
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٥٩    
  

  

  

  
  

 ) ٢٠٢١) لسنة ٢٨قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم . 

 شركة العامة لتوزيع كهرباء الوسطال بيان تأسيستعديل  قرار . 

  الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال  سيسبيان تأقرار تعديل.  

  ات االوسط الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفر تأسيسبيان . 

 ) ٢٠٢١) لسنة ٤بيان صادر عن وزارة المالية رقم  .  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  السنة الثالثة والستون     م    ٢٠٢١   كانون االول  ٢٠هـ / ١٤٤٣   جمادى االولى ١٥   ٤٦٥٩العدد                              

٤٦٥٩١٥١٤٤٣٢٠٢٠٢١



  مرا
  

 

  الفهرس
 

 

                    

  
  
  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  
  
٢٨  

  قرارات
  

  صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين

  
١  
  

ء ركة العامة لتوزيع كهرباالش بيان تأسيسقرار تعديل   -

  تأسيسالبيان مع الوسط 

٤  

ء الشركة العامة لتوزيع كهربا قرار تعديل بيان تأسيس  -
  التأسيسبيان مع الشمال 

٨  

    ات ـبيان  

  ١٢  تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط   -

  ١٦  صادر عن وزارة المالية   ٤

  



  مرا
  

 

 تقرارا
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢١) لسنة ٢٨رقم (
  

 ١٢٦٧مرقمة (قرارات مجلس األمن الأقرته لجنة الجزاءات المؤلفة بموجب استنادًا الى ما  

   م ــش وتنظيـأن داعـ) بش٢٠١٥ و ٢٠١١و  ١٩٩٩وات (ــ) للسن٢٢٥٣و  ١٩٨٩و 

          فحةانون مكاقات ، وأحكام ـات وكيانـات ومؤسسـراد وجماعـن أفـا مـط بهمـوما يرتبالقاعدة 

      نـابييـهوال اإلرـد أمـام تجميـ) ونظ٢٠١٥ة ـلسن ٣٩(اب ـل اإلرهـوتموي والـل األمـغس

  ، ووفقًا للصالحيات المخولة الى اللجنة .)٢٠١٦لسنة  ٥(

لتي جاءت وحدة الموال اإلرهابيين إعمام إضافة قيد واحد الى القائمة اـد أمـة تجميـررت لجنـق

ول بتجميد االص ٢٠١٧لسنة  )٢٣٦٨من لجنة عقوبات مجلس االمن بموجب القرار رقم (

  وحظر السفر وحظر األسلحة ، بحسب اآلتي :

  لجنسية .اامريكي ،).QDi 430(: ،والرقم المرجعي له(عمران علي)إضافة قيد للمدعو اوًال:

إللكتروني اوالموقع  ينفذ هذا القرار بدًءا من تأريخ إصداره وُينشر في الجريدة الرسميةثانيًا: 

  لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

  

      رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

                                                                ٢/١٢/٢٠٢١    
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 )٢( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 
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 )٣( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 
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 )٤( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

  قرار تعديل مقر شركة عامة
  

              ط من قدمت وزارة الكهرباء طلبًا لتعديل مقر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوس  

                      فظات محافظة بابل إلى محافظة بغداد وتؤول اليها مديريات التوزيع الواقعة في محا

شركة آنفًا دة أوًال من البيان التأسيسي للواسط) ليصبح منطوق الما –ديالى  –(االنبار 

  تي :كاآل
  

قعة في زيع الواأسم الشركة : الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط وتؤول اليها مديريات التو

داد ولها أن ويكون موقعها ومركزها الرئيسي محافظة بغواسط)  –ديالى  –محافظات (االنبار 

  تفتح فروع أخرى داخل العراق . 

  

البيان  سجل الشركات أشهد بأنه تم تسجيل قرار التعديل لمنطوق المادة أوًال مناني م

 ١٩٩٧) لسنة ٢٢التأسيسي للشركة المذكورة آنفًا وفقًا ألحكام قانون الشركات العامة رقم (

  المعدل . 

