
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٣٤   
  

 

  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان  ٢٠٢١) لسنة ٣رقم (قانون"

 . "١٩٥٢) لسنة ١٠٢االجتماعي رقم (

  الى وظيفة مستشار في مجلس الدولةمساعدين ترقية مستشارين "مرسوم جمهوري"            

  . ٢٠٢١) لسنة ٢٣رقم (

 التعديل األول للنظام الداخلي لشركة الفرات العامة  ٢٠٢١) لسنة ١رقم ( داخليالنظام ال"

 .  "٢٠١٨) لسنة ٦للصناعات الكيمياوية والمبيدات رقم (

 حديد "التعديل األول للنظام الداخلي للشركة العامة لل ٢٠٢١) لسنة ٢داخلي رقم (النظام ال

 . "٢٠١٤لسنة  )١٤والصلب رقم (

  ١رقم (تعليمات شروط منح اجازة تأسيس شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة(                       

 .  ٢٠٢١لسنة 
  

  
  

  
  

  

  ونالستو يةثانالة السن   م  ٢٠٢١   حزيران  ٧ / هـ١٤٤٢    شوال  ٢٥     ٤٦٣٤ العدد                         

٤٦٣٤٢٥١٤٤٢٧٢٠٢١ 



              الفهرس                             
 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

    قوانين  

لضمان االجتماعي انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا لقانون   ٣

  ١٩٥٢) لسنة ١٠٢رقم (

١  

    مراسيم جمهورية   

  السادة المستشارين المساعدين  يةرقت  ٢٣

  . الدكتور فريد كريم علي .٢. الدكتور عثمان سلمان غيالن . ١(

  . الدكتور حسين محمد سكر جميل .٤. الدكتورة سناء طعمة مهدي . ٣

  ). الدكتور مفيد نايف تركي .٥

  مستشار في مجلس الدولة وظيفة  الى

  

٣٤  

    أنظمة داخلية  

 مياوية والمبيداتالتعديل األول للنظام الداخلي لشركة الفرات العامة للصناعات الكي  ١

  ٢٠١٨) لسنة ٦رقم (

٣٥  

  األول للنظام الداخلي للشركة العامة للحديد والصلب التعديل  ٢

  ٢٠١٤) لسنة ١٤رقم (

٣٧  

     تعليمات   

  ٤٥  شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة  تأسيس شروط منح أجازة  ١

 



  مرا
  

 

 قوانين 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٣قرار رقم (
  

) والبندين (ثانياً وثالثًا) ٦١بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً ألحكام البند (أوًال) من المادة ( 

  ) من الدستور.٧٣من المادة (
  

  ١/٢/٢٠٢١قرر رئيس الجمهورية  بتاريخ    
  

  إصدار القانون اآلتي :
  

  ٢٠٢١) لسنـة ٣رقم (

  قانـــون

  انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي

  ١٩٥٢) لسنة ١٠٢رقم (
   

االجتماعي رقم تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان  -١-المادة 

المعتمدة في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في  ١٩٥٢) لسنة ١٠٢(

وتقبل  ١٩٥٥نيسان/ابريل//٢٧والتي دخلت حيز النفاذ في   ١٩٥٢حزيران//٢٨

  االلتزامات المنصوص عليها في االجزاء (من الثاني الى العاشر) من االتفاقية.
 

  خ نشره في الجريدة الرسمية.ينفذ هذا القانون من تاري -٢-المادة 

  

 برهم صالح

  رئيس الجمهوريـــــة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  االسباب الموجبة
  

ية العراق  لغرض تأمين الحد االدنى من معايير الضمان االجتماعي للعاملين في جمهور    

 ١٩٥٢) لسنة ١٠٢وبغية االنضمام الى اتفاقية بشأن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي رقم (

  ،١٩٥٥نيسان/ابريل//٢٧والتي دخلت حيز النفاذ في 

  ون.ُشرع هــذا القان
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 اتفاقيات 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           
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 اتفاقيات 
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 )٤(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           
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 اتفاقيات 
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 )٥(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           
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 اتفاقيات 
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 )٦(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           
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 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٤(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٥(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٦(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٧(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٨(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣١(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٢(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           



  مرا
  

 

 اتفاقيات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٣(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  
  



  مرا
  

 

