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 ٢٠٢٢ة ـ) لسن٣٢م (ـن رقـد أموال اإلرهابييـة تجميـن لجنـادر عـرار صـق. 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –قائع العراقية الو

  قرارات

  قرار لجنة تجميد اموال االرهابيين

  ٢٠٢٢لسنة  )٣٢(رقم 
  

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

نة  ١٥١٨( اب       )٢٠٠٣لس ل اإلره وال وتموي ل األم ة غس انون مكافح ام ق               ، وأحك

نة  ٣٩( د أ ،)٢٠١٥لس ام تجمي ابيين (ونظ وال اإلره نة  ٥م الحيات ٢٠١٦لس ًا للص )، ووفق

  المخولة إلى اللجنة. 

من لجنة  ي جاءحذف اسم على القائمة الموحدة الذإعمام قررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين 

  :بحسب اآلتي الدولية بشأن العراق العقوبات
  

م (ساهر   أوًال:  ق)  بحذف اس د توفي دين محم ان ال ي، ره ه  الجنسية،   عراق ي ل رقم المرجع وال

)IQi.077(        ن س األم رار مجل ب ق ة بموج ات المفروض ة العقوب ن قائم                      م

  )، وفقًا ألحكام الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة.٢٠٠٣لسنة  ١٤٨٣(
  

ًا:  ع            ثاني مية والموق دة الرس ي الجري ر ف داره، وُينش أريخ إص ن ت دًءا م رار ب ذا الق ذ ه ينف

  اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
  

  

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

٨/٩/٢٠٢٢  
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 )٢( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –قائع العراقية الو

  قرارات
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 )٣( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –قائع العراقية الو

  قرارات
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 )٤( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

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

  أصدرنا النظام الداخلي االتي : 
  

  ٢٠٢٢) لسنة  ١رقم (

  النظام الداخلي لشركة ابن رشد العامة
  

  الفصل االول

  أهداف الشركة ومهامها
  

ادة  ادية  :أوًال -١-الم دة اقتص ة وح د العام ن رش ركة اب د ش ة  تع ة للدول ا ومملوك ة ذاتي ممول

ى     ل عل الي واإلداري وتعم بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل الم

مركزها الرئيس في محافظة  وفق أسس اقتصادية وترتبط بأمانة بغداد ويكون

  ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه . ،بغداد

ن (  :ثانيًا ار    ) خمسة و ٥٥٠٠٠٠٠٠يتكون رأس مال الشركة م ون دين خمسين ملي

  عراقي. 
  

ي تساهم      -٢-المادة  ي النشاطات الت تهدف الشركة الى المساهمة في دعم االقتصاد الوطني ف

دمات      ديم الخ ة وتق رارات التخطيطي ة والق ط التنمي ق خط اء وف وير والبن ي التط ف

د  المة والتوكي هادات الس دار ش ة واص ات المختلف ال الفحوص ي مج ية ف الهندس

ي   النوعي للمش اريع والمنظومات وتقديم خدمات االتمتة والتحول الرقمي الشامل ف

  المجاالت كافة.
  

  تمارس الشركة المهام والنشاطات االتية : -٣-المادة 

  إجراء الفحوصات الهندسية والمختبرية المختلفة للنشاطات الهندسية كافة. :أوًال

  إجراء التفتيش الهندسي والسالمة المهنية . :ثانيًا

  إجراءات السيطرة النوعية . :ًاثالث

ة   :رابعًا تصميم وتنفيذ وتجهيز االعمال المدنية والكهربائية والكيمياوية والميكانيكي

  واالشراف عليها وتقديم االستشارات الهندسية في جميع هذه االعمال.

  تصميم وتنفيذ وتجهيز جميع أنواع المنظومات التخصصية . :خامسًا
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 )٥( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

ًا ا :سادس ود مش راء عق تثمرين  إج ة والمس ة واالجنبي ركات العراقي ع الش ركة م

ود    ى عق العراقيين واالجانب في المجاالت ذات الصلة بنشاط الشركة اضافة ال

  المشاركة للمشاريع الخاصة باألتمتة والتحول الرقمّي الشامل . 

ابعًا ة   :س المة واعتمادي ة والس املة والبيئ ودة الش ة للج ة العالمي اة االنظم مراع

  ات.المختبر

ًا ات    :ثامن ة واآللي ل المختلف ائل النق تئجار وس ار واس ك وايج راء وتمل تيراد وش اس

ى    ؤدي ال واالدوات والعدد التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما ي

تحسين وزيادة االنتاج وشراء المواد األولية واألدوات االحتياطية وغيرها من 

  المواد األخرى وفقا للقانون .

دوائر          :تاسعًا ي ال ة وتسجيلها بأسم الشركة ف ر المنقول ة وغي تملك االموال المنقول

رام          امالت واب راء المع ي شأنها واج ة ف راء التصرفات القانوني المختصة واج

ة   آت المختلف ازن والمنش ة والمخ ييد األبني ة وتش ا الزم ي تراه ود الت العق

  للوصول الى تحقيق اغراضها وفقًا للقانون . 