  

  هـ ١٤٤٣ لسنة يع الثانربي شهر نالسادس والعشرين م وماليكتب ببغداد في 

  م  ٢٠٢١ـة ــلسن  ون األولــكان   رـــشه  ـن ــم   األول   ـومـللي  قـوافــمال

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات
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  بيان تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط
  

يع مة لتوزيع كهرباء الوسط. وتؤول اليها مديريات التوزالشركة العا -أوال/ أسم الشركة 

–وقعها ومركزها الرئيسي مكون يو واسط ) –يالى د –الواقعة في محافظات ( االنبار 

ح فروع أن تفت اودي)  ولهاد ٢٠) مقاطعة (١١٦٢محافظة بغداد /الكرخ رقم القطعة ( 

  . أخرى داخل العراق 

تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في مجال  –ثانيا/ أهداف الشركة 

نظومة إيصال الطاقة الكهربائية إلى المشتركين بجميع أصنافهم والسيطرة على الم

  الكهربائية وجباية أجورها وبما يحقق أهداف خطط التنمية. 

انون قإلحكام  ا/ نشاط الشركة /  تمارس الشركة لتحقيق أهدافها األنشطة التالية وفقا"ثالث

  نافذة بما وتعديالته والقوانين واألنظمة والتعليمات ال١٩٩٧) لسنة ٢٢الشركات رقم (

  يتعارض وأحكامه.   ال

 تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التحويل لتأمين سريان التيار  - ١

  الكهربائي إلى المشتركين وبجميع أصنافهم .

  ٠توليد الطاقة الكهربائية من محطات الديزل في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية   - ٢

  ٠أنشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل  - ٣

  ٠اتهاشراء واستيراد مستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن احتياج  - ٤

  ٠بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع بمسؤولياتها   - ٥

  ٠جباية أجور استهالك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقا للتسعيرة المحددة  - ٦

   -للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:

ائل النقل المختلفة واآلالت واألدوات التي استيراد وشراء وبيع وإيجار واستئجار وس  - ١

واد شراء الموتقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة اإلنتاج 

  ٠األولية واألدوات االحتياطية وغيرها من المواد االخرى

  ٠مين وتسويق وفتح المعارض والمخازنأاإلعمال التجارية من نقل وخزن وتممارسة   - ٢

امتالك األموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها   - ٣

باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها واستئجارها وإجراء كافة التصرفات 
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 )٦( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

القانونية بشأنها وإجراء جميع المعامالت وإبرام العقود التي تراها الزمة وتشييد األبنية 

  ٠ت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها آوالمنش والمخازن

إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات   - ٤

ة د وممارساالقتصادية والمالية العراقية واألجنبية وقبول الوكاالت وعقد مختلف العقو

 جري كافةغير ولها ان تجميع المعامالت سواء بمفردها أو لحسابها أو باالشتراك مع ال

   ٠يها أغراضها وبالشروط التي ترتالتصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ أ

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية   - ٥

مح التي تس واألجنبية وبالعمالت الوطنية واألجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين

ذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات ألمر وسندات القبض وسندات ب

 منطوقها مين ولها فتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديلألتاالقتراض وبوليصات ا

جارية وإلغاءها وان تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأي صورة كانت باألوراق الت

صول ظها والحوالسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبياالت وسندات الشحن وتظهيرها وحف

وجوداتها بدونه ولها حق االقتراض ورهن معلى التسهيالت المصرفية المختلفة بضمان أو 

 ال الغيرلتلك القروض والتسهيالت  كما لها قبول أمو المنقولة وغير المنقولة ضمانًا

دينين ر من الملديون الشركة وحقوقها تجاه الغي المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانًا

    ٠أو المتعاملين معها  

يع جميع أنواع براءات االختراع والعالمات التجارية تملك وشراء واستعمال وقبول وب  - ٦

رف كة والتصوالنماذج الصناعية وحقوق االمتياز والخبرة الفنية ذات العالقة بنشاط الشر

  ٠بها واإلذن باستعمالها وإيجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة 

المشاركة معها في تنفيذ  استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو  - ٧

  ٠لكالزمة لذأعمال ذات عالقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات ال

قة عالنبية الرصينة لتنفيذ أعمال ذات المشاركة مع الشركات  العراقية و العربية واألج  - ٨

  بأهداف الشركة داخل العراق .

