
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                          

  العدد                      
                        ٤٦٧٦       

  

  

 

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١١مرسوم جمهوري رقم . 

 ) م اني لتعلي ٢٠٢٢) لسنة ١تعليمات رق ديل الث ود المصروفة "التع ات الوق د كمي ات تحدي م

يافة و الغ الض ات ومب يارات واآللي ة                            للس ات الدول ع مؤسس ي جمي تريات ف المش

 " .٢٠٢١لسنة ) ٣رقم (

 ) ٢٠٢٢) لسنة ١٥قرار صادر عن لجنة تجميد اموال االرهابيين رقم . 

  ديوان رئاسة الجمهورية رئاسة صادر عن بيان تصحيح. 

 ي زي العراق ك المرك ن البن ادر ع ان ص وائم بي ي  "الق زي العراق ك المرك ة للبن                        المالي

 ".٢٠٢١لسنة 

  . بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

 . اعالن تعديل بيان تأسيس شركة اور العامة مع بيان التأسيس 

   زيد في محافظة ذي قاربني اعالن عن نية استحداث بلدية . 
  

  

  
  

  السنـة الثالثـة والستـون م    ٢٠٢٢آيار  ١٦/  هـ١٤٤٣شوال   ١٥    ٤٦٧٦العدد              

٤٦٧٦١٥١٤٤٣١٦٢٠٢٢



  مرا

 
                            

  
  الفهرس

 

 

                     

  

 

  

  الصفحة  الموضوع  الرقم

    مراسيم جمهورية  

بد الحسين هادي محمد كريم ع -٢وصفي عاصي حسين علي  -١(ُيعد السادة   ١١

نتخابية االنوابًا في مجلس النواب للدورة ي ) عالء صباح مرعي الحيدر -٣

  ٢٨/٢/٢٠٢٢بتداًء من ادائهم اليمين الدستورية في االخامسة 

١  

    تعليمات  

 اآللياتللسيارات و الثاني لتعليمات تحديد كميات الوقود المصروفةالتعديل   ١

  ومبالغ الضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة 

  ٢٠٢١) لسنة ٣رقم (

٢  

    قرارات  

  ٤  صادر عن لجنة تجميد أموال اإلرهابيين  ١٥

    بيانات  

  الخاصصادر عن ديوان رئاسة الجمهورية   -

  ٢٠٢١) لسنة ٤٠المرسوم الجمهوري رقم (ب

٧  

  صادر عن البنك المركزي العراقي   -

  "٢٠٢١"القوائم المالية للبنك المركزي العراقي لسنة 

٨  

  ١٠  صادر عن وزارة الثقافة والسياحة واالثار  ٦

  ١٣  اعالن تعديل بيان تأسيس شركة اور العامة مع بيان التأسيس   -

    اتاعالن  

              بإستحداث بلدية بني زيد في محافظة ذي قار النية        -

  والبلديات العامة صادر عن وزارة االعمار واالسكان

١٨  
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

  

 مراسيم جمهورية

  

  مرسوم جمهوري

  )١١(رقم 
  

د     ام البن ى أحك تنادًا إل اباس ادة (س ن الم ن )٧٣(عًا) م د ( م تور والبن                       أوًال) الدس

ادة ( ن الم م (٤م كيالته رق واب وتش س الن انون مجل ن ق نة ١٣) م                        ٢٠١٨) لس

  وبناًء على ماعرضه مجلس النواب .
 

  :ما هو آٍت رسمنا ب
  

د الس دور ةداأوًال: ُيع واب لل س الن ي مجل ًا ف اه نواب ي ادن ماؤهم ف ة اس ة ة االنتخاالمدرج بي

  . ٢٨/٢/٢٠٢٢الخامسة ابتداًء من ادائهم اليمين الدستورية في 

  . وصفي عاصي حسين علي .١

  . محمد كريم عبد الحسين هادي .٢

  . عالء صباح مرعي الحيدري .٣
  

  في الجريدة الرسمية . المرسوم هذا نشرثانيًا: ُي

  

  هجريــة ١٤٤٣ـة ــان لسنـر رمضـن شهـمرابع والعشرين ي اليـوم الـداد فـغــب ببـكت

  ــةـالديـمي ٢٠٢٢ـة ــنـلس ــر نيســانن شهــم خـامس والعشـريــنـوم الــق لليـوافـالم

