
  

  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتويات                              
  العدد                                   

٤٦٦٠    
  

  

  

  

  

  
  

 ٢٠٢١) لسنة ٧٠٣المجلس الوزاري لالقتصاد رقم ( قرار           

 .ون للترجمة والنشر" متعديل اجور الترجمة في دار المأ"

  ة والمستلزمات ـة االدويـناعة لصـة العامـي للشركـام الداخلـالنظ

  . ٢٠٢١ة ـ) لسن٤م (ـالعراق رق ـسامراء ــالطبية / 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  السنة الثالثة والستون     م    ٢٠٢١   كانون االول  ٢٧هـ / ١٤٤٣   جمادى االولى ٢٢   ٤٦٦٠العدد                              

٤٦٦٠٢١٤٤٣٢٧٢٠٢١



  مرا
  

 

  الفهرس
 

 

                    

  
  
  
  

  الصفحة  الموضوع  الرقم 

  قرارات  
  

  صادر عن المجلس الوزاري لالقتصاد   ٧٠٣

  ون م"تعديل اجور الترجمة في دار المأ

  للترجمة والنشر"

١  

    أنظمة داخلية   

ألدوية صناعة االنظام الداخلي للشركة العامة ل  ٤
  لعراقا - سامراء  / والمستلزمات الطبية

٢  

  



  مرا
  

 

 تقرارا
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  

  قرار 

  ٢٠٢١) لسنة ٧٠٣رقم (
  

  

الوزاري  ، قرر المجلس ١٩٩٧) لسنة ٢٠٠إستنادًا إلى أحكام القرار التشريعي رقم (    

  ما يأتي :  ٢٧/١٠/٢٠٢١لإلقتصاد بجلسته الثامنة والعشرون المنعقدة بتأريخ 
  

  تي : و اآللنحاأوًال: ُتعدل إجور ترجمة الكتب في دار المأمون للترجمة والنشر لُتصبح على 

  اإلجور بعد الزيادة / دينار  اإلجور الحالية / دينار  النوع  ت

  عدد الكلمات × إجور الكلمة   إجور العاملين في الدار   ١

  دينار ٣١٢٥=  ٢٥٠×  ١٢٫٥

  للصفحة الواحدة

  عدد الكلمات × إجور الكلمة 

  دينار ٦٢٥٠=  ٢٥٠×  ٢٥

  للصفحة الواحدة

إجور غير العاملين في   ٢

  الدار

  عدد الكلمات × إجور الكلمة 

  دينار ٦٢٥٠=  ٢٥٠×  ٢٥

  للصفحة الواحدة

  عدد الكلمات × إجور الكلمة 

  دينار ٨٧٥٠=  ٢٥٠×  ٣٥

  للصفحة الواحدة

  

  ثانيًا: ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

  

  الويعلي عبد األمير ع                                                

  ري لإلقتصادرئيس المجلس الوزا                                               

  ةـر الماليــوزي                                             

  

  



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

           ١٩٩٧) لسنة ٢٢) من قانون الشركات العامة رقم (٤٣استنادًا الى احكام المادة (  

  . ٢٠١١سنة ) ل٣٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (٨والبند (اوًال) من المادة (

                                             درنا النظام الداخلي اآلتي :ـاص

  ٢٠٢١) لسنة ٤رقم (

  النظام الداخلي

  ــ العراقية والمستلزمات الطبية/ سامراء للشركة العامة لصناعة االدو
  

  الفصل االول

  اهداف الشركة ومهامها

عراق ـــ السامراء طبية/تعد الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات ال أوًال: - ١-المادة 

ع بالكامل وتتمت وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيًا ومملوكة للدولة

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واالداري وتعمل على وفق أسس 

اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مقرها الرئيس في 

  .   قضاء سامراء ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه/ محافظة صالح الدين

ائة ثة مليارات وثمانم) ثال٣٨٥٥٢٨٢٠٠٠يتكون رأس مال الشركة من ( ثانيًا:

  وخمسة وخمسين مليون ومائتان واثنين وثمانين ألف دينار .   
  

االنتاج الصناعي  تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني وتنمية - ٢-المادة 

ة من خالل تصنيع االدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التي لها عالق

ائلها عالمية المعتمدة في الصناعات الدوائية بوسللمواصفات ال بالدواء وفقًا

ة ـمل العاواـار االمـادي وكفاءة استثمـدأ الحساب االقتصـاد مبـة واعتمـاالنتاجي

        فعالياتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستوى اداء االقتصاد الوطني .و
  

  ـتمارس الشركة المهام االتية : - ٣-المادة 

اصفات فقا للموية والمستلزمات الطبية بمختلف اشكالها التصنيفية وانتاج االدو أوًال:

  العالمية المعتمدة الخاصة بالتصنيع الدوائي سواء لها او للغير .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

ديدة جتطوير وتوسيع الخطوط االنتاجية الحالية واقامة خطوط انتاجية  ثانيًا:

  اومكملة.

ا او تدخل ضمن انتاجهشراء واستيراد مستلزمات االنتاج او اية مواد  ثالثًا:

  احتياجاتها وأدواتها االحتياطية .

  . مصانعها تصنيع الغازات الطبية والمحاقن الطبية والمحاليل الوريدية في رابعًا:

  تسويق انتاجها داخل العراق وخارجه . خامسًا:

يتفق  بماالقيام بأي عمل أخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق اهدافها  سادسًا:

  النافذة .   والتشريعات
  

  الفصل الثاني

  مجلس االدارة
  

  يتكون مجلس االدارة  من : أوًال: - ٤-المادة 

  ئيساً ر                       مدير عام الشركة .                                   . أ

         ارهم وزير الصناعة والمعادن مـن بين رؤساء اربعة يخت) ٤. (ب

  كة من ذوي الخبرة واالختصاص في االمور التشكيالت في الشر     

  عضاءا                                                    المتعلقة  بنشاطها  .     

  ضوينع                      بان من موظفي الشركة .        ) اثنين ينتخ٢(. جـ

                                اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص ) ٢. (د

  ضوينع                          الشركة يختارهما الوزير.    من خارج     

لوزير ) ثالثة اعضاء احتياط ينتخب الموظفون احدهم ويسمي ا٣للمجلس ( ثانيًا:

  العضوين اآلخرين .

حل محل يينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبًا للرئيس من بين اعضائه  ثالثًا:

  ابه .الرئيس عند غي

أول اجتماع  ) ثالث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ٣مدة دورة المجلس ( رابعًا:

  له.