ء المناقصات والمزايدات وفق القوانين والتعليمات النافذة والدخول في اجرا :عاشرًا

ة        ة والعربي ة العراقي مختلف التعهدات مع سائر القطاعات االقتصادية والمالي

امالت        ع المع ود وممارسة جمي ف العق رام مختل واالجنبية وقبول الوكاالت واب

ا ا   ر وله ن تجري التصرفات   سواء بمفردها او لحسابها او باالشتراك مع الغي

  التي تراها الزمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترَتئيها.

ر ادي عش ركة   :ح اط الش دم نش ي تخ ة الت ل االنتاجي ك المعام راء وتمل تيراد وش اس

اج         ن االنت ائض م ع الف ك وبي ي ذل ر ف ع الغي اركة م ادي او المش االقتص

  للمستهلكين وفق اسس اقتصادية.

ي الشركات المساهمة       استثمار الفوائ :ثاني عشر ض النقدية من خالل المساهمة ف

راق        ل الع دافها داخ ة باه ال ذات عالق ذ اعم ي تنفي ا ف اركة معه او المش

  واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق .

وك        :ثالث عشر دى البن وفير ل ة وحسابات الت ع الثابت فتح الحسابات الجارية والودائ

ارف الع ات    والمص وابط والتعليم ق الض ة وف ة الوطني ة بالعمل ة واالجنبي راقي
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 )٦( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

ندات         ول الشيكات والسفتجات والس ذلك وإصدار وقب ي تسمح ب وانين الت والق

ألمر وسندات القبض وسندات االقتراض وبوليصات التأمين وفتح االعتمادات 

د       ا وان تنشئ او تسحب او تعي ا والغائه المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقه

ا    او داول بم تتصرف باية صورة كانت باألوراق التجارية والسندات القابلة للت

ى   ول عل ا والحص ا وحفظه حن وتظهيره ندات الش االت وس ا الكمبي فيه

راض ورهن        ا حق االقت ه وله التسهيالت المصرفية المختلفة بضمان او بدون

ا لها موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانًا لتلك القروض والتسهيالت كم

ديون الشركة          ا ضمانًا ل ة وارتهانه ر المنقول ة وغي وال المنقول حق قبول االم

  وحقوقها تجاه الغير من المدينين والمتعاملين معها .

ر ع عش راع    :راب راءات االخت واع ب ع ان ع جمي ول وبي تعمال وقب راء واس ك وش تمل

رة الف    از والخب وق االمتي ة ذات  والعالمات التجارية والنماذج الصناعية وحق ني

ا    تعمالها وايجاره ا واألذن باس رف به ركة والتص اط الش ة بنش العالق

  ئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .واست

ر  راق      :خامس عش ي الع دى المصارف ف ة ل ع ثابت ة بودائ وائض النقدي استثمار الف

اوز ( دة التتج ي   ١٨٠لم اص ف اب خ تح حس ى ان يف د عل ة للتجدي ًا قابل ) يوم

ض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع إلظهارها السجالت المختصة لغر

  في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة االداء في نشاطها.

  تهيئة المالكات وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها . :سادس عشر

ل    :سابع عشر ا داخ اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيه

  ه لغرض تطوير مهامها وتحقيق اهدافها . العراق  وخارج

ق        :ثامن عشر ا يتف ك االغراض بم القيام بأي اعمال تتفق مع أنشطتها او يسهل تل

  مع القوانين واالنظمة النافذة.
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  الفصل الثاني

  مجلس االدارة
  

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

  رئيسًا    .مدير عام الشركة أ ــ 

) أربعة أعضاء يختارهم أمين بغداد من ٤(ــ  ب

بين رؤساء التشكيالت في الشركة ومن 

ذوي الخبرة واالختصاص في االمور 

  .  المتعلقة بنشاطها

  

  

  

  أعضاء 

  عضوين  ) اثنين ينتخبان من منتسبي الشركة. ٢(جـ ــ 

) اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص ٢( د ــ 

اد من خارج الشركة يختارهما أمين بغد

  . بمصادقة هيئة الرأي

  

  

  عضوين
  

ًا س( :ثاني دهم ويس  ٣للمجل بون أح ب المنتس اط ينتخ اء احتي ة اعض ين ) ثالث مي أم

  .بغداد العضوين االخرين

ين    :ثالثًا ن ب ل    ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائباً  للرئيس م اعضائه يحل مح

  .الرئيس عند غيابه

ًا دة دورة المج :رابع س (م اريخ أول      ٣ل ن ت دأ م د تب ة للتجدي نوات قابل الث س ) ث

  اجتماع له.

  يسمي رئيس المجلس أحد منتسبي الشركة مقررًا للمجلس يتولى مايأتي :  :خامسًا

  . عات مجلس االدارة وتنظيم محاضرهااعداد جداول اجتما .أ

  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس .ب

  . لعمل المجلس ات والسجالت الالزمةتنظيم االستمار ـ.ج
  

ادة   ركة    -٥-الم بي الش اط من منتس س والعضو االحتي ح لعضوية المجل ي من يرش                يشترط ف

  أن يكون:

  موظفًا على المالك الدائم . :أوًال

  عراقي الجنسية .  :ثانيًا
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   انظمة داخلية

  حاصال على شهادة جامعية أولية في األقل في مجال االختصاص. :ثالثًا

ل عن (      ٥تقل عن ( لديه خدمة ال :رابعًا دة التق الث  ٣) خمس سنوات بضمنها م ) ث

  سنوات في الشركة .

