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  ونالستو يةدحاالة السن م  ٢٠٢٠ شباط   ١٧ / هـ ١٤٤١ ةخرجمادى اآل ٢٣  ٤٥٧٨ العدد                       

٤٥٧٨٢٣١٤٤١١٧٢٠٢٠  

 



              الفهرس                             
  

  

  

  

  

  الصفحة   الموضوع  الرقم 

    مراسيم جمهورية   

  احالة السيد نصير عايف العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية   ٨

  الى التقاعد

١  

    أنظمة داخلية   

  ٢  لشركة العامة لصناعات النسيج والجلود النظام الداخلي ل  ١٢

     بيانات   

  ٣٥  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية   ١٦٢٩

  ٣٦  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٣٠

  ٣٦  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٣١

  ٣٧  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٣٢

  ٣٧  للتقييس والسيطرة النوعيةصادر عن الجهاز المركزي   ١٦٣٣

  ٣٨  صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية  ١٦٣٤

 



  مرا
  

 

 مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  مرسوم جمهوري

 )٨رقم (
  

) ١٤والبند (أوًال) من المادة (،  من الدستور )٧٣المادة ( البند (سابعًا) من أحكامالى استنادًا     

  المعدل .  ٢٠١٤) لسنة ٩من قانون التقاعد الموحد رقم (

  : آتٍ رسمنا بما هو 
  

   يحال السيد نصير عايف العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الى التقاعد . أوًال: 
  

  على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم . ثانيًا: 
  

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

  

  
  

  هجـريــة  ١٤٤١  لسنة     جمادى االخرة  رـشه مـن      ثامــنال       كـتــب ببغــداد في اليوم

  ميالديــة  ٢٠٢٠لسنة   شبــــــاط            رـشه ن ـم      الثانــي       ومــــلليـ  ـق ـــوافــالمــ

  
  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية
 



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

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

 ٢٠١١ لسنة ) ٣٨رقم ( والمعادن الصناعة وزارة قانون من )٨(  ) من المادةوًال(أ

 :االتي الداخلي النظام أصدرنا
  

 ٢٠١٩ لسنة(١٢) رقم 

  الداخلي النظام

 والجلود النسيج لصناعات العامة للشركة
  

 األول الفصل

 ومهامها الشركة أهداف
  

 ممولة اقتصادية إنتاجية وحدة والجلود النسيج لصناعات العامة الشركة تعد -وًالأ -١- المادة

 المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية بالكامل وتتمتع للدولة ومملوكة ذاتيًا

 والمعادن الصناعة بوزارة اقتصادية وترتبط أسس على وفق وتعمل واإلداري

 . المحافظات في فروع فتح ولها ) بغداد ( مدينة في الرئيس مركزها ويكون
  

ثالثة عشر مليار وثالثمائة وتسعة  )١٣٣٦٩٠٠٠الشركة ( مال رأس يتكون -ثانيًا

  وستين مليون دينار عراقي .
  

 الصناعي األنتاج وتنمية الوطني االقتصاد دعم في  المساهمة إلى الشركة تهدف -٢- المادة

 : خالل وفق خطط التنمية من
  

 التنمية خطة وأهداف التصنيع سياسة مع يتفق بما الثمن معتدلة سلع إنتاج -وًالأ

 . االحتياج لسد
  

 يتالءم وحاجة السوق .وضع الخطط االستراتيجية لإلنتاج والتصدير بما   -ثانيًا
  

اعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار األموال العامة وفاعليتها في  -ثالثًا

 . تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات األداء لالقتصاد الوطني
  

    : االتية المهام الشركة تمارس -٣- المادة
  

  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  

 خارجيةال المالبس وتصنيع والتركيبية القطنية والغزول األقمشة إنتاج -أوًال

 النطاق العسكرية ( التجهيزات وتصنيع والتركيبية القطنية المحاكة والداخلية

 وليةأ كمادة القطن يدخل مواد أي )) وإنتاج الرأس  (لبيرية وغطاء العسكري

 . صناعتها في
  

 )باندج ـ فلفا  ظهرـ لصقة بالسترـ -شاش -طبي الطبية (قطن المنتجات إنتاج -ثانيًا

  . وغيرها
  

 واألحذية المالبس إلنتاج واستغاللها والصناعية الطبيعية الجلود تصنيع -ثالثًا

 النوعية المواصفات وفق أخرى جهات لحساب أو إلغراضها والحقائب

  . عليها االتفاق التي يتم أو المعتمدة
  

 وغيرها المغزول والصوف والبطانيات والسجاد الصوفية األقمشة تصنيع -رابعًا

 خطط أهداف  يحقق وبما المعتمدة المواصفات وفق تستجد التي المنتجات من

  . واإلنتاج العمل في النمو من مستوى أعلى لبلوغ المستهلك وحاجة التنمية
  

 القديفة وأقمشة والتركيبية والقطنية الحريرية واألقمشة الغزول أنتاج ـخامسًا

 النوعية المواصفات وفق أخرى جهات لحساب أو إلغراض الشركة والجاكارد

   . عليها يتم االتفاق التي أو المعتمدة
  

 المالبس وخياطة والبسط واإلحجام األنواع بمختلف اليدوي السجاد ـ أنتاجسادسًا

  . باألسفنج الدواشك وتغليف والستائر
  

  . الزهر األقطان وحلج وخياطة والرجالية الوالدية المالبس أنتاج -سابعًا
  

 المشاريع وإقامة القائمة اإلنتاجية والخطوط المصانع وتوسيع تطوير -ثامنًا

   .والجديدة لها المكملة والخطوط
  

 واحتياج انتاج ضمن تدخل مواد أية أو اإلنتاج مستلزمات واستيراد شراء -تاسعًا

   . الشركة
  

  
  

  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 اخلد منتجاتها لبيع متخصصة معارض فتح خالل من الشركة أنتاج تسويق -عاشرًا

  . وخارجه العراق
  

 من مواد بأي الخاصة والصناعية التجارية الوكاالت على الحصول -حادي عشر

  . األجنبية الشركات
  

  أسم الشركة داخل جمهورية العراق . ب ومعارض محالت فتح -ثاني عشر
  

والمعارض والمحالت  بنايات خاصة بالمخازن لتشييد األراضي شراء -ثالث عشر

  باسم الشركة .
  

 اختراعات أو تركيبات أو امتياز أو اختراع براءة اية استئجار أو شراء -عشر رابع

  . تساهم في تطوير االنتاج
  

 الثاني الفصل

 اإلدارة مجلس
  

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

  رئيسًا                                                     الشركة عام مدير  أ.

 بين من والمعادن الصناعة وزير اربعة يختارهم) ٤(  ب.

 الخبرة ذوي من الشركة في التشكيالت رؤساء

  بنشاطها ألمور المتعلقةا في واالختصاص

  اعضاء   

  عضوين                الشركة  منتسبي من ينتخبان اثنين  )٢(  جـ.

   خارج من واالختصاص الخبرة ذوي اثنين من )٢(  د.