  

  

  برهم صالح    

  رئيس الجمهورية
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

      

ؤولين ـليازات الماـاء االمتيـون إلغـن قانـ) م٧ادة (ـام المـى أحكـادًا إلـاستن                     ة للمس

 ٢٠١٩) لسنة ٢٨رقم ( في الدولة

  :ة ــات اآلتيــا التعليمــاصدرن

  

  ٢٠٢٢ة ــ) لسن١رقم (

  اتــتعليم

مبالغ ليات وارات واآلالتعديل الثاني لتعليمات تحديد كميات الوقود المصروفة للسي

  ٢٠٢١) لسنة ٣الضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة رقم (
  

  -عليمات كاآلتي: ) من الت١) إلى البند (أوًال) من المادة (٥،٤تضاف الفقرتان ( ــ١المادة ــ

ـ ٤ م م٣٦٠(ـ ون حج ي يك ة الت يارة أو اآللي رًا للس تين لت ة وس ا ) ثالثمائ   حركه

  . ) عشرة سلندر١٠(

ـ ٥ م ٣٩٠(ـ ون حج ي يك ة الت يارة أو اآللي رًا للس عين لت ة وتس ا م) ثالثمائ حركه

  ) أثنا عشر سلندر .١٢(

  

  ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي: ٢ـ يلغى نص المادة (ـ٢المادة ــ

ـ  ادة ـ ادة ٢الم ي الم ا ف ى الحصة المنصوص عليه ود إل ات الوق ـ تضاف كمي           ) ١(ـ

لسفر ات في حالة الواجبات الرسمية بموجب أمر رسمي أو امن هذه التعليم

  -الداخلي بموجب ايفاد رسمي من محافظة إلى أخرى على وفق ما يأتي:

لتي يكون حجم ) ثمانية كيلو متر للسيارة أو اآللية ا٨ـ لتر واحد لكل (أوًال ـ

 ) أربعة سلندر .٤محركها (

ة الت٦ـ لتر واحد لكل (ثانيًا ـ م ) ستة كيلو متر للسيارة أو اآللي ون حج ي يك

 ) ستة سلندر .٦محركها (

م ) اربعة كيلو متر للسيارة أو اآللية ا٤لتر واحد لكل ( ثالثًا ــ لتي يكون حج

  ) ثمانية سلندر .٨محركها (
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 )٣( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 تعليمات

حجم  لتي يكون) أثنين كيلو متر للسيارة أو اآللية ا٢لتر واحد لكل ( رابعًا ــ

  ) عشرة أو أثنا عشر سلندر .١٢أو  ١٠محركها (
  

  ة.تنفذ هذه التعليمات من تأريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمي ــ٣المادة ــ

  

  

 د. حميد نعيــم الغـزي 

  األمين العـام لمجلس الـوزراء 

٢٥/٤/٢٠٢٢  
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 )٤( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠٢٢) لسنة ١٥رقم (
  

  

ه لج    ا أقرت ى م تنادًا إل ن اس س األم رار مجل ب ق ة بموج زاءات المؤلف ة الج                       ن

نة  ١٥١٨( ام  )،٢٠٠٣لس ـاب والـل األمـغس ةـون مكافحـقانوأحك ـل اإلره                        وتموي

ـن ( )،٢٠١٥ة نلس ٣٩( وال اإلرهـابيي د أم ام تجمي نة  ٥ونظ                       ، ) ٢٠١٦لس

  للصالحيات المخولة الى اللجنة . ووفقًا

ذي جاء مناحذف األسماء على القائمة الموحدة إعمام قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين   ل

  : بحسب اآلتي لجنة العقوبات الدولية بشأن العراق

  كل من: اسمين وكيان حذف أوًال: 

 .) IQi. 075، والرقم المرجعي له: ( )أصيل سامي محمد ماضي طبرة(  .أ

 ) .IQi. 078()، والرقم المرجعي له:  مكي مصطفى امين حمودات(  .ب

  ) .IQe. 004)، والرقم المرجعي له:  (مصرف الرشيد(  .ج

ن ( س األم رار مجل ب ق ة بموج ات المفروض ة العقوب ن قائم نة  ١٤٨٣م ًا٢٠٠٣لس  )، وفق

  ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة. 