ًا ى      :خامس ابقتين عل رتين الس نتين االخي الل الس باطية خ ة انض ب بعقوب ر معاق غي

  الترشيح .

  حسن السيرة والسلوك .  :سادسًا

  . غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف غير محكوم عليه بجناية :سابعًا
  

  شكل بقرار من المجلس مايأتي :      ت -٦-المادة 

وافر         :أوًال دقيق ت ولى ت س االدارة ، تت وية مجل يح لعض ات الترش ول طلب ة قب لجن

د       ون اح ى ان يك الضوابط المطلوبة للقبول واالعالن عن اسماء المرشحين عل

  اعضائها من الموظفين القانونيين .

ى ان   ، تتولى االشرافلجنة االشراف على االنتخابات :ثانيًا على عملية االنتخاب عل

  يكون احد اعضائها من الموظفين القانونيين .

ادة   ركة      -٧-الم س ادارة الش ي مجل بين ف ي المنتس اب ممثل راءات انتخ ون اج                          تك

  وفقا لما يأتي :

ل عن (   :أوًال ن     ١٥يعلن عن فتح باب الترشيح قبل مدة التق اً  م ) خمسة عشر يوم

ر      المو ي مق ات ف ة االعالن ي لوح الن ف ق االع ن طري اب ع دد لالنتخ د المح ع

  .الشركة وفروعها 

ر الشركة        :ثانيًا ي مق ات الترشيح ف ول طلب تقدم طلبات الترشيح الى رئيس لجنة قب

  واعالن اسماء المرشحين .

اً  ل (     :ثالث اب الترشيح قب ق ب د المحدد إلعالن اسماء        ٥يغل ام من الموع ) خمسة اي

  ) خمسة ايام من موعد االنتخاب .٥وتعلن اسماء المرشحين قبل ( المرشحين

دى        :رابعًا راض ل للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين حق االعت

اريخ اعالن االسماء     ٤٨مدير عام الشركة خالل ( ن ت ) ثمان واربعين ساعة م

تاريخ  ) اربع وعشرين ساعة من٢٤وعلى المدير العام البت في الطلب خالل (

  تسجيله .
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   انظمة داخلية

ى          :خامسًا ة االشراف عل ع لجن ة بتواقي ة وموقع ة مختوم يتم االقتراع بموجب ورق

يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على المالك الدائم االشتراك  االنتخابات وال

  في عملية االقتراع. 

ة          :سادسًا يس اللجن ن رئ دوام الرسمي ، ويعل ات ال تكون عملية االنتخاب خالل اوق

دأ عملي      الم ام الحاضرين وتب راع ام ة االقت ة شرفة على االنتخابات انتهاء عملي

  ، ولها ان تستعين بمن تراه من الحاضرين .فرز االصوات من اللجنة المشرفة

ابعًا ائزين بالعض    :س ماء الف رفة اس ة المش ن اللجن رز   تعل ن ف اء م ال االنته وية ح

  عضواً  احتياطاً .ويعد المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثًا)  ،االصوات

ن    ٢٤تقدم االعتراضات على نتائج االنتخاب خالل ( :ثامنًا ) اربع وعشرين ساعة م

ت في      ولى الب ذي يت ام ال دير الع ى الم ا ال اريخ اعالنه الل  ( ت ا خ ان ٤٨ه ) ثم

  .واربعين ساعة
  

  يجتمع مجلس االدارة مرة واحدة في االقل كل شهر بدعوة من رئيسه . :أوًال -٨-المادة 

ب            :نيًاثا ى طل اًء عل دعوة من رئيسه او بن س ب تثنائي للمجل اع اس د اجتم يجوز عق

  تحريري مسبب يقدم من عضوين في االقل من اعضائه .

س (        :ثالثًا اع المجل م يحضر اجتم د العضو مستقيًال إذا ل ة    ) ٤يع رات متتالي ع م ارب

  . دون عذر مشروع

د       :رابعًا ة ع س بحضور اغلبي اد المجل يس    يكتمل نصاب انعق د اعضائه بضمنهم رئ

اوت   رين واذا تس اء الحاض دد االعض ة ع رارات بأغلبي ذ الق س  وتتخ المجل

  االصوات يرجح الجانب الذي صّوت معه الرئيس .

ًا و   :خامس س العض يس المجل دعو رئ س االدارة ي ي مجل وية ف غرت العض اذا ش

ا     ه الكم ن دو   االحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر في ة م دة المتبقي رة ل الم

  .المجلس
  

  يمارس المجلس المهام اآلتية :  :أوًال -٩-المادة 

  اقتراح ما يلي ويخضع لمصادقة امين بغداد : .أ

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

  ) الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .٢(
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  ) التوسعات في تشكيالت الشركة .٣(

  حوافز االنتاج وتعد من ضمن كلف االنتاج . ) نظم٤(

ة        .ب ة والمالي ة واالداري ط االنتاجي ة والخط ات العام ع السياس م ووض رس

ى         دافها واإلشراف عل ق اه ة لسير نشاطها وتحقي والتنظيمية والفنية الالزم

  تنفيذها .