    الرأي      هيئة وبمصادقة الوزيرالشركة يختارهما 

  عضوين   

  

 الوزير ويعين احدهم المنتسبون ينتخب احتياط أعضاء ثالثة ) ٣للمجلس (  -ثانيًا

 .  اآلخرين العضوين
  

 محل ويحل أعضائه بين من للرئيس نائبا له اجتماع أول في المجلس ينتخب -ثالثًا

  .  غيابه عند الرئيس
  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٥(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  . له جتماعا اول من قابلة للتجديد تبدأ سنوات ثالث )٣(  المجلس دورة مدة -رابعًا
  

 :  يأتي ما يتولى للمجلس مقررا  الشركة منتسبي احد المجلس يسمي رئيس -خامسًا
  

 .  محاضرها وتنظيم األدارة مجلس اجتماعات جداول إعداد. أ

  .  المجلس قرارات تنفيذ متابعة. ب

  .  المجلس لعمل الالزمة والسجالت األستمارات تنظيم. جـ
  

  : يكون ان الشركـة منتسبي من اإلدارة مجلس لعضوية يرشح من في يشترط -٥- المادة
  

 . الدائم المالك موظفًا على -وًالأ
  

 . عراقيًا -ثانيًا
  

 . األقل في اإلعدادية شهادة حاصًالعلى -ثالثًا
  

خدمة فعلية في   بضمنها سنوات ) عشرة١٠( عن وظيفية التقل خدمة لديه -رابعًا

 . ثالث سنوات  )٣( عن تقل ال الشركة 
  

  غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . -خامسًا
  

  حسن السيرة والسلوك  .  -سادسًا
  

   .الترشيح على السابقتين خالل السنتين انضباطية بعقوبة معاقب غير -سابعا
  

  : يأتي ما المجلس من بقرار تشكل -٦- المادة
  

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

 أعضائها احد على ان يكون المرشحين أسماء عن إلعالن للقبول و المطلوبة

  . القانونيين الموظفين من
  

 إن على االنتخاب عملية على اإلشراف وتتولى االنتخابات على األشراف لجنة -ثانيًا

 .  القانونيين الموظفين من أعضائها احد يكون
  

 : يأتي لما وفقًا الشركة ادارة مجلس في المنتسبين ممثلي انتخاب اجراءات تكون -٧- المادة
  

  تجري االنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي اليوم ذاته في مقر الشركة .  -وًالأ
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 من يوماً  عشر ) خمسة ١٥(  عن تقل ال مدة قبل الترشيح باب فتح يعلن -ثانيًا

 رمق في اإلعالنات لوحة في اإلعالن طريق عن لالنتخابات المحدد الموعد

 .الشركة
  

 باتطل وتدقيق لقبول المركزية اللجنة رئيس إلى الترشيح طلبات تقدم -ثالثًا

 . المرشحين أسماء وإعالن المرشحين في مقر الشركة
  

 أسماء إلعالن المحدد الموعد من أيام خمسة ) ٥(  قبل الترشيح باب يغلق -رابعًا

 موعد من أيام خمسة ) ٥(  قبل المرشحين أسماء وتعلن المرشحين

  . االنتخاب
  

لدى  االعتراض حق المرشحين أسماء ضمن يظهر اسمه لم الذي للمنتسب -خامسًا

 األسماء إعالن من تاريخ ساعة واربعين ثمان ) ٤٨(  خالل عام الشركة مدير

 من ساعة وعشرين اربع ) ٢٤(  خالل الطلب في البت العام المدير وعلى

 . تاريخ تسجيله 
  

 على المشرفة اللجنة بتواقيع وموقعة مختومة ورقة بموجب االقتراع يتم -سادسًا

 الدائم المالك على هم الذين الشركة موظفي لغير يحق وال االنتخابات

 . االقتراع عملية في االشتراك
  

 اللجنة رئيس ويعلن الرسمي اوقات الدوام  خالل االنتخاب عملية تكون -سابعًا

 عملية وتبدأ الحاضرين امام االقتراع عملية انتهاء االنتخابات على المشرفة

 . الحاضرين من تراهم بمن تستعين ان ولها المشرفة اللجنة من االصوات فرز
  

 فرز من االنتهاء حال بالعضوية الفائزين أسماء المشرفة اللجنة تعلن -ثامنًا

واذا تساوى  احتياطًا عضوًا ثالثًا) ( تسلسله يكون الذي المرشح ويعد االصوات

أصوات الفائزين يجري االقتراع بينهم في اليوم التالي من اللجنة المشرفة على 

 .  االنتخابات ويحدد بعد الفرز العضو األصيل والعضو االحتياط
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اعة من س وعشرين اربع ) ٢٤(  خالل االنتخاب نتائج على االعتراضات تقدم -تاسعًا

 مانث ) ٤٨(  خالل فيها البت يتولى الذي العام المدير إلى تاريخ اعالنها

 . نهائيًا قراره ويكون ساعة من تسجيل االعتراض واربعين
  

 من بدعوة هرشاألقل كل  في واحدة في مقر الشركة مرة اإلدارة مجلس يجتمع -وًالأ -٨- المادة

 . رئيسه
  

 طلب على بناءً  او رئيسه من بدعوة للمجلس استثنائي اجتماع عقد يجوز -ثانيًا

 . اعضائه من عضوين من يقدم مسبب تحريري
  

 رئيس بضمنهم اعضائه عدد اغلبية بحضور المجلس انعقاد نصاب يكتمل -ثالثًا

 تساوت واذا الحاضرين األعضاء عدد باغلبية القرارات وتتخذ المجلس

  . الرئيس معه صوت الذي الجانب يرجح األصوات
  

 من األحتياط المجلس العضو رئيس يدعو المجلس في العضوية شغرت اذا -رابعًا

  . لعضوية المجلس المتبقية المدة إلكمال فيه الشاغر حصل الذي الصنف
  

) اربع مرات متتالية ٤يعد العضو مستقيًال اذا لم يحضر اجتماع المجلس ( -خامسًا

  دون عذر مشروع . 
  