ًا:  دارهثاني أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه مي ،ينف دة الرس ي الجري ر ف                ةوُينش

  اإلرهاب .والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل 

  

  

   رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٢٥/٤/٢٠٢٢     
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 )٥( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 



  مرا
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 )٦( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 قرارات 

  



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  بيان
  

الحيات    ى الص تنادًا إل انون اس ن ق ة) م ادة (الثامن ب الم ا بموج ة الين ر المخول               النش

  ، اصدرنا البيان اآلتي: ١٩٧٧) لسنة ٧٨في الجريدة الرسمية رقم (
  

و ي المرس وارد ف ناوي) ال ري الحس ي فخ باح عريب ي (ص م االب للقاض حح اس م أوًال: يص

م ( وري رق نة ٤٠الجمه دد ٢٠٢١) لس ة بالع ائع العراقي دة الوق ي جري ور ف  المنش

  . ٢/٨/٢٠٢١) المؤرخ ٤٦٤٣(
  

وارد ا اثانيًا: يكون اسم االب الصحيح هو (صباح اعريبي فخري الحسناوي) ال س من مجل لين

ذلك و ١٠/٤/٢٠٢٢) المؤرخ ٢٠٢٢مكتب م.و/  /٧٢ه ذي العدد (القضاء األعلى بكتاب

  بدًال من (عريبي). بجعل اسم االب الصحيح (اعريبي) 
  

  ثالثًا: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. 

  

  

  الدكتور

  مهند حسام الدين

  رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

  



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  انـبي
  

  المعدل 2004 لسنة 56نون البنك المركزي العراقي رقم ) من قا45) من المادة (5استنادًا الى احكام الفقرة (  
   2021للبنك المركزي العراقي لسنة  تقرر نشر القوائم المالية

  قائمة المركز المالي 
   2021االول/كانون  /31في كما 

           2021                                                                                            2020 

  
  
  

  فى غالب مخيفمصط                                                 حسان شمران الياسريإ          
  لعراقيابنك المركزي محافظ ال                                     نائب محافظ البنك المركزي العراقي    

  مدير عام دائرة المحاسبة         



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٩( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  
  

  
  
  

  مصطفى غالب مخيف
  محافظ البنك المركزي العراقي



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٠( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –ئع العراقية الوقا

 بيانات

  ٢٠٢٢) لسنة ٦بيان رقم (
  

ى احك   تنادا ال ادة (اس ن الم د (اوال) م م ٥ام البن راث رق ار والت انون االث ن ق ن ٥٥) م ا  ٢٠٠٢ة لس                  قررن

  اعتبار المواقع ادناه في محافظة كركوك من المواقع االثرية .

