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النظام الداخلي التحاد الغرف التجاریة العراقیة
wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15126.html

عنوان التشریع: النظام الداخلي التحاد الغرف التجاریة العراقیة 
 

التصنیف: نظام داخلي

المحتوى1 
 

سنة التشریع: 1989 
 

تاریخ التشریع: 01-01-1989 00:00:00 
 
 

إستنادا ألحكام المادة الخامسة عشرة من قانون إتحاد الغرف التجاریة العراقیة رقم (43) لسنة 1989 أصدر مجلس إدارة اإلتحاد
النظام اآلتي : 

 
النظام الداخلي 

 
إلتحاد الغرف التجاریة العراقیة 

 
الباب األول

الفصل األول 
 

مجلس إدارة اإلتحاد واختصاصاتھ

مادة 1 
 

أوال – یدیر إتحاد الغرف التجاریة العراقیة مجلس یعرف فیما بعد بمجلس اإلتحاد. 
 

ثانیا – یشكل مجلس اإلتحاد من رؤساء الغرف التجاریة العراقیة أو نوابھم في حالة تعذر حضور أي منھم، وینتخبون من بینھم
بطریقة اإلقتراع السري رئیسا للمجلس ونائبا أوال ونائبا ثانیا لھ، واألغلبیة المطلقة لألعضاء الحاضرین. 

 
ثالثا : یكون أمین عام اإلتحاد مقررا للمجلس. 

 
رابعا : لمجلس اإلتحاد اختیار أعضاء فخریین للمجلس ال یزید عددھم على أربعة من ذوي الخبرة واإلختصاص في الشؤون

التجرایة واإلقتصادیة لإلفادة من خبراتھم واإلستئناس بأرائھم على أن ال یكون لھم حق التصویت.

مادة 2 
 

مدة العضویة في مجلس اإلتحاد أربع سنوات قابلة للتجدید.

مادة 3 
 

أوال : یجتمع مجلس اإلتحاد خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر یوما من تاریخ إتمام تشكیل مجالس إدارة الغرف التجاریة، بدعوة من
األمین العام لإلتحاد أو من یقوم مقامھ. 

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15126.html
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ثانیا : یرأس اإلجتماع أكبر األعضاء سنا. 

 
ثالثا : عند حصول أي من الرشحین على عدد متساوي من األصوات یعاد اإلقتراع مرة ثانیة وعند تكرار حالة تساوي األصوات

تجري القرعة بینھما. 
 

رابعا : عند إنتھاء عملیة اإلنتخاب یتولى الرئیس المنتخب رئاسة مجلس اإلتحاد.

مادة 4 
 

أوال : یعقد مجلس اإلتحاد إجتماعاتھ المعتادة بدعوة من رئیس اإلتحاد یوجھھا قبل خمسة عشر یوما في األقل من الموعد معززة
بجدول أعمال الجلسة، ویحدد فیھا مكان وزمان إنعقاد الجلسة. 

 
ثانیا : لثلث عدد أعضاء مجلس اإلتحاد طلب عقد إجتماع للمجلس، وعلى رئیس المجلس أن یوجھ الدعوة قبل عشرة أیام من تاریخ

عقد اإلجتماع وخالل عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب إلیھ.

مادة 5 
 

مجلس اإلتحاد الجھة العلیا لإلتحاد والمشرف على جمیع نشاطاتھ والمسؤول عن وضع سیاستھ العامة لتحقیق األھداف التي حددھا
القانون وعلیھ تحقیقا لذلك أن یقوم بما یلي : 

 
أوال : وضع البرنامج العام لإلتحاد واإلشراف على تنفیذه بعد المصادقة علیھ من قبل وزارة التجارة. 

 
ثانیا : مناقشة التقریر السنوي عن منجزات ونشاطات اإلتحاد وإقراره. 

 
ثالثا : إقرار الموازنة السنویة لإلتحاد وتحدید نسبة مشاركة الغرف فیھا. 

 
رابعا : إقرار الحسابات الختامیة لإلتحاد. 

 
خامسا : المصادقة على الموازنات السنویة والحسابات الختامیة للغرف. 

 
سادسا : تعیین أوجھ إستثمار أموال اإلتحاد والغرف. 

 
سابعا : ضمان القروض التي تعقدھا الغرف. 

 
ثامنا : اإلطالع على البرامج السنویة للغرف وعلى محاضر جلسات مجالس إدارتھا، والتأكد من إنسجامھا مع القانون والنظام. 

 
تاسعا : تمثیل الغرف لدى دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي والھیئات العربیة األجنبیة والدولیة في األمور ذات أساس بمھامھا. 

 
عاشرا : تقدیم األراء والمقترحات التي تسھم في رسم السیاسة التجاریة للقطر وفي تعزیز دور النشاط التجاري في الحیاة

اإلقتصادیة. 
 

أحد عشر : التنسیق مع إتحاد الصناعات العراقي في التمثیل في المحافل والھیئات العربیة واإلقلیمیة والدولیة وكذلك في مجال
التنسیق بین النشاطین التجاري والصناعیة ورعایتھما لدعم اإلقتصاد الوطني وخدمة أھداف التنمیة. 

 
إثنى عشر : القیام بدور الحكم بین الغرف وبینھا وبین األغیار إذا طلب إلیھ القیام بذلك تحریریا. 
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ثالثة عشر : منح المكافآت المالیة للمنتسبین واألشخاص الذین یستعان بھم لتقدیم الخدمات واإلستشارات. 
 

رابع عشر : الدعوة لعقد المؤتمرات والندوات اإلقتصادیة والتجاریة داخل القطر. 
 

خامس عشر : الموافقة على قیام الغرف بشراء العقارات أو إنشاء األبنیة. 
 

سادس عشر : قبول التبرع والمنح المالیة لإلتحاد والغرف. 
 

سابع عشر : الموافقة على تقدیم اإلتحاد والغرف أیة مساعدات أو معونات مالیة أو تبرعات أو تسلیف مبالغ لغیر أغراض تنفیذ
إلتزاماتھا. 

 
ثامن عشر : الموافقة على قبول إنتساب التاجر المقیم في العراق الذي یحمل جنسیة إحدى األقطار العربیة إلى الغرف التجاریة. 

 
تاسع عشر : تشكیل اللجان الدائمة لإلتحاد. 

 
عشرون : تعیین المنتسبین وترفیعھم وإنھاء خدماتھم وتنسیبھم وإنتدابھم ونقلھم وإعارة خدماتھم وإحالتھم على التقاعد وقبول

إستقاالتھم ومنحھم المخصصات والمكافآت وتوجیھ العقوبات التأدیبیة واإلنضباطیة وفق القوانین واألنظمة والقواعد المعمول بھا. 
 

واحد وعشرون : تخویل رئیس مجلس اإلتحاد بعض إختصاصاتھ وصالحیاتھ. 
 

إثنان وعشرون : تعدیل النظام الداخلي لإلتحاد أو إصدار بدیل عنھ.

مادة 6 
 

أوال : یجتمع مجلس اإلتحاد كل ثالثة أشھر في األقل. 
 

ثانیا : یتم النصاب بحضور األغلبیة المطلقة من األعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب یصار إلى دعوة المجلس محددا لإلنعقاد
وخالل مدة أقصاھا أسبوعان ویكون النصاب حاصال إذا حضر الجلسة ما ال یقل عن ثلث عدد األعضاء. 

 
ثالثا : تصدر قرارات المجلس بأغلبیة عدد أصوات الحاضرین وعند تساوي األصوات یرجح الجانب الذي یصوت معھ رئیس

الجلسة. 
 

رابعا : تعتبر قرارات المجلس نافذة إعتبارا من تاریخ إتخاذھا ما لم یرد في القرار نص یقضي بخالف ذلك. 
 

خامسا : عند تعذر حضور رئیس المجلس أو نائبھ أو غیابھما ألي سبب من األسباب ینتخب المجلس من بین الحاضرین رئیسا
إلدارة الجلسة. 

 
سادسا : للمجلس أن یدعو لعقد جلسات مشتركة ألعضاء مجالس إدارات الغرف لبحث القضایا التجاریة الھامة كلما رأى ضرورة

لذلك.

مادة 7 
 

یكون رئیس مجلس اإلتحاد رئیس لإلتحاد وآمرا للصرف فیھ ویمثل اإلتحاد، ومن یخولھ، في جمیع أموره وعالقاتھ مع دوائر الدولة
والقطاع اإلشتراكي وكافة المراجع األخرى داخل القطر وخارجھ وتتناول صالحیاتھ ما یلي : 

 
أوال : ترؤس وإدارة إجتماعات مجلس اإلتحاد واإلعالن عن تأجیلھا وإنفضاضھا والتوقیع على محاضر اإلجتماعات. 
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ثانیا : اإلشراف على إدارة اإلتحاد وتوجیھ أعمالھ بما ینسجم وسیاسة اإلتحاد وقراراتھ. 
 

ثالثا : التوقیع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف اإلتحاد وسیاستھ. 
 