  مراسيم جمهورية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٤(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  مرسوم جمهوري

 )٢٣رقم (
  

) من قانون ٢٣المادة (و) مـن الدستــور ٧٣استنادًا إلى أحكام البنـد (سابعًا) مـن المـادة (  

  .  وبناًء على ما عرضته هيئة الرئاسة في مجلس الدولة  ١٩٧٩) لسنة ٦٥رقم ( مجلس الدولة
  

  -رسمنا بما هو آٍت :
  

أوًال: ُيرقى كل من السادة المستشارين المساعدين المدرجة اسماؤهم في ادناه الى وظيفة 

  .  مستشار في مجلس الدولة 

  . الدكتور عثمان سلمان غيالن . ١

  . الدكتور فريد كريم علي . ٢

  . الدكتورة سناء طعمة مهدي . ٣

  . الدكتور حسين محمد سكر جميل . ٤

  . الدكتور مفيد نايف تركي . ٥
  

  . تنفيذ هذا المرسوم الدولةثانيا : على رئيس مجلس 
  

  . نفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسميةثالثا : ُي

  

  هجـريــة   ١٤٤٢  ةــلسن    شوال   رــشه مـن        عشر عالتاس    ومـالي كـتـب ببغــداد في 

  ميالديــة   ٢٠٢١ة  ــلسن    آيــار   رــشه ن ـمين    الواحـد والثالث   ومـــلليـ  ـق ـــوافــالمــ

  
  

  

  
  

  برهم صالح

  رئيس الجمهورية
  



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٥(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

 ١٩٩٧) لسنة ٢٢امة رقم () من قانون الشركات الع٤٣( ) و٢١استنادا إلى أحكام المادتين ( 

  ، ٢٠١١) لسنة ٣٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨وًال) من المادة (والبند (أ

 الداخلي االتي:اصدرنا النظام 
  

  ٢٠٢١) لسنة ١رقم (

  نظام داخلي

  التعديل األول للنظام الداخلي لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات

  ٢٠١٨) لسنة ٦رقم (
  

) من النظام الداخلي لشركة الفرات العامة ١٢يلغى نص البند (ثانيًا ) من المادة ( -١-المادة 

  ويحل محله ما يأتي: ٢٠١٨) لسنة ٦والمبيدات رقم (اوية يللصناعات الكيم

   -هامه من خالل الشعب اآلتية :يمارس القسم م ثانيًا:

  شؤون الموظفين . أ.

  المالك والتوظيف . ب.

  التقاعــد. جـ.

  البيانات واالضابير . د.

  التوثيق. .ـه

  الخدمات االدارية . و.

  تنمية االعمال . ز.

    االليــات . ح.

  الخدمات الزراعية . ط.

  التدريب . ي.
  

  ) من هذا النظام ويحل محله ما يأتي:٣٢يلغى نص البند (ثانيًا) من المادة ( -٢-المادة 

  -متيه من خالل الشعب االتية :يمارس المصنع مه ثانيًا:

  الشؤون االدارية . أ.



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٦(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  الشؤون القانونية . ب.  

  الشؤون المالية . جـ.  

  التخطيط. د.  

  الرقابة الداخلية. .ـه 

  تكنولوجيا المعلومات . و. 

  البحوث . ز.

  التصاريح االمنية . ح.

  االستثمار . ط.

  الجودة . ي.

  اإلعالم والعالقات. ك.

  الشؤون الفنية . .ل

  تسجيل المبيدات . م.

  التجارية . ن.

  التسويق . س.

  السيطرة النوعية. ع.

  الفحص الهندسي. ف.

  المخازن . ص.

  المبيدات . ق.

  الصيانة الميكانيكية . ر.

  الصيانة الكهربائية . ش.

  تعبئة وتغليف المبيدات . ت.
  

  ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. -٣-المادة 

  

  منهل عزيز الخباز

  وزير الصناعة والمعادن



  مرا
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 )٣٧(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

والبند  ١٩٩٧) لسنة ٢٢امة رقم () من قانون الشركات الع٤٣استنادا إلى أحكام المادة (  

  ، ٢٠١١) لسنة ٣٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨وًال) من المادة((أ

 اصدرنا النظام الداخلي االتي:
  

  ٢٠٢١) لسنة ٢رقم (

  نظام داخلي

  التعديل األول للنظام الداخلي للشركة العامة للحديد والصلب

  ٢٠١٤) لسنة ١٤رقم (
  

) من النظام الداخلي للشركة العامة للحديد ١) من المادة (يلغى نص البند (ثانيًا -١-المادة 

  ويحل محله ما يأتي: ٢٠١٤) لسنة ١٤والصلب رقم (
  

) أربعة مليارات وثمانية ٤٠٧٨٥٢٥٠٠٠يتكون رأس مال الشركة من ( ثانيًا:

  وسبعين مليونًا وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف دينار عراقي.
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:٣يلغى نص المادة ( -٢-المادة 
  

  تمارس الشركة المهام والنشاطات االتية: -٣-المادة 

شائي بأفران القوس الكهربائي بمختلف قياساته من صناعة الحديد اإلن أوًال:

قضبان التسليح (المحزز واألملس) وحديد الشيلمان وحديد الزاوية وحديد 

الساقية والمقاطع االخرى وفق المواصفات العالمية المعتمدة في مجال 

  صناعة الحديد اإلنشائي.

لمطلية من الداخل صناعة األنابيب الحديدية بمختلف االنواع واالقطار ا ثانيًا:

والمغلفة من الخارج بالمواد العازلة (وحسب الطلب) الغراض نقل الماء 

 والغاز والنفط والهواء وغيرها وبموجب المواصفات العالمية.

صناعة الحديد اإلسفنجي بطريقة االختزال المباشر لخامات الحديد بهدف  ثالثًا:

 الخرى.استعماله كمادة أولية لصناعة الصلب والصناعات ا



  مرا
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 )٣٨(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

تطوير وتوسيع المعامل والخطوط اإلنتاجية القائمة وإقامة المشاريع  رابعًا:

 والخطوط المكملة لها والجديدة.

اج الشركة شراء واستيراد مستلزمات اإلنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنت خامسًا:

 أو احتياجاتها.

  تسويق إنتاج الشركة داخل العراق وخارجه. سادسًا:

اج ومد األعمال الهندسية ذات العالقة بعمل الشركة كنصب األبر تنفيذ  سابعًا:

لهندسة ااالنابيب الحديدية وانشاء خزانات الوقود والمياه وتنفيذ أعمال 

 المدنية الخاصة باألعمال المذكورة.

  صناعة وانشاء الكرفانات والمسقفات. ثامنًا:

  تصنيع وتجهيز المجمعات التشغيلية واللحام. تاسعًا:

 تجميع وإنتاج المضخات الغاطسة والمحورية والتخصصية. ًا:عاشر

تنظيف ومعالجة وكبس مخلفات الحديد والمعادن االخرى والمواد  حادي عشر:

 الالفلزية والعمل على رفع قيمتها المادية.

المشاركة مع الشركات العراقية والشركات والمؤسسات األجنبية  ثاني عشر:

 اف الشركة داخل العراق.لتنفيذ أعمال ذات عالقة بأهد

استيراد وشراء المواد والمعدات واألجهزة واآلليات واألدوات  ثالث عشر:

االحتياطية التي تدخل في نشاط ومشاريع الشركة داخل جمهورية العراق 

 وخارجها وفق القانون.

تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات االختراع  رابع عشر:

جارية والنماذج الصناعية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية والعالمات الت

ذات العالقة بنشاط الشركة والتصرف بها واإلذن باستعمالها وإيجارها 

 واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة.
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:٦يلغى نص البند (خامسًا) من المادة ( -٣-المادة 

غير معاقب بعقوبة انضباطية (انذار فأكثر) خالل السنتين األخيرتين السابقتين  خامسًا:

  للترشيح.



  مرا
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 )٣٩(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  ي:) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأت١٢يلغى نص المادة ( -٤-المادة 

  تتكون الشركة من التشكيالت االتية : -١٢-المادة 

    قسم إدارة الموارد البشرية . أوًال:

  قسم الشؤون المالية . ثانيًا:

  قسم الشؤون التجارية.  ثالثًا:

  قسم الشؤون القانونية . رابعًا:

  قسم التدقيق والرقابة الداخلية. خامسًا:

  القسم الفني . سادسًا:

  قسم التخطيط والدراسات . سابعًا:

  قسم السيطرة النوعية والمختبرات.   ثامنًا:

  قسم البحث والتطوير.  تاسعًا:

  سم الفحص الهندسي. ق عاشرًا:

  قسم إدارة الجودة .  حادي عشر:

  قسم مركز المعلومات .   ثاني عشر:

  قسم الصيانة المركزية . ثالث عشر:

  قسم البيئة . رابع عشر:

  قسم الحديد اإلسفنجي . :خامس عشر

  قسم الصلب . :سادس عشر 

  قسم الدرفلة . :سابع عشر 

  قسم األنابيب الحديدية . :ثامن عشر 

  قسم الخدمات الهندسية. :تاسع عشر 

  قسم المشاريع . :عشرون 

  قسم المخازن . حادي وعشرون:

  قسم الطبابة . ثاني وعشرون:

  قسم العالقات واإلعالم . ثالث وعشرون:



  مرا
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 )٤٠(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  قسم االسناد الهندسي .  رابع وعشرون:

  قسم التسويق . خامس وعشرون:

  قسم االستثمار . سادس وعشرون:

  شعبة التصاريح والمعلومات األمنية . سابع وعشرون:

  سكرتارية المدير العام . ثامن وعشرون:
  

الداخلي وتكون الفقرة (ح)  ) من النظام١٣يضاف مايلي الى البند (ثانيًا) من المادة ( -٥-المادة 

  لها :

  تنمية االعمال . ح.
  

  ) من النظام الداخلي .١٥يحذف نص الفقرة (د) من البند (أوًال) من المادة ( أوًال: -٦-المادة 

  ) من النظام الداخلي .١٥يحذف نص الفقرة (جـ) من البند (ثانيًا) من المادة (ثانيًا: 
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما ياتي:١٧يلغى نص البند (ثانيًا) من المادة ( -٧-المادة 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : ثانيًا:

  التدقيق الداخلي. أ.

 المتابعة. ب.

 تدقيق العقود. جـ.
  

) من النظام ١٩من البندين (اوًال) و(ثانيًا) من المادة ((ه) يحذف نص الفقرة  -٨-المادة 

 الداخلي .
  

) من النظام الداخلي وتكون الفقرة (د) ٢٠يضاف مايلي الى البند (أوًال) من المادة ( -٩-المادة 

  له:

متابعة انتاج االنابيب الحديدية وعملية تغليفها من الخارج وطالئها من الداخل  د.

  ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما ياتي:٢١يلغى نص البند ( أوال ) من المادة ( -١٠-المادة 

  يتولى قسم البحث والتطوير المهمتين اآلتيتين : أوًال:



  مرا
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 )٤١(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

إعداد الخطة البحثية السنوية وإرسالها إلى الهيئة العامة للبحث والتطوير  أ.

  الصناعي والتأكد من إعداد الخطة على الواقع التطبيقي والتطويري.

إرسال وإرسال تقارير فصلية إلى الهيئة العامة للبحث والتطوير الصناعي  ب.

 تقارير البحوث إلى الهيئة المذكورة لغرض توثيقها.
  

ام الداخلي وتكون الفقرة ) من النظ٢٤يضاف مايلي الى البند (أوًال) من المادة ( -١١-دة الما

 (ز) لها:

متابعة موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية وتطويره بما يخدم عمل الشركة  ز.

  والتعريف بنشاطاتها.
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي:٣٥يلغى نص المادة ( -١٢-المادة 

  يتولى قسم العالقات واالعالم المهام االتية :  أوًال: أ. -٣٥-المادة 

. استقبال وتوديع الوفود الرسمية العربية واألجنبية بعد أن يتم متابعة ١

الحصول على سمات الدخول للوفود الزائرة إلى الشركة، وتسجيل 

اللقاء بالتنسيق مع قسم العالقات في مقر الوزارة ومتابعة  محاضر

الحصول على سمات الدخول لموفدي الشركة بالتنسيق مع قسم 

  العالقات العامة في الوزارة ووزارة الخارجية والسفارات المعنية.