) ١٨٠ة لدى المصارف في العراق لمدة التتجاوز (استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابت  - ٩

يوما على إن يفتح حساب خاص في السجالت المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن 

  ٠هذه الودائع إلظهارها في الحسابات الختامية لما يضمن كفاءة األداء في نشاطها
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 )٧( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

لمؤسسات ااطها من ولها حق اإلقراض واالقتراض أو الحصول على األموال لتمويل نش -١٠

وز ا اليتجاالمالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها بم

  ) من رأسمالها المدفوع .%٥٠(

خارج العراق وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل  - ١١

  ٠لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها 

  ٠عمالهاالمعامالت القانونية وإبرام العقود التي تراها مناسبة ال إجراء كافة - ١٢

يتفق مع  القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك األغراض وبما - ١٣

  ٠القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة 

  

ون ـليمن ـوثالثي دـة وواحـالثمائـار وثـ) ملي١٫٣٣١٫٨٤٠٫٠٠٠رابعا/ رأسمال الشركة (

  . وثمانمائة واربعون الف دينار فقط

  . الجهة المؤسسة /  وزارة الكهرباءخامسا/

  

  

                               دسـلمهنا                                                                        

  مـادل كـريـــع                                                                      

  اءـر الكهربـيع/وز                                                             
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 )٨( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

  شركة عامة بيان تأسيسقرار تعديل 
  

،  نوى ، كركوكني( أيلولة مديريات التوزيع في محافظاتقدمت وزارة الكهرباء طلبًا لتعديل   

 -ديالى  - نبار شمال بدًال من محافظات (االكهرباء الالى الشركة العامة لتوزيع  )صالح الدين

فًا لشركة آنل من البيان التأسيسي ليصبح منطوق المادة أوًال نينوى ، كركوك، صالح الدين)

  تي :كاآل
  

ع في ات التوزيال وتؤول اليها مديريـالشماء ـع كهربـة لتوزيـة العامـة : الشركـأسم الشرك

فظـة ها ومركزهـا الرئيسـي محامحافظات (نينوى ، كركوك ، صالح الدين) ويكون موقع

ل استحصاعراق وخارجه بعد الساحل األيسر ولها أن تفتح فروع أخرى داخل النينوى/

  .  الموافقات االصولية

  

البيان  اني مسجل الشركات أشهد بأنه تم تسجيل قرار التعديل لمنطوق المادة أوًال من

 ١٩٩٧) لسنة ٢٢التأسيسي للشركة المذكورة آنفًا وفقًا ألحكام قانون الشركات العامة رقم (

  المعدل . 

  

  هـ ١٤٤٣لسنة  ع الثانيـر ربيـمن شه السادس والعشرين اليوم كتب ببغداد في

  م  ٢٠٢١مـــن   شهـــر   كانــون األول  لسنـــة    األولالمــوافـق  لليــوم   

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات



  مرا
  

 

 اتبيان
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

 بيان تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال
  

 .الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال  :أسم الشركة  :أوًال

تؤول و ،موقعها ومركزها الرئيسي / محافظة نينوى / الساحل االيسر / حي الضباط 

ى فروع أخر صالح الدين ) ولها أن تفتح، كركوك  ، ( نينوى في مديريات التوزيع اليها

  صولية .في كافة المحافظات اعاله  داخل العراق وخارجه بعد استحصال الموافقات اال

 :أهداف الشركة  :ثانيًا

 تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني في مجال ايصال الطاقة

ية ئية وجباالكهربائية الى المشتركين بجميع اصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربا

) من ٣و ٢ا وبما يحقق اهداف وخطط التنمية اضافة الى ما ورد في المادتين ( اجوره

 . ٢٠١٧) لسنة ٥٣قانون وزارة الكهرباء   رقم (

 :نشاط الشركة  :ثالثًا

ة رقم ات العامتمارس الشركة لتحقيق اهدافها االنشطة التالية وفقًا ألحكام قانون الشرك

انين والقو ٢٠١٧) لسنة ٥٣كهرباء رقم (المعدل وقانون وزارة ال ١٩٩٧) لسنة ٢٢(

  واالنظمة والتعليمات النافذة بما ال يتعارض واحكامه. 
 

لتيار تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التحويل لتأمين سريان ا -١

 الكهربائي الى المشتركين وبجميع اصنافهم . 