   : االتية المهام المجلس يمارس -وًالأ -٩- المادة
  

 : الوزير لمصادقة ويخضع يلي ما إقرار. أ

  . السنة وفصول اشهر على للشركة موزعة السنوية والموازنات )  الخطط١(

  . للشركة السنوي والتقرير الختامية )  الحسابات٢(

 . جديدة انتاجية خطوط وانشاء األنتاجية للخطوط ) التوسعات٣(

  . االنتاج كلفة ضمن من وتعد اإلنتاج حوافز نظام ) ٤(

 سنويًا العاملة القوى من احتياجاتها وتوفير الشركة مالك اقتراح. ب

  . عليها للمصادقة المالية وزارة الى برفعها والتوصية
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 داءاال مستويات على للوقوف الشركة لنشاطات الشهرية التقارير مناقشة. جـ

 تهامطابق ومدى والمالية والتسويقية واالدارية االنتاجية المجاالت في

  .في شأنها الالزمة القرارات واتخاذ الشركة لخطط

 اموااللتز النوعية السيطرة لمواصفات المنتجات مطابقة تقارير تدقيق. د

  . بذلك صلة له ما وكل العملية االنتاجية في الداخلة للمواد التركيبية بالصيغ

 قسم التدقيق من المعروضة التقارير بخصوص الالزمة االجراءات اتخاذـ. ه

    .  االتحادي المالية الرقابة ديوان مالحظات تنفيذ ومتابعة الداخلية والرقابة

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

  .  القوانين  ألحكام مطابقتها ومدى المعنوية ما الطبيعية األشخاص

 من واألقتراض واإلقراض المالية المؤسسات من االقتراض على الموافقة. ز

  . للقانون وفقًا األخرى العامة الشركات

 الشركة موازنة بنود في المالية السنة خالل المناقالت اجراء على الموافقة. ح

 باضافة الطلب عند الوزارة موافقة واستحصال العمل مقتضيات وحسب

   . التخطيطية الموازنة بنود إلى مبالغ

 ومنحها المهام ببعض للقيام غيرهم من أو اعضائه بين من اللجان تأليف. ط

 . مهامها إلداء الضرورية الصالحيات

 ومتعلقاته الصناعي الشركة نشاط وتطوير لتنمية عام برنامج وضع. ي

  . لتنفيذه مدة وتحديد

 وغير العراقيين والباحثين الخبراء استخدام وأجور عقود شروط اقرار. ك

  . للقانون وفقًا لخدماتهم الشركة تحتاج الذين العراقيين

 قسم بمستوى للشركة اإلدارية التشكيالت ارتباط تعديل أو استحداث اقتراح. ل

  . للقانون وفقًا

 لمن ) والنقدية العينية ( والمادية المعنوية المكافآت منح على المصادقة. م

 أو كلفه تخفيض أو نوعيته تحسين أو اإلنتاج زيادة في متميزًا جهدًا يقدم

  . اإلنفاق وتقليص الموارد تعظيم
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 بنشاط ةالعالق ذات والدولية العربية المنظمات إلى الشركة انضمام اقتراح. ن

  . الشركة

 فنية لجنة تقرر أن بعد التالفة المخزنية الموجودات بشطب التوصية. س

    .  العاملين أرادة عن خارجة وعوامل ظروف  جراء كان التلف أن مختصة

 لتيا او التشغيلي عمرها انتهى التي الثابتة الموجودات بشطب التوصية. ع

   . مختصة لجنة تقرير من بموجب اقتصادية غير اصبحت

 نشاطات لتسيير الزمة المجلس يراها التي العقود ابرام على الموافقة. ف

   . للقانون وفقًا الشركة

 الوطنية بالعملة الشركة منتجات تسعير سياسات على المصادقة. ص

  . التسويق منافذ وإقرار واألجنبية

 .تنفيذها ومتابعة للشركة والتطوير البحث خطة إقرار. ق

 واالحتياطية والتشغيلية األولية المواد بشراء الخاصة الضوابط وضع. ر

 أية أو الشركة تحتاجها أخرى مواد وأية واآلالت والمكائن واالجهزة

   . للقانون وفقًا الشركة في العمل وسالمة حسن تضمن ضوابط

 الشركات في بالمساهمة النقدية الفوائض استثمار على الموافقة. ش

 الشركة بأهداف عالقة ذات اعمال تنفيذ في معها المشاركة أو المساهمة

 . للقانون وفقًا

 في واالجنبية العربية والمؤسسات الشركات مع المشاركة على الموافقة. ت

  . للقانون وفقًا الشركة باهداف عالقة ذات اعمال تنفيذ

  .تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة ث. 
  

  .الشركة عام مدير تخويل بعض مهامه الى  للمجلس -ثانيًا
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 الثالث الفصل

 اإلداري الهيكل
  

 ذوي ومن االقل في أولية جامعية شهادة حاصل على عام مدير  الشركة يدير -والً أ -١٠-المادة 

 ويقوم للشركة االعلى الرئيس وهو ،واالختصاص يعين وفقًا للقانون  الخبرة

 له من المخولة الصالحيات وفق نشاطها وتسيير الدارتها الالزمة باإلعمال

واالوامر باسمه  القرارت وهو المسؤول عن اعمالها وتصدر اإلدارة مجلس

وتنفذ باشرافه وهو الذي يمثل الشركة او من يخوله امام المحاكم والجهات 

  االخرى .
  

حاصل كل منهما ) موظفان بعنوان معاون مدير عام  ٢يعاون المدير العام (  -ثانيًا

على شهادة جامعية اولية في األقل ومن ذوي الخبرة واألختصاص احدهما 

  للشؤون اإلدارية واألخر للشؤون الفنية ويعينان وفقًا للقانون .
  

  تتكون الشركة من التشكيالت االتية :  -١١-المادة 
  

 . البشرية الموارد قسم -أوًال

  . القانونية قسم الشؤون -ثانيًا

 . التجارية الشؤون قسم -ثالثًا

 . قسم التسويق  -رابعًا

 الشؤون المالية . قسم -خامسًا

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. -سادسًا

  قسم السيطرة النوعية. -سابعًا

 .قسم التفتيش الهندسي والسالمة الصناعية   -ثامنًا

 .قسم االعالم والعالقات   -تاسعًا

   قسم التخطيط والمتابعة . -عاشرًا

 . قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي  -حادي عشر

 . الشؤون الفنية  قسم -ثاني عشر
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 .التصاريح والمعلومات  قسم -ثالث عشر

 . البحث والتطوير  قسم -رابع عشر

  .االستثمار قسم -خامس عشر

  مركز المعلومات . -سادس عشر

 الجلود . مصنع -سابع عشر

 . القطنية مصنع -ثامن عشر

 . الصوفية مصنع -تاسع عشر

  اليدوي . السجاد مصنع -عشرون

 الحلة . في النسيجية مصنع -حادي وعشرون

  مصنع االلبسة الجاهزة / الموصل -ثاني وعشرون

 واسط . وحياكة نسيج مصنع -ثالث وعشرون

 . قار ذي منسوجات مصنع -رابع وعشرون

  شعبة العقود -خامس وعشرون

 شعبة حماية المنتج -سادس وعشرون

  شعبة شؤون المواطنين . -عشرونسابع و

  سكرتارية المدير العام . -ثامن وعشرون
  

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

 إعداد المالكات واجراء معامالت التعيين واألحالة الى التقاعد وفقًا للقانون . .أ

 األشراف على النشاطات األدارية في المصانع واألقسام التابعة للشركة . ب.

تحديد األحتياجات من الموارد البشرية وأعادة التأهيل والترويج ألقامة  جـ.

مشاريع تنمية أعمال جديدة إلستيعاب األيدي العاملة الزائدة عن الحاجة 

 الفعلية للشركة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص .

  تنظيم البريد الوارد والصادر والحفظ واالرشفة االلكترونية . .د

  . توفير الرعاية الصحية لمنتسبي الشركة هـ.
  

  االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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 . الموظفين شؤون .أ

 . والمالك التوظيف ب.