رة (     ـ.ج ي الفق ا ف ن  ٢وضع نسب وضوابط توزيع االرباح المنصوص عليه ) م

ادة (  البند (راب ن الم م (     ١١عًا) م ة رق انون الشركات العام نة  ٢٢) من ق ) لس

  وبمصادقة امين بغداد . ١٩٩٧

نهم     .د ة وتعيي وى العامل المصادقة على مالك الشركة وتوفير احتياجاتها من الق

  وترفيعهم وتطبيق قوانين الخدمة واالنضباط والتقاعد في شأنهم .

وير      ـ.ه اه تط ا بأتج ات واقراره ع الدراس تخدام    وض ركة واس ي الش ل ف العم

  االساليب والوسائل الحديثة لرفع كفاءة وتطوير مهارات وقدرات الموظفين .

ي    .و ات الت ذليل العقب أنها وت ي ش ات ف ديم التوجيه ركة وتق طة الش ة انش متابع

  تواجهها ووضع الحلول والمعالجات للمعوقات التي تعترضها .

ة  اعداد االجابات ومعالجة المالحظات ال .ز واردة في تقارير ديوان الرقابة المالي

  االتحادي حول الحسابات الختامية السنوية .

ال الشركة وتسعير      .ح ا اعم إستثمار وانتاج وبيع المواد االنشائية التي تتطلبه

  المنتجات وبيع الفائض الى القطاعات االخرى وفق الصالحيات . 

لجة المالحظات والمعوقات التي متابعة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعا .ط

  تواجه العمل .

  تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .  .ي

د          .ك ا التزي ت قيمته ة اذا كان ة التالف ى شطب الموجودات المخزني المصادقة عل

ى ( ار  ١٠٠٠٠٠٠عل ون دين ة ان     ،) ملي ة مختص ة فني رر لجن ى ان تق عل

راء ظرو   املين     التلف كان ج ل خارجة عن ارادة الع واستحصال   ،ف وعوام

  موافقة أمين بغداد فيما زاد على ذلك . 
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   انظمة داخلية

إيفاد منتسبي الشركة داخل العراق وخارجه الغراض اعمال مشاريع الشركة  .ل

  وفقا للقانون .

ات     .م راقيين وبحسب متطلب االستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين الع

  استحصال الموافقات الالزمة .العمل واالجانب بعد 

ق    .ن ركة وف اريع الش ي مش ال ف از االعم انويين إلنج اولين الث ع المق د م التعاق

  متطلباتها وبحسب الصالحيات . 

لحة    .س ات مص ى متطلب اًء عل ركة بن ال الش يض رأس م ادة أو تخف راح زي اقت

  العمل .

س الز        .ع ا المجل ي يراه ود الت ة والعق رفات القانوني راء التص يير  اج ة لتس م

  نشاطات الشركة في ظل احكام القوانين النافذة .  

الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة    .ف

  او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات عالقة بأهداف الشركة وفقا للقانون .

ا   .ص ذ اعم ة  الموافقة على المشاركة مع الشركات االجنبية في تنفي ل ذات عالق

  بأهداف الشركة وفقا للقانون .

ة     .ق الحصول على اموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العام

  الوطنية عن طريق االقتراض .

ات      .ر راع والعالم راءات االخت ع ب تملك او شراء واستحصال وتمويل وبيع جمي

  التجارية بما يضمن تحقيق اهداف الشركة .

وال  .ش ك االم م  تمل جيلها بأس ا وتس ى اختالفه ة عل ر المنقول ة وغي المنقول

ا         تئجارها وفق ا او اس ا او ايجاره ة وبيعه دوائر المختص ي ال ركة ف الش

  للقانون .

ة    .ت اقتراح إستحداث او دمج او الغاء تشكيالت الشركة وفقا لمقتضيات الحاج

  الفعلية لذلك .

ة          .ث ة الوطني ة وبالعمل ال المختلف ى سياسات تسعير إجور االعم المصادقة عل

  واالجنبية . 
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   انظمة داخلية

ًا        .خ دافها وفق ق اه هل تحقي ركة او يس اط الش ع نش ق م ل يتف أي عم ام ب القي

  للقانون .

  للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة . :ثانيًا
  

  

  الفصل الثالث

  الهيكل اإلداري للشركة
  

ادة  ي    :أوًال -١٠-الم ل ف ي االق ة ف ة اولي هادة جامعي ى ش ل عل ام حاص دير ع ركة م دير الش ي

انون      ا للق ين وفق رئيس    ،الهندسة من ذوي الخبرة واالختصاص يع و ال وه

ا ، وتسيير نشاطها          ة إلدارته ال الالزم ع االعم وم بجمي االعلى للشركة ويق

مه وتن  ر بأس رارات واالوام در الق ا وتص ن اعماله ؤول ع و المس ذ وه ف

ات        اكم والجه ام المح ه ام ن يخول ركة او م ل الش ذي يمث و ال رافه وه بأش

ديري          ن م ى اي م ه او ال ى معاون ه ال ض مهام ل بع ه تخوي رى  ول االخ

  التشكيالت او اي من موظفيها.