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٤( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

م لمجلس يتولى المهايسمي رئيس المجلس أحد موظفي الشركة مقررا ل خامسًا:

  االتية :ــ

  اعداد جداول اجتماعات مجلس االدارة وتنظيم محاضرها . أ .

  متابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب .

  تنظيم االستمارات والسجالت الالزمة لعمل المجلس . ـ .ج
  

لشركة أن ايشترط في من يرشح لعضوية المجلس والعضو االحتياط من موظفي  ــ ٥المادة ــ 

  يكون : 

  عراقيا . أوًال:

  على المالك الدائم . ثانيًا:

  حاصًال على شهادة جامعية اولية في االقل . ثالثًا:

ية في ) عشر سنوات بضمنها خدمة فعل١٠فية التقل عن (لديه خدمة وظي رابعًا:

  ) خمس سنوات .٥الشركة مدة التقل عن (

  غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .   خامسًا:

  حسن السير والسلوك .  سادسًا:

  الترشيح . ) السنتين السابقتين على٢غير معاقب بعقوبة انضباطية خالل ( سابعًا:
  

  ل بقرار من المجلس ما يأتي :ــتشك ــ ٦المادة ــ 

فر لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس االدارة تتولى تدقيق توا أوًال:

ن احد الضوابط المطلوبة للقبول واالعالن عن اسماء المرشحين ، على ان يكو

  اعضائها من الموظفين القانونيين.

ى تخاب علف على عملية االنلجنة االشراف على االنتخابات ، تتولى االشرا ثانيًا:

  ان يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .
  

  ـا يأتي :دارة وفقًا لمـ تكون اجراءات انتخاب منتسبي الشركة في مجلس االـ٧المادة ــ

) خمسة عشر يومًا من ١٥يعلن عن فتح باب الترشيح قبل مدة ال تقل عن ( :أوًال

العالن في لوحة االعالنات في مقر الموعد المحدد لالنتخاب عن طريق ا

  الشركة والمصانع التابعة لها .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )٥( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

الشركة  تقدم طلبات الترشيح الى رئيس لجنة قبول طلبات الترشيح في مقر ثانيًا:

  واعالن اسماء المرشحين .

أسماء  ) خمسة ايام من الموعد المحدد العالن٥يغلق باب الترشيح قبل ( :ثالثًا

  اب .) خمسة ايام من موعد االنتخ٥لمرشحين قبل (المرشحين  وتعلن أسماء ا

دير مللمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين االعتراض لدى  :رابعًا

ادف ) ثمان واربعين ساعة من اعالن االسماء واذا ص٤٨عام الشركة  خالل (

اول  يوم اعالن اسماء المرشحين عطلة رسمية فتبدأ مدة تقديم االعتراض من

خالل  وام رسمي بعد انتهاء العطلة وعلى المدير العام البت في الطلبيوم د

  ) اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسجيله .٢٤(

ف على يجري االقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع لجنة االشرا :ًاخامس

ك االشترا االنتخابات وال يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على المالك الدائم

  ة االقتراع .في عملي

لجنة تكون عملية االنتخاب خالل اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس ال :سادساً 

رز المشرفة عليها انتهاء عملية االقتراع امام الحاضرين وتبدأ عملية ف

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

ن فرز ن بالعضوية حال االنتهاء متعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزي: سابعًا

  االصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوًا احتياطا.

اعة من ) اربع وعشرين س٢٤تقدم االعتراضات على نتائج االنتخاب خالل ( :ثامنًا

مان واربعين ) ث٤٨تاريخ اعالنها الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خالل (

  ساعة .
  

  ن رئيسه .يجتمع مجلس االدارة مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة م:ــ أوًال٨المادة ــ

ى طلب يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء عل :ثانيًا

  تحريري مسبب يقدم من عضوين في االقل من اعضائه .

يس يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئ :ثالثًا

المجلس وتتخذ القرارات باغلبية عدد االعضاء الحاضرين واذا تساوت 

  االصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .



  مرا
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اط من اذا شغرت العضوية في مجلس االدارة يدعو الرئيس العضو االحتي رابعًا:

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

جلس لعضو مستقيًال من عضوية المجلس إذا لم يحضر اجتماع الميعد ا :خامسًا

  ) اربع مرات متتالية دون عذر مشروع . ٤(
  

  ـيمارس المجلس المهام اآلتية : :ــ أوًال٩المادة ــ

  اقتراح مايلي ويخضع لمصادقة الوزير: أ .

  ) الخطط والموازنة السنوية للشركة موزعة على اشهر وفصول السنة .١(

  سابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .) الح٢(

  ) التوسعات في تشكيالت الشركة  .٣(

  ) نظم حوافز االنتاج وتعد من ضمن كلفة االنتاج .٤(

الية رسم ووضع السياسة العامة للشركة والخطط االنتاجية واالدارية والم ب .

  .ا والفنية الالزمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها واالشراف على تنفيذه

لبند ) من ا٢وص عليها في الفقرة (وضع نسب وضوابط توزيع االرباح المنص جـ .

 ١٩٩٧) لسنة ٢٢) من قانون الشركات العامة رقم (١١(رابعًا) من المادة (

  وبمصادقة الوزير .

التوصية اقتراح مالك الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة سنويًا و د .

  ية للمصادقة عليها .برفعها الى وزارة المال

داء في مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات اال . ـه

ي جميع المجاالت ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات الالزمة ف

  شأنها .

 الداخلي اتخاذ االجراءات بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة والتدقيق و.

  مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي . ومتابعة تنفيذ

واء ع الغير سالموافقة على االحاالت والتعاقدات التجارية التي تبرمها الشركة م . ز

  االشخاص الطبيعية او المعنوية بعد التأكد من موافقتها للقانون .

االشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد االولية والمنهاج  ح .

  ستيرادي  ونشاطات الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .اال



  مرا
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عامة الموافقة على االقراض واالقتراض من المؤسسات المالية والشركات ال ط .

  االخرى وفقًا للقانون .

ة  وحسب اقتراح اجراء المناقالت خالل السنة المالية في بنود موازنة الشرك ي .

نود بة عند الطلب باضافة مبالغ الى مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزار

  الموازنة التخطيطية .

 ن يمنحهااتأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله  ك .

  الصالحيات الضرورية الداء مهامها .

مدة  وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن ل .