 . االليات وصيانة النقل جـ.

 . االلكترونية االرشفةد. 

  . التقاعد هـ.

 . الطبابة و.

 . األعمال تنمية ز.

  . والواردة الصادرة ح.

  . الطابعة ط.

 . التدريبي. 
  

  :يتولى قسم الشؤون القانونية المهام االتية  -أوًال -١٣-المادة 
 

 تمثيل الشركة امام المحاكم والجهات األخرى . .أ

 اعداد العقود مع القطاع العام والخاص ومتابعة تنفيذها . ب.

 ابداء المشورة القانونية في القضايا المحالة من مركز الشركة وتشكيالتها .  جـ.

 تصديق الكفاالت والتعهدات والعقود وفقًا للقانون . د.

اعداد اللوائح القانونية للدعاوى المقامة على الشركة وعلى الغير او  .هـ

 كس .بالع

  إدارة  عقارات  الشركة.  .و

تنظيم المعامالت الخاصة بحقوق الشهداء والمفقودين ومتابعة اجراءات  .ز

  تنفيذها 

  متابعة تنفيذ احكام الحجز والمصادرة واإلدراج في القائمة السوداء .. ح
  

    االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
  

 الدعاوى . .أ

 . واالستمالك األراضي .ب
  



  مرا
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 .االستشارات جـ.

  . الحجوزاتد. 
  

  :التية ايتولى قسم الشؤون التجارية المهام  -وًالأ -١٤-المادة 
  

النتاجية ااستيراد المواد االولية والمكائن والمعدات وكل مايخص العملية  .أ

 للشركة . 

 .لية توفير طلبات الشركة من المواد االولية والمعدات من السوق المحب. 

  ته .افتح االعتماد المستندي للعقود الخارجية ومتابعة اجراء جـ.
  

 االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا

  االستيراد . .أ

 الشراء المحلي .. ب

  االعتمادات . .جـ 

  االخراج الكمركي .د.  
  

  يتولى قسم التسويق المهام االتية : -أوًال -١٥-المادة 
  

تقدير احتياجات السوق من منتجات الشركة في ضوء االحصائيات . أ

  ة ودراسة حاجة السوق اليها. يالتسويق

  العمل على ايجاد منافذ تسويقية لمنتجات الشركة المختلفة . ب.

  الى منافذه .األشراف على مخازن األنتاج الجاهز وتسويقه جـ. 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

  المبيعات . .أ

  التصدير . .ب

  العقود التسويقية . جـ.

  المعارض والمنافذ التسويقية .د. 
  

  يتولى قسم الشؤون المالية المهام االتية : -أوًال -١٦-المادة 
  

  



  مرا
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  اجراء التسويات المالية وحفظ السجالت الحسابية . .أ

  تطبيق النظام المحاسبي الموحد .ب. 

  تأشير سجالت حركة المواد األولية واألحتياطية والمصنعة . جـ.

  اعداد مؤشرات التكاليف .د. 

  اعداد الميزانية الختامية والتخطيطية . هـ.

  صرف الرواتب واألجور .و. 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

  الحسابات المالية . .أ

  الحسابات المخزنية . ب.

  حسابات الكلفة والتسعير . .جـ

  حسابات الرواتب واالجور . د.

  حسابات الخطة األستثمارية . .هـ

  يتولى قسم التدقيق و الرقابة الداخلية المهام االتية : -أوًال -١٧-المادة 
  

  تدقيق مستندات القبض والصرف والقيود . .أ

  متابعة اعمال لجان الجرد واإلجراءات المتخذة في شأنها .. ب

  مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية . .جـ

  انجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق . د.

ود المبرمة مع الغير من النواحي المالية والحسابية وتدقيق تدقيق العق هـ.

  االستمارات المعدة للحاسبة اإللكترونية للرواتب واألجور والمخصصات .

  تدقيق موازين المراجعة الشهرية . و.

اإلبالغ عن التجاوزات الواقعة على اموال الشركة وحماية اصولها  .ز

  .وموجوداتها 

تضمن نتائج نشاطها وعرضها على مديرعام اعداد تقارير شهرية ت .ح

  الشركة .
  

  



  مرا
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  اإلجابة على مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي.  ط.
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :  -ثانيًا
  

  تدقيق الحسابات  . .أ

  الدراسات والمتابعة .. ب

  تدقيق العقود .  .جـ
  

  يتولى قسم السيطرة النوعية المهام االتية : -وًالأ -١٨-المادة 
  

اجراء عمليات التفتيش والتقييس لتحقيق المواصفات الفنية المطلوبة . أ

  لمنتجات الشركة .

  اجراء الفحوصات الكيمياوية وفحص األداء لألجزاء والمنتجات . .ب

ن تطوير األستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة والتأكد م. جـ

  مطابقتها للمواصفات .

تطبيق دليل المواصفات المعتمدة في قبول المواد الداخلة والخارجة والصيغ  د.

  التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية .
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :  -ثانيًا
  

  السيطرة النوعية في المعامل  . .أ

  المختبرات في المعامل . .ب

  المعايرة . جـ.
  

  يتولى قسم التفتيش الهندسي والسالمة الصناعية المهام االتية : -وًالأ -١٩-المادة 
  

تهيئة الوثائق الفنية وأدامة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص . أ

وتحديد االجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة 

  في الشركة وتشكيالتها . 

  إصدار الشهادات الخاصة بالفحص األصولي المعتمد لدى شركات التأمين . .ب

  .متابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش  جـ.



  مرا
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دراسة احتياجات الشركة وتشكيالتها من مستلزمات السالمة الصناعية د. 

  والعمل على توفيرها. 

  . التفصيلية لألجهزة والمعدات واألبنيةوضع خطة الفحص والتفتيش هـ. 

دورية في متابعة تنفيذ المشاريع واعمال الصيانة الوقائية والعالجية وال و.

  الشركة وتشكيالتها.
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

  السالمة الصناعية .. أ

  الفحص والتفتيش الهندسي . .ب

  البيئة . جـ.
  

  يتولى قسم االعالم والعالقات المهام االتية : -وًالأ -٢٠-المادة 
  

  المشاركة في المؤتمرات والدورات اإلعالمية . .أ

اعداد البوسترات اإلعالنية والدعائية عن منتجات الشركة وخطوطها  .ب

  .اإلنتاجية 

  اعداد التقارير اإلعالمية الخاصة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية . جـ.

تنظيم االحتفاالت الخاصة بالمناسبات الرسمية واألشراف على المهرجانات  د.

  .التي تقيمها الشركة 

  استقبال الوفود . هـ.

  اقامة الندوات وتهيئة مستلزماتها . و.

  المشاركة في المعارض التي  تقام داخل العراق وخارجه . ز.
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

  االعالم .. أ

  العالقات العامة . .ب
  

  : المهام االتية والمتابعة يتولى قسم التخطيط -وًالأ -٢١-المادة 
  

 اعداد الخطط األنتاجية السنوية وخطط القوى العاملة ومتابعتها .. أ



  مرا
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الخطة  تقديم التقارير عن كميات األنتاج المتحقق شهريًا ومقارنتها مع ب.