ًا هادة       :ثاني ى ش ل عل ام حاص دير ع اون م وان مع ف بعن ام موظ دير الع اون الم يع

  واالختصاص ويعين وفقا للقانون. جامعية أولية في االقل ومن ذوي الخبرة
  

  تتكون الشركة من التشكيالت اآلتية :  -١١-المادة 

  قسم المختبرات المركزية . :وًالأ

  قسم الفحص الهندسي . :ثانيًا

  قسم السيطرة النوعية . :ثالثًا

  قسم السالمة والتفتيش الهندسي . :رابعًا

  قسم المنظومات التخصصية . :خامسًا

  دارة الجودة والمواصفات .قسم  ا :سادسًا

  قسم الشؤون االدارية . :سابعًا

  قسم الشؤون المالية . :ثامنًا

  قسم الشؤون القانونية . :تاسعًا

  قسم التخطيط والمتابعة . :عاشرًا

  شعبة الرقابة الداخلية . :حادي عشر
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  شعبة العالقات واالعالم . :ثاني عشر

  شعبة نظم المعلومات . :ثالث عشر

  سكرتارية المدير العام . :رابع عشر
  

  يتولى قسم المختبرات المركزية المهام االتية :  :أوًال -١٢-المادة 

نعة    .أ ائية والمص ة االنش واد االولي ة للم ات الفيزياوي ع الفحوص راء جمي اج

ي تصنيع       ة ف واد الداخل اء والم واد معالجات البن اء االخرى وم واد البن وم

  الخرسانة .

  طات الخرسانية .اجراء وتصميم الخل .ب

  اجراء الفحوصات الالأتالفية للخرسانة وفحص اللباب الخرساني . ـ.ج

  اعداد وتصميم معادالت مزج الخرسانة االسفلتية . .د

  اجراء الفحوصات المتعلقة باالسفلت . ـ.ه

ات       .و ي االمالئي ة ف ة الداخل واد االولي ة للم ات الفيزيائي راء الفحوص اج

  . المختلفة ومواد المرشحات

  اجراء التحريات الجيولوجية . .ز

ر     .ح واد االنشائية وغي اجراء الفحوصات الكيميائية والبايولوجية لجميع الم

  االنشائية.

ة       .ط راء الفحوصات الروتيني ة الج رات الحقلي ادارة وتشغيل ومتابعة المختب

  المختلفة.

  ادارة ومتابعة المختبرات الفرعية في بغداد والمحافظات . .ي

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  فحوصات الكونكريت . .أ

  فحوصات االسفلت . .ب

  فحوصات التربة . ـ.ج

  فحوصات الكيمياء االنشائية . .د

  فحوصات الكيمياء التحليلية . ـ.ه

  فرع الشركة في المحافظة . .و
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  يتولى قسم الفحص الهندسي المهام االتية : :أوًال -١٣-المادة 

زة        .أ والت واالجه دات والمح ات والمول ة بالمحرك ات الخاص راء الفحوص اج

  متفرقة . ات الكهربائية واي فحوصات اخرىسيالكهربائية والقابلوات والتأس

ة     .ب ه كاف ام بانواع ال اللح ف الوسائل وفحص     اجراء فحوصات اعم وبمختل

  المراجل والخزانات واوعية الضغط والهياكل الحديدية .

  الفحوصات الهندسية للمعادن واللدائن . اجراء ـ.ج

اغطات    .د خات والض اعد والمض رية والمص ات الجس ص الرافع راء فح اج

  والمحركات .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الفحوصات الكهربائية وااللكترونية . .أ

  فحوصات اللحام والمشغوالت . .ب

  فحوصات المعادن واللدائن . ـ.ج

  فحوصات المكائن الدوارة . .د
  

  يتولى قسم السيطرة النوعية المهام االتية : :أوًال -١٤-المادة 

اريع      .أ ع المش ذ جمي ى تنفي ة عل يطرة الموقعي ة والس راف والمتابع االش

ية   فات القياس ميمية والمواص ات التص ا للمخطط ناعية وفق ائية والص االنش

  المطلوبة .

  والجهات االخرى . معايرة اجهزة ومعدات الشركة .ب

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : :ثانيًا

  السيطرة النوعية للمشاريع االنشائية والصناعية . .أ

  معايرة االجهزة والمعدات . .ب
  

  يتولى قسم السالمة والتفتيش الهندسي المهام االتية : :أوًال -١٥-المادة 

ات وال .أ ة التعليم ق كاف ة تطبي ات  متابع ة بتعليم راءات الخاص وابط واالج ض

ارير        ع التق رى ورف داد والجهات االخ ة بغ ر امان ي دوائ ة ف السالمة المهني

  الدورية في شأنها .
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   انظمة داخلية

متابعة ضوابط المحافظة على سالمة البيئة واقتراح الحلول المناسبة في  .ب

  شأنها .