  يحددها المجلس .

ن جانب الذياقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين واال م .

  تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقًا للقانون .

ى كة بمستواقتراح استحداث او دمج او تعديل ارتباط  التشكيالت االدارية للشر ن .

  قسم فما دون وفقًا للقانون .

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

تعظيم  جهدًا متميزًا في زيادة االنتاج او تحسين  نوعيته او تخفيض كلفته او

  الموارد وتقليص االنفاق .

لعالقة اقتراح انضمام الشركة الى عضوية المنظمات العربية والدولية ذات ا ع .

  بنشاط الشركة وفقًا للقانون .

نية ب الموجودات المخزنية التالفة بعد ان تقرر لجنة فالمصادقة على شط ف .

 مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وفقاً 

  للقانون .

يراها  االشراف على التصرفات القانونية والموافقة على ابرام العقود التي ص .

  المجلس الزمة لتسيير نشاطات الشركة وفقا للقانون .

افذ اقرار منصادقة على سياسات تسعير منتجاتها بالعملة الوطنية واالجنبية والم ق .

  والية التسويق .

  اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها . ر .



  مرا
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اهمة او الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المس ش .

  لقانون.لهداف ونشاط الشركة وفقًا المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة با

ة العراقي الموافقة على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف ت .

سمح ة التي تواالجنبية المعتمدة من البنك المركزي العراقي وفقًا للقوانين النافذ

الت بذلك وااليعاز بفتح االعتمادات المصرفية وتجديدها للحصول على التسهي

  القروض المصرفية المختلفة .و

  للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .          ثانيًا:

                        

  الفصل الثالث

  الهيكل االداري

 معية أولية فييدير الشركة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جا: ـ أوًالـ١٠المادة ــ

 ويعين وفقًا للقانون وهو الرئيس االقل ومن ذوي الخبرة واالختصاص

فقًا االعلى للشركة ويقوم باالعمال الالزمة الدارتها وتسيير نشاطها و

إسمه بدارة وتصدر القرارات واالوامر للصالحيات المخولة له من مجلس اال

الجهات مام المحاكم والذي يمثل الشركة او من يخوله ا شرافه وهووتنفذ بإ

من  امه الى معاونيه ومدراء التشكيالت او اياالخرى وله تخويل بعض مه

                                 موظفيها .                                          

  لمدير العام المهام االتية :ــيمارس ا :ثانيًا

  االشراف على تنفيذ قرارات مجلس االدارة ومتابعتها .  أ .  

  . عتها بالشكل الذي يضمن تحقيق اهدافهاادارة شؤون الشركة ومتاب ب .  

اح عرض مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب االرب جـ .  

  والخسائر على مجلس االدارة .   

يع على تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوق د .  

الحها وله الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لص

  تخويل هذه الصالحية او جزء منها . 



  مرا
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حيات التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفًا فيها وحسب الصال . ـه  

  الممنوحة له من مجلس االدارة . 

  رة. عرض مشروعات االنظمة الداخلية الخاصة بالشركة على مجلس االدا و .  

تحديد العراقيين واالجانب و التعاقد مع من تحتاج الشركة لخدماته من ز .  

  أجورهم بعد موافقة مجلس االدارة وفقا للقانون .  

  أية صالحيات أخرى يخوله بها مجلس االدارة وفقًا للقانون .   ح .  

 نهما علىيعاون المدير العام موظفان بعنوان معاون مدير عام حاصل كل م ثالثًا:

قا واالختصاص ويعينان وفشهادة جامعية اولية في االقل ومن ذوي الخبرة 

  للقانون . 
  

                                   ـ                      الشركة من التشكيالت االتية :تتكون  ــ١١المادة ــ

  مصنع ابن سينا  . وًال:أ

  مصنع ابن حيان . ثانيًا:

  مصنع ابن النفيس . ثالثًا:

  مصنع الزهراوي . رابعًا:

  للغازات الطبية . مصنع بغداد خامسًا:

  مصنع بابل النتاج المحاقن والمستلزمات الطبية . سادسًا:

  مصنع نينوى . سابعًا:

  مصنع الرازي . ثامنًا:

  مصنع المحاليل الوريدية . تاسعًا:

  القسم الفني . عاشرًا:

  قسم السيطرة النوعية . حادي عشر:

  قسم الصيانة . ثاني عشر:

  قسم البحث والتطوير . ثالث عشر:

  قسم التسجيل الدوائي . رابع عشر:

  قسم التوكيد النوعي . خامس عشر:

  قسم الشؤون التجارية  . سادس عشر:
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  قسم التسويق والتصدير . سابع عشر:

  قسم االستثمار . ثامن عشر:

  قسم المشاريع. تاسع عشر:

  قسم حسابات الكلفة . عشرون:

  قسم التفتيش الهندسي . حادي وعشرون:

  سم أدارة الموارد البشرية.ق ثاني وعشرون:

  شؤون المالية .قسم ال ثالث وعشرون:

  قسم الشؤون القانونية . رابع وعشرون:

  قسم التخطيط والمتابعة . خامس وعشرون:

  قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . سادس وعشرون:

  قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . سابع وعشرون:

  امة واالعالم .قسم العالقات الع ثامن وعشرون:

  قسم الطبابة . تاسع وعشرون:

  قسم ادارة الجودة . ثالثون:

  قسم التصاريح والمعلومات . حادي وثالثون:

  قسم السالمة الصناعية . ثاني وثالثون:

  قسم المخازن . ثالث وثالثون:

  شعبة متابعة تنفيذ العقود . رابع وثالثون:

  سكرتارية المدير العام .  خامس وثالثون:
  

 ى شكل كبسوالتيتولى مصنع ابن سينا انتاج المستحضرات الصيدالنية عل أوًال:ــ ١٢لمادة ــا

ا وفق ومعلقات جافة (البنسلينات) و(باودرات) واية مستحضرات يكلف بانتاجه

  االمكانيات المتاحة . 

  هامه من خالل الشعب االتية :ــيمارس المصنع م ثانيًا:

  الكبسول . أ .

  سلينات .معلقات البن ب .

  الباودرات . جـ .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١١( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  الوجبة المسائية . د . 

  التسلم .   . ـه 
  

ى شكل مراهم يتولى مصنع ابن حيان انتاج المستحضرات الصيدالنية عل ــ أوًال:١٣المادة ــ

وكريمات وتحاميل وامبوالت وقطرات العيون وانتاج المعقمات واية 

  .    مستحضرات يكلف بانتاجها وفق االمكانيات المتاحة 

  يمارس المصنع مهامه من خالل الشعب االتية :ـــــ  ثانيًا:

  المراهم والكريمات والتحاميل .أ . 