 األنتاجية .

حقق تقديم تقارير المصاريف واأليرادات في ضوء كميات األنتاج المت جـ.

 ووضع اجراءات المعالجة المطلوبة ان وجدت .

  متابعة األستثمار مع الشركات المستثمرة .  د.

راج اعداد البيانات االحصائية الخاصة بعمل الشركة وتحليلها واستخ هـ.

 المؤشرات الالزمة لخدمة نشاطات الشركة .
  

  االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
  

 . االحصاء. أ

 . المتابعة ب.

 .  الخزين على والسيطرة الحاكمة المواد جـ.

      . الصيانة تخطيط د.
  

  المهام االتية : يتولى قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي  -وًالأ -٢٢-المادة 
  

تطبيق وتطوير أنظمة الجودة وتوثيق األجراءات الخاصة بنظام ادارة الجودة  .أ

 وتهيئة األستمارات الخاصة لكل اجراء وتوثيقها في السجالت وتعديلها .

 تحديد احتياجات الشركة التدريبية حسب األهداف التي تضعها الشركة .. ب

لعمل في الشركة اقامة الدورات التدريبية والتطويرية لجميع مجاالت اجـ. 

 لضمان تحسين األداء .

رصد حاالت عدم المطابقة والوقوف على المالحظات التي تعيق تطبيق النظام  د.

 واجراء التصحيح لها وعدم تكرارها.

 مناقشة التقارير الداخلية وايجاد الحلول المناسبة لضمان استمرار النظام . هـ.

 القيام بعمليات القياس والتحليل لنتائج التقييم . و.

  المحافظة على شهادة األيزو الممنوحة للشركة . .ز

  )٩٠٠تدقيق نظام ادارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية (ايزو  ح.
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  االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
  

 . الوثائق. أ

 التحليل والقياس.ب. 

  . الداخلي التدقيق جـ.
  

  يتولى قسم الشؤون الفنية المهام االتية : -وًالأ -٢٣-المادة 

المشاركة بدراسة العروض الفنية للمكائن والمعدات الجديدة بالتنسيق مع  .أ

  األقسام الفنية في مصانع الشركة .

وضع األسس ألستغالل الطاقات المتاحة للمصانع والمعدات والعمل على . ب

  خالل وضع المسالك التكنولوجية الصحيحة .ديمومتها من 

  متابعة تنفيذ الخطة االستثمارية واألشراف الفني على المشاريع الخارجية . جـ.

اعداد وتحديث المواصفات الفنية للمنتجات والمكائن والمعدات والمواد في  د.

  الشركة .

إعداد دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية للمشاريع بالتنسيق مع قسم  ـ.ه

  التخطيط والمتابعة .
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

  المتابعة الفنية . .أ

  المشاريع . .ب

  الصيانة المركزية . .جـ
  

  يتولى قسم التصاريح والمعلومات المهام االتية :  -وًالأ -٢٤-المادة 

انجاز استمارة التصريح األمني لجميع منتسبي الشركة وتوحيدها وارسالها  .أ

 الى المكتب الوطني للتصاريح األمنية .

 متابعة اخراج وادخال المواد الى الشركة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض .ب. 

صة بالوضع األمني او أي لجنة حسب مقتضيات االشتراك في اللجان الخا جـ.

 العمل .
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 متابعة كل ما يتعلق بأمن االتصاالت السلكية والالسلكية . د.

 األشراف على منظومة كاميرات المراقبة داخل الشركة . هـ.

 االشراف على عمل موظفي االستعالمات الداخلية والخارجية . و.

اخلة ة والمراجعين والعجالت الدتنظيم الهويات الخاصة بمنتسبي الشرك ز.

 لمواقع العمل.
  

  االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
  

 المعلومات االمنية  .أ

 .  السالمة .ب

  . االدارة جـ.
  

  يتولى قسم البحث والتطوير المهام االتية : -وًالأ -٢٥-المادة 
  

وتطويري في مجاالت اعداد خطة بحثية سنوية للشركة ذات طابع تطبيقي . أ

 االنتاج الجديدة .

ايجاد بدائل او تحسين نوعية األنتاج وحل المشاكل البيئية المرتبطة  ب.

 باألنتاج .

اعداد تقارير بالبحوث التي يتم انجازها في الشركة على وفق السياقات جـ. 

  العلمية وتوثيقها .
  

  االتية : يمارس القسم مهامه من خالل الشعب -ثانيًا
 

 البحوث .. أ

 الدراسات .  ب.
  

  قسم األستثمار المهام االتية :يتولى  -وًالأ -٢٦-المادة 
  

اعداد الخطة االستثمارية للشركة بالتنسيق مع المصانع والخطوط اإلنتاجية  .أ

  .القائمة 

متابعة إجراءات خطة التأهيل المعدة من الشركات االستثمارية بالتنسيق  ب.

  مع دائرة االستثمارات في مقر الوزارة .
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  اعداد الملفات االسثمارية للخطوط الجديدة . ـ.ج

  ألخرى .المساهمة في منح العروض ودراستها ومتابعتها مع اقسام الشركة ا .د

  المستثمرين للشركة . اعداد الدراسات االستثمارية لجذب ـ.ه

  متابعة اعمال الصيانة البنية الشركة . .و

القطاع الخاص مع القطاع العام في عملية اإلصالح  تعميق مشاركة ز.

  .االقتصادي 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين اآلتيتين : -ثانيًا
  

  االستثمار . .أ

  المشاركة  . ب.
  

  يتولى مركز المعلومات المهام االتية : -وًالأ -٢٧-المادة 
  

مواكبة تطوير تكنولوجيا المعلومات في الشركة وربط األقسام بالشبكة  .أ

  المركزية .

  ادخال األساليب الحديثة في مكننة المعلومات .ب. 

حفظ الوثائق والمستندات والسجالت والمراسالت وفق نظام الحفظ  جـ.

  واألرشفة اإللكترونية .

  نة الحاسبات واألجهزة اإللكترونية .صيا د.

االشراف على شبكة األنترنت والمراسالت الخارجية وادارة الموقع هـ. 

  .اإللكتروني 
  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :  -ثانيًا
  

  االنترنيت . .أ

  البرامجيات واالنظمة.ب. 

  . الصيانة جـ.
  

  يتولى مصنع الجلود تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٢٨-المادة 
  

 احذية الخدمة العسكرية (البسطال ) . .أ
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 احذية رياضية مختلفة .ب. 

 احزمة جلدية ونسيجية . جـ.

 احذية سالمة مهنية . د.

 حقائب متنوعة . هـ.

 المستلزمات العسكرية (درع +خوذة + جعبة صدرية ).. و

 المعطف المطري ( بانجو ) .ز

 درع الياف + حديد ( مواصفات حلف الناتو ) ح.

 كيس التجهيز العسكري .ط. 

