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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

 
  

التجارة|غرف التجارة والصناعةالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

قانوننوع التشریع :
٤٣رقم التشریع :

١٩٨٩/١١/٠١تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
قانون اتحاد الغرف التجاریة العراقیة رقم (٤٣) لسنة ١٩٨٩عنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٣٢٥٣ تاریخ العدد : ١٩٨٩/٠٥/٠١ | رقم الصفحة : ٣٢١ | عددالمصدر :
الصفحات : ٥ | رقم الجزء :١ | مجموعة القوانین واالنظمة |

 
مالحظة:   

     
 

استناد

 
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانیة واالربعین من الدستور،

قرر مجلس قیادة الثورة  بموجب قراره المرقم ( ٢٥٣ )  بتاریخ ١٣ ١٩/٤/١٩٨٩ میالدیة ما یلي : -

 

 
الفصل األول

التأسیس واألھداف
المادة ١

اوال: یؤسس بھذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجاریة العراقیة) یتكون من مجموع الغرف التجاریة العراقیة

 
ویعرف فیما بعد بـ(االتحاد) یكون مقره في بغداد.

ثانیا: االتحاد منظمة اقتصادیة مھنیة ویتمتع بالشخصیة المعنویة وباستقالل مالي واداري ویمثلھ رئیس االتحاد او من
یخولھ.

 

 
المادة ٢

یھدف االتحاد الى العنایة بتنظیم وتنمیة النشاط التجاري في نطاق اختصاصاتھ وتعزیز دور ھذا النشاط في عملیھ التنمیة.

 

 
المادة ٣
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یقوم االتحاد تحقیقا الھدافھ بما یاتي:

اوال: تنسیق اعمال الغرف التجاریة في العراق وتوجیھھا وتمثیلھا لدى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والھیئات العربیة

 
واالجنبیة والدولیة في االمور ذات المساس بمھامھا.

ثانیا: االشراف على عملیات تسجیل االسماء التجاریة والقید في السجل التجاري في العراق ومسك السجالت المركزیة

 
لذلك.

 
ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجھ بالتنسیق مع الجھات المختصة.

 
رابعا: جمع وتوثیق البیانات والمعلومات التجارة ووضعھا في متناول اعضاء الغرف والجھات ذات العالقة.

 
خامسا: دراسة االوضاع التجاریة في العراق واقتراح المعالجات الھادفة الى تطویر النشاط التجاري وتنمیة الصادرات.

سادسا: التعاون مع الغرف التجاریة والصناعیة العربیة واتحاداتھا واالتحادات والتنظیمات المھنیة واالقتصادیة العربیة

 
بھدف تنمیة وتطویر التبادل التجاري واالسھام في ارساء قواعد الوحدة االقتصادیة العربیة.

سابعا: اقامة الروابط مع االتحادات والغرف والندوات والمشاركة بھا داخل العراق وخارجھ بالتنسیق مع الغرف
التجاریة.

 
ثامنا : تشكیل الوفود واقامة المؤتمرات والندوات المشاركة بھا داخل العراق وخارجھ بالتنسیق مع الغرف التجاریة . 

 
تاسعا: المشاركة عند االقتضاء في انشطة المجالس واللجان والھیئات االقتصادیة وحسب طلب الجھات المعنیة.

عاشرا: تنمیة الممارسات والوعي التجاري بین صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المھني لھم واصدار
المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة االقتصادیة.

 

 

 
الفصل الثاني
مجلس اإلتحاد

المادة ٤

اوال – یدیر االتحاد مجلس ادارة یعرف فیما بعد بـ مجلس االتحاد یشكل من رؤساء الغرف التجاریة او نوابھم في حالة

 
تعذر حضور اي من الرؤساء وینتخبون من بینھم باالقتراع السري رئیسا للمجلس. 

 
ثانیا – یشترط في عضو مجلس االتحاد ان یكون حاصال على الشھادة الجامعیة االولیة في االقل. 

 
ثالثا – ینتخب مجلس االتحاد من بین اعضائھ باالقتراع السري نائبا للرئیس او اكثر طبقا لما ھو محدد بالنظام الداخلي 

رابعا – لمجلس االتحاد اختیار اعضاء فخریین ال یزید عددھم على ٤ اربعة من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون

 
التجاریة لالفادة من خبراتھم واالستئناس بارائھم على ان ال یكون لھم حق التصویت. 