ا وحسب  تطبيق نظام الصيانة الدورية للمعدات والمكائن ضمانا لسالمته  ـ.ج

ع الشركة    المواصفات الفنية الخاصة بكل ماكنة ومعدة ووفق عقود تبرم م

  والجهات المستفيدة .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية :  :ثانيًا

  السالمة الصناعية . .أ

  االصحاح البيئي. .ب

  التفتيش الهندسي. ـ.ج
  

  هام االتية :يتولى قسم المنظومات التخصصية الم :أوًال -١٦-المادة 

ا     .أ ائي بانواعه اء التلق تصميم وتنفيذ وتجهيز واعادة تأهيل منظومات االطف

رات     كافة المائية والغازية والكيمياوية ومنظومة الفحوصات االرضية وبك

واعق    ات الص ة ومانع ة والرطب ة الجاف ا كاف ة بانواعه ق الجداري الحري

  الثابتة والتنقيط  . بمختلف ارتفاعاتها وانواعها ومنظومات الري بالرش

اميرات     .ب ر وك ذار المبك تصميم وتنفيذ وتجهيز واعادة تأهيل منظومات االن

المراقبة السلكية والالسلكية ومنظومات االتصال الداخلي واالذاعة الداخلية 

  ومنظومات الكهروضوئية وفق المواصفات القياسية المعتمدة .

دار    .ج ري واص ات ال ى منظوم ات عل راء الفحوص ص   اج هادات الفح ش

  والقبول وفق المواصفات القياسية المعتمدة .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : :ثانيًا

  المنظومات الميكانيكية . .أ

  المنظومات الكهربائية . .ب
  

  يتولى قسم ادارة الجودة والمواصفات المهام االتية : -١٧-المادة 

ي :أوًال فات القياس ة المواص ع تهيئ رى لجمي ادر االخ ة والمص ة والعالمي ة العراقي

  المنتجات المطلوب فحصها في االقسام الفنية للشركة .
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   انظمة داخلية

ة        :ثانيًا الفحص لالقسام الفني تدقيق شهادات الفحص واعداد االستمارات الخاصة ب

  في الشركة.

ة عدم وجود          :ثالثًا ي حال تج ف ة للمن ات الفني اعتماد مواصفة معملية تشمل المتطلب

  صفة قياسية عراقية او عالمية معتمدة .موا

ًا دقيقها      :رابع ات ت رامج متطلب ة وب ق انظم ودة وتحقي ة ادارة الج ق انظم            تطبي

ل   ة مث ية الدولي فات القياس ب المواص المة   )ISO-9001( بموج ام الس                         ونظ

)ISO 18001(  ة ام البيئ ة اISO14001(ونظ ام اعتمادي رات ) ونظ لمختب

)ISO/IEC-17025 . وغيرها (  
  

  يتولى قسم الشؤون االدارية المهام االتية : :أوًال -١٨-المادة 

ات     .أ ة والتعليم ة واالنظم اعداد المالكات واالشراف على تنفيذ قوانين الخدم

  المتعلقة بها.

  اجراء معامالت التوظيف واالحالة على التقاعد وفقا للقانون . .ب

  ون الموظفين .متابعة شؤ ـ.ج

ات      .د اعداد واصدار االوامر االدارية الخاصة بالمنتسبين واالجازات والغياب

  واحتساب االرصدة من االجازات المتراكمة .

ات          ـ.ه  ق االختصاص ة وف وى العامل ن الق ركة م ات الش وفير احتياج ت

  المطلوبة .

يانة وادام   .و دات وص ات والمع ة لاللي يانة واالدام ام الص ام بمه ة القي ة ابني

  الشركة.

  تسلم المواد المعادة والمستهلكة من تشكيالت الشركة . .ز

  تأشير ومتابعة حركة المواد المشتراة وفعاليات المخازن . .ح

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الخدمات االدارية والصيانة . .أ

  الموارد البشرية . .ب

  المخازن . ـ.ج
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 )١٧( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

  

  يتولى قسم الشؤون المالية المهام االتية : :أوًال -١٩-المادة 

بي   .أ ام المحاس ق النظ ة وتطبي جالت الختامي ظ الس ة وحف ويات المالي التس

  الموحد .

  دفع الرواتب . .ب

  اعداد الموازنات التخطيطية والعمومية وجداول الكلف لفعاليات الشركة . ـ.ج

رارات    اعطاء المؤشرات الالزمة الدارة الشركة بحسب ا .د اذ الق اليف التخ لتك

  الالزمة في شأنها.

  اعداد السجالت الحسابية . ـ.ه

ة   .و  اجراء القيود المحاسبية للمستندات المتعلقة بالصادرة والواردة المخزني

وفتح بطاقات السيطرة على الخزين وتثبيت الوارد والصادر ومطابقتها مع 

  بطاقات شعبة المخازن .

ع     مسك السجالت الخاصة با .ز ا م ة حركته لموجودات الثابتة للشركة ومطابق

  نتائج الجرد .

  تسلم المبالغ النقدية والصكوك المتعلقة بعمل الشركة  . .ح

  تنفيذ خطة مشتريات الشركة بموجب التعليمات النافذة . .ط

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعب االتية : :ثانيًا

  الحسابات . .أ

  السيطرة المخزنية . .ب

  لموجودات الثابتة .ا ـ.ج

  التجارية . .د
  

  يتولى قسم الشؤون القانونية المهام االتية : :أوًال -٢٠-المادة 

  تمثيل الشركة امام الجهات القضائية  . .أ

اطاتها      .ب ركة ونش ال الش ة بأعم ة الخاص واحي القانوني ة الن دقيق ودراس ت

  وتقديم المشورة القانونية .