 قطرات العيون  .   ب .

 المعقمات . جـ .

 االمبوالت . د .

 الوجبة المسائية .  . ـه

  التسلم .   و .
  

 لى شكل اشربةنية عيتولى مصنع ابن النفيس انتاج المستحضرات الصيدالــ أوًال: ١٤المادة ــ

 ومعلقات سائلة وقطرات فموية وانتاج الماء الخالي من االمالح واية

  مستحضرات اخرى يكلف بانتاجها وفق االمكانيات المتاحة .  

  امه من خالل الشعب االتية :ـــيمارس المصنع مه ثانيًا: 

  الشراب . أ .

  قطرات الفم  . ب .

  المحاليل . جـ .

  لة .   المعلقات السائ د .

  الوجبة المسائية . . ـه

  التسلم .  و .
  

ى شكل حبوب يتولى مصنع الزهراوي انتاج المستحضرات الصيدالنية عل ــ أوًال:١٥المادة ــ

  عادية ومكسية وأية مستحضرات اخرى يكلف بانتاجها . 

     



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١٢( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ــ  مهامه من خالل الشعب االتية : يمارس المصنع ثانيًا:

  التحضير .  أ .

  كبس  . ال ب .

  الكسوة . جـ .

  التعبئة والتغليف  .  د .

  التسلم . . ـه

  الوجبة المسائية . و .

  طبع أسماء المستحضرات الدوائية .    ز .
  

سيد ية ومنها اوكيتولى مصنع بغداد للغازات الطبية انتاج الغازات الطب :ــ أوًال١٦المادة ــ

 ة وانتاجلمواصفات العالميالنتروز وغاز االوكسجين وغاز النايتروجين وفقا ل

اجها االمبوالت الزجاجية والزجاج العلمي وأية مستلزمات اخرى يكلف بانت

  وفق االمكانيات المتاحة.  

  ـ مهامه من خالل الشعب االتية : يمارس المصنع:ثانيًا

  االنتاج . أ .

  الصيانة . ب .

  المخازن . جـ .

  االدارة . د .

  المالية ..  ـه

  الطبابة . و .

 نتاج المحاقنايتولى مصنع بابل النتاج المحاقن والمستلزمات الطبية  ــ أوًال:١٧لمادة ــا

ة الطبية النبيذة بمختلف احجامها طبقا للمواصفات العالمية المعتمد

ت والمستلزمات الطبية وأية مواد اخرى يكلف بانتاجها وفق االمكانيا

  المتاحة .    

  ل الشعب االتية :ـ  يمارس المصنع مهامه من خال ثانيًا:

  االنتاج . أ .

 الصيانة . ب .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١٣( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

 المخازن . جـ .

 االدارة  . د .

  المالية . . ـه
  

الكريمات يتولى مصنع نينوى أنتاج الحبوب والكبسول والمراهم و ــ أوًال:١٨المادة ــ 

واالشربة وقطرات الفم والعيون والبخاخات واالمبوالت والمضادات 

مراض السرطانية واية مستحضرات يكلف الحياتية ومستحضرات اال

  بانتاجها وفق االمكانيات المتاحة .  

  ـ مهامه من خالل الشعب االتية : يمارس المصنع ثانيًا:

  الحبوب والكبسول . أ .

  المراهم والكريمات . ب .

  االشربة وقطرات الفم . جـ .

  قطرات العيون . د .

  البخاخات . ـه

  االمبوالت . و .

  ت الحياتية .المضادا ز .

  االمراض السرطانية . ح .

كل كبسوالت شيتولى مصنع الرازي انتاج المستحضرات الصيدالنية على  ــ أوًال:١٩المادة ــ

جها ومعلقات جافة وفياالت السيفالوسبورينات واية مستحضرات يكلف بأنتا

  وفق االمكانات المتاحة .  

  ـتية :مهامه من خالل الشعب االيمارس المصنع  ثانيًاــ

  الكبسول . أ .

 المعلقات الجافة . ب .

  الفياالت . جـ .

  التسلم . د .
  



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١٤( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

صفات ية وفقا للموايتولى مصنع المحاليل الوريدية انتاج المحاليل الوريدــ أوًال: ٢٠المادة ــ

  العالمية المعتمدة . 

  ـ        مهامه من خالل الشعب االتية :يتولى المصنع  ثانيًا:

  االنتاج . أ .

  التجارية . ب .

  التسويق . جـ .

 السيطرة النوعية . د .

 المخازن . . ـه

 الصيانة . و .

 االستثمار . ز .

 االدارية . ح .

 المالية . ط .

 القانونية . ي .

 التخطيط . ك .

  الرقابة . ل .
  

مقر الشركة  يتولى القسم الفني االشراف الفني على عمل المصانع في ــ أوًال:٢١المادة ــ

لمتابعة تنفيذ برامج االنتاج السنوي للشركة بالتنسيق مع قسم التخطيط واو

 النتاجيةوايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تعترض العملية ا

يد وبالتنسيق مع كل من قسم الصيانة وقسم البحث والتطوير وقسم التوك

دوائية نتجات الالنوعي وقسم السيطرة النوعية وتسليم االنتاج النهائي للم

  الى قسم التسويق.

  ـمهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  المتابعة . أ .

  الفنية. ب .

  
  



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١٥( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

    رة النوعية المهام االتية :ــيتولى قسم السيط ــ أوًال:٢٢المادة ــ

اد اجراء الفحوصات المختبرية لمنتجات الشركة والمواد االولية ومو أ .

  غليف وبيان مدى صالحيتها .التعبئة والت

  السيطرة على نوعية االنتاج وللمراحل كافة .  ب . 

ليل مراقبة استخدام طرق التصنيع وتطبيقاتها وقيامه باجراء التحا جـ . 

  ت االخرى مقابل مبالغ مالية .   واصدار شهاداتها للجها

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـــــ  ثانيًا:

  بر االولية . مخت أ .

  مختبر التعبئة والتغليف .                         ب .

  مختبر التحليل االلي .   جـ .

  السيطرة في أثناء االنتاج  . د .

  مختبر الحبوب .  . ـه

  مختبر المراهم . و .

  مختبر المضادات . ز .

  مختبر الشراب . ح .