اقع غير المرتبطة في الشبكات ة الكهربائية من محطات الديزل في الموقتوليد الطا  - ٢

 الكهربائية . 

 انشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .   - ٣

 شراء واستيراد مستلزمات العمل واية مواد تدخل ضمن احتياجها .   - ٤

  بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها.  - ٥

 المحددة  جباية اجور استهالك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقًا للتسعيرة  - ٦
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 )١٠( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

 

 - للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: 

استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة واالالت واالدوات التي   - ١

وشراء  يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة االنتاجتقتضيها اعمال الشركة وما 

 المواد االولية واالدوات االحتياطية وغيرها من المواد االخرى . 

 ممارسة االعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .   - ٢

سائط النقل وتسجيلها امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد وو  - ٣

فة بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كا

 ةاها الزمالتصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعامالت وابرام العقود التي تر

 المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها . ت آوتشييد االبنية والمخازن والمنش

صات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات اجراء المناق  - ٤

ارسة عقود ومماالقتصادية والمالية العراقية واالجنبية وقبول الوكاالت وابرام مختلف ال

 جري كافةتجميع المعامالت سواء بمفردها أو لحسابها أو باالشتراك مع الغير ولها أن 

 ضها وبالشروط التي ترتأيها . التصرفات التي تراها الزمة لتنفيذ اغرا

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية   - ٥

الصكوك  واالجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار قبول

لها والتأمين  والسفتجات والسندات ألمر وسندات القبض وسندات االقتراض وبوليصات

سحب أو تنشئ أو تفتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وأن 

يها ول بما فية صورة كانت باالوراق التجارية والسندات القابلة للتداأتعيد أو تتصرف ب

الكمبياالت وسند الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيالت المصرفية 

 المنقولة أو بدونه ولها حق االقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغيرالمختلفة بضمان 

لمنقولة اضمانًا لتلك القروض والتسهيالت كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير 

 ها. املين معلديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتع اً وارتهانها ضمان

 ع انواع براءات االختراع والعالمات التجارية والنماذجتملك وشراء واستعمال وقبول جمي  - ٦

رف بها الفنية ذات العالقة بنشاط الشركة والتص ةالصناعية وحقوق االمتياز والخبر

 واالذن بأستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة . 



  مرا
  

 

 اتبيان
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

كة معها في تنفيذ اراستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المش  - ٧

 ذلك. لالزمة لباهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات ا ةاعمال ذات عالق

بية أو المشاركة معها استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية واالجن  - ٨

  زمة .لالاعمال ذات عالقة بأهدافها خارج العراق بعد استحصال الموافقات ا في تنفيذ

تنفيذ اعمال ذات عالقة ل الرصينة العربية واالجنبيةو العراقية الشركات معالمشاركة   - ٩

 باهداف الشركة داخل العراق. 

) ١٨٠لدى المصارف في العراق لمدة ال تتجاوز ( ةمار الفوائض النقدية بودائع ثابتاستث  - ١٠

عن  لفوائد المستحقةيوم على ان يفتح حساب خاص بالسجالت المختصة لغرض تثبيت ا

 اطها . هذه الودائع الظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة االداء في نش

حق االقراض واالقتراض او الحصول على االموال لتمويل نشاطها من المؤسسات   - ١١

جاوز ما ال يتالمالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها وب

  .من رأسمالها المذكور  % ٥٠

اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل وخارج العراق   - ١٢

 لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها . 

 اجراء كافة المعامالت القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبه ألعمالها.   - ١٣

ا والتي تسهل تحقيق تلك االغراض وبما يتفق القيام بأي اعمال اخرى تتفق مع نشاطه  - ١٤

 مع القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة . 
 

 رابعًا: رأسمال الشركة:

 ) فقط تسعمائة وخمسة وسبعون مليار وثمانية ٩٧٥٫٠١٨٫٦٨٣٫٥٥٧رأسمال الشركة (

 عشر مليون وستمائة وثالثة وثمانون الف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار . 
 