رابعا : تنفیذ الموازنة حسب فصولھا وأبوابھا بعد مصادقة مجلس اإلتحاد علیھا والتوقیع على المستندات المالیة وأوامر الصرف
وكافة المعامالت المالیة. 

 
خامسا : البت في القضایا الضروریة الطارئة والمستعجلة على أن تعرض على مجلس اإلتحاد في أول إجتماع لھ. 

 
سادسا : تعیین المنتسبین وترفیعھم وإنھاء خدماتھم وتنسیبھم وإنتدابھم ونقلھم وإعارة خدماتھم وأحالتھم على التقاعد وقبول إستقاالتھم

ومنحھم المخصصات والمكافآت وتوجیھ العقوبات التأدیبیة واإلنضباطیة وفق القوانین واألنظمة والقواعد المعمول بھا. 
 

ثامنا : منح المكافآت المالیة للعاملین ولألشخاص الذین یستعان بھم لتقدیم الخدمات واإلستشارات ولحد( – /750) دینار لكل حالة. 
 

تاسعا : أیة صالحیات أخرى یخولھا مجلس اإلتحاد لھ. 
 

عاشرا : تخویل نائبیھ واألمین العام بعض صالحیاتھ.

المحتوى2 
 

الفصل الثاني 
 

مالیة اإلتحاد

مادة 8 
 

تبدأ السنة المالیة لإلتحاد في األول من كانون الثاني من كل سنة میالدیة وتنتھي في الحادي والثالثین من كانون األول من السنة
نفسھا.

مادة 9 
 

تتكون موارد اإلتحاد من : 
 

أوال : 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجاریة السنویة كحد أعلى، على أن یراعى الوضع المالي
للغرفة عند تحدید ذلك. 

 
ثانیا : التبرعات واإلعانات التي یقرھا مجلس اإلتحاد. 

 
ثالثا : اإلیرادات الناجمة عن الخدمات التي یؤدیھا اإلتحاد. 

 
رابعا : اإلیرادات المتحصلة من استثمار أموال اإلتحاد.

مادة 10 
 

أوال : تبلغ الغرف بمقدار مساھماتھا في تمویل موازنة اإلتحاد السنویة قبل شھرین في األقل من بدایة السنة المالیة. 
 

ثانیا : یقر مجلس اإلتحاد الموازنة السنویة لإلتحاد قبل شھر في األقل من بدایة سنتھا المالیة.
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مادة 11 
 

تنظم حسابات اإلتحاد وفق النظام المحاسبي الموحد وتخضع للتدقیق من قبل دیوان الرقابة المالیة.

الفصل الثالث 
 

الھیكل التنظیمي لإلتحاد

مادة 12 
 

یتولى اإلشراف على الجھاز اإلداري لإلتحاد وممارسة إختصاصاتھ التنفیذیة موظف بعنوان أمین عام یعین وتحدد إختصاصاتھ
وصالحیاتھ وراتبھ بقرار من مجلس اإلتحاد وترشیح من رئیس المجلس، مع مراعاة قواعد الخدمة المعمول بھا ویكون مقررا لھ

ومتفرغا لمھامھ.

مادة 13 
 

یشترط فیمن یعین أمینا عاما لإلتحاد توفر الشروط التالیة : 
 

أوال : حاصال على الشھادة الجامعیة األولیة في األقل في إحدى اإلختصاصات (اإلدارة – القانون – اإلقتصاد). 
 

ثانیا : أن تكون لدیھ خدمة ال تقل عن عشر سنوات في اإلتحاد والغرف. 
 

ثالثا : أن یتمتع بخبرة وكفاءة عالیتین وبحس وظیفي متمیز یؤھلھ ألشغال ھذا الموقع.

مادة 14 
 

یتألف الھیكل التنظیمي لإلتحاد من التقسیمات التالیة : 
 

أوال : قسم العالقات والسجل التجاري : 
 

1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر قي األقل حاصال على شھادة جامعیة أولیة. 
 

2- یتولى القس اإلختصاصات التالیة : 
 

أ - تنظیم تمثیل الغرف التجاریة في القطر لدى دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي والھیئات والمنظمات العربیة واألجنبیة والدولیة في
األمور اإلقتصادیة التي تدخل ضمن مھام اإلتحاد. 

 
ب - تنیم العالقة بین اإلتحاد والغرف فیما یتعلق بممارسة الغرف ألھدافھا وإختصاصاتھا. 

 
جـ – المساھمة مع الغرف في تنظیم شؤون التعاون مع الدوائر المعنیة كالبلدیة والموانيء والنقل وغیرھا من الدوائر ذات العالقة

بتنمیة النشاط التجاري. 
 

د – اإلشراف على عملیات تسجیل األسماء التجاریة والقید في السجل التجاري في العراق ومسك السجالت المركزیة التي تنظم
عملیات تسجیل األسماء التجاریة والقید في السجل اإلتحاد على مستوى القطر. 

 
ذ – تنظیم الندوات والمؤتمرات التجاریة التي یعقدھا اإلتحاد في داخل القطر. 
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ھـ – المساھمة مع الجھات المعنیة في تنمیة العالقات التجاریة الخارجیة للقطر وتطویرھا مع التنظیمات المماثلة في الدول األخرى. 
 

و – إقامة الروابط وعالقات التعاون مع اإلتحادات والغرف التجاریة العربیة واألجنبیة والغرف المشتركة والتنظیمات المماثلة. 
 

ز – تنظیم المشاركة في أنشطة والمجالس واللجان والمنظمات المھنیة واإلقتصادیة. 
 

حـ – تنظیم المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجھ بالتنسیق مع الجھات المعنیة. 
 

ط – تنظیم وفود افتحاد والغرف إلى خارج القطر وتنظیم زیارات وفود اإلتحادات والغرف التجاریة العربیة واألجنبیة والتنظیمات
المماثلة لھا إلى القطر. 

 
3 – تتوزع ھذه المھام واإلختصاصات على الشعب اآلتیة : 

 
أ – شعبة العالقات الداخلیة والسجل التجاري. 

 
ب – شعبة العالقات الخارجیة. 

 
ثانیا : القسم اإلداري والمالي. 

 
1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل وحاصال على شھادة جامعیة أولیة. 

 
2- یتولى القسم اإلختصاصات التالیة : 

 
أ - إعداد خطة األفراد (المالك) لإلتحاد وتنفیذھا بعد إقرارھا. 

 
ب - تطبیق قواعد الخدمة الخاصة باألفراد العاملین في اإلتحاد وإنجاز معامالت التعیین والترفیع والتقاعد واإلیفاد واإلجازات

وغیرھا لمنتسبي اإلتحاد واإلعداد واإلشراف على تدریب وتطویر مھارات المنتسبین. 
 

جـ – تحدید إحتیاجات اإلتحاد من األثاث والمواد والمعدات المكتبیة وتأمین الحصول علیھا وتقدیم خدمات النقل للعاملین في اإلتحاد. 
 

د – إدارة شؤون البرید والحفظ وخدمات الطبع واإلستنساخ وتنظیم اإلستعالمات. 
 

و – إبداء الرأي والمشورة القانونیة في القضایا التي تعرض علیھ وتمثیل اإلتحاد أمام دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي في الدعاوى
التي یقیمھا أو تقام علیھ بتخویل من رئیس اإلتحاد أو من یخولھ والمساھمة في إعداد مشاریع القوانین واألنظمة ذات العالقة بعمل

اإلتحاد والغرف التجاریة وتنظیم العقود التي یبرمھا اإلتحاد مع الغیر ومتابعة تنفیذھا. 
 

ز – إعداد الموازنات التخطیطیة لإلتحاد وتنفیذھا بعد إقرارھا. 
 

حـ – إعداد الحسابات الختامیة لإلتحاد والكشوفات والبیانات المحاسبیة األولیة والتقاریر النھائیة. 
 

ط – تنظیم األمور المحاسبیة لإلتحاد بما في ذلك صرف األجور والمخصصات للعاملین ومسك السجالت والدفاتر المحاسبیة
األصولیة. 

 
3 – تتوزع ھذه المھام واإلختصاصات على الشعب اآلتیة : 

 
آ – شعبة اإلدارة واألفراد. 
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ب – شعبة الحسابات. 

 
جـ – شعبة الحقوق.

المحتوى3 
 

ثالثا : قسم الدراسات والنشر : 
 

1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل حاصال على الشھادة الجامعیة األولیة. 
 

2- یتولى القسم ممارسة اإلختصاصات اآلتیة : 
 

أ - دراسة األوضاع اإلقتصادیة في القطر وإعداد الدراسات والبحوث التي تلقي الضوء على أھم المتغیرات التي تحكم حركة النشاط
التجاري الخاص وإقتراح المعالجات الھادفة التي تطور ھذا النشاط. 

 
ب - دراسة سبل تشجیع اإلستثمار الخاص في النشاط التجاري وفق ألھداف التنمیة. 

 
جـ – إجراء المسوحات وتقدیم المقترحات لتنشیط وتطویر السوق المحلیة. 