  المحافظة  القضاء  الناحية  القرية  القطعة  المقاطعة  اسم العقار  ت

تل ومقبرة   ١

  طوبزاوة

  كركوك  كركوك  يايجي  طوبزاوة  /  طوبزاوة /٢٤

  كركوك  كركوك  يايجي  /  /  بالوة /١٥  تل بالوة  ٢

  كركوك  كركوك  يايجي  تبه جلو  /  طوبزاوة/٢٤  تل مام صديق  ٣

  كركوك  كركوك  يايجي  طوبزاوة  /  طوبزاوة/٢٤  خربة مال ياسين  ٤

  كركوك  كركوك  يايجي  طوبزاوة  /  طوبزاوة/٢٤  تال خربة قازي  ٥

  كركوك  كركوك  تازة  /  /  تركالن/٢٥  تل يادگار  ٦

  كركوك  كركوك  ليالن  تركشكان  /  / تركشكان ٤  خربة تركشكان  ٧

تل قبرستان   ٨

  مزراب

  كركوك  كركوك  ليالن  ليالن  /  ليالن/٢٨

  كركوك  كركوك  ليالن  ليالن  /  ليالن /٢٨  تكيه حيدر  ٩

  كركوك  كركوك  نليال  ليالن  /  ليالن /٢٨  تلول تبة كان  ١٠

خربة تزناوا   ١١

  الشمالية

  كركوك  كركوك  ليالن  يارمجة  /  / يحياوه ٥

خربة تزناوا   ١٢

  الجنوبية

  كركوك  كركوك  ليالن  يارمجة  /  / يحياوه ٥

حصار   /  حصار الكبير/٢١  تل اوبارا  ١٣

  كبير

التون 

  كوبري

  كركوك  الدبس

التون   سربير  /  سربير/٥٠  تل القيسي  ١٤

  كوبري

  كوككر  الدبس

تل ومقبرة الشيخ   ١٥

  عارب

التون   /  /  بيباني الكبير/٢٨

  كوبري

  كركوك  الدبس

التون   نبي اوة  /  كورزة يي /٤٢  تل جينر  ١٦

  كوبري

  كركوك  الدبس

  كركوك  الدبس  /  كلوزي  /  كلوزي/٤٤  تل حمكو  ١٧



ا   مر
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –ئع العراقية الوقا

 بيانات

يارمجة   /  يارمجة/٣٢  ٢تل دك دك   ١٨

  الجديد

التون 

  كوبري

  كركوك  الدبس

التون   يارمجة  /  يارمجة/٣٢  ١تل دك دك   ١٩

  كوبري

  كركوك  الدبس

التون   يارمجة  /  يارمجة/٣٢  تل كامران  ٢٠

  كوبري

  كركوك  الدبس

التون   /  /  ولي باشا/٢٦  الحمام  ٢١

  كوبري

  كركوك  الدبس

  كركوك  الدبس  الدبس  قزلي قايا  /  ولي باشا/٢٦  خربة حمه شيت  ٢٢

  كركوك  الحويجة  الرياض    /  دغيلة/٢١  تل عنتر  ٢٣

التون   قزلي قايا  /  ولي باشا/٢٦  خندق امام حويز  ٢٤

  كوبري

  كركوك  الدبس

خربة حسين احمد   ٢٥

  عكلة

  كركوك  الحويجة  الرياض    /  دغيلة /٢١

خرائب حميد   ٢٦

  إبراهيم خليل

تل الحنف  /٢٩

  ووعرة السبع

  كركوك  الحويجة  العباسي  يدشاگلال  /

  كركوك  الحويجة  سيالعبا  يدشاگلال  /  گلديه شا /٢٧  خرائب السادة  ٢٧

  كركوك  الحويجة  العباسي  العصرية  /  الشاگلدي /٢٧  خرائب المدينة  ٢٨

  كركوك  الحويجة  /  الماحوز  /  ماحوز بطمة او/٩  تل المصارع  ٢٩

جامع تل علي   ٣٠

  االثري

  كركوك  الحويجة  /  تل علي  /  /تل علي ١٢

  جديدة /١١  تل الحدو  ٣١

  وصدر النهر

  كركوك  الحويجة  /  صدر النهر  ٥/٦

جنوب بين /٢٤  تل خرائب الصياد  ٣٢

  الحفرين

  كركوك  الحويجة  /  قيزوعة  /

دبس  /٢٨  تل مقبرة الدبس  ٣٣

  وكراعه

  كركوك  الحويجة  /  الدبس  /

  

  

دبس  /٢٨  تل جياد  ٣٤

  وكراعه

  كركوك  الحويجة  /  الوسمي  ١٨



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٢( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –ئع العراقية الوقا

 بيانات

  كركوك  الحويجة  /  الغازية  /  دبس /٢٨  تل النعمان  ٣٥

  كركوك  الحويجة  المركز  البوسحاك  /  جولتل ال /٢٦  تل الجلعو  ٣٦

تل الجول  /٢٦  تل خان البسل  ٣٧

  والحياشات

  كركوك  الحويجة  /  البسل  /

تل غازي   ٣٨

  المشعان

تل الجول  /٢٦

  والحياشات

  كركوك  الحويجة  /  الجبورية  /

تل خان حسن   ٣٩

  الضعن

تل الجول  /٢٦

  والحياشات

  كركوك  الحويجة  /  الخالدية  /

تل الجول  /٢٦  تل القصب  ٤٠

  والحياشات

  كركوك  الحويجة  /  البسل  /

  كركوك  الحويجة  المركز  أبو صخرة  /  / حويجة عليا ١٣  حسين حميد تال  ٤١

  كركوك  الحويجة  /  المحمودية  /  / حويجة عليا ١٣  خربة وسمي  ٤٢

  االبراهيمية  ٨٦/٨  / حويجة عليا ١٣  تل الحولي  ٤٣

(دودح 

  الجديدة )

  كركوك  الحويجة  /

جديدة   /  / حويجة عليا ١٣  بوشتل ع  ٤٤

  سادة

  كركوك  الحويجة  المركز

  كركوك  الحويجة  /  طار فاضل  ١٨٤/٨  / حويجة عليا ١٣  خربة المنطار  ٤٥

  تل قرخلر   ٤٦

  (ام األربعين)