 فراش سفري . .ي

 غطاء زمزمية . .ك

 قماصل جلدية مختلفة . .ل

 حمالة مسدس بجميع األنواع . .م

 فجة منام .ن. 

 احذية الخدمة الخفيفة مختلفة األنواع . .س

 نسائي ). ،احذية ( رجالي  .ع

 نسائي ). ،يلك جلد طبيعي ( رجالي ف. 

 بدلة عمل . ص.

  صدرية عمل .ق. 

 اية مادة انتاجية يحتاجها السوق او دوائر الدولة ضمن تخصص المصنع .  ر.
  

 يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد. أ

 . القانونية الشؤون .ب

 والمتابعة . التخطيط .جـ

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية . .هـ



  مرا
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 النوعية . السيطرة. و

 الداخلية . الرقابة .ز

 المالية  . الشؤون .ح

 الهندسي . والتفتيش المشاريع .ط

 والعالقات . األعالم .ي

 التسويق . .ك

 الجودة . .ل

 المنتج . حماية .م

 المخازن .. ن

 المعلومات .  مركز. س

 والمعلومات. التصاريح .ع

 االستثمار والمشاركة . .ف

 والتطوير . البحث .ص

  التصاميم . .ق
 

 : االتية يرتبط بالمصنع المعامل -ثالثًا
  

 في مقر الشركة . بغداد معامل .أ

 الدباغة في الزعفرانية. معامل. ب

 .  الكوفة معامل جـ.
  

  يتولى مصنع القطنية تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٢٩-المادة 
  

 باون ) ٤٠٠باون و ١٨٠(  الخيم بمختلف األنواع واألحجام. أ

 الشاش واللفافات بجميع انواعها وقياساتها .ب. 

 القطن الطبي . .جـ

البالستر بمختلف القياسات ولصقة الظهر ولواصق الجروح وغطاء الرأس  د.

 غطاء األحذية .
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 )٢٣(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 االشرطة النسيجية بمختلف انواعها والوانها والنطاق العسكري . .هـ

 قماش شاش خام . و.

 قماش باندج . .ز

 قماش بطانة الخيم . .ح

 قماش بغداد . .ط

  األعالم العراقية بجميع القياسات . ي.

 جادر السيارات بجميع األحجام والقياسات . ك.

  خياطة مالبس ( استخدام مرة واحدة ) . ل.
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد. أ

 . القانونية الشؤون .ب

 والمتابعة . التخطيط جـ.

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية . .هـ

 النوعية . السيطرة. و

 الداخلية . الرقابة. ز

 المالية  . الشؤونح. 

 الهندسي . والتفتيش المشاريع .ط

 والعالقات . األعالمي. 

 التسويق . ك.

 الجودة . ل.

 المنتج . حماية م.

 المخازن . ن.

 المعلومات .  مركز. س

 والمعلومات  . التصاريح ع.



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 االستثمار والمشاركة . ف.

 والتطوير . البحث ص.

 التصاميم . ق.
  

 : االتية يرتبط بالمصنع المعامل -ثالثًا
  

 المنتجات الطبية .. أ

 نسيج بغداد . .ب

 خياطة عنة . جـ.

  منتجات بغداد ( الخيم ) . د.
  

  يتولى مصنع الصوفية تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٣٠-المادة 
  

 األقمشة بجميع انواعها .. أ

  البطانيات بجميع انواعها المنسوجة والمغروزة . .ب

 .السجاد الميكانيكي والمغروز ( الكاربت )  .جـ

 الصوف المغسول والغزول واإلنتاج نصف المصنع . .د

المنتجات غير النمطية (المفروشات بانواعها وفراش االسرة (االسفنج) ـ. ه

 والوسائد والبساط ) .

 تصنيع ادوات احتياطية للغير وحسب الطلب من القطاعين العام والخاص . .و
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد .أ

 . القانونية الشؤون ب.

 والمتابعة . التخطيط .جـ

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية .. هـ

 النوعية . السيطرة .و

 الداخلية . الرقابة .ز



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 المالية  . الشؤون ح.

 الهندسي . والتفتيش المشاريع. ط

 والعالقات . األعالمي. 

 التسويق .. ك

 الجودة . ل.

 المنتج . حماية .م

 المخازن . .ن

 المعلومات .  مركز .ص

 والمعلومات . التصاريح .ع

 االستثمار والمشاركة . .ف

 والتطوير . البحث .س

  التصاميم . .ق
  

  : االتية يرتبط بالمصنع المعامل -ثالثًا
 

 الحرية  . .أ

 التاجي . .ب

 قطع الغيار .. جـ

 السجاد العراقي . د.

 الكاظمية . هـ.

 الغزول . .و

 الفتح .. ز
  

  يتولى مصنع السجاد اليدوي تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٣١-المادة 

اكريليك ) بكثافات وقياسات  ،صوف  ،السجاد اليدوي بأنواعه ( حرير  .أ

 مختلفة 

 البساط اليدوي .ب. 
  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 خياطة متنوعة وسيت الدوشك .جـ. 
  

  : يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد. أ

 . القانونية الشؤون. ب

 والمتابعة . التخطيط جـ.

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية . .هـ

 النوعية . السيطرة .و

 الداخلية . الرقابة. ز

 المالية  . الشؤون ح.

 الهندسي . والتفتيش المشاريع .ط

 والعالقات . األعالمي. 

 التسويق .. ك

 الجودة . ل.

 المنتج . حماية. م

 المخازن .ن. 

 المعلومات .  مركز س.

 والمعلومات. التصاريحع. 

 االستثمار والمشاركة.. ف

 والتطوير . البحثص. 

 التصاميم .ق. 
  

  : يرتبط بالمصنع المعامل االتية -ثالثًا
  

 بغداد للسجاد اليدوي . .أ

 الحلة ب.
  

  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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 )٢٧(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 المدحتية. جـ.

 كركوك . د.

 الموصل .هـ. 

 . عنةو. 

  راوه .ز. 
  

  يتولى مصنع النسيجية في الحلة تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٣٢ -المادة 
  

 األقمشة القطنية والحريرية والمخلوطة باأللياف الصناعية (البوليستر). .أ

 اقمشة القديفة والكوبلن . ب.

 الغزول القطنية والحريرية . .جـ

 المفروشات والستائر المنزلية والكاربت والوسادة والدوشك . د.

 المستلزمات الطبية .هـ. 

 األكياس المنسوجة والعادية .. و

 األلبسة المدنية المختلفة والعسكرية .ز. 

 األدوات االحتياطية للمكائن والمعدات.. ح
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد .أ

 . القانونية الشؤون ب.

 والمتابعة . التخطيط.جـ

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية . .هـ

 النوعية . السيطرة. و

 الداخلية . الرقابة. ز

 المالية  . الشؤون ح.

  الهندسي . والتفتيش المشاريع. ط
  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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 )٢٨(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

 

 والعالقات . األعالمي. 

 التسويق .. ك

 الجودة . ل.

 . المنتج حماية. م

 المخازن .ن. 

 المعلومات .  مركز س.

 والمعلومات. التصاريح ع.