 الجهة المؤسسة / وزارة الكهرباء .  :خامسًا
  

 المهندس

 عادل كريم

  وزير الكهرباءع/ 



  مرا
  

 

  بيانات
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 )١٢( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

  شركة عامة تأسيس شهادة
  

لى طلب المتضمن الموافقة ع ٢٠٢١) لسنة ٢٩٦استنادًا الى قرار مجلس الوزراء رقم (  

سط رات االووزارة الكهرباء على تأسيس شركة عامة باسم الشركة العامة لتوزيع كهرباء الف

  المعدل .  ١٩٩٧) لسنة ٢٢واستنادًا الى احكام قانون الشركات رقم (
  

  الفرات االوسط . كة : الشركة العامة لتوزيع كهرباء أسم الشر
  

الثمائة ) ترليون واربعمائة وثالثة واربعون مليار وث١٫٤٤٣٫٣٩٢٫١٩٤٫٦٨٩رأسمالها : (

   واثنان وتسعون مليون ومئة واربع وتسعون الف وستمائة وتسعة وثمانون دينار .

  

مة لشركات العااًا ألحكام قانون ناداست اعالهلشركة ااني مسجل الشركات أشهد بأنه تم تسجيل 

  المعدل .  ١٩٩٧) لسنة ٢٢رقم (

  

  هـ ١٤٤٣  لسنة   ادي االولـجم  رــشه  نـم  األول  ومـي اليـداد فـب ببغـكت

  م ٢٠٢١لسنـة    ون األولـكان   رـشهـ ن ـم الخامس  ـوم ـللي  موافقــــــال

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات



  مرا
  

 

 تابيان
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 )١٣( ٢٠/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٥٩العدد  –الوقائع العراقية 

  

 الفرات االوسطبيان تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
  

  الفرات االوسط .أسم الشركة / الشركة العامة لتوزيع كهرباء  :أوًال

مديريات  وتؤول اليها كربالء - بابل طريق الحلةمحافظة  -موقعها ومركزها الرئيسي 

 ) ديوانيةلمقدسة والبابل والنجف االشرف وكربالء ا( التوزيع في المحافظات التالية 

  ولها أن تفتح فروع أخرى في كافة المحافظات اعاله  داخل العراق وخارجه .

ي في مجال تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطن - أهداف الشركة  :ثانيًا

نظومة ايصال الطاقة الكهربائية الى المشتركين بجميع اصنافهم والسيطرة على الم

رد في باية اجورها وبما يحقق اهداف وخطط التنمية اضافة الى ما والكهربائية وج

جريدة  المنشور في ٢٠١٧) لسنة ٥٣) من قانون وزارة الكهرباء رقم (٣و ٢المادتين (

 . ١٧/٤/٢٠١٧في  ٤٤٤٣الوقائع العراقية العدد 

نون ام قاًا ألحكتمارس الشركة لتحقيق اهدافها االنشطة التالية وفق - نشاط الشركة  :ثالثًا

ال يتعارض  والقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة بما ١٩٩٧) لسنة ٢٢الشركات رقم (

  واحكامه. 
 

لتيار تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التحويل لتأمين سريان ا -١

 الكهربائي الى المشتركين وبجميع اصنافهم . 

زل في المواقع غير المرتبطة في الشبكات ة الكهربائية من محطات الديقتوليد الطا  - ٢

 الكهربائية . 

 انشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .   - ٣

 شراء واستيراد مستلزمات العمل واية مواد تدخل ضمن احتياجها .   - ٤

  مسؤوليتها.بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن   - ٥

 المحددة  جباية اجور استهالك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقًا للتسعيرة  - ٦
  

  

  

  

  

  

  

  



  مرا
  

 

 تابيان
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 - للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي: 

استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة واالالت واالدوات التي   - ١

وشراء  ما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة االنتاجتقتضيها اعمال الشركة و

 المواد االولية واالدوات االحتياطية وغيرها من المواد االخرى . 