 
د – إعداد الدراسات والمقترحات بتطویر النشاط التصدیري. 

 
ھـ – إجراء الدراسات حول سبل تنمیة التبادل التجاري والمساھمة مع الجھات المختصة في توسیع أفاق التعاون اإلقتصادي مع

األقطار العربیة والدول األجنبیة. 
 

و – إبداء الرأي وتقدیم المقترحات بشأن اإلتفاقیات التي یطلب رأي اإلتحاد بشأنھا. 
 

ز – إعداد البرنامج السنوي لإلتحاد في ضوء البرامج المعدة في أقسام اإلتحاد ومتابعة تنفیذ البرنامج ورفع التقاریر بذلك. 
 

حـ – تنمیة الممارسات والوعي التجاري بین صفوف أعضاء الغرف وإصدار المطبوعات المعنیة بنشر المعلومات والمعرفة
اإلقتصادیة بینھم. 

 
3- توزع ھذه المھام واإلختصاصات على الشعب اآلتیة : 

 
أ - شعبة الدراسات والبحوث. 

 
ب - شعبة النشر واإلعالن. 

 
رابعا : قسم المعلومات والتدریب : 

 
1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل حاصال على الشھادة الجامعیة األولیة. 

 
2- یتولى القسم ممارسة اإلختصاصات التالیة : 

 
أ - جمع وتوثیق المعلومات والبیانات المتعلقة بالنشاط اإلقتصادي والتجاري للقطر. 
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ب - توفیر المعلومات والبیانات التي یتطلبھا العمل في اإلتحاد والغرف. 
 

جـ – توفیر المعلومات والبیانات التي تحتاجھا المنشآت التجاریة في القطاع الخاص ودوائر الدولة ومنشآت القطاع اإلشتراكي قدر
تعلق األمر بمھام اإلتحاد. 

 
د – تزوید الطلبة والباحثین بالمعلومات واإلحصاءات المتعلقة باألنشطة التجاریة. 

 
ھـ – إستخدام الوسائل الفنیة المناسبة لجمع وتوثیق المعلومات والبیانات ونشرھا وتوفیر ما یلزم لذلك من أدوات تنظیمیة. 

 
و – دراسة اإلحتیاجات التدریبیة للنشاط التجاري الخاص بھدف المساھمة في تطویر الكوادر واإلختصاصات المطلوبة في ھذا

النشاط. 
 

ز – تنظیم البرامج والدورات التدریبیة في التخصصات التجاریة المختلفة للقطاع الخاص. 
 

حـ – التنسیق والتعاون مع الجھات العلمیة والتدریبیة في القطر لوضع البرامج والدورات لتأھیل وتطویر الكوادر التجاریة. 
 

3- یتم توزیع ھذه المھام واإلختصاصات على الشعب التالیة : 
 

أ - شعبة المعلومات. 
 

ب - شعبة التدریب. 
 

4- للمجلس أن یحول الشعبتین أعاله إلى مركز للمعلومات ومركز للتدریب حسب تطور مقتضیات العمل وتوفر اإلمكانات. 
 

خامسا : شعبة التدقیق 
 

یرأسھا موظف ذو إختصاص في الشؤون المالیة بدرجة مدیر، وتماس المھام التالیة : 
 

1- التدقیق قبل الصرف وبعده لجمیع المعامالت المالیة التي تتم في اإلتحاد، وكذلك تدقیق كافة السجالت والمستندات المالیة. 
 

2- تقوم وبتكلیف من رئیس اإلتحاد، بتدقیق أیة معاملة مالیة تجریھا الغرف والتأكد من صحتھا. 
 

3- التأكد من صحة التصرفات المالیة ضمن الصالحیات المخولة في اإلتحاد والغرف. 
 

4- المساھمة في مراجعة الموازنات التخطیطیة لإلتحاد وإبداء المساعدة للغرف في إعداد موازناتھا التخطیطیة. 
 

5- المساھمة في عملیات مراجعة الحسابات الختامیة لإلتحاد. 
 

6- التأكد من إجراء التأمین على موجودات اإلتحاد. 
 

7- دراسة مالحظات ممثلي دیوان الرقابة المالیة الخاصة بالحسابات الختامیة لإلتحاد والغرف. 
 

8- إصدار التعلیمات للوحدات الحسابیة في اإلتحاد والغرف التي تھدف إلى تحسین ألداء المالي. 
 

سادسا : مكتب السكرتاریة : 
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تمارس شؤون السكرتاریة ومن قبل مكتب یدیره منتسب بدرجة مدیر أو أقل یعاونھ عدد من المنتسبین وحسب مقتضیات وحاجة
العمل، ویتولى المھام التالیة : 

 
1- القیام بأعمال سكرتاریة مجلس اإلدارة ورئیس المجلس واألمین العام لإلتحاد. 

 
2- إعداد جدول أعمال المجلس والمذكرات والتقاریر التي ترفع للمجلس. 

 
3- إعداد محاضر جلسات المجلس وتدوینھا في سجل خاص. 

 
4- متابعة تنفیذ قرارات المجلس. 

 
5- إستالم وتسجیل وتوزیع البرید السري. 

 
6- أیة أعمال أخرى تناط بھ.

الفصل الرابع 
 

اللجان الدائمة في اإلتحاد

مادة 15 
 

یشكل المجلس من بین أعضائھ ومن غیرھم من ذوي الخبرة واإلختصاص اللجان الضروریة لتقدیم المشورة والخبرة في الشؤون
ذات العالقة بإختصاصات اإلتحاد الھامة ویكون من بینھا اللجان الدائمیة اآلتیة : 

 
أوال : اللجنة اإلقتصادیة : 

 
تتألف من عدد الیقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة واإلختصاص في ھذا المجال وتكون برئاسة رئیس مجلس اإلتحاد، ویكون

مدیر الدراسات والنشر عضوا ومقررا لھا وتتولى القیام بما یلي : 
 

1- تقدیم المشورة والرأي والمقترحات بشأن تطویر النشاط التجاري في القطر ووتشجیع اإلستثمار في األنشطة التجاریة والخدمیة. 
 

2- إبداء الرأي بشأن الدراسات والمقترحات التي یحیلھا إلیھا المجلس. 
 

3- إبداء الرأي ورفع التوصیات بشأن مشروعات التشریعات اإلقتصادیة واإلتفاقیات التجاریة التي تحال إلیھا. 
 

ثانیا : لجنة القانون والتحكیم والعرف : 
 

تتألف من عدد ال یقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة واإلختصاص في الشؤون القانونیة واإلعراف التجاریة، ویكون مدیر القسم
اإلداري عضوا ومقررا لھا وتحدد مھامھا بما یلي : 

 
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانین واألنظمة والتعلیمات ذات العالقة بالنشاط التجاري. 

 
2- التحكیم في النزاعات التي تحال لإلتحاد والتي تقع بین الغرف التجاریة العراقیة أو بینھا وبین الغیر. 

 
3- تقدیم الرأي والمشورة إلى الغرف التجاریة العراقیة والجھات األخرى فیما یخص االعراف التجاریة وإبداء المعاونة لھا في

إنجاز إجراءات التحكیم للقضایا التي تحال إلیھا.
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مادة 16 
 

أوال : لرئیس مجلس اإلتحاد تنفیذ توصیات اللجان الدائمة في األمور الضروریة والمستعجلة على أن یصار إلى عرضھا على
المجلس في أول إجتماع لھ إلقرارھا. 

 
ثانیا : للجان الدائمة اإلستعانة بذوي الخبرة واإلختصاص من التجار والمنتسبین المتخصصین لإلستفادة من خبراتھم. 

 
ثالثا : تعتبر توصیات اللجان الدائمة إستشاریة غیر ملزمة لمجلس اإلتحاد ودون أن یترتب علیھا أیة مسؤولیة یتحملھا األعضاء.

المحتوى4 
 

الباب الثاني 
 

الغرف التجاریة العراقیة

الفصل األول 
 

أحكام العضویة في الغرفة

مادة 17 
 

أوال : للتاجر العراقي شخصا طبیعیا كان أو معنویا اإلنتماء إلى الغرفة التجاریة التي یقع محلھ التجاري ضمن دائرة إختصاصھا. 
 

ثانیا : ال یجوز للتاجر اإلنتماء إلى أكثر من غرفة واحدة في آن واحد. 
 

ثالثا : یجوز إنتماء التاجر المقیم في العراق الذي یحمل جنسیة أحد األقطار العربیة بعد إستحصال موافقة اإلتحاد مع مراعاة مبدأ
المقابلة بالمثل ویستثنى من ھذا المبدأ المستثمر العربي وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1988. 

 
رابعا : یقبل إنتماء الدالل إلى الغرفة وتستوفي بدالت اإلشتراك منھ وفقا ألحكام قانون الداللة رقم (58) لسنة 1987 والتعلیمات

الصادرة بموجبھ. 
 