  كركوك  كركوك  يايجي  بالوه  /  /بالوة ١٥

/قورية  ١٠  تل امام علي (ع)  ٤٧

  تيماري

امام علي   /

  (ع)

المركز   يايجي

  كركوك

  وككرك

  كركوك  كركوك  يايجي  نبتز  /  قزليار /١٧  تل فرحان  ٤٨

  كركوك  كركوك  ليالن  ليالن  /  ليالن /٢٨  تل ومقبرة قرخ  ٤٩

 

  د. حــــــــسن نـــاظـــــــــم

  وزير الثقافة والسياحة واالثار



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )١٣( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 بيانات

  

  اعالن تعديل بيان تأسيس شركة عامة
 

لى قرار تنادًا إقدمت وزارة الصناعة والمعادن طلبًا لزيادة رأسمال شركة أور العامة اس   

وزراء ( س ال نة  ٢٤٨مجل غ (٢٠٢١لس ن مبل ة ٥٥٤٥٠٦٠٠٠) م مائة وأربع ) خمس

غ ( ى مبل ار إل ف دين تة أل مائة وس ون وخمس ون ملي تة ٤٦٥٥٤٥٠٦٠٠٠وخمس ) س

ار وتوأربعون  ف دين تة أل ديل مليار وخمسمائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وس ع

  من البيان التأسيسي لتصبح كاآلتي: رابعًا منطوق المادة 

  المادة رابعًا: 

ركة: مال الش ة ٤٦٥٥٤٥٠٦٠٠٠( -رأس مائة وأربع ار وخمس ون ملي تة وأربع ) س

  وخمسون مليون وخمسمائة وستة ألف دينار. 

  

ركات جل الش ي مس ادة  ان ام الم ًا ألحك ديل وفق جيل التع ررت تس ن /١٠ق ًا م انون قثالث

  لمذكورة. ا) المعدل على ان ينشر وفقًا ألحكام المادة ١٩٩٧لسنة  ٢٢الشركات العامة (

  

  هـ  ١٤٤٣ة ـان لسنـر شعبـن شهـوم الثالث مـي اليـداد فـب ببغـكت

  م  ٢٠٢٢ة ــر آذار لسنـــن شهــادس مـوم الســق اليــالمواف

  

  

  مجاهد محمد شافي العيفان

  مسجل الشركات

  

  

  

  

  

  



  مرا
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  بيان تأسيس شركة أور العامة
  

  أوًال: اسم الشركة: شركة أور العامة. 

ار ويحق له ة ذي ق روع أخرى داخل اموقعها ومركزها الرئيسي: محافظ تح ف راق ا ان تف لع

  وخارجه. 

وطني عنثانيًا: أهداف الشركة: تهدف الشركة إلى اإلسهام في دعم اال ق تن قتصاد ال ة طري مي

ف وم بمختل ة واأللمني ابلوات الكهربائي اج الق ق وانواعه  اإلنتاج الصناعي من خالل انت ف

ل ا ي العم و ف ن النم ى مستوى م وغ أعل ة لبل رارات التخطيطي اجي خطط التنمية والق إلنت

وال  تثمار األم اءة اس ادي وكف اب االقتص دأ الحس اد مب اح واعتم ق األرب ة لعامالتحقي

   وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات األداء لالقتصاد الوطني.

  ثالثًا: نشاط الشركة: 

ركات  انون الش ام ق ًا ألحك ة وفق طة التالي دافها األنش ق أه ركة لتحقي ارس الش ةاتم                  لعام

  كامه. وأح والقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة بما ال يتعارض ١٩٩٧لسنة  ٢٢رقم 

ابلوات الكهر. ١ ا والق ة بأنواعه ابلوات واألسالك الكهربائي ة المإنتاج وتسويق الق ة بائي بروم

ا المختل ة بأنواعه الك الهاتفي اج األس ل وإنت ة باالنامي ف المعزول الك الل اوأس ة والق بلوات ف

ا وم بأنواعه من صفائح وأشرطة ومق اج األلمني ب نابطع وأالهاتفية المملوءة بالجلي وإنت ي

فتات  فات ووش ب المواص رى بموج ات أخ اب جه ها أو لحس ة ألغراض كالها المختلف بأش

  المعتمدة أو التي يتفق عليها. 