  مختبر المياه . ط .

  العقامة . ي .

  الفعالية . ك .

  مختبر الفاراماكولوجي . ل .

  المتابعة . م .

  الكيمياويات . ن .
  

  سم الصيانة المهام االتية :ــيتولى ق ــ أوًال:٢٣المادة ــ

  صيانة المكائن والمعدات .   أ . 

           ة لها .وضع مواصفات االجهزة والمكائن وطلب المواد االحتياطية الالزم ب . 

  ـ    ه من خالل الشعب االتية :ـمهاميمارس القسم  ثانيًا :

  الصيانة الكهربائية لمصنع الزهراوي . أ .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٦( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  الصيانة الميكانيكية لمصنع الزهراوي . ب .

  الصيانة الكهربائية لمصنع ابن سينا . جـ .

  الصيانة الميكانيكية لمصنع ابن سينا . د .

  الصيانة الكهربائية لمصنع ابن حيان . . هـ

  الصيانة الميكانيكية لمصنع ابن حيان . و .

  الصيانة الكهربائية لمصنع ابن النفيس . ز .

  الصيانة الميكانيكية لمصنع ابن النفيس . ح .

  الصيانة الكهربائية لمصنع الرازي . ط .

  الصيانة الميكانيكية لمصنع الرازي . ي .

  المراجل البخارية . ك .

  التكييف . ل .

  االسالة . م .

  لورشة الكهربائية .ا ن .

  الورشة الميكانيكية . س .

  السيطرة االلكترونية . ع .

  المحطات الكهربائية . ف .

  الوجبة المسائية  . ص .

  تخطيط الصيانة  . ق .
  

  ــ   لبحث والتطوير المهام االتية :يتولى قسم ا ــ أوًال:٢٤المادة ــ

نتاج مستحضرات اجراء الدراسات على المستحضرات لغرض تطويرها وا أ .

  جديدة .

تها اعداد الدراسات لحل المشاكل االنتاجية لالدوية المنتجة ومقارن .ب 

  بالتركيبات االجنبية .

ع ماعداد الدراسات الخاصة بمواصفات التعبئة والتغليف بما ينسجم  جـ .

  خصوصية مختلف المنتجات  .

  التنسيق مع مراكز البحوث ذات العالقة . د .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )١٧( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ــمهامه من خالل الشعب االتية : رس القسميما ثانيًا :

  المستحضرات السائلة وشبه السائلة . أ .

  المستحضرات الصلبة . ب .

  المستحضرات المعقمة . جـ .

  التصاميم . د .

  التحليل والمتابعة الفنية واالدارية  . . ـه
  

  ــتسجيل الدوائي المهام االتية :يتولى قسم الــ أوًال: ٢٥المادة ــ

ة تسجيلها لدى وزاراعداد ملفات تسجيل المستحضرات الدوائية لغرض  أ .

  .الصحة 

مثبتة اعداد التصاميم الخاصة بالتعبئة والتغليف وتدقيق المعلومات ال . ب

  عليها.

  جـ . اعداد النشرات الدوائية .

تدقيق ملفات تسجيل المستحضرات من حيث تركيبتها وطريقة صنعها  د .

  ا .توافرها بها وشهادة تحليلها واستمارة تسجيلهوالمواصفات المطلوب 

  سجيل الدوائي لجميع المستحضرات .متابعة عملية الت . ـه

  هامه من خالل الشعب االتية :ـيمارس القسم م ثانيًا:

  التسجيل الدوائي . أ .

  تدقيق ملفات التسجيل . ب .

  المتابعة . جـ .
  

  ـوعي المهام االتية :التوكيد الن يتولى قسم ــ أوًال:٢٦المادة ــ

ة للجودة تطبيق المعايير والمتطلبات التقنية وفقًا للمواصفات العالمي أ .

  المعمول بها الختبار المدخالت والمخرجات .

المة مطابقة المواد والمنتج النهائي لمعايير الجودة واالداء والس . ب

  والموثوقية.

النتاجية مع الموردين وضع نظام او قاعدة بيانات توثيق العمليات ا جـ .

  واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة .



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٨( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ـمهامه من خالل الشعب االتية :يمارس القسم  ثانيًا:

  التوثيق . أ .

  التدقيق . ب .

  مراقبة االنتاج .     جـ .
  

  ــشؤون التجارية المهام االتية :يتولى قسم ال ــ أوًال:٢٧المادة ــ

لدوائي االولية التي تدخل في عملية التصنيع تسلم طلبات شراء المواد ا . أ

ت ومواد التعبئة والتغليف واالدوات االحتياطية والمكائن في تشكيال

  الشركة المختلفة .

خارجه التحري عن الجهات المجهزة للمواد االولية سواء داخل العراق و ب .

 والتحري عن اسعارها ومواعيد تجهيزها واالتفاق على شروط التجهيز

لى ايم اداء شرائها واتخاذ ما يلزم الستيرادها ومتابعة وصولها وتنظ

  المخازن .

ية اد االولالتنسيق مع االقسام الفنية في الشركة للتأكد من مطابقة المو جـ .

  للمواصفات الفنية وكل ما يتعلق بالشراء .

  فتح االعتمادات المستندية . د .

  ـتية :مهامه من خالل الشعب االيمارس القسم  ثانيًا:

 المشتريات .أ . 

  استيراد المواد االولية . ب .

  استيراد مواد التعبئة والتغليف . جـ .

  استيراد المكائن وخطوط االنتاج . د .

  االعتمادات المستندية . . ـه

  تجارية بغداد . و .
  

  

  

  

  

  



  مرا
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 )١٩( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ـ سويق والتصدير المهام االتية :يتولى قسم الت ــ أوًال:٢٨المادة ــ

يه من نتجات الشركة من منافذ البيع من الخزين الذي يحول التسويق م أ .

بيع المصانع ومسك السجالت الخاصة بالسيطرة على ذلك واعداد قوائم ال

 للجهات التي يتم التسويق اليها .

صاء بيع وتجهيز القطاعات العام والمختلط والخاص بالمنتجات واستق ب .

  حاجة وحركة السوق ودراسة المنافسة .

  خزن المواد المنتجة بعد اكمال عملية تصنيعها . جـ .

    مه من خالل الشعب االتية :ـيمارس القسم مها ثانيًا :

  التصدير . أ .

  المبيعات وتسويق سامراء.  ب .

  تسويق العامرية . جـ .

  تسويق كركوك . د .