 االستثمار والمشاركة . .ف

 والتطوير . البحث. ص

 التصاميم .ق. 
  

  : االتية يرتبط بالمصنع المعامل -ثالثًا

 نسيج الحلة. .أ

 األكياس البالستيكية المنسوجة في الحلة. ب.

 المنتجات الطبية في الحلة. .جـ

  اكياس سدة الهندية . د.

  االلبسة الرجالية في النجف االشرف .هـ. 

 منسوجات الديوانية .. و

  . قديفة وخياطة بابل. ز
  

  يتولى مصنع األلبسة الجاهزة في الموصل تصنيع ما يأتي :  -وًالأ -٣٣-المادة 
  

 األلبسة الجاهزة لمختلف الفئات العمرية .. أ

 القطن الطبي . ب.

 السجاد والكاربت والوسادة وفراش االسرة (االسفنج) . جـ.
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد .أ
  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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 )٢٩(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 . القانونية الشؤون. ب

 والمتابعة . التخطيط جـ.

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية .. هـ

 النوعية . السيطرة. و

 الداخلية . الرقابة .ز

 المالية  . الشؤون ح.

 الهندسي . والتفتيش المشاريع. ط

 والعالقات . األعالم ي.

 التسويق . .ك

 الجودة . .ل

 المنتج . حماية م.

 المخازن . ن.

 المعلومات .  مركز .س

 والمعلومات. التصاريح ع.

 االستثمار والمشاركة. .ف

 والتطوير . البحث .ص

  التصاميم . ق.
  

  االتية : المعامل يرتبط بالمصنع -ثالثًا
  

 األلبسة الجاهزة والدي .. أ

 نسيج الموصل .ب. 

  . القطن الطبي .جـ

 خياطة برطلة  . د.

 . محلج قطن كركوك هـ.
  

  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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 )٣٠(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  يتولى مصنع نسيج وحياكة واسط تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٣٤-المادة 
  

 األقمشة القطنية المنسوجة .. أ

 اقطان محلوجة . .ب

 مالبس خارجية محاكة مدنية وعسكرية . .جـ

 اقمشة خارجية  محاكة . .د

 الجواريب . .هـ

 البسة داخلية . .و

  البيرية العسكرية . .ز
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد. أ

 . القانونية الشؤون. ب

 والمتابعة . التخطيط جـ.

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية .. هـ

 النوعية . السيطرة. و

 الداخلية . الرقابة .ز

 المالية  . الشؤون ح.

 الهندسي . والتفتيش المشاريع ط.

 والعالقات . األعالم .ي

 التسويق . .ك

 الجودة . .ل

 المنتج . حماية .م

 المخازن . .ن

 المعلومات .  مركز .س
  

  



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 والمعلومات. التصاريح ع.

 والمشاركة.االستثمار .ف

 والتطوير . البحث.ص

  . التصاميم ق.
  

  يرتبط بالمصنع المعملين االتيين : -ثالثًا
  

 الغزل والنسيج . .أ

  الحياكة .. ب
  

  يتولى مصنع منسوجات ذي قار تصنيع ما يأتي : -وًالأ -٣٥-المادة 
  

 الحصيرة البالستيكية . .أ

 البطانية المنسوجة واألقمشة . ب.

 بطانية الراشيل . .جـ
  

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية : -ثانيًا
  

 . البشرية الموارد. أ

 . القانونية الشؤون .ب

 والمتابعة . التخطيط. جـ

 الفنية . الشؤون د.

 الشؤون التجارية .هـ. 

 النوعية . السيطرة و.

 الداخلية . الرقابة ز.

 المالية  . الشؤون. ح

 الهندسي . والتفتيش المشاريعط. 

 والعالقات . األعالم. ي

 التسويق .. ك

 الجودة . ل.



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 المنتج . حماية. م

 المخازن . ن.

 المعلومات .  مركز .س

 والمعلومات . التصاريح ع.

 االستثمار والمشاركة. .ف

 والتطوير . البحث. ص

 التصاميم .ق. 
  

  يرتبط بالمصنع المعامل االتية : -ثالثًا
  

 البطانية المنسوجة واألقمشة . .أ

 الحصيرة البالستيكية .ب. 

 الراشيل .جـ. 
  

  تتولى شعبة العقود المهام االتية : -٣٦-المادة 
  

اعداد العقود مع القطاعين العام والخاص ومتابعة تنفيذها من الناحيتين  -أوًال

  القانونية والتجارية .
  

  متابعة التقرير الشهري لمشاريع الموازنة االستثمارية .            -ثانيًا
  

 متابعة اجراءات االحالة ودراسة العقود وتوقيعها. -ثالثًا
  

  تدقيق خطابات الضمان والصكوك المصدقة وبيان صحة صدورها . -رابعًا
  

  ارشفة المعلومات الخاصة باجراءات التعاقد الكترونيا . -خامسًا
  

  المنتج المهمتين اآلتيتين : تتولى شعبة حماية -٣٧-المادة 
  

 الشركة في العراقية المنتجات حماية قرارات تطبيق ومراقبة األشراف -أوًال

 . لها التابعة والتشكيالت
  

 حماية استمارات في واإلنتاجية التسويقية المخططات مطابقة تدقيق -ثانيًا

 . المستوردات تزايد من المنتجات



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  تتولى شعبة شؤون المواطنين المهمتين االتيتين : -٣٨-المادة 
  

مدير العام تسلم الشكاوى المقدمة من المواطنين والمنتسبين وعرضها على ال -وًالأ

 ومتابعة نتائجها.
  

التي  التنسيق مع قسم شؤون المواطنين في مقر الوزارة وعرض المشاكل -ثانيًا

  المناسب في شأنها. يتعذر حلها على الجهات العليا التخاذ القرار
  

  

  تتولى سكرتارية المدير العام المهام االتية : -٣٩-المادة 
  

تنظيم اعمال السكرتارية وتقديم البريد الى المدير العام وتوزيعه على الجهات  -وًالأ

  ذات العالقة.
  

  تسلم الكتب وتسليمها واصدارها ومسك السجالت الالزمة لذلك . -ثانيًا
  

  البريد السري .تنظيم  -ثالثًا
  

 متابعة تنفيذ االوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام .  -رابعًا
  

) و ٢٩) و(٢٨يكون كل مصنع من المصانع المنصوص عليها في المواد ( -أوًال -٤٠-المادة 

) من هذا النظام الداخلي بمستوى ٣٥) و(٣٤) و(٣٣) و(٣٢) و(٣١) و(٣٠(

  قسم .
  

يدير كل قسم من األقسام والمركز المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي  -ثانيًا

موظف في الدرجة الثالثة حاصل على شهادة جامعية اولية في األقل ومن ذوي 

  الخبرة واالختصاص . 
  