. التنسيق مع قسم العالقات العامة في الوزارة والدوائر المعنية لغرض ٢

لمشاركة في (المؤتمرات والندوات والمعارض افتتاح المشاريع وا

 والمناسبات الوطنية والدينية)

 . استقبال وتوديع ضيوف الشركة.٣

. القيام بإعداد وتنفيذ الخطط في مجال اإلعالم بالتعاون مع تشكيالت ٤

الشركة والجهات ذات العالقة بما يحقق أوسع قدر ممكن من التعريف 

  نجازاتها.بالشركة ونشاطها وفعالياتها وا



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٢(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

. وضع اإلجراءات واألساليب المناسبة لنشر انشطة الشركة المختلفة ٥

وإفصاح هويتها وبثه عبر وسائل اإلعالم والصحف ومواقع التواصل 

  االجتماعي ومن خالل التنسيق مع قسم اإلعالم في الوزارة.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: ب.

  . االعالم.١

  العالقات العامة.. ٢
 

  يتولى قسم االسناد الهندسي المهام اآلتية: ثانيًا: أ.

خرى تنظيف ومعالجة وكبس مخلفات الحديد (السكراب) والمعادن اال. ١

  والمواد الالفلزية والعمل على رفع قيمتها المادية.

 صناعة وانشاء الكرفانات والمسقفات.. ٢

 لحام.تصنيع وتجهيز المجمعات التشغيلية وال. ٣

 تجميع وإنتاج المضخات الغاطسة والمحورية والتخصصية.. ٤

 النقل والدعم اللوجستي .. ٥

 يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية: ب.

  معالجة مخلفات المعادن .. ١

  المواقع .. ٢

 اللحام والتشغيل الميكانيكي .. ٣

 انتاج وتجميع المضخات .. ٤

 المشاريع والخدمات الفنية .. ٥
  

  ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي :٣٦يلغى نص المادة ( -١٣-المادة 

  يتولى قسم التسويق المهام االتية: أوًال: أ. -٣٦-المادة 

  تسويق انتاج الشركة.. ١

المشاركة في المعارض التخصصية الداخلية والخارجية والترويج . ٢

 والدعاية واالعالن عن منتجات الشركة.

 لدراسات عن السوق ومتابعة المنافذ التسويقية.اعداد ا. ٣



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٣(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

 اعداد الخطط الالزمة لكمية اإلنتاج وانواعه ومتابعة تنفيذها .. ٤

 طلب شطب المواد واجراء التصرفات القانونية عليها .. ٥

اية متابعة عمليات تجديد العالمة التجارية للشركة واجراء الحم. ٦

 لمنتوجات الشركة .

  ر.لمواد في مصانع الشركة ومراكز البيع المباشمراقبة ارصدة ا. ٧

 يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: ب.

  المبيعات.. ١

 المعارض وبحوث السوق.. ٢

يتولى قسم االستثمار إعداد ملفات االستثمار لمعامل الشركة وإعداد  ثانيًا: أ.

دراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع التطوير ومتابعة ذلك مع الجهات 

  المحلية واالجنبية ذات العالقة باالستثمار.

 يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين: ب.

  االستثمار المحلي.. ١

 بي.االستثمار األجن. ٢
  

 ) من النظام الداخلي ويحل محله ما يأتي :٣٧يلغى نص المادة ( -١٤-المادة 

  تتولى شعبة التصاريح والمعلومات االمنية المهام االتية: أوًال: -٣٧-المادة 

انجاز استمارة التصريح األمني لجميع منتسبي الشركة وتوحيدها  أ.

  وارسالها الى الوزارة .

بمنتسبي الشركة والمراجعين والعجالت الداخلة تنظيم الهويات الخاصة  ب.

  لموقع العمل .

التنسيق مع قوة حماية الشركة لوضع الخطط الكفيلة بتأمين الشركة  جـ.

  من االختراقات األمنية .

  االشتراك في اللجان ذات الطابع األمني . د.

متابعة حماية الوثائق الرسمية وبالتنسيق مع تشكيالت مقر الشركة  هـ.

  ومصانعها .



  مرا
  

 

  أنظمة داخلية 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٤(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

  تتولى سكرتارية المدير العام المهام اآلتية : ثانيًا:

تنظيم مواعيد اجتماعات المدير العام ودعوة المعنيين لحضور  أ.

  االجتماعات وتأمين المخاطبات الالزمة . 

توزيع البريد على االقسام بعد تاشيره واصداره ومسك السجالت  ب.

  الالزمة .

  اعداد الكتب السرية واصدارها .  جـ.

  تنظيم مقابالت المدير العام للمنتسبين والمواطنين .   د.
  

  ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. -١٥-المادة 

  

  

  منهل عزيز الخباز

  الصناعة والمعادنوزير 

  

  

  



  مرا
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 )٤٥(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  

) لسنة ١٤) من قانون هيئة السياحة رقم (١٢ـتنادًا إلى إحكام البند (ثالثًا) من المادة (اسـ  

١٩٩٦.  
  

  أصدرنا التعليمات األتية :

  ٢٠٢١) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة  تأسيس أجازة  شروط منح
  

يجوز أنشاء أو فتح شركة أو مكتب أو وكالة للسفر والسياحة أو استغالل اسم  -١-المـادة 

  السياحة أو مزاولة أي نشاط لها بعد الحصول على اجازة تمنحها هيئة السياحة . 
  

  -يأتي: فر والسياحة بمايتحدد نشاط شركات ومكاتب ووكاالت الس -٢-المادة 

تنظيم الرحالت السياحية لألفراد والجماعات داخل العراق وخارجه واستحصال  أوًال:

سمات الدخول لهم وتقديم التسهيالت الخاصة بها من تنقل وإقامة وما يتعلق 

  بها من خدمات وفقًا لبرامج معينة .

مالحة بيع وصرف مختلف أنواع تذاكر السفر والتوكل عن شركات الطيران وال ثانيًا:

  وشركات النقل المختلفة . 

  تأمين الحجز واإلقامة في المرافق السياحية . ثالثًا:

  استقبال السواح واألشراف على تقديم أفضل الخدمات لهم . رابعًا:
  

لشركات المالحة البحرية والجوية مباشرة األعمال والخدمات المنصوص عليها في  -٣-ادة الم

للمسافرين على خطوطها فقط وعند رغبتها في ) من هذه التعليمات و٢المادة (

مزاولة هذه األعمال والخدمات على غير خطوطها فإنها تكون ملزمة بالحصول على 

  إجازة وفق إحكام هذه التعليمات على إن يخصص قسم مستقل لهذا الغرض. 
  

  -يأتي : يشترط للحصول على اجازة مزاولة اعمال شركات السفر والسياحة ما -٤-ادة الم

  -تتوافر فيه الشروط االتية :تعيين مدير مفوض  أوًال:
  



  مرا
  

 

  تعليمات 
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 )٤٦(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  كامل األهلية وعراقي الجنسية. أ.

  ادلها.ان يكون حاصًال على شهادة دراسية ال تقل عن اإلعدادية أو مايع ب.

  -:السياحي  وفقا لما يأتي أن تكون لديه خبرة وممارسة في العمل  جـ.

  ندقة .البكالوريوس في السياحة والف) سنة واحدة لمن يحمل شهادة ١.  (١

لوريوس ) سنتان في األقل في العمل السياحي لمن يحمل شهادة البكا٢.  (٢

  في االختصاصات كافة عدا المجال السياحي . 

) ثالث سنوات في األقل لمن يحمل شهادة الدبلوم ( سنتين بعد ٣. (٣

د السياحة االعدادية) في  االختصاصات كافة او لمن يحمل شهادة معه

  والفندقة. 

) خمس سنوات في األقل في العمل السياحي  لمن يحمل شهادة ٥( .٤

  ادلها . يعاإلعدادية أو ما 

  حسن السيرة والسلوك. د.

  يقدم براءة ذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب. هـ.

رض مرافق تقديم طلب الحصول على االجازة وفق نموذج تعده الهيئة لهذا الغ ثانيًا:

  -ياتي: به ما

  شهادة التحصيل الدراسي للمدير المفوض على أن ال تقل عن اإلعدادية .  أ.

  تأييد خبرة المدير المفوض.  ب.

المستمسكات الشخصية للمدير المفوض وجميع المساهمين وفقا لضوابط  جـ.

  يحددها مجلس ادارة هيئة السياحة.

  ة . استمارة معلومات المساهمين في الشرك د. 
  

تعتمد الخبرة والممارسة المنصوص عليها في هذه التعليمات بتأييد موقع من  أوًال: -٥-المادة 

  هيئة السياحة أو من رابطة شركات السفر والسياحة وبمصادقة هيئة السياحة.
  