  مخزن الزهراوي . . ـه

  مخزن ابن سينا . و .

 مخزن ابن حيان . ز .

  النفيس .مخزن ابن  ح .
  

  ـسم االستثمار المهام االتية :يتولى ق ــ أوًال:٢٩المادة ــ

ق مع المساهمة في اعداد وتنفيذ الخطط االستثمارية للشركة بالتنسي أ .

  االقسام والمصانع .

ة المساهمة في اعداد وتهيئة الملفات االستثمارية لمصانع الشرك ب .

  ومتابعتها. 

  لشركة.سات االستثمارية لجذب المستثمرين لالمساهمة في اعداد الدرا جـ .

  تهيئة ومتابعة االعالن عن الفرص االستثمارية . د .

لق التنسيق مع دائرة االستثمارات في مركز الوزارة في كل مايتع . ـه

  بموضوع االستثمار .

  متابعة وانجاز كل مايتعلق بالعقود االستثمارية مع المستثمرين . و .



  مرا
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  الستثمارية  .الترويج للفرص ا ز .

  وارشفة كل مايتعلق باالستثمار . حفظ ح .

  ـه من خالل الشعبتين االتيتين :يمارس القسم مهام ثانيًا:

  االستثمار الداخلي . أ .

  االستثمار الخارجي  .ب . 
  

ية للمشاريع يتولى قسم المشاريع اعداد المخططات والتصاميم الهندس ــ أوًال:٣٠المادة ــ

  ال الترميم والتأهيل البنية الشركة ومصانعها .المستقبلية واعم

  ــمهامه من خالل الشعب االتية : يمارس القسم :ثانيًا

 الهندسة المدنية .. أ 

  الكهروميكانيكية (تنفيذ االعمال) . ب.

  الدراسات والتصاميم . جـ.

  متابعة المشاريع . د.

  التنفيذ االنشائي والتأهيل . هـ.
  

  لى قسم حسابات الكلفة المهام االتية :ـيتو :ـ أوًال٣١المادة ـ

 القيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات الشركة . أ. 

احتساب كلفة كل مستحضر من المستحضرات على حدة واحتساب كلف  ب. 

  العمل والتصنيع للغير . 

نظام اعداد الدراسات الغراض االنتاج وشمول جميع مستحضرات الشركة ب جـ. 

  فة وتنفيذ متطلبات مراكزها العائد للشركة .    الكل

نحرافات تطوير عمليات الكلفة لغرض تقليل الفاقد من االنتاج وتأشير اال د. 

  فيها .  

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ   :ثانيًا

  التكاليف . أ.

  التسعيرة . ب.

  االستخدامات .      جـ.
  



  مرا
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  سم التفتيش الهندسي المهام االتية :ـيتولى ق ـ أوًال:٣٢المادة ـ

دف اجراء الفحص الهندسي لالجهزة والمعدات ومعايرتها بصورة دورية به أ.

  تحقيق اقصى طاقة تشغيلية ممكنة مع ضمان النوعية المطلوبة .

الت تحديد انواع الفحوصات المطلوبة والضوابط التفصيلية من خالل الجو ب.

  ي وحدات الشركة .التي يقوم بها منتسبو القسم ف

  القيام بكل مايتعلق باالمور البيئية في الشركة . جـ.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  البيئة . أ.

  التفتيش الهندسي  . ب.

  معايرة االجهزة . جـ.
  

  يتولى قسم ادارة الموارد البشرية المهام االتية :ـ ـ أوًال:٣٣المادة ـ

مة ين والخدنين واالنظمة والتعليمات وكل مايتعلق في شؤون التعيتنفيذ القوا أ.

  والتقاعد واالنضباط وفقًا للقانون .

  اعداد مالكات الشركة ومتابعة التغييرات الحاصلة . ب.

  تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير كفاءة العاملين في الشركة . جـ.

  تقديم خدمات التنظيف وتنظيم المراسالت . د.

  شراف على دوام الموظفين.اال .ـه

تجدة حفظ االضابير الشخصية للموظفين وارشفتها وادخال المعلومات المس و.

  فيها .

  توفير وسائط النقل للعاملين وتنظيم حركة االليات وصيانتها . ز.

  اعداد قاعدة بيانات لموظفي الشركة . ح.

  تسجيل البريد الصادر والوارد وتنظيمه . ط.

  قسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـيمارس ال نيًا:ثا

  شؤون الموظفين . أ.

  التقاعد . ب.

  التوظيف والمالك . جـ.



  مرا
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 )٢٢( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  الخدمات . د.

  التدريب . .ـه

  االضابير الشخصية واالرشفة االلكترونية . و.

  النقل . ز.

  الصادرة والواردة . ح.
  

  يتولى قسم الشؤون المالية المهام االتية :ـ :ـ أوًال٣٤المادة ـ

  يذها .اعداد الموازنة السنوية بالتنسيق مع تشكيالت الشركة ومتابعة تنف أ.

  أعداد الحسابات الختامية والحسابات المخزنية والموجودات . ب.

 لمحاسبيأجراء التسويات المالية وحفظ السجالت الحسابية وتطبيق النظام ا جـ.

  الموحد .

  تالف .االشراف والمتابعة على لجان الشطب والتثمين واال د.

 موازين المراجعة الشهرية وانجاز مسك السجالت المحاسبية واعداد. ـه

  الحسابات الختامية واالمور المالية االخرى .

 تنظيم رواتب ومخصصات واجور منتسبي الشركة وصرفها وحوافز االنتاج و.

  وفقًا للقانون .

  ة .متابعة ديون الشركة وتسديدها واعداد التأييدات بأرصدة الشرك ز.

  السيطرة على مدخالت ومخرجات المخازن العائدة للشركة . ح.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  الموازنة . أ.

  الرواتب . ب.

  السيطرة المخزنية . جـ.

  السجالت . د.

  المصروفات . .ـه

  المبيعات وتحصيل الديون الحكومية . و.

  الصندوق . ز.

  لية .االعتمادات الما ح.



  مرا
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 )٢٣( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  الموجودات . ط.

  حسابات الخطة . ي.
  

  يتولى قسم الشؤون القانونية المهام االتية :ـ ـ أوًال:٣٥المادة ـ

اعداد تمثيل الشركة امام المحاكم والهيئات القضائية واقامة الدعاوى و أ.

  اللوائح القانونية ومتابعة تنفيذ االحكام الصادرة من المحاكم .

  القانونية الخاصة باعمال الشركة . تدقيق ودراسة النواحي ب.