ة طوط المكمإنشاء وتطوير وتوسيع المصانع والخطوط اإلنتاجية بإقامة المشاريع أو الخ. ٢ ل

 للمصانع القائمة. 

ا. ٣ زة واآللي دات واألجه واد والمع ة شراء واستيراد الم ي يقتضيات واألدوات االحتياطي ها لت

ا دا ا أو احتياجه من إنتاجه دخل ض رى ت واد أخ تلزمات أو م ة مس ركة وأي اط الش ل نش خ

  جمهورية العراق وخارجها وفق القانون لتسويق منتجاتها داخل العراق وخارجه.

عمال افيذ ة لتنالمساهمة أو المشاركة مع الشركات والمؤسسات العراقية والعربية واألجنبي. ٤

 ذات عالقة بأعمال الشركة. 

 



  مرا
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 للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي: 

راع وال -١ راءات االخت واع ب ع أن ات التجاريتملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جمي ة عالم

اط ال ة بنش ة ذات العالق رة الفني از والخب وق االمتي ناعية وحق اذج الص ركة والنم ش

  شركة. ستعمالها وإيجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الوالتصرف بها واإلذن با

ة واآلال -٢ ل المختلف ع وإيجار واستئجار وسائل النق ي ت واألدوات الاستيراد وشراء وبي ت

ا ادة اإلنت ى تحسين وزي ؤدي إل ج وشراء تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما ي

واد األخرى وشراء منتالمواد األولية واألدوات االحتياطية وغيرها من  جات نصف الم

اد ات الص ب التعليم افة وحس ة المض روط القيم توفي ش ى ان تس ل عل نعة بالكام      رةمص

  بهذا الخصوص. 

ار -٣ تح المع أمين وتسويق وف ل وخزن وت ض والمخازن ممارسة االعمال التجارية من نق

 وتعيين الوكالء للبيع بالجملة والمفرد. 

وال المن -٤ تالك األم ف المام ة ومختل ر المنقول ة وغي دد وقول ائن والع ل ك ائط النق وس

ا واستئجارها ا وإيجاره ا ورهنه راء  وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعه وإج

ود ا رام العق امالت وإب ع المع راء جمي أنها وإج ة بش رفات القانوني ة التص ي تراهكاف ا لت

 اضها. الزمة وتشييد األبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق اغر

ائر القط -٥ ع س دات م ف التعه ي مختل دخول ف دات وال ات والمزاي راء المناقص ات إج اع

ف الع د مختل ود وممااالقتصادية والمالية العراقية واألجنبية وقبول الوكاالت وعق رسة ق

ة تجري كا جميع المعامالت سواء بمفردها أو لحسابها أو باالشتراك مع الغير ولها ان ف

 .وبالشروط التي ترتأيها  لتنفيذ اغراضهاالتصرفات التي تراها الزمة 

ارف  -٦ وك والمص دى البن وفير ل ابات الت ة وحس ع الثابت ة والودائ ابات الجاري تح الحس ف

وانين  ات والق ق الضوابط والتعليم ة وف ة واألجنبي العمالت الوطني ة وب العراقية واألجنبي

ر  بض التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات ألم وسندات الق

وسندات االقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح االعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل 

األوراق  ت ب ة صورة كان منطوقها وإلغائها وان تنشئ أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأي

ا  حن وتظهيره ندات الش االت وس ا الكمبي ا فيه داول بم ة للت ندات القابل ة والس التجاري

ول ا والحص ق  وحفظه ا ح ه وله مان أو بدون ة بض رفية المختلف هيالت المص ى التس عل
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روض والتسهيالت  االقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك الق

ديون ال مانًا ل ا ض ة وارتهانه ر المنقول ة وغي ر منقول وال الغي ول أم ا قب ا له ركة كم ش

د ن الم ر م اه الغي املين معنيوحقوقها تج ع وإيجار واستئجار وسائل ين أو المتع ا وبي ه

ا  ا وم رع منه ا يتف ركة وم ال الش يها اعم ي تقتض ة واآلالت واألدوات الت ل المختلف النق

ا  ة وغيره ة واألدوات االحتياطي واد األولي اج وشراء الم يؤدي  إلى تحسين وزيادة اإلنت