 
خامسا – ال یجوز انتخاب رئیس المجلس ونائبھ الكثر من دورتین انتخابیتین. 

سادسا – ال یجوز انتخاب اعضاء المجلس الكثر من دورتین انتخابیتین متتالیتین.

سابعا: تكون مدة الدورة االنتخابیة (٤) اربع سنوات.(١)

 
المادة ٥

 
یتولى مجلس االتحاد ممارسة ما یأتي: -

 
اوال – وضع البرنامج العام لالتحاد وتنفیذه بعد المصادقة علیھ من قبل وزارة التجارة.

 
ثانیا – اقرار الموازنة السنویة لالتحاد وتحدید نسبة مشاركة الغرف فیھا.

 
ثالثا – اقرار الحسابات الختامیة لالتحاد. 

 
رابعا – المصادقة على الموازنات السنویة والحسابات الختامیة للغرف.

 
خامسا – تعیین اوجھ استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبینة في ھذا القانون.

سادسا – ضمان القروض التي تعقدھا الغرف فیما بینھا او مع المصارف.

 

 
الفصل الثالث
موارد االتحاد



9/15/2018 قاعدة التشریعات العراقیة

http://www.iraqld.iq/PrintLawResult.aspx?PSC=null 3/10

المادة ٦

 
تتكون موارد االتحاد من: -

اوال – ١٠% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجاریة السنویة كحد اعلى على ان یراعى الوضع

 
المالي للغرفة عند تحدید ذلك.

 
ثانیا – التبرعات واالعانات التي یقرھا مجلس االتحاد.

 
ثالثا – االیرادات الناجمة عن الخدمات التي یؤدیھا االتحاد.

رابعا – االیرادات المتحصلة من استثمار اموال االتحاد.

 

 
الباب الثاني

الغرف التجاریة
الفصل االول

التأسیس واالھداف
المادة ٧

اوال – تؤسس في مدینة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجاریة بقرار من مجلس االتحاد وتعرف فیما بعد بـ

 
(الغرفة).

ثانیا – الغرفة منظمة اقتصادیة مھنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وباستقالل مالي واداري ویمثلھا رئیس مجلس ادارتھا او
من یخولھ.

 

 
المادة ٨

تھدف الغرفة الى العنایة بتنظیم وتنمیة النشاط التجاري ورعایة اعضائھا.

 

 
المادة ٩

 
تقوم الغرفة تحقیقا الھدافھا بما یأتي: -

 
اوال – تسجیل االسماء التجاریة والقید في السجل التجاري ومسك السجالت الالزمة لذلك.

 
ثانیا – تحدید العرف والعادة السائدین في الشؤون التجاریة ضمن المنطقة الجغرافیة الختصاصات الغرفة.

ثالثا – القیام بدور الحكم او المشاركة في التحكیم لحسم الخالفات التجاریة وتألیف لجان التحكیم وتسمیة الخبراء

 
والممثلین لھذا الغرض.

 
رابعا – اصدار شھادات المنشأ للسلع العراقیة، واصدار وتصدیق الوثائق التجاریة االخرى.

خامسا – تألیف لجان من اعضائھا ومن غیرھم للكشف على االمواف وتنظیم الشھادات المطلوبة وتسمیة الخبراء

 
للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منھا ذلك.

سادسا – جمع وتبویب ونشر اسعار السلع الرئیسیة المتداولة في السوق المحلیة واصدار المطبوعات التي تعني بنشر

 
الوعي التجاري بین التجار ورفع مستواھم المھني.

 
سابعا – تحدید الكفاءة المالیة وتنظیم الكفاالت لالمناء.

ثامنا – دراسة االوضاع التجاریة واقتراح المعالجات الھادفة الى تطویرھا في حدود اختصاصاتھا.

 

 
الفصل الثاني
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االنتماء الى الغرفة
المادة ١٠

اوال – للتاجر العراقي شخصا طبیعیا كان او معنویا االنتساب الى الغرفة التجاریة التي یقع محلھ التجاري ضمن دائرة

 
اختصاصھا.

ثانیا – ال یجوز للتاجر االنتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.

 

 
المادة ١١

لمجلس االتحاد قبول انتساب التاجر غیر العراقي المقیم في العراق شرط المعاملة بالمثل.(١-١)

 
الفصل الثالث
مجلس الغرفة

المادة ١٢

اوال – یتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة یتالف من عدد من االعضاء یحدده مجلس االتحاد على ان ال یقل عن ٨ ثمانیة

 
اعضاء وال یزید على ١٤ ویعرف فیما بعد بـ مجلس الغرفة. 