خامسا : یشترط لتقدیم طلب اإلنتماء إلى الغرفة توفر ما یلي : 
 

1- أن یكون التاجر قد مارس التجارة في محل خاص واتخذھا حرفة معتادة لھ. 
 

2- أن یكون عراقي الجنسیة أو ممن یحمل جنسیة أحد األقطار العربیة من المقیمین في العراق. 
 

3- أن یكون لھ إسما تجاریا مسجال في السجل التجاري لدى الغرفة التي یقع محلھ التجاري ضمن دائرة إختصاصھا. 
 

4- أن یكون لدیھ حساب جاري مع أحد فروع المصارف المجازة ومعروف لدیھا. 
 

5- أن یكون متمتعا باألھلیة القانونیة أو مجازا من المحكمة المختصة بمزاولة أعمال التجارة بموجب المادة العاشرة من قانون
التجارة رقم (49) لسنة 1983. 

 
6- أن ال یكون محكوما علیھ باإلفالس ولم یرد لھ إعتباره. 

 
7- أن یزكى من عضوین من أعضاء الغرفة في الصنف الثالث فما فموق من أصناف الغرفة. 
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المادة الثامنة عشرة : 

 
أوال : یصنف أعضاء الغرفة من التجار والداللین إلى األصناف اآلتیة : 

 
1- التجار : – ستة أصناف ھي : 

 
(الممتاز – األول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس). 

 
2- الداللین : خمسة أصناف ھي : 

 
(األول – الثاني – الثالث – الرابع – الخامس). 

 
ثانیا : یتولى مجلس اإلدارة أو من یخولھ قبول إنتماء التجار الذین تتوفر فیھم الشروط الالزمة وتحدید أصنافھم على أساس المقدرة

المالیة واألعمال التجاریة التي یمارسھا التاجر وسمعتھ في الوسط التجاري وطبیعة وحجم العمل ومتطلباتھ. 
 

ویتم قبول إنتماء الداللین وفقا للشروط والضوابط الواردة في قانون الداللة رقم (58) لسنة 1987 والتعلیمات الصادرة بموجبھ. 
 

ثالثا : تكون الكفاءة المالیة ألصناف األعضاء من التجار وفقا لما یلي : 
 

الصنف الكفاءة المالیة 
 

الممتاز من ملیون دینار فأكثر. 
 

األول من (250) مائتین وخمسین ألف دینار إلى أقل من ملیون دینار. 
 

الثاني من (100) ألف دینار إلى أقل من (100) ألف دینار. 
 

الثالث من (30) ألف دینار إلى أقل من (100) ألف دینار. 
 

الرابع من (10) آالف دینار إلى أقل من (30) ألف دینار. 
 

الخامس أقل من (10) آالف دینار.

مادة 19 
 

أوال : لمقدم طلب اإلنتماء أن یعترض على قرار مجلس إدارة الغرفة في حالة رفض طلب إنتمائھ للغرفة، لدى اإلتحاد خالل شھر
من تاریخ تبلیغھ بالقرار، وعلى اإلتحاد أن یبت في الطلب خالل فترة أقصاھا شھرین من تاریخ تسجیل الطلب لدیھ ویكون قراره

قطعیا. 
 

ثانیا : للعضو المصنف أن یتقدم بطلب تعدیل صنفھ وفق كفاءتھ المالیة وبالطریقة والمواعید التي تحددھا تعلیمات تصدرھا الغرفة.

مادة 20 
 

یتمتع أعضاء الغرفة ممن سددوا بدالت اإلشتراك بالحقوق والمزایا التالیة : 
 

أوال : حق اإلنتخاب والترشیح لعضویة مجلس اإلدارة وفقا لألحكام الواردة في ھذا النظام. 
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ثانیا : اإلفادة من اإلستشارات التي تقدمھا الغرفة لھم في الشؤون الفنیة والمھنیة بقصد المساعدة في تطویر أعمالھم ونشاطاتھم

التجاریة. 
 

ثالثا : اإلستعانة بإمكانات الغرفة في لتحكیم لحسم الخالفات والمشاكل التي تنشأ بین األعضاء أو مع الغیر. 
 

رابعا : اإلستفادة من الخدمات والمعلومات التي تقدمھا الغرفة ألعضائھا ضمن الفعالیات التي تنسجم مع األھداف التي تسعى الغرفة
إلى تحقیقھا. 

 
خامسا : التصدیق على تواقیع وأختام وعقود األعضاء بناء على طلبھم.

مادة 21 
 

یلتزم أعضاء الغرفة بما یلي : 
 

أوال : أداء األعمال واألنشطة التجاریة وفقا للقوانین اإلقتصادیة واألنظمة والتعلیمات المرعیة التي تصدرھا الجھات الرسمیة
المختصة. 

 
ثانیا : تسدید الدیون المترتبة بذمتھم إلى الغرفة. 

 
ثالثا : إبداء التسھیالت للعاملین في الغرفة أو إتحاد الغرف التجاریة العراقیة المكلفین بزیارة المحالت التجاریة بقصد الكشف أو

اإلطالع أو الحصول على المعلومات. 
 

رابعا : إبداء المساعدة للمحكمین المعینین من قبل الغرفة أو اإلتحاد والمكلفین بحسم الخالفات التجاریة. 
 

خامسا : إحترام حقوق الزمالة في جمیع العالقات والمعامالت التجاریة والمھنیة وإلتزام جانب األمانة والمصداقیة في التعامل وإبرام
العقود وعدم اإلساءة للسمعة التجاریة داخل القطر أو خارجھ. 

 
سادسا : التقید بمبادئ العرف والعادة في التعامل التجاري. 

 
سابعا : المساھمة في الفعالیات التي یقوم بھا اإلتحاد أو الغرفة كالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة والتدریبیة والمعارض

وإلكتتابات الوطنیة واإلجتماعیة.

المحتوى5 
 

الفصل الثاني 
 

مجلس إدارة الغرفة وإختصاصاتھ

مادة 22 
 

أوال : یتولى دارة الغرفة مجلس إدارة یتألف من عدد من األعضاء ال یقل عن ثمانیة أعضاء وال یزید على أربعة عشر عضوا. 
 

ثانیا : یكون عدد أعضاء مجلس إدارة كال من غرفة تجارة بغداد والبصرة والموصل وأربیل والحلة أربعة عشر عضوا، وعدد
أعضاء مجالس إدارة بقیة الغرف في المحافظات عشرة أعضاء، ولمجلس اإلتحاد النظر في زیادة أو تقلیص عدد أعضاء مجالس

الغرف وفقا لمقتضیات الحال في كل محافظة. 
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ثالثا : یتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة لغرفة من قبل الھیئة العامة للغرفة وینتخب إلى جانبھم نصف عددھم كأعضاء إحتیاط. 
 

رابعا : مدة العضویة في المجلس اربع سنوات قابلة للتجدید وال یجوز لجمع بین عضویة مجلس إدارة الغرفة ومجلس إدارة إتحاد
الصناعات العراقي.

مادة 23 
 

أوال : یتولى رئاسة جلسات لمجلس رئیس الغرفة أو نائبھ عند غیابھ وفي حالة غیابھما ینتخب المجلس من بین أعضائھ الحاضرین
رئیس إلدارة الجلسة، وعلیھ أن یبلغ قرارات وتوصیات المجلس إلى اإلتحاد. 

 
ثانیا : تصدر قرارات لمجلس بأغلبیة عدد أصوات الحاضرین وعند تساوي عدد األصوات یرجح الجانب الذي یصوت معھ رئیس

المجلس ویكون التصویت بالطریقة التي یحددھا رئیس المجلس.

مادة 24 
 

یجتمع المجلس مرة واحدة في الشھر في األقل بدعوة من رئیس المجلس أو نائبھ عند غیاب رئیس المجلس، ویجوز دعوة المجلس
لإلجتماع من قبل عدد ال یقل عن خمسة من أعضاء المجلس بطلب تحریري یوجھ إلى رئیس المجلس ومعزز باألسباب، وعلى

الرئیس توجیھ الدعوة لعقد إجتماع المجلس قبل مدة خمسة أیام على األقل من موعد اإلجتماع المقرر وخالل سبعة أیام من تاریخ
تقدیم الطلب إلیھ.

مادة 25 
 

لرئیس مجلس اإلدارة توجیھ الدعوة لعدد من المختصین من التجار ومن ذوي الخبرة لحضور إجتماعات المجلس لإلستئناس بآرائھم
واإلستفادة من خبراتھم دون أن یكون لھم حق التصویت.

مادة 26 
 

یتم نصاب جلسات المجلس بحضور األغلبیة المطلقة وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المحدد یصار إلى دعوة المجلس
مجددا وخالل مدة أسبوع وتكون الجلسة قانونیة إذا حضرھا ما ال یقل عن ثلث أعضاء المجلس.

مادة 27 
 

مجلس إدارة الغرفة الجھة العلیا للغرفة والمشرف على جمیع أنشطتھا والمسؤول عن وضع سیاستھا العامة لتحقیق األھداف التي
حددھا القانون في المادتین الثامنة والتاسعة وعلیھ تحقیقا لذلك أن یقوم بما یلي : 

 
أوال : وضع البرنامج السنوي للغرفة واإلشراف على تنفیذه. 