امل من المواد األخرى وشراء منتجات نصف مصنعة وتحويلها إلى منتجات مصنعة بالك

 على أن تستوفي شروط القيمة المضافة وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 

نفيذ اركة معها في تاستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المش -٧

ات  ال الموافق د استحص ه بع راق أو خارج ل الع دافها داخ ة بأه ال ذات عالق                   اعم

 . الالزمة لذلك

ة واألجنبي -٨ ات العربي ركات والمؤسس ن الش ة م وائض النقدي تثمار الف اركة اس ة أو المش

ال الم د استحص راق بع ارج الع دافها خ ة بأه ال ذات العالق ذ أعم ي تنفي ا ف ات معه وافق

 الالزمة. 

ال  -٩ داذالمشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية واألجنبية لتنفيذ أعم ة بأه ف ات عالق

 خل العراق. الشركة دا

راق -١٠ ي الع ارف ف دى المص ة ل ع ثابت ة بودائ وائض النقدي تثمار الف اوز  اس دة ال تتج لم

ت الفوا١٨٠( د ) يومًا على ان يفتح حساب خاص في السجالت المختصة لغرض تثبي ئ

ي فاألداء  المستحقة عن هذه الودائع إلظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة

 نشاطها. 

اوله -١١ ل نش وال لتموي ى األم ول عل راض أو الحص راض واالقت ق اإلق ن ا ح طها م

ا تم االتف ود وشروط ي ا المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عق ق عليه

 من رأسمالها المدفوع.  %٥٠وبما ال يتجاوز 

ق راداخل وخارج الع إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها -١٢

 لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها. 

 اسبة ألعمالها. إجراء كافة المعامالت القانونية وإبرام العقود التي تراها من -١٣
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را -١٤ ك األغ ق تل هل تحقي اطها أو يس ع نش ق م ر يتف ل آخ أي عم ام ب ق القي ا يتف     ض وبم

 مع القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة. 

ار وخمسمائة وأر٤٦٥٥٤٥٠٦٠٠٠ركة: (رابعًا: رأسمال الش ون ملي ط ستة وأربع ة ) فق بع

 وخمسون مليون وخمسمائة وستة الف دينار. 

  خامسًا: الجهة المؤسسة: وزارة الصناعة والمعادن. 

  

  منهل عزيز الخباز

  وزير الصناعة والمعادن
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 اتاعالن

  النـاع

  على ما تقتضيه المصلحة العامة ... بناءًا

ة  ي ناحي د ف ي زي اتنوي هذه الوزارة استحداث بلدية بن ة ذي ق ي محافظ د ف ي زي  ر استنادًابن

م ( ديات رق انون ادارة البل ن ق ابعة) م ة والس ة والسادس ادة (الخامس ام الم        ) ١٦٥ألحك

ى  ١٩٦٤لسنة  اه فعل دوائر الرسمية والشبه المعدل بالحدود المبينة أدن والمصالح  رسميةال

دةيوالمواطنين من اصحاب العالقة تقد و٣٠( م مالديهم من مالحظات واقتراحات خالل م م ) ي

اريخ  ن ت تنادًام مية اس دة الرس ي الجري ره ف ان نش ن الق ة) م ادة (السادس ى الم ذكوال ر ون الم

حظات ت والمالعتراضافي ضوء اال ورة تقرر هذه الوزارة ماتراه مناسبًاإنتهاء المدة المذكوب

  الواردة اليها بشأن استحداث البلدية موضوعة البحث .
  

  -تبدأ وصفة الحدود من :

مالي. ١ د الش ة ( -: الح دأ بالنقط داثي (و) Aيب ) 620725.0499.3475882.0576بأح

 يجةبرال) 28ركن الجهة الشمالية الغربية للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)Bامتداد الجهة الشمالية نحو الشرق) 620810.0833,3475836.1615ثي () وبأحدا 

  ) البريجة 28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)C) امتداد الجهة الشمالية نحو الشرق620921.5238,3475823.6240) وبأحداثي ( 

  ) البريجة28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)D) امتداد الجهة الشمالية نحو الشرق621024.9592,3475784.4227) وبأحداثي ( 

  ) البريجة28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)E) امتداد الجهة الشمالية نحو الشرق621368.3838,3475803.8578) وبأحداثي ( 