  دقيقها  .اعداد العقود وتنظيمها وت ـ.ج

  متابعة شؤون العقارات واالمالك . .د
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 )١٨( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

ة            ـ.ه ا ومتابع ة فيه ات قانوني ب اشتراك مالك ي تتطل ي اللجان الت االشتراك ف

  اجراءات حجز االموال والقائمة السوداء والشركات الناكلة .

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : :ثانيًا

  الحقوق واالستشارات . .أ

  د .العقو .ب
  

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

ة    .أ ة التخطيطي داد الموازن ي اع اركة ف الي والمش ي والم ط الفن داد المخط اع

  السنوية واعداد تقارير المتابعة واالداء .

  اقتراح وتوجيه النشاطات االستثمارية والفنية . .ب

وث  ـ.ج ة والبح ات الفني ع الدراس ة    وض اكل الفني ل المش ي ح اعد ف ي تس الت

  والصناعية.

  وضع وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب وتطوير القوى العاملة . .د

  اعداد خطة مشتريات الشركة .  ـ.ه

ع    .و يق م ركة وبالتنس دمات الش ة بخ روض المتعلق داد الع ي اع اهمة ف المس

  اقسام الشركة ووفقا للقانون. 

راح     اعداد تقرير فصلي عن نشاط الش   .ز ا واقت ي تواجهه ات الت ركة والمعوق

  الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع اقسام الشركة االخرى .   

  يمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين االتيتين : :ثانيًا

  التخطيط والدراسات . .أ

  المتابعة . .ب
  

  تتولى شعبة الرقابة الداخلية المهام االتية : -٢٢-المادة 

د        اعمال اال :أوًال بض والصرف والقي دقيق مستندات الق ي ت ة ف نشطة الرقابية المالي

  والعقود واالبالغ عن المخالفات والتجاوزات .

ة )   :ثانيًا ال    ،اعداد التقارير ذات الطبيعة الرقابية واالدارية ( المخزني ة اعم ومتابع

  لجان الجرد واالجراءات المتخذة في شأنها  .
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 )١٩( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

  ية مع المصاريف والمطابقة اليومية مع الصندوق .تدقيق المطابقات الشهر :ثالثًا

تقديم تقارير شهرية للمدير العام عن المدة السابقة  وعن االجراءات الالزمة  :رابعًا

ارير  التي تتخذها ادارة الشركة لتصفية المخالفات ان وجدت وعرض هذه  التق

هريًا س االدارة ش ى مجل ة االس  ،عل هرية الدوري ارير الش ن التق د م ية وتع اس

  المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها.

  القيام بالجرودات المفاجئة للمخازن وصندوق الشركة . :خامسًا
  

  تتولى شعبة العالقات واالعالم المهام االتية : -٢٣-المادة 

ات   :أوًال ركة بالجه ة الش ة عالق ة ومتابع ة والخارجي ة الداخلي ات العام يم العالق تنظ

  الخارجية.

  التعريف بنشاطات الشركة وفعالياتها . :ثانيًا

ل         :ثالثًا اب العم ين الموظفين وارب وعي ب ة ونشر ال التنسيق مع وسائل االعالم كاف

  مية الشركة وأنشطتها المختلفة . والزبائن للتعريف بأه

ًا ركة     :رابع ام الش ع اقس يق م ركة بالتنس ة بالش ات الخاص دار المطبوع داد واص اع

  االخرى .
  

  تتولى شعبة نظم المعلومات المهام االتية : -٢٤-المادة 

  نصب وصيانة شبكة المعلومات في اقسام وفروع الشركة كافة . :أوًال

  تصميم الموقع االلكتروني للشركة ونشر المعلومات التعريفية . :ثانيًا

  تزويد الشركة بمواقع الجهات العلمية والفنية التي لها عالقة بعمل الشركة . :ثالثًا

  متابعة اجراءات الضبط الداخلي لبيئة تقنية المعلومات . :رابعًا

  القيام بخدمات األتمتة والتحول الرقمي الشامل . :خامسًا
  

  تتولى سكرتارية المدير العام المهام االتية : -٢٥-المادة 

  االمور االدارية المتعلقة بمكتب المدير العام . :أوًال

  عبارة ( سري وشخصي ) .تسلم واصدار الكتب التي تحمل  :ثانيًا

  متابعة تنفيذ توجيهات المدير العام . :ثالثًا

ة للشركة    :رابعًا اصدار شهادات الفحص وارشفتها ونشرها على المواقع االلكتروني

  وامانة بغداد.
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 )٢٠( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –العراقية الوقائع 

   انظمة داخلية

داخلي موظف     :أوًال ــ٢٦ــالمادة  ام ال يدير كل قسم من األقسام المنصوص عليها في هذا النظ

ل ومن ذوي         في الدرجة (الثالث   ي االق ة ف ة أولي ى شهادة جامعي ة) حاصل عل

  الخبرة  واالختصاص .