 
ثانیا – یشترط في من یرشح لعضویة مجلس الغرفة ان یكون حاصال على الشھادة الجامعیة االولیة في االقل. 

 
ثالثا – ال یجوز انتخاب رئیس مجلس الغرفة ونائبھ الكثر من دورتین انتخابیتین. 

رابعا – ال یجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الكثر من دورتین انتخابیتین متتالیتین.

 
خامسا- ینتخب مجلس الغرفة من بین اعضائھ رئیسا ونائبین باالقتراع السري .

سادسا- تكون مدة الدورة االنتخابیة لمجلس الغرفة (٤) أربع سنوات. (٢)

 
الفصل الرابع
مالیة الغرفة

المادة ١٣

 
تتكون مالیة الغرفة من: -

 
اوال – بدالت اشتراك االعضاء السنویة على وفق الجدول رقم (١) الملحق بھذا القانون.

 
ثانیا – االیرادات الناشئة عن استثمار اموالھا بالطریقة التي یحددھا النظام الداخلي.

 
ثالثا – االجور التي تستوفیھا لقاء ما تقدمھ من خدمات على وفق الجدول رقم (٢) الملحق بھذا القانون.

رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس االتحاد.

 

 
المادة ١٤

 
اوال – یستحق بدل االشتراك السنوي للعضو في بدایة كل سنة ویسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة.

ثانیا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسدید بدل االشتراك السنوي ثالث مرات متتالیة یستوفى منھ مبلغ
اضافي مقداره (١٠%) من بدل االشتراك السنوي من كل سنة تخلف فیھا وفي حالة عدم تسدید البدل بنھایة السنة الرابعة

 
یرقن قیده من دون حاجة الى انذار او تبلیغ.

ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسدید بدل االشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استیفاء بدالت االشتراك لسنوات

 
التخلف من دون ایة مبالغ اضافیة واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري.

رابعا – یعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استیفاء بدل االشتراك السنوي.
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الباب الثالث

احكام عامة وختامیة
المادة ١٥

 
یصدر مجلس االتحاد نظاما داخلیا لالتحاد والغرف ویتناول االمور اآلتیة: -

 
اوال – اجتماعات مجلس االتحاد ومجلس الغرفة ونصاب االجتماعات وكیفیة التصویت على القرارات وتنفیذھا.

ثانیا – شروط لترشیح لعضویة مجلس الغرفة، وطریقة تقدیم طلب الترشیح والعدول عنھ واالجراءات والقواعد الالزمة
لتنظیم عملیة انتخاب اعضاء مجلس الغرفة االصلیین واالحتیاط واعداد جداول المرشحین وكیفیة تقدیم الطعون المتعلقة

 
باالنتخابات، وابطالھا والبت فیھا، وطریقة زوال العضویة.

 
ثالثا – اللجان الضروریة لتسھیل اعمال االتحاد والغرفة وطریقة تشكیلھا وبیان اختصاصاتھا.

 
رابعا – الھیكل التنظیمي للجھاز االداري لالتحاد، والغرف وفقا لحاجاتھا.

 
خامسا – صالحیات رئیس مجلس االتحاد ونائبھ ورئیس مجلس الغرفة ونائبھ.

سادسا – االعمال االخرى لالتحاد والغرفة.

 

 
المادة ١٦

یجوز منح رئیس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنویة یحدد مقدارھا وطریقة منحھا بقرار من مجلس االتحاد على انھ ال
یجوز الجمع بین مكافأة مجلس االتحاد وبین مكافأة مجلس الغرفة.

 

 
المادة ١٧

اوال – ال یجوز لعضو مجلس االتحاد او الغرفة ان یشترك في مداوالت فیھا مصلحة مالیة لھ او الحد اصھاره او اقاربھ
حتى الدرجة الرابعة او لمن ھم تحت والیتھ او وصایتھ او قیمومتھ او لموكلیھ او لوكالئھ سواء اكان في جلسات المجلس

 
ام في احدى لجان الغرفة او االتحاد.

ثانیا – ال یجوز لعضو مجلس االتحاد او الغرفة ان یقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استیراد لحساب االتحاد او
الغرفة وال یجوز ان یكون طرفا مع أي منھما في بیع او اجارة او اقراض.

 

 
المادة ١٨