 
ثانیا : إقرار الموازنة السنویة للغرفة وحساباتھا الختامیة. 

 
ثالثا : تعیین أوجھ إستثمار أموال الغرفة. 

 
رابعا : مناقشة التقریر السنوي عن منجزات ونشاطات الغرفة وإقراره ورفعھ إلى اإلتحاد. 

 
خامسا : البت في شراء العقارات أو إنشاء األبنیة الخاصة بالغرفة. 

 
سادسا : التوصیة بقبول التبرعات والمنح المالیة للغرفة. 

 
سابعا : التوصیة بتقدیم المساعدات والمعونات المالیة والتبرعات أو تسلیف مبالغ لغیر أغراض تنفیذ إلتزامات الغرفة. 
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ثامنا : تشكیل اللجان الدائمة للغرفة. 

 
تاسعا : منح المكافآت المالیة للمنتسبین ولألشخاص الذین یستعان بھم لتقدیم الخدمات واإلستشارات. 

 
عاشرا : تمثیل أعضاء الغرفة ضمن دائرة إختصاصھا لدى السلطات المختصة في األمور التي تقع ضمن أھدافھا وإختصاصاتھا

وفي المؤتمرات والندوات داخل وخارج القطر. 
 

حادي عشر : إقتراح تعدیل النظام الداخلي لإلتحاد والغرف. 
 

ثاني عشر : تخویل رئیس مجلس إدارة الغرفة بعض إختصاصاتھ وصالحیاتھ.

مادة 28 
 

یكون رئیس مجلس اإلدارة، رئیسا للغرفة، وآمرا للصرف فیھا، ویمثلھا أو من یخولھ أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي
والجھات األخرى داخل القطر وخارجھ وتتناول صالحیاتھ ما یلي : 

 
1- دعوة المجلس لإلجتماع وترؤس وإدارة إجتماعاتھ وإفتتاح الجلسات واإلعالن عن تأجیلھا وإنفضاضھا والوقیع على محاضر

الجلسات. 
 

2- اإلشراف على إدارة الغرفة وتوجیھ أعمالھا وفق سیاسة مجلس اإلدارة وقراراتھ. 
 

3- التوقیع على الكتب والمذكرات التي تعبر عن مواقف الغرفة وسیاستھا. 
 

4- تنفیذ المیزانیة التخطیطیة والمالك حسب أبوابھا وفصولھا بعد إقرارھا من قبل مجلس إدارة الغرفة والمصادقة علیھا من مجلس
اإلتحاد والتوقیع على المستندات المالیة وأوامر الصرف والعقود وكافة المعامالت المالیة. 

 
5- منح المكافآت لمنتسبي الغرفة ولألشخاص اآلخرین الذین یستعان بھم لتقدیم الخدمات واإلستشارات ولحد (500) دینارا لكل

حالة. 
 

6- البت في القضایا واألمور الطارئة والمستعجلة على أن تعرض على مجلس إدارة الغرفة في أول إجتماع لھ. 
 

7- تعیین النتسبین في الغرفة وترفیعھم وتنسیبھم واعارة خدماتھم واحالتھم على التقاعد وقبول إستقالتھم ومنحھم المخصصات وفقا
ألحكام قواعد الخدمة. 

 
8- تخویل نائبھ ومدیر الغرفة بعض صالحیاتھ. 

 
9- ایة صالحیات أخرى یخولھا المجلس.

الفصل الثالث 
 

اإلنتخابات

مادة 29 
 

تتألف الھیئة العامة للغرة من جمیع أعضائھا الذین سددوا كامل بدالت إشتراكھم، ویكون إنعقادھا صحیحا إذا حضر إجتماعھا أغلبیة
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األعضاء، وفي حالة عدم حصول النصاب في الموعد المقرر لإلتحاد، یؤجل اإلجتماع إلى الیوم المقابل من األسبوع التالي ویكون
النصاب عندئذ حاصال بمن یحضر.

مادة 30 
 

أوال : تقوم الغرفة بإبالغ اإلتحاد باإلستعداد لإلنتخابات وتعیین المحل الذي تجري فیھ عملیة إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة قبل
شھرین في األقل من الموعد المقرر لإلنتخابات. 

 
ثانیا : یدعو رئیس اإلتحاد الھیئات العامة للغرف التجاریة العراقیة إلجراء إنتخابات أعضاء مجالس إدارتھا في األسبوع األول من

شھر كانون األول وقبل مدة ال تقل عن شھر من الموعد األول من اإلنتخابات وتبلغ الجھات المختصة بذلك. 
 

ثالثا : یعلن اإلتحاد بطرق النشر المعتادة عن فتح باب الترشیح لمجالس إدارة الغرف وموعد ومكان إنعقاد الھیئات العامة للغرف
إلجراء عملیة اإلنتخابات قبل شھر واحد في األقل من الموعد األول المقرر لھا.

مادة 31 
 

أوال : یتم اإلشراف على إنتخابات غرفة تجارة بغداد من قبل لجنة برئاسة قاضي یرشحھ رئیس محكمة إستئناف بغداد بناء على
طلب رئیس اإلتحاد عضویة ممثل عن كل من وزارة التجارة واإلتحاد والغرفة، تعاونھا عدد من اللجان الفرعیة تضم عددا من

موظفي الجھات الثالث المذكورة. 
 

ثانیا : یتم اإلشراف على إنتخابات الغرف التجاریة في المحافظات من قبل لجنة برئاسة قاضي یرشحھ رئیس محكمة إستئناف
المنطقة بناء على طلب رئیس اإلتحاد وعضویة ممثل عن كل من المحافظة والغرفة المختصة، تعاونھا عدد من اللجان الفرعیة تضم

موظفین عن الجھتین المذكورتین. 
 

ثالثا : تتولى ھذه اللجان ما یلي : 
 

1- تنظیم سیر اإلنتخابات. 
 

2- مراقبة صنادیق اإلقتراع والمحافظة على النظام داخل قاعة اإلنتخابات والكتابة للناخبین الذین ال یجیدون القراءة والكتابة والقیام
بفرز األصوات.

المحتوى6 
 

مادة 32 
 

یشترط فیمن یرشح لعضویة مجلس إدارة الغرف أن یكون : 
 

أوال : عراقیا أكمل الخامسة والعشرون من عمره. 
 

ثانیا : أن یكون متمتعا بكامل األھلیة القانونیة. 
 

ثالثا : یقرأ ویكتب. 
 

رابعا : 
 

1- مارس التجارة ومضى على إنتمائھ إلى إحدى الغرف مدة ال تقل عن خمس سنوات وتكون ھذه المدة ثالث سنوات لمن كان
حائزا على شھادة جامعیة أولیة معترف بھا. 
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2- ال ینطبق الشرط أعاله على العضو المرشح ممن كان یشغل موقع رئیس اإلتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة أو

رئیس إحدى غرف التجارة والصناعة العراقیة ومن كان عضوا في مجلس إدارتھا مدة ال تقل عن ثالث سنوات، على أن یكون
منتسابا للغرفة قبل تقدیم طلب الترشیح. 

 
خامسا : 

 
1- أن یكون مؤمنا بمبادىء وأھداف ثورة (17 – 30) تموز المجیدة. 

 
2- أن یكون قد أسھم في المعركة المقدسة ضد العدوان اإلیراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو أن تكون مساھماتھ في میادین العمل

واإلنتاج أو في نتاجھ الفكریة واألدبیة ولتبرع باألموال والذھب فعالة ومتمیزة وتتناسب مع قدراتھ وإمكانیاتھ. 
 

3- أن یكون مؤمنا بأن قادسیة صدام قد عززت بالمجد ھام العراق وإنھا الطریق الذي لیس سواه من طریق للحفاظ على العرق
أرضا ومیاھا وسماء وأمنا ومقدسات. 

 
سادسا : سدد بدل إشتراكھ بالغرفة. 

 
سابعا : یؤلف رئیس اإلتحاد لجنة في كل غرفة تضم ممثلین عن الغرفة والمحافظة وأیة جھة یرى أن لھا عالقة بالموضوع تتولى

تدقیق طلبات الترشیح والتثبت من توفر الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة.

مادة 33 
 

یقدم المرشح لعضویة مجلس إدارة الغرفة طلب الترشیح إلى الغرفة قبل أسبوعین على األقل من الموعد األول المقرر لإلنتخابات
ویدفع تأمینات لصندوق الغرفة قدرھا (250) دینارا تسجل إیرادا نھائیا لھا عند عدم حصولھ على عشرة بالمائة من مجموع أصوات

الناخبین. ولھ أن یعدل عن ذلك تحریریا بكتاب إلى الغرفة خالل مدة أقصاھا خمسة أیام قبل الموعد األول المقرر لإلنتخابات.
وتعادلھ التأمینات التي دفعھا لصندوق الغرفة، وإذا تم العدول خالفا لذلك تسجل التأمینات التي دفعھا إیرادا نھائیا لصندوق الغرفة.