 ممارسة االعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن .   - ٢

ووسائط النقل وتسجيلها  امتالك االموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد  - ٣

فة بأسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كا

 ةاها الزمالتصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعامالت وابرام العقود التي تر

 ت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها . آوتشييد االبنية والمخازن والمنش

 اتـر القطاعـع سائـدات مـف التعهـي مختلـول فـدات والدخـات والمزايـناقصاجراء الم  - ٤

سة د وممارمختلف العقو عقدواالجنبية وقبول الوكاالت و االقتصادية والمالية العراقية

 جري كافةتجميع المعامالت سواء بمفردها أو لحسابها أو باالشتراك مع الغير ولها أن 

 تنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها . التصرفات التي تراها الزمة ل

فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية   - ٥

 شيكاتال قبولوواالجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار 

ولها  وبوليصات التأمين والسفتجات والسندات ألمر وسندات القبض وسندات االقتراض

سحب أو تنشئ أو تفتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وأن 

يها ول بما فية صورة كانت باالوراق التجارية والسندات القابلة للتداأتعيد أو تتصرف ب

الكمبياالت وسند الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيالت المصرفية 

ة المنقول ها المنقولة وغيرالمختلفة بضمان أو بدونه ولها حق االقتراض ورهن موجودات

لمنقولة ااموال الغير المنقولة وغير لتلك القروض والتسهيالت كما لها قبول  تضمانا

 . لين معهاوارتهانها ضمان لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعام

جميع انواع براءات االختراع والعالمات التجارية  وبيع تملك وشراء واستعمال وقبول  - ٦

صرف كة والتنشاط الشرالفنية ذات العالقة ب ةالصناعية وحقوق االمتياز والخبر والنماذج

 بها واالذن بأستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة . 



  مرا
  

 

 تابيان
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كة معها في تنفيذ استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشار  - ٧

 ذلك. لالزمة لهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اأب ةاعمال ذات عالق

بية أو المشاركة معها استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية واالجن  - ٨

  .الالزمة  عالقة بأهدافها خارج العراق بعد استحصال الموافقاتالاعمال ذات  في تنفيذ

تنفيذ اعمال ذات عالقة لالرصينة  العراقية والعربية واالجنبية الشركات معالمشاركة   - ٩

 ة داخل العراق. باهداف الشرك

) ١٨٠لدى المصارف في العراق لمدة ال تتجاوز ( ةالنقدية بودائع ثابت داستثمار الفوائ  - ١٠

ة عن على ان يفتح حساب خاص بالسجالت المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحق ايوم

 اطها . هذه الودائع الظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة االداء في نش

حق االقراض واالقتراض او الحصول على االموال لتمويل نشاطها من المؤسسات لها و  - ١١

جاوز ما ال يتالمالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها وب

  .من رأسمالها المذكور  % ٥٠

العراق  المشاركة فيها داخل وخارج وااقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض   - ١٢

 لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها . 

 ألعمالها.  ةوابرام العقود التي تراها مناسب اجراء كافة المعامالت القانونية  - ١٣

سهل تحقيق تلك االغراض وبما يتفق مع يو اها تفق مع نشاطيالقيام بأي اعمال اخرى   - ١٤

 القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة . 
 

ون مليار ترليون واربعمائة وثالثة واربع) ١٫٤٤٣٫٣٩٢٫١٩٤٫٦٨٩( ال الشركةرابعًا: رأسم

 .  دينار ونوثالثمائة واثنان وتسعون مليون ومئة واربع وتسعون الف وستمائة وتسعة وثمان
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 عادل كريم

  وزير الكهرباءع/ 



  مرا
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  ٢٠٢١) لسنة ٤بيان رقم (
  

        ) ٨١٥رقم () من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الم١استنادًا الى احكام الفقرة (   

   -تقرر ما يأتي : ٢٠/٦/١٩٨٢في 
  

صليا اتسمية القاضي عامر مرعي حسن / نائب رئيس استئناف / نينوى االتحادية رئيسا 

حكام ض وفقا النية / فرع نينوى للنظر في تقدير التعويللجنة المشكلة في شركة التأمين الوط

    لمادية عدا االضرار ا ١٩٨٠لسنة  ٥٢قانون التأمين االلزامي من حوادث السيارات رقم 

             ةـسميى تـعل اءـع االبقـل مـد اسماعيـر احمـي جبـاف القاضـس االستئنـب رئيـن نائـبدال ع

للجنة  احتياطيا استئناف نينوى االتحادية رئيساهللا / نائب رئيس لدين عطية عبد االسيد بدر ا

  المذكورة اعاله . 

  

  علي عبد االمير عالوي

  وزير المالية
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