  تقديم االستشارات القانونية الى مدير عام الشركة . جـ.

  متابعة تنفيذ العقود . د.

  نون. قًا للقاتصديق الكفاالت والتعهدات والعقود ذات العالقة بعمل الشركة وف .ـه

  االشتراك في اللجان التحقيقية . و.

  متابعة امالك الشركة. ز.

  مارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـي :ثانيًا

  الحقوق والدعاوى . أ.

  العقود واالستشارات . ب.

  جـ. االمالك .
  

  يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام االتية :ـ :ـ أوًال٣٦المادة ـ

ية في أعداد الخطط االنتاجية السنوية واالستراتيجية والخطوات التفصيل أ.

  .ضوئها ومتابعة تنفيذها 

تجاري برمجة عمليات االنتاج واحتساب مستلزماته وتقديمها الى القسم ال ب.

لغرض االستيراد او الشراء ومتابعة ورودها الى المخازن ومراقبة 

  صرفها. 

  ًا .التأكد من اعتماد طرق العمل بتصنيع جميع المستحضرات كمًا ونوع .جـ

 ا للحفاظبما يضمن توفرهالمساهمة في تحديد الحدود القياسية لطلب المواد  د.

  على استمرارية العمل .

  متابعة انتاج المستحضرات وفق العقود المبرمة . .ـه



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
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 )٢٤( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

دامها مراقبة المكائن واالجهزة واالدوات االحتياطية واالنتاجية واستخ و.

  بشكل اقتصادي .

ة ات الصلذانجاز الواجبات التي تناط بالقسم وتقديم البيانات واالحصائيات  ز.

  القسم .بعمل 

 التأكد من مواصفات المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف ومدى ح.

يطرة انسجامها مع الدساتير العالمية المعتمدة وبالتنسيق مع قسمي الس

  النوعية والبحث والتطوير .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ :ثانيًا

  التخطيط . أ.

  المواد الكيمياوية  . ب.

  اد التعبئة والتغليف .مو جـ.

  متابعة االنتاج واالحصاء . د.

وذات  السيطرة على المواد الحاكمة بما فيها المواد المخدرة والمرخية هـ.

  االستخدام المزدوج .

  المواصفات . و.
  

  يتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المهام االتية :ـ ـ أوًال:٣٧المادة ـ

  والقيد . تدقيق مستندات القبض والصرف أ.

ات ية مالحظمراقبة تنفيذ القوانين واالنظمة والتعليمات النافذة ومتابعة تسو ب.

  ديوان الرقابة المالية االتحادي .

  القيد.  تدقيق قوائم الرواتب ومعامالت ومستندات الصرف والبيع والشراء و جـ.

  تدقيق موازين المراجعة الشهرية والسجالت الحسابية والختامية . د.

  دوق .انجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصن .ـه

 فعها الىاعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطات الشركة للمدة السابقة ور و.

  المدير العام .

  تدقيق الوضع المالي للشركة . ز.

  رقابة وتدقيق نشاطات جميع مواقع الشركة . ح.



  مرا
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 )٢٥( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

دقيق الغير من النواحي المالية والحسابية وت تدقيق العقود المبرمة مع ط.

  . االستمارات المعدة للحاسبة االلكترونية للرواتب واالجور والمخصصات

االبالغ عن التجاوزات الواقعة على أموال الشركة وحماية اصولها  ي.

  وموجوداتها .

  االشتراك في عمليات الجرد المستمر والسنوي لموجودات الشركة . ك.

  مارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـي ثانيًا:

  الموجودات الثابتة والمخازن . أ. 

  الرواتب . .ب 

  العقود . جـ. 

  المصروفات . د. 

  المبيعات . .ـه 

  تدقيق بغداد . و. 

  تدقيق الخطة االستثمارية . ز. 

  تدقيق بابل . ح. 

  تدقيق نينوى . ط. 

  التدقيق المركزي . ي. 
  

  ية :ـيتولى قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المهام االت :ـ أوًال٣٨المادة ـ

  ي.اللكتروناالشراف على شبكة االنترنت والمراسالت الخارجية وادارة الموقع ا أ.

  صيانة الحاسبات واالجهزة الخاصة بها . ب.

ة مواكبة تطوير تكنولوجيا المعلومات في الشركة وربط اقسامها بشبك جـ.

  ية مع الخادم المركزي .الحاسوب الداخل

ركة قسام الشاتطبيق ومتابعة االنظمة االلكترونية المالية واالدارية بما يخدم  د.

ج ذات العالقة من حيث اختزال العمل اليدوي والدقة والسرعة في استخرا

  النتائج والبيانات والمعلومات المطلوبة .

  ية .الشؤون المال اعداد قوائم رواتب منتسبي الشركة بالتنسيق مع قسم .ـه



  مرا
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 )٢٦( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  البرمجة والنظم  . أ.

  االنترنت . ب.

 الموجودات الثابتة  . جـ.

  الخوادم والشبكات  . د.

  نظام االفراد . .ـه

  نظام الرواتب . و.

  صيانة الحاسبات . ز.
  

  العالم المهام االتية :ـيتولى قسم العالقات العامة وا ـ أوًال:٣٩المادة ـ

لخاصة المشاركة في تنظيم المؤتمرات والدورات االعالمية واالحتفاالت اأ. 

ل بالمناسبات الرسمية وغير الرسمية للشركة والمعارض التي تقام داخ

  العراق وخارجه .

أعداد المجالت االعالنية والدعائية عن منتجات الشركة وخطوطها  ب.

  االنتاجية. 

  تقبلية .التقارير االعالمية الخاصة بانشطة الشركة الحالية والمسأعداد  جـ.

  استقبال الوفود . د.

  اقامة الندوات وتهيئة مستلزماتها . .ـه

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين :ـ :ثانيًا

  العالقات العامة . أ.

  االعالم . ب.
  

ت تقديم الخدمالى معالجة منتسبي الشركة ويتولى قسم الطبابة االشراف ع ـ أوًال:٤٠المادة ـ

  الطبية لهم واحالتهم الى المستشفيات العامة والى اللجان الطبية .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ :ثانيًا

  الطب العام . أ.

  طب االسنان  . ب.



  مرا
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 )٢٧( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  المختبر والضماد . جـ.

  الصيدلية . د.
  

  الجودة المهام االتية :ـ يتولى قسم ادارة ـ أوًال:٤١المادة ـ

 ة وتهيئةتطبيق وتطوير انظمة الجودة وتوثيق االجراءات الخاصة بنظام ادار أ.

