار النظام  - هـ

  .القيام بعمليات القياس والتحليل لنتائج التقييم  -و

  .المحافظة على شهادة اآليزو الممنوحة للشرآة  -ز

  -: تيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب اآل -ثانيًا

 .الوثائق  - أ

 .الرصد  - ب

 .التحليل والقياس   -جـ
 

  -:المهام اآلتية  التصاريح األمنيةشعبة تولى ت - ٣٠-ادة ـالم

إنجاز إستمارة التصريح األمني لجميع منتسبي الشرآة وتوحيدها وإرسالها  -أوًال

  .إلى المكتب الوطني للتصاريح األمنية 

متابعة إخراج وإدخال المواد إلى الشرآة وفقًا للنموذج المعتمد لهذا  -ثانيًا

  .الغرض 

قتضيات االشتراك في اللجان الخاصة بالوضع األمني أو أي لجنة حسب م - ثالثًا

  .العمل 

  .متابعة آل مايتعلق بأمن االتصاالت السلكية والالسلكية   - رابعًا

  . اإلشراف على منظومة آاميرات المراقبة داخل الشرآة  -خامسًا

  .اإلشراف على عمل موظفي االستعالمات الداخلية والخارجية  -سادسًا

الشرآة والمراجعين والعجالت الداخلة  تنظيم الهويات الخاصة بمنتسبي - سابعًا

  .لمواقع العمل 
  

  -:المهام اآلتية  لمدير العامتتولى سكرتارية ا -٣١-ادة ــلما

تنظيم أعمال السكرتارية وتقديم البريد إلى المدير العام وتوزيعه على الجهات  -أوًال

  .ذات العالقة 
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)٣٧( ٢٥/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٦ العدد –الوقائع العراقية 

  . لالزمة لذلك تسلم الكتب وتسليمها وإصدارها ومسك السجالت ا -ثانيًا

  .تنظيم البريد السري  - ثالثًا

  .متابعة تنفيذ األوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام  - رابعًا
  

من هذا النظام ) ١١(يكون المصنعين المنصوص عليهما في المادة  -وًالأ -٣٢-ادة ــالم

  .الداخلي بمستوى قسم 

موظف الداخلي  ا في هذا النظامقسام المنصوص عليهآل قسم من األ ـديرُي -ثانيًا

األقل ومن ذوي ولية في أعلى شهادة جامعية  حاصًالفي الدرجة الثالثة 

  . ختصاصالخبرة واإل

بعنوان  موظفالداخلي  هذا النظام فيا مالمنصوص عليه المصنعيندير ُي - لثًاثا

األقل في مجال في رئيس مهندسين حاصًال على شهادة جامعية أولية 

  . ختصاصالخبرة واإل ذوي ومنعمله 

يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  - رابعًا

 حاصلوسكرتارية المدير العام موظف في الدرجة الخامسة في األقل 

  . ختصاصالخبرة واإلاألقل ومن ذوي في الدبلوم على شهادة 
  

  رابعالفصل ال

  أحكــام عامــة
  

  .تخضع حسابات الشرآة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية اإلتحادي  -٣٣-ادة ــالم

  . ٢٠١٥لسنة ) ٥٠(يلغى النظام الداخلي لشرآة الفداء العامة رقم  -٣٤-ادة ــالم

  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الداخلي نفذ هذا النظام ُي -٣٥-ادة ــالم

             

  المهندس                                                    

  محمد شياع السوداني                                                       

  وزير الصناعة والمعادن                                                        
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