ًا داخلي            :ثاني ام ال ذا النظ ي ه ا ف وص عليه عب المنص ن الش عبة م ل ش رأس ك ي

هادة      ى ش ل عل ة حاص ة الخامس ي الدرج ف ف ام موظ دير الع كرتارية الم وس

  الدبلوم في االقل ومن ذوي الخبرة  واالختصاص .
  

  خضع حسابات الشركة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية االتحادي .ت ــ٢٧ــ المادة
  

  ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  ــ ٢٨ــالمادة 

  
  

  عمار موسى كاظم

  أمين بغداد
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 )٢١( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

ى     تنادا ال ام  اس ادة (   احك ن الم د (اوال) م ن البن رة (أ) م رور  ٤٧الفق انون الم ن ق                        ) م

  ٢٠١٩) لسنة ٨رقم (

  اصدرنا التعليمات االتية :ـ
  

  ٢٠٢٢) لسنة ١رقم (

  تعليمات

  تسجيل العجالت المدرعة والمصفحة ونقل ملكيتها
  

ة او    ـ لوزير الداخلية الموافــ١المادة ـــ ة مدرع ة عجل ل ملكي مصفحة او   قة على تسجيل او نق

  وفقًا لما يأتي :ـنف عجلة اعتيادية الى عجلة مدرعة او مصفحة صتبديل 

  المدير العام ومن بدرجته فما فوق . :أوًال

  الضباط برتبة لواء فما فوق . ثانيًا:

راق ،    الهيئات الدبلوماسية او القنصلية أو المنظمات الدولية العا ثالثًا: ي الع ة ف مل

  بعد التنسيق مع وزارة الخارجية .

رقم الشركات األمنية الخاصة قانون المجازة وفق منية الخاصة لشركات األا :ًارابع

نة ٥٢( وطني     ٢٠١٧) لس ن ال از االم ن جه ل م ى رأي ك وف عل د الوق بع

  ووكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية .العراقي 

ى ر  ا: خامسًا وف عل ة االستخبارات   ألشخص الطبيعي او المعنوي بعد الوق ي وكال

  . والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية
  

ا   الطلبات الخاصة بتسجيل العجالت المدرعة والمصفحة     تقدم: وًالأـــ ٢ــالمادة ـ ل ملكيته ونق

دير          ى م فحة ال ة او مص ة مدرع ى عجل ة ال ة اعتيادي نف عجل ديل ص وتب

  ر العام .المرو

ًا ام   : ثاني رور الع دير الم ولى م ة  يت ات االمني ة الجه دين  مخاطب ق بالبن ا يتعل فيم

ن ًا) م ًا) و(خامس ادة ( (رابع ذ١الم ن ه ات) م ات  ه التعليم لم االجاب وتس

  ورفعها الى الوزير .

ة           :ثالثًا ارك لغرض ترسيم العجل ة للكم ة العام ة الهيئ رور العام ة الم تفاتح مديري

  ن في حالة تدريعها او تصفيحها محليًا.وفقًا للقانو
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 )٢٢( ٢٦/٩/٢٠٢٢                      ٤٦٩١العدد  –الوقائع العراقية 

  تعليمات

  

رة     فييشترط   ـــ٣ــالمادة ـ د تسجيلها الول م ان العجلة المدرعة او المصفحة المستوردة عن

ا       ) خمس سنوات ٥(ال تكون قد مضت  وافر فيه ى سنة صنعها ويشترط ان تت عل

  .شروط المتانة واالمان 
  

  يرية المرور العامة ما يأتي :ـتتولى مدــ ـ٤المادة ـــ

  . فتح سجل خاص بالعجالت المدرعة والمصفحة: وًالأ

ى (    : ثانيًا د عل دة التزي ين  ٣٠تسجيل العجالت المدرعة او المصفحة خالل م ) ثالث

راق       ة الع ا جمهوري اريخ دخوله ن ت ًا م ا     يوم وزير ، ام ة ال د موافق بع

راق       دريعها وتصفيحها داخل الع تم ت ي ي تم تسجيلها خالل     العجالت الت في

  .) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الوزير ٩٠مدة ال تزيد على (

د مع التنسيق : ثالثًا وفرة     هاالهيئة العامة للكمارك لتزوي ة المت ات االلكتروني بالبيان

ا الشركات األ       ي تمتلكه ة او المصفحة الت ة  لديها عن العجالت المدرع مني

راق والمسجلة لديها بلوحات ادخال   الخاصة المتعاقدة مع جهات داخل الع

  كمركي مؤقت .
  

يجرى تحوير العجلة االعتيادية الى عجلة مدرعة او مصفحة في شركة او معمل   ـــ٥المادة ـــ

ن وزارة         ة مرخصة رسميًا م ة خاص ى جه ة او ال او مصنع تابع الى جهة حكومي

  الداخلية .
  

  . ٢٠١٠) لسنة ٣رعة رقم (ـــ تلغى تعليمات تسجيل السيارات المد٦ـالمادة ــ
  

  تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . ـــ٧ــالمادة ـ

  

  يـان الغانمـعثم

ةـر الداخليـوزي
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