  لها .االستثمارات الخاصة لكل اجراء وتوثيقها في السجالت ومتابعة تعدي

  ة .تحديد احتياجات الشركة التدريبية حسب االهداف التي تضعها الشرك ب.

شركة ية والتطويرية لجميع مجاالت العمل في الاقامة الدورات التدريب جـ.

  لضمان تحسين االداء.

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

  النظام واجراء التصحيح لها وعدم تكرارها .

  م .ار النظامناقشة التقارير الداخلية وايجاد الحلول المناسبة لضمان استمر .ـه

  ليات القياس والتحليل لنتائج التقييم .القيام بعم و.

  المحافظة على شهادة االيزو الممنوحة للشركة . ز.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  الوثائق .  أ.

  التدقيق الداخلي . ب.

  التحليل والقياس . جـ.
  

  :ـيتولى قسم التصاريح والمعلومات المهام االتية  ـ أوًال:٤٢المادة ـ

رسالها انجاز أستمارة التصريح االمني لجميع منتسبي الشركة وتوحيدها وا أ.

  الى المكتب الوطني للتصاريح االمنية .

ذا متابعة اخراج وادخال المواد الى الشركة وفق النموذج المعتمد له ب.

  الغرض.  

يات االشتراك في اللجان الخاصة بالوضع االمني أو أي لجنة حسب مقتض جـ.

  ل .العم

  متابعة كل ما يتعلق بأمن االتصاالت السلكية والالسلكية .   د.



  مرا
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 )٢٨( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  االشراف على منظومات كاميرات المراقبة داخل الشركة  .  .ـه

  االشراف على عمل موظفي االستعالمات الداخلية والخارجية .   و. 

اخلة تنظيم الهويات الخاصة بمنتسبي الشركة والمراجعين والعجالت الد ز. 

  العمل .    لموقع 

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  ادارة التصريح االمني . أ.

  الفنية . ب.

  االستعالمات . جـ.
  

  يتولى قسم السالمة الصناعية المهام االتية :ـ ـ أوًال:٤٣ة ـالماد

  تدريب العاملين على طرق مكافحة الحرائق . أ.

النصف سنوية بالتعاون مع مراكز  اعداد خطة الطوارئ والممارسات ب.

  الدفاع المدني .

  اعداد خطة لفحص العاملين وتقديمها الى المدير العام . جـ.

بيب القيام بعمليات اطفاء الحرائق التي تحدث جراء العمل وصيانة انا د.

  وفوهات منظومة اطفاء الحرائق .

  متابعة ارتداء العاملين معدات الوقاية الشخصية . .ـه

ام شراف على اعمال االقسام االنتاجية ذات الطبيعة الخطرة كاللحاال و.

  واالعمال التي تقوم بها الورش العاملة في الشركة .

  اعداد المخاطبات الرسمية مع مراكز الصحة والسالمة المهنية  . ز.

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  االطفاء . أ.

  . المنظومات والصيانة ب.

  السالمة . جـ.
  

  

  



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٩( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  يتولى قسم المخازن المهام االتية :ـ ـ أوًال:٤٤المادة ـ

دوات القيام بعمليات خزن المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف واال أ.

مواد االحتياطية والمكائن والمعدات والمواد االستهالكية واللوازم وال

  االنشائية والوقود والمخلفات .

ول تسلم سم التجاري واالقسام ذات العالقة بعمل المخازن حالتنسيق مع الق ب.

ندية المواد المستوردة واعتماد التحويل الى المصانع ضمن الدورة المست

  ية .وتحديد اعادة الطلب ورفع التقارير حول الخزين الى الدوائر المعن

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :ـ ثانيًا:

  لة .الكيمياويات السائ أ.

  الكيمياويات الصلبة . ب.

  المواد االحتياطية للسيارات . جـ.

  مواد التعبئة . د.

  التغليف . .ـه

  المكائن والمعدات . و.

  المواد االستهالكية . .ز

  المواد االنشائية . ح.

  الكبسول . ط.
  

  ـ تتولى شعبة متابعة تنفيذ العقود المهام االتية :ـ٤٥المادة ـ

هات عقود تسويق االدوية المبرمة مع وزارة الصحة والجمتابعة تنفيذ  أوًال:

  االخرى. 

ة والتعبئ متابعة تنفيذ عقود واحاالت وطلبات شراء تجهيز المواد االولية ثانيًا:

  والتغليف والمكائن واالجهزة .

م يق مع قسمتابعة االرصدة المخزنية والوقوف على متطلبات االنتاج بالتنس ثالثًا:

  ة.التخطيط والمتابع
  

  



  مرا
  

 

 نظمة داخليةأ
 

 

                    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٣٠( ٢٧/١٢/٢٠٢١                      ٤٦٦٠العدد  –الوقائع العراقية 

  ـ تتولى سكرتارية المدير العام المهام االتية :ـ٤٦المادة ـ

  تنظيم بريد المدير العام ومواعيده ومقابالته . أوًال:

  تسلم البريد وتوزيعه على أقسام الشركة . ثانيًا:

  م السجالت الخاصة بالقلم السري .تنظي ثالثًا:

  تصنيف وحفظ المراسالت . رابعًا:

  االوامر والتوجيهات الصادرة من المدير العام . متابعة تنفيذ خامسًا:
  

خلي موظف في يدير المصنع او القسم المنصوص عليه في هذا النظام الدا ـ أوًال:٤٧المادة ـ

من ذوي الدرجة الثالثة في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل و

  الخبرة واالختصاص .

اخلي نصوص عليه في هذا النظام الديعاون مدير المصنع او القسم الم ثانيًا:

برة موظف في الدرجة الرابعة حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخ

  واالختصاص .

 يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي الثًا:ث

ى وسكرتارية المدير العام موظف في الدرجة الخامسة في االقل حاصل عل

  االقل  ومن ذوي الخبرة .   شهادة الدبلوم في
  

  حادي .ـ تخضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االت٤٨المادة ـ
  

راء سامت الطبية/عة االدوية والمستلزماـ يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لصنا٤٩المادة ـ

  .    ٢٠١٥) لسنة ٤٠رقم (
  

 ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ـ ينفذ هذا النظام الداخلي م٥٠المادة ـ

 

 

  خبازمنهل عزيز ال                                                     

 ة والمعادنوزير الصناع                                                      
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