  ) البريجة28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)F) داثي مالية 621512.0043,3475710.2876) وبأح ة الش ة للمنطق) الجه ة القديم

  ) البريجة28جزء من مقاطعة (

)G) حو ) امتداد الجهة الشمالية الشرقية ن622054.4515,3475552.2655) وبأحداثي

  ) البريجة28الشرق للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)H) داثي رقية 622541.2227,3475532.6634) وبأح مالية الش ة الش ن الجه ) رك

  ) البريجة28( للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة



  مرا
  

   

 

 

                     

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١٩( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 اتاعالن

)I) ى ا) امتداد الجهة الشمالية الشرقية  622713.9888,3476043.4178) وبأحداثي ل

  ) البريجة28الشرق للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)J () داثي رقية 622855.4778,3476043.7210وبأح مالية الش ة الش ن الجه ) رك

  ) البريجة28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (
  

  يبدأ بالنقطة  -: الشرقي الحد -٢

)J) داثي رقية 622855.4778,3476043.7210) وبأح مالية الش ة الش ن الجه ) رك

  ) البريجة28للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)K) داثي ة ) 622856.1685,3475777.8775) وبأح ن الجه ة رك رقية للمنطق الش

  ) البريجة28القديمة جزء من مقاطعة (

)L () الجهة الشرقية لمنطقة التوسع جزء622474.0292,3475145.8586وبأحداثي ( 

  ) الخنيث30من مقاطعة (

)M () داثي رقية 622405.3161,3475100.0000وبأح ة الش ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (

)N) داثي رقية 622417.4105,3474862.2400) وبأح ة الش ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (

  يبدأ بالنقطة  -: الحد الجنوبي -٣

)N) داثي رقية 622417.4105,3474862.2400) وبأح ة الش ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (

)O) داثي ع ) ا621972.0343,3474719.1232) وبأح ة التوس ة لمنطق ة الجنوبي لجه

  ) الخنيث30جزء من مقاطعة (

)P) داثي ة 621510.6437,3474780.1924) وبأح ة الغربي ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (

)Q) داثي ة 621445.3649,3474742.3354) وبأح ة الغربي ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30قاطعة (لمنطقة التوسع جزء من م

)R) داثي ة 621296.1303,3474598.0675) وبأح ة الغربي ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (



  مرا
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٠( ١٦/٥/٢٠٢٢                      ٤٦٧٦العدد  –الوقائع العراقية 

 اتاعالن

)S) داثي ة 621271.5997,3474602.3628) وبأح ة الغربي ة الجنوبي داد الجه ) امت

  ) الخنيث30لمنطقة التوسع جزء من مقاطعة (

)T) ة621067.3091,3474602.3628) وبأحداثي  ) ركن الجهة الجنوبي الغربي لمنطق

  ) الخنيث30التوسع جزء من مقاطعة (

  يبدأ بالنقطة -: الحد الغربي -٤

)T) ة621067.3091,3474602.3628) وبأحداثي  ) ركن الجهة الجنوبي الغربي لمنطق

  ) الخنيث30التوسع جزء من مقاطعة (

)U( ) مة ) ركن الجهة الغربية للمنطقة القدي621067.3091,3475106.7038وبأحداثي

  ) الخنيث30جزء من مقاطعة (

)V) مة ) ركن الجهة الغربية للمنطقة القدي620985.5344,3475144.3671) وبأحداثي

  ) الخنيث30جزء من مقاطعة (

)W) ة ا621056.3943,3475397.3742) وبأحداثي ى ) امتداد الجهة الشمالية الغربي ل

  ) الخنيث30القديمة جزء من مقاطعة (الجنوب للمنطقة 

)X) داثي ن) 621095.4514,3475572.4877) وبأح ة ال رك مالية الغربي ة الش جه

  ) الخنيث30للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

)Y) داد) 620684.0922,3475753.9721) وبأحداثي ة  امت ة الشمالية الغربي ى الالجه

  بريجة) ال28ة (للمنطقة القديمة جزء من مقاطعجهة الجنوب 

)Z) ة ا620725.2106,3475758.9188) وبأحداثي ة الشمالية الغربي داد الجه ى ) امت ل

  ) البريجة28جهة الجنوب للمنطقة القديمة جزء من مقاطعة (

  

   

  المهندسة

  نازنين محمد وسو

  وزيرة االعمار واالسكان

  ديات العامةلوالب
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