يدير كل مصنع من المصانع المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف  -ثالثًا

ادة جامعية اولية في االقل في االختصاصات بالدرجة الثالثة حاصل على شه

  .ندسية أو الفنية ومن ذوي الخبرة اله
  

يرأس كل شعبة من الشعب وسكرتارية المدير العام المنصوص عليها في هذا  -رابعًا

النظام الداخلي موظف في الدرجة الخامسة في األقل حاصل على شهادة الدبلوم 

  .في األقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص 



  مرا
  

 

 أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  الفصل الرابع

  احكام ختامية
  

  دي.االتحا المالية الرقابة ديوان وتدقيق لرقابة الشركة تخضع حسابات -٤١-المادة 
  

  -يأتي : يلغى ما -٤٢-المادة 
  

  . ١٩٩٨ة ) لسن١٠النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الجلدية رقم ( -وًالأ
  

  . ١٩٩٨نة ) لس١١النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الصوفية رقم ( -ثانيًا
  

  . ١٩٩٨)  لسنة ١٦النظام الداخلي للشركة العامة لصناعات النسيجية رقم ( -ثالثًا
  

            ) ٢١النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة رقم ( -رابعًا

  .١٩٩٨لسنة 
  

  . ١٩٩٨)  لسنة ٣١داخلي للشركة العامة للصناعات القطنية رقم (النظام ال -خامسًا
  

         ) ١النظام الداخلي لشركة واسط العامة للصناعات النسيجية رقم ( -سادسًا

  . ٢٠٠٢لسنة 
  

  . ٢٠١٣) لسنة ٢النظام الداخلي للشركة العامة للسجاد اليدوي رقم ( -سابعًا
  

 الجريدة الرسمية .  في نشره تاريخ من الداخلي النظام هذا ينفذ -٤٣-المادة 

  
  

  الدكتور

  الجبوريأحمد صالح عبد اهللا 

 وزير الصناعة والمعادن



  مرا
  

 

 بيانات 
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 )٣٥(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  )١٦٢٩بيان رقم (
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  المعدل .  ١٩٧٩لسنة  ٥٤النوعية رقم 

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه 

المواصفات االلتزام بها اعتبارا من تاريخ التنفيذ المبين في الجدول ادناه وعلى من يرغب الحصول على نسخة 

  من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض . 

  

  ين علي داودد. حس

  رئيس الجهاز / وكالة

  

  تاريخ التنفيذ  رقمها  عنوان المواصفة  ت

١  

  

  

  

٢  

  

  

٣  

  

  

٤  

(اللفائف القيرية الجاهزة المقواة بااللياف 

  المستعملة في تبطين القنوات والبرك ) .

  

  

االوراق الكاملة او  –( االوريغانو الجاف 

 المطحونة )

  

القطنية اقمشة المالبس  –(الغزل والنسيج 

  المنسوجة)

  

ارشادات للسيطرة على  –(الصوتيات 

الضوضاء في المكاتب وغرف العمل بواسطة 

  الحواجز الصوتية )

٥٠٨٨  

  

  

  

٥١٠٨  

  

  

٥١٢٤  

  

  

٥١٢٦  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

 

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

خ النشر بعد ثالثة اشهر من تاري

  في الجريدة الرسمية

  

بعد ثالثة اشهر من تاريخ النشر 

  في الجريدة الرسمية

  

 

  

  
  



  مرا
  

 

 بيانات 
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 )٣٦(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

 )١٦٣٠بيان رقم (
 

لتقييس والسيطرة لاستنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي    

   المعدل . ١٩٧٩لسنة   ٥٤لنوعية رقم ا
 

                  ) الخاصة ١٠٥٢م (ــة رقـللمواصفة القياسية العراقيــ ( التحديث الثاني )  اعتماديعلن الجهاز عن  -١

البطانيات المغرزة المصنوعة من غزول االكريليك)  والتي سبق وان نشرت في  –بـ ( الغزل والنسيج 

عنيهم تطبيق المواصفـة ، فعلى كافة من ي ٣/١٢/١٩٩٠) في  ٣٣٣٦جريدة الوقائع العراقية العــــدد ( 

المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة 

  .الجهاز لهذا الغرض 

    نشر في الجريدة الرسمية .     ينفذ هذا التحديث بعد ثالثة اشهر من تاريخ ال -٢

                                                                                       

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز / وكالة

  

 )١٦٣١م (بيان رق
  

استناداً للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

  .المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤رقم 
 

                  ة ـ) الخاص ١٣٥٥ــة رقم (ـ) للمواصفة القياسية العراقيــ يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل االول -١

السراويل الداخلية الرجالية القطنية المحاكة ( اللبائس الرجالية )) والتي سبق وان  -والنسيج ( الغزل  بـ

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة  ٢/٥/٢٠١٧) في ٤٤٤٥نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (

نسخة مراجعة الجهاز  من يرغب الحصول على مهورية العراق االلتزام بها وعلىالمذكورة في جميع أنحاء ج

  .لهذا الغرض 

  ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.  -٢

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز / وكالة
  

  



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٧(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  

  

  

 )١٦٣٢بيان رقم (
  

لتقييس والسيطرة لاستنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي    

   . المعدل ١٩٧٩لسنة   ٥٤رقم النوعية 
 

                   ة ـ) الخاص٥٠٧٢(ـــة رقم ـ) للمواصفة القياسية العراقيـ يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل االول -١

تقييم المطابقة / شهادات المطابقة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع  –بـ ( مركبات الطريق 

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع  ٣٠/٧/٢٠١٨في ) ٤٥٠١العراقية العدد (

  .أنحاء جمهورية العراق االلتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض 

  . ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  -٢

   

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز / وكالة

  

  

 )١٦٣٣م (بيان رق
  

استنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة    

  .المعدل  ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 
 

         ) الخاصة ١٨٤٧يعلن الجهاز عن اعتماد( التعديل السادس عشر) للمواصفة القياسية العراقيــــة رقم ( -١

) في ٤٢٤٥بـ ( مدة صالحية المواد الغذائية ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (

، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق االلتزام  ٩/٧/٢٠١٢

  بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

  .٢٣/١٢/٢٠١٩هذا التعديل من تاريخ  ينفذ  -٢

   

  

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز / وكالة



  مرا
  

 

 بيانات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٨(                  ٤٥٧٨العدد  –الوقائع العراقية  ١٧/٢/٢٠٢٠           

  
  

  

 )١٦٣٤م (بيان رق
  

لتقييس والسيطرة لاستنادًا للصالحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي    

   . المعدل ١٩٧٩لسنة   ٥٤النوعية رقم 
 

                        ة ـ) الخاص٣٠٣ع ٠ب٠م (مـة رقـــــ) للمدونة العراقي( التعديل االول يعلن الجهاز عن اعتماد  -١

) ٤٤٣١( مدونة المباني المقاومة للزالزل ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( بـ

ابة على الردود بعنوان ( مدونة الزالزل) وتعنى وزارة االعمار واالسكان باالج ١٦/١/٢٠١٧في 

  واالستفسارات والمالحظات حول المدونة ومتابعة تطبيقها مع الجهات المعنية .

  . ينفذ هذا التعديل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية  -٢

   

  د. حسين علي داود

  رئيس الجهاز / وكالة
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