يكون تأييد الخبرة الصادر من خارج العراق مقترنًا بمصادقة الجهات القطاعية  ثانيًا:

  أو المهنية ووزارة الخارجية والقنصلية العراقية في ذلك البلد.
  

  



  مرا
  

 

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٧(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

  ال يشترط في المدير المفوض ان يكون احد المساهمين في الشركة . أوًال: -٦-المـادة 

احد فروعها   سهم أو تغيير موقعها أوللشركة او المكتب أو الوكالة بيع األ ثانيًا:

  ) ستين يومًا من تاريخ موافقة هيئة السياحة. ٦٠خالل (

   -مكتب او الوكالة بما يأتي :تلتزم الشركة او ال -٧-ادة المـ

  شاط .وضع ضمان مالي يحدد من مجلس ادارة هيئة السياحة وحسب نوع الن أوًال:

) ٣٠ي على أن التقل مساحته عن (تخصيص مقر لممارسة العمل السياح ثانيًا:

ثالثين مترًا مربعًا ويكون ضمن المناطق التجارية أو الخدمية ومستوفيًا 

لمستلزمات العمل السياحي كتوافر األثاث وأجهزة اتصال وتدفئة وتبريد 

  ووسائل تضمن راحة الزبائن . 

المكتب أو تدوين رقم وتاريخ األجازة على المطبوعات الخاصة بالشركة او  ثالثًا:

  الوكالة إضافة إلى اسمها وعنوانها الكامل . 

تثبيت لوحة على واجهة الشركة او المكتب أو الوكالة تتضمن بوضوح اسم  رابعًا:

  الشركة باللغتين العربية واالنكليزية .

عرض جميع النشرات والمطبوعات والصور والداللة السياحية التي  خامسًا:

تصدرها الشركة او المكتب أو الوكالة على هيئة السياحة وإرسالها للتأكد من 

  مطابقتها للمواصفات السياحية. 

  مسك السجالت اإلدارية الخاصة بنشاط الشركة أو المكتب او الوكالة .  سادسًا:

  الشركات غير المجازة قانونًا . عدم  التعامل مع سابعًا:

  عدم استخدام االدالء السياحيين غير المجازين قانونًا من هيئة السياحة. ثامنًا:

تزويد هيئة السياحة بتقرير فصلي يتضمن نشاط  الشركة او المكتب او  تاسعًا:

  الوكالة .
  

ال موافقة هيئة للشركة المجازة فتح فرع لها او اكثر داخل العراق بعد استحص -٨-المادة 

  السياحة على ان تتحقق في مدير الفرع الشروط المطلوب تحققها في المدير المفوض.

  
  

  



  مرا
  

 

  تعليمات 
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤٨(                  ٤٦٣٤العدد  –الوقائع العراقية  ٧/٦/٢٠٢١           

يجوز تسمية مدير فني بدًال عن المدير المفوض للشركة عند عجزه أو فقدان أهليته  -٩-المـادة 

أو وفاته الى حين تعيين مدير مفوض على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها 

  ) من هذه التعليمات . ٤في البند (أوًال) من المادة (
  

ة والمالية بناًء على االداريللشركة تعيين نائب مدير مفوض يتولى الصالحيات  -١٠-ادة المـ

ائرة تخويل له بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة على ان يصّدق من د

  تسجيل الشركات وفقًا للقانون .
  

تكون االجازة نافذة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدورها وتجدد سنوياً للمدة نفسها  -١١-ادة المـ

  ما لم يجر الغاؤها وفقا للقانون او بناًء على طلب المدير المفوض او من يخوله.
  

اليعاد منح االجازة الى الجهة التي الغيت اجازتها اال بعد مرور سنة على تاريخ  -١٢-ـادة الم

) ثالث سنوات على تاريخ الغائها للمرة الثانية بناء على ٣ولى و(الغائها للمرة اال

طلب تحريري مقدم الى الجهة السياحية المختصة من الشركة او المكتب او الوكالة 

  التي الغيت اجازتها . 
  

السفر  تلغى تعليمات الشروط الخاصة بإجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكاالت -١٣-ـادة الم

  . ١٩٩١ـنةلس )٤والسياحة رقم (
  

  ـمية . تاريخ نشرها في الجـريدة الرســ تنفذ هذه التعليمات من -١٤-ـادة الم

  

 

  د. حسن ناظم

  وزير الثقافة والسياحة واآلثار
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