مادة 34 
 

یقدم رئیس الغرفة تقریرا یتضمن إبراز أعمال وفعالیات الغرفة خالل الدورة اإلنتخابیة المنتھیة إلى الھیئة العامة ولھا حق مناقشتھ.

مادة 35 
 

أوال : اإلشتراك في عملیة اإلنتخابات حق لكل منتسب سدد بدل اإلشتراك السنوي. 
 

ثانیا : تجوز األنابة في اإلنتخابات للشركات ولألشخاص المعنویة، على أن تكون وفقا لما یلي : 
 

أ - تكون األنابة بكتاب تحریري من شخص لھ حق التوقیع عن مجلس اإلدارة أو المدیر لمفوض الذي لھ حق التوقیع أو كافة
الشركاء، على أن یقدم إلى الغرفة قبل الساعة الثانیة عشر من الیوم الذي یسبق الموعد األول المقرر لإلنتخابات. 

 
ب - في الشركات المساھمة والمحدودة من غیر شركات أو منشآت القطاع اإلشتراكي أو المختلط یجوز لمجلس اإلدارة أنابة أي

شخص عن الشركة في اإلنتخابات، وعند عدم تحقق إجتماع المجلس لھذا الغرض للمدیر المفوض للشركة أو من یخولھ ممارسة حق
اإلنتخاب عن الشركة. 

 
جـ – في شركات التضامن والشركات البسیطة یجوز للمدیر المعین في عقد التأسیس أو من ینیبھ حق اإلنتخاب وعند عدم وجود
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مدیر مفوض فال تجوز األنابة إال من قبل كافة الشركاء. 
 

ثالثا : ال یجوز للشخص الواحد أن یكون نائبا عن أكثر من شركة واحدة.

مادة 36 
 

أوال : یتم اإلقتراع بموجب بطاقات إنتخابیة خاصة تكون موقعة من مدیر الغرفة ومختومة بختم الغرفة الرسمي بعد إبراز الناخب
ھویة اإلنتماء للغرفة، وتختم الھویة بما یفید اإلدالء بالصوت اإلنتخابي. 

 
ثانیا : تستمر عملیة اإلقتراع منذ بدایة الدوام الرسمي، وللقاضي المشرف على اإلنتخابات تمدید إستمرارھا عدة ساعات أخرى إذا

استمر توارد الناخبین لإلدالء بأصواتھم وال یعتمد باألسماء المدرجة في البطاقة لغیر المرشحین أو األسماء التي تزید عن العدد
المحدد لإلنتخابات. 

 
ثالثا : تھمل البطاقة اإلنتخابیة غیر المختومة بختم الغرفة أو التي یتعذر قراءتھا عند إجراء عملیة فرز األصوات.

مادة 37 
 

تتولى اللجنة المشرفة على اإلنتخابات إعداد محضر عند عدم حصول النصاب القانوني في الدعوة األولى إلجتماع الھیئة العامة
لإلنتخابات وإبالغھ إلى الغرفة التي علیھا إبالغھ إلى اإلتحاد والجھات والمعنیة.

مادة 38 
 

أوال : للقاضي المشرف على اإلنتخابات أن یقرر أبعاد من لیس لھ حق التصویت أو من یصدر عنھ شغب أو خروج عن النظام أثناء
عملیة اإلنتخابات من قاعة اإلنتخاب. 

 
ثانیا : یسمح للمرشحین أو لممثل عن كل منھم بالبقاء في قاعة اإلنتخابات، وال یسمح للناخبین البقاء في القاعة بعد اإلدالء بأصواتھم،

كما ال یجوز وضع أیة إعالنات إنتخابیة داخل القاعة في یوم اإلتخابات. 
 

ثالثا : ال یجوز للمرشح ممارسة أي نوع من أنواع الدعایة اإلنتخابیة داخل القاعة في یوم اإلنتخابات.

مادة 39 
 

أوال : عند إنتھاء فترة اإلنتخابات یعلن القاضي المشرف إنتھاء عملیة اإلنتخابات/ وتتولى اللجنة المشرفة غلق الصنادیق وختمھا
وتوقیعھا وبأشرافھ. 

 
ثانیا : تتولى اللجنة المشرفة فتح صنادیق اإلقتراع والقیام بعملیة فرز األصوات مباشرة. 

 
ثالثا : تنظم اللجنة المشرفة محضرا بنتیجة اإلنتخابات یتضمن أسماء الفائزین من األعضاء األصلین واإلحتیاط وعدد األصوات التي

حصل علیھا كل منھم ویوقع المحضر مع القاضي كل من أعضاء اللجنة المشرفة ومدیر الغرفة. 
 

رابعا : تتولى غرفة تجارة بغداد إبالغ نتائج اإلنتخابات إلى اإلتحاد وأمانة بغداد وتتولى الغرف في المحافظات إبالغ نتائج
اإلنتخابات إلى اإلتحاد والمحافظة بعد تشكیل مجالس اإلدارة. 

 
خامسا : یتولى اإلتحاد إبالغ نتائج إنتخابات الغرف إلى وزارة التجارة والجھات المعنیة. 

 
المادة األربعون : تؤلف في مقر اإلتحاد لجنة للفصل في صحة اإلنتخابات برئاسة قاضي یرشحھ رئیس محكمة إستئناف منطقة بغداد

وعضویة ممثل عن كل من وزارة التجارة واإلتحاد وتكون قراراتھا قطعیة.



3/10/2019 النظام الداخلي التحاد الغرف التجاریة العراقیة

https://www.printfriendly.com/p/g/FkH598 18/25

مادة 41 
 

للمرشح أن یطعن في صحة اإلنتخابات وخالل مدة أقساھا خمسة أیام من تاریخ إعالن نتیجة اإلنتخابات، وتقوم الغرفة بإرسال
الطعون في یوم العمل التالي لنھایة مدة الطعن إلى لجنة الفصل في صحة اإلنتخابات في مقر اإلتحاد للنظر فیھا، على أن تبت اللجنة

في الطعن خالل مدة ال تزید على ثالثة أیام من تاریخ إستالمھا الطعن.

المحتوى7 
 

مادة 42 
 

أوال : یوجھ المدیر العام أو مدیر الغرفة الدعوة لألعضاء القائزین لعقد الجلسة األولى لمجلس إدارة الغرفة خالل أسبوع واحد من
تاریخ إنتخاب المجلس، وفي حالة حصول طعن بصحة اإلنتخابات توجھ الدعوة بعد عشرة أیام من تاریخ اإلنتخابات. 

 
ثانیا : ینتخب المجلس في أول جلسة رئیسا لھ ونائبا للرئیس ویشكل اللجان الدائمة للغرفة المنصوص علیھا في ھذا النظام.

مادة 43 
 

أوال : یتم النصاب في الجلسة األولى بحضور األغلبیة المطلقة. 
 

ثانیا : یرأس الجلسة األولى أكبر األعضاء سنا ویتولى رئیس المجلس المنتخب رئاسة الجلسة عند اإلعالن عن إنتخابھ. 
 

ثالثا : في حالة حصول أي مرشحین على عدد متساوي من األصوات یعاد اإلقتراع مرة ثانیة وعند تكرار حالة تساوي األصوات
تجري القرعة بینھما.

مادة 44 
 

إذا شغر منصب الرئیس أو نائبھ أو زالت عنھما صفة العضویة في المجلس (ألي سبب كان) ینتخب المجلس في أول إجتماع لھ من
یحل محلھ ویدعى العضو اإلحتیاط للمشاركة في عملیة اإلقتراع ویخبر اإلتحاد والجھات المعنیة بنتائج اإلنتخابات.

مادة 45 
 

یدعو رئیس مجلس إدارة الغرفة الذي تم إنتخابھ رئیسا لمجلس إدارة اإلتحاد أعضاء المجلس األصلیین والعضو اإلحتیاط لإلجتماع
إلنتخاب رئیس للمجلس خلفا لھ على أن تقوم الغرفة بإبالغ اإلتحاد والجھات المعنیة بنتائج اإلنتخابات.

مادة 46 
 

أوال : تزول صفة العضویة عن العضو المنتخب بقرار من المجلس في الحاالت التالیة : 
 

أ - إذا فقد شرطا من الشروط القانونیة للعضویة في المجلس. 
 

ب - إذا شغل وظیفة أو عضویة مجلس أو ھیئة یمنع الجمع بینھا وبین عضویة مجلس إدارة الغرفة. 
 

ثانیا : یعتبر عضو المجلس مستقیال إذا لم یحضر ثالث إجتماعات متتالیة بدون عذر مشروع أو ست إجتماعات متتالیة ألي سبب
كان. 

 
ثالثا : ال یعد غیاب العضو عن حضور الجلسات بموجب المادة السابعة عشرة من القانون تغیبا عن إجتماعات المجلس لھذا الغرض. 
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الفصل الرابع 
 

الشؤون المالیة للغرفة

مادة 47 
 

أوال : تبدأ السنة المالیة للغرفة في األول من كانون الثاني من كل سنة میالدیة وتنتھي في الیوم الحادي والثالثین من شھر كانون
األول من نفس السنة. 

 
ثانیا : یعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض إستیفاء بدل اإلشتراك السنوي..

مادة 48 
 

أوال : بدالت إشتراك األعضاء السنویة وفق الجدول رقم (1) الملحق بالقانون. 
 

ثانیا : اإلیرادات الناشئة عن إستثمار أموالھا بالطریقة التي یحددھا ھذا النظام. 
 

ثالثا : األجور التي تستوفیھا لقاء ما تقدمھ من خدمات وفق الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. 
 

رابعا : التبرعات والمنح بموافقة مجلس اإلتحاد.

مادة 49 
 

أوال : یستحق بدل اإلشتراك السنوي للعضو في بدایة كل سنة ویسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة. 
 

ثانیا : إذا تخلف العضو من دون عذر مشروع عن تسدید بدل اإلشتراك السنوي ثالث مرات متتالیة، یستوفي منھ مبلغ إضافي
مقداره 10% من بدل اإلشتراك السنوي عن كل سنة تخلف فیھا، وفي حالة عدم تسدید بدالت اإلشتراك المستحقة علیھ بنھایة السنة

الرابعة یرقن قیده من دون حاجة إلى إنذار أو تبلیغ. 
 

ثالثا : إذا كان تخلف العضو عن تسدید بدل اإلشتراك قد حصل بعذر مشروع، فللغرفة إستیفاء بدالت اإلشتراك لسنوات التخلف من
دون أیة مبالغ إضافیة وإعتبار فترة التخلف إستمرارا لممارسة العمل التجاري.

مادة 50 
 

یقر مجلس إدارة الغرفة الموازنة السنویة للغرفة قبل شھرین في األقل من بدایة سنتھا المالیة.

مادة 51 
 

تنظم حسابات الغرف وفق النظام المحاسبي الموحد وتخضع لتدقیق دیوان الرقابة المالیة.

المحتوى8 
 

الفصل الخامس 
 

الھیكل التنظیمي للغرف
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مادة 52 
 

أوال : یتولى اإلشراف على الجھاز اإلداري للغرفة وممارسة إختصاصاتھا التنفیذیة موظف بعنوان مدیر عام أو مدیر حسبما یقتضي
الحال وبقرار من مجلس اإلتحاد. 

 
ثانیا : یعین المدیر العام أو المدیر بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناء على ترشیح من قبل رئیس المجلس وتحدد فیھ إختصاصاتھ

وصالحیاتھ وراتبھ مع مراعاة قواعد الخدمة المعمول بھا، ویقوم بنفس الوقت بأعمال مقرر المجلس. 
 

ثالثا : یشترط فیمن یعین مدیرا عاما أو مدیرا للغرفة توفر الشروط التالیة : 
 

1- حاصال على الشھادة الجامعیة األولیة في األقل في إحدى اإلختصاصات (اإلدارة – القانون – اإلقتصاد). 
 

2- أن یكون لدیھ خدمة ال تقل عن عشر سنوات في اإلتحاد أو الغرف وتكون المدة (5) سنوات بالنسبة لمدیر الغرفة. 
 

3- أن یتمتع بخبرة وكفاءة عالیتین وبحس وظیفي متمیز یؤھلھ ألشغال ھذا الموقع

مادة 53 
 

یتألف الجھاز اإلداري للغرفة من التقسیمات اإلداریة المبینة أدناه مع إختصاصات كل منھا. 
 

أوال : قسم التسجیل والكفاالت : 
 

1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل وحاصال على شھادة الدراسة اإلعدادیة في األقل. 
 

2- یتولى القسم ممارسة المھام اآلتیة : 
 

أ - تسجیل األسماء التجاریة والقید في السجل التجاري ومسك السجالت الالزمة لھا. 
 

ب - تزوید اإلتحاد بالمعلومات عن األسماء التجاریة لتسجیلھا في السجل المركزي. 
 

جـ – تنظیم عملیة اإلنتماء للغرفة وفق شروط اإلنتماء المحددة في ھذا النظام. 
 

د – تنظیم عملیة إنتماء المواطنین العرب وفقا للشروط الواردة في ھذا النظام والضوابط والتعلیمات الصادرة عن الجھات المعنیة. 
 

ھـ – تھیئة المعلومات عن أعضاء الغرفة وأصنافھم وإعداد البیانات واإلحصاءات بشأنھم بالتنسیق مع قسم الدراسات والخدمات
التجاریة. 

 
و – تزوید األعضاء بشھادات العضویة وكتب التأیید الالزمة. 

 
ز – تحدید الكفاءة المالیة لألعضاء وتنظیم الكفاالت لھم. 

 
2 – یتم توزیع المھام واإلختصاصات أعاله بین الشعب التالیة : 

 
أ – شعبة السجل واإلسم التجاري. 

 
ب – شعبة اإلشتراكات والكفاالت. 
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ثانیا : قسم الدراسات والخدمات التجاریة : 

 
1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل ویكون حاصال على الشھادة الجامعیة األولیة في األقل. 

 
2- یمارس القسم المھام اآلتیة : 

 
أ - دراسة األوضاع التجاریة والتسویقیة في المحافظة وإقتراح المعالجات الھادفة إلى تطویرھا في حدود إختصاصاتھا. 

 
ب - تحدید الغرف والعادة السائدة في الشؤون التجاریة ضمن المنطقة الجغرافیة إلختصاصات الغرفة. 

 
جـ – تنسیق مھام التحكیم التجاري لحسم الخالفات التجاریة وتسمیة الخبراء والممثلین لھذا الغرض، وإبداء الرأي في قضایا التحكیم

التي تعرض على الغرفة. 
 

د – إصدار شھادات المنشأ للسلع العراقیة وإصدار وتصدیق الوثائق التجاریة األخرى. 
 

ھـ – تنظیم أعمال الكشف على األموال وإعداد الشھادات المطلوبة لذلك وتسمیة الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة. 
 

و – جمع وتبویب ونشر أسعار السلع المتداولة في السوق المحلیة وإعداد التقاریر عنھا. 
 

ز – توفیر المعلومات والبیانات ألعضاء الغرفة التي تتعلق بأعمالھم وأنشطتھم التجاریة وتقدیم اإلستشارات لھم. 
 

حـ – جمع وتبویب البیانات اإلحصائیة المتعلقة بمنتسبي الغرفة والنشاط التجاري وتوفیرھا للجھات المعنیة. 
 

ط – إصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بین األعضاء ورفع مستواھم المھني. 
 

3 – یتم توزیع المھام واإلختصاصات أعاله بین الشعب التالیة : 
 

أ – شعبة الدراسات واإلحصاء. 
 

ب – شعبة الخدمات التجاریة. 
 

ثالثا : القسم اإلداري والمالي : 
 

1- یرأس القسم منتسب بعنوان مدیر في األقل ویكون حاصل على الشھادة الجامعیة األولیة في األقل. 
 

2- یتولى القسم ممارسة المھام اآلتیة : 
 

أ - إعداد خطة األفراد (المالك) للغرفة وتنفیذ تلك الخطة بعد إقرارھا. 
 

ب - تطبیق قواعد الخدمة الخاصة باألفراد العاملین في الغرفة وإنجاز معامالت التعیین والترفیع والتقاعد واإلیفاد واإلجازات وغیرھا
لمنتسبي الغرفة واإلعداد واإلشراف على تدریب وتطویر مھارات المنتسبین فیھا. 

 
جـ – تحدید إحتیاجات الغرفة من األثاث والمواد والمعدات واألدوات المكتبیة وتأمین الحصول علیھا واإلشراف على الخزن. 

 
د – صیانة بناة الغرفة وأدامة تأسیساتھا الكھربائیة ووسائل التدفئة والتبرید واألجھزة المستخدمة األخرى وتوفیر الخدمات الخاصة
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بھا وإظھارھا بالمظھر الالئق. 
 

ھـ – إدارة البرید والحفظ اإلعتیادي وتأمین خدمات الطبع واإلستنساخ والتصویر والتلكس والھاتف للغرفة. 
 

و – تقدیم خدمات النقل للعاملین في الغرفة. 
 

ز – إبداء الرأي واإلجابة على اإلستفسارات التي یطلب رأي الغرفة فیھا ذات الطبیعة القانونیة والتصدیق على تواقیع وأختام وعقود
األعضاء بناء على طلبھم. 

 
حـ – تنظیم شؤون العالقات العامة للغرفة ومتطلباتھا. 

 
ط – إعداد الموازنات التخطیطیة للغرفة وتنفیذھا بعد إقرارھا. 

 
ك – تنظیم األمور الختامیة والكشوفات والبیانات المحاسبیة األولیة والتقاریر النھائیة. 

 
م – إستالم بدالت اإلشتراكات في الغرفة وتجدیداتھا السنویة وأجور الخدمات التي تقدمھا الغرفة للغیر. 

 
3 – توزع المھام المذكورة على الشعب التالیة : 

 
أ – شعبة اإلدارة واألفراد. 

 
ب – شعبة الحسابات. 

 
جـ – شعبة الحقوق. 

 
رابعا : شعبة التدقیق : 

 
1- یرأسھا موظف بدرجة مدیر ذو خبرة وإختصاص في الشؤون المالیة وحاصل على الشھادة الجامعیة األولیة. 

 
2- تتولى الشعبة ممارسة اإلختصاصات اآلتیة : 

 
أ - التدقیق قبل الصرف وبعده لجمیع المعامالت المالیة التي تتم في الغرفة وتدقیق السجالت والمستندات الخاصة بذلك. 

 
ب - التأكد من صحة التصرفات المالیة ضمن الصالحیات المخولة ورفع التقاریر بذلك إلى مدیر الغرفة. 

 
جـ – مراقبة الوضع المالي للغرفة والمساھمة في تنظیم حساباتھ. 

 
د – المساھمة بعملیات مراجعة الحسابات الختامیة للغرفة بالتنسیق مع الجھة المعنیة. 

 
ھـ – رقابة إیرادات الغرفة. 

 
و – التأكد من إجراء التأمین على موجودات الغرفة. 

 
ز – رقابة ومتابعة القضایا التي تحال للشعبة من قبل مدیر الغرفة ورفع التقاریر بذلك. 

 
خامسا : مكتب السكرتاریة : 
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تمارس شؤون السكرتاریة ومن قبل مكتب یدیره منتسب بدرجة مدیر أو أقل یعاونھ عدد من المنتسبین وحسب مقتضیات وحاجة

العمل، ویتولى المھام التالیة : 
 

1- القیام بأعمال سكرتاریة مجلس اإلدارة ورئیس الغرفة والمدیر العام أو مدیر الغرفة. 
 

2- إعداد جدول أعمال المجلس والمذكرات والتقاریر التي ترفع للمجلس. 
 

3- إعداد محاضر جلسات المجلس وتدوینھا في سجل خاص. 
 

4- متابعة تنفیذ قرارات المجلس. 
 

5- إستالم وتسجیل وتوزیع البرید السري. 
 

6- ایة أعمال أخرى تناط بھ.

المحتوى9 
 

الفصل السادس 
 

اللجان الدائمة في الغرفة

مادة 54 
 

للمجلس أن یؤلف اللجان الدائمة الضروریة لتسھیل إنجاز أعمال الغرفة ورعایة شؤون أعضائھا من بین أعضاء المجلس ومنتسبي
الغرفة أو من غیرھم، ویكون من بینھا اللجان اآلتیة : 

 
أوال : لجنة الشؤون اإلقتصادیة : 

 
وتتحدد مھامھا بما یلي : 

 
1- دراسة ومتابعة األنشطة التجاریة في المحافظة ورصد الظواھر والمؤشرات في السوق المحلیة. 

 
2- تقدیم المقترحات الھادفة إلى تطویر الحركة التجاریة في المحافظة وتنظیم العملیات التسویقیة لھا. 

 
3- إعداد التوصیات والمقترحات لمجلس إدارة الغرفة فیما یتعلق بأسالیب إستثمار أموال الغرفة. 

 
ثانیا : لجنة التحكیم والكشف والتسعیر : 

 
وتحدد مھامھا بما یلي : 

 
1- القیام بدور الحكم أو المشاركة في التحكیم لحسم الخالفات التجاریة التي تقع بین أعضاء الغرف أو بینھم وبین األغبار وتسمیة

الخبراء والممثلین لھذا الغرض. 
 

2- تحدید األعراف التجاریة السائدة في الحاالت التي تعرض على الغرفة. 
 

3- إجراء الكشف على البضائع واألموال بناء على طلب ذوي العالقة من الغرفة وتحدید نسبة الضرر فیھا وتنظیم الشھادات
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األصولیة لذلك. 
 

4- تسعیر وتثمین األموال والبضائع متى طلب منھا ذلك. 
 

ثالثا : لجنة التسجیل والكفاالت : 
 

وتحدد مھامھا بما یلي : 
 

1- النظر في الطلبات المقدمة لإلنتماء للغرفة وتحدید أصنافھم في ضوء المعلومات المقدمة إلیھا عن الكفاءة العالیة والسمعة
التجاریة وطبیعة األعمال التجاریة لمقدم الطلب. 

 
2- رفع المقترحات المتعلقة بوضع األسس والتعلیمات الخاصة بتحدید نسب مبالغ الكفاالت للكفالء من أعضاء الغرفة بما ینسجم

والكفاءة العالیة لحدود كل صنف من األصناف. 
 

3- رفع المقترحات بشأن أیة أمور مستجدة تتعلق بطبیعة العضویة في الغرفة. 
 

رابعا : لجنة إنضباط أعضاء الغرفة : 
 

وتتولى النظر فیما یحال إلیھا من المجلس أو رئیس الغرفة أو مدیر الغرفة من قضایا وشكاوى ومخالفات تصدر من أعضاء الغرفة
عن التصرفات التي من شأنھا أن تسيء إلى الوسط التجاري، وتقوم اللجنة باإلستناد إلى القوانین والوقائع المثبتة بإصدار العقوبات

التالیة : 
 

1- العقوبات اإلنضباطیة : 
 

أ - إلفات نظر التاجر في حالة كون الموضوع بسیطا ولیس ھنالك قصد عمدي لألضرار باآلخرین. 
 

ب - اإلنذار في حالة العودة. 
 

جـ – اإلمتناع عن تقدیم الخدمات لمدة ال تزید عن ثالثة أشھر. 
 

2- العقوبات التأدیبیة : 
 

التوصیة للمجلس بسحب ھویة الغرفة بصورة مؤقتة أو دائمیة. 
 

3- أ – تنفذ توصیات اللجنة بعد مصادقة المجلس علیھا. 
 

ت - للعضو الذي وجھت إلیھ إحدى العقوبات اإلنضباطیة أو التأدیبیة أعاله أن یعترض لدى مجلس اإلتحاد خالل خمسة عشر یوما
من تاریخ تبلیغھ بقرار مجلس إدارة الغرفة، ویكون قرار مجلس اإلتحاد قطعیا. 

 
جـ – تبلغ الغرفة اإلتحاد والجھات ذات اإلختصاص بقرار ترقین قید العضو من سجالتھا حال اكتساب القرار الدرجة القطعیة وعلى

اإلتحاد تعمیم القرار على بقیة الغرف لإلمتناع عن قبول إنتساب من صدر بحقھ قرار الشطب لدیھا.

مادة 55 
 

أوال : للمجلس تألیف عدد من اللجان اإلستشاریة من خارج أعضاء المجلس ولألنشطة التجاریة المختلفة ال یقل عددھم عن خمسة
ویختار من بین أعضائھا رئیسا لھا ویكون أحد موظفي الغرفة مقررا لھا تختص بدراسة الموضوعات والمقترحات التي تتعلق
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بمجال إختصاصھا. 
 

ثانیا : تجتمع ھذه اللجان بدعوة من رئیسھا أو من الغرفة حسب متطلبات الحال وترفع توصیاتھا ونتائج أعمالھا إلى مجلس إدارة
الغرفة.

الباب الثالث 
 

األحكام الختامیة

مادة 56 
 

تقوم الغرفة بمراقبة تنفیذ أحكام النصوص القانونیة الخاصة بالسجل التجاري الواردة في قانون التجارة رقم (30) لسنة (1984)
ونظام األسماء التجاریة رقم (6) لسنة (1985) ولھا أن تؤلف جھازا للمراقبة لضمان تنفیذ ھذه األحكام وأن تفاتح الجھات الرسمیة

ذات اإلختصاص بشأن تطبیقھا.

مادة 57 
 

لمجلس اإلتحاد صالحیة إستحداث أو دمج أو إلغاء األقسام والشعب في اإلتحاد والغرف حسبما تتطلبھ طبیعة العمل.

مادة 58 
 

لمجلس اإلتحاد إصدار التعلیمات الالزمة لتسھیل تنفیذ ھذا النظام.

مادة 59 
 

یحتفظ األعضاء بأصناف عضویتھم في الغرف یستمر العمل بالھویات الصادرة عن غرف التجارة والصناعة العراقیة على أن تختم
بإسم (غرفة تجارة….) ولحین إستبدال تلك الھویات.

مادة 60 
 

تبقى القرارات والتعلیمات والصالحیات الصادرة عن مجلس إدارة اإلتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة ومجالس إدارة
الغرف التجاریة والصناعیة. العراقیة والتي ال تتعارض وأحكام القانون وھذا النظام نافذة لحین إلغائھا أو تغیرھا أو تعدیلھا أو

إستبدالھا بغیرھا.

مادة 61 
 

ینفذ ھذا النظام إعتبارا من 28/10/1989.

رئیس اإلتحاد العام 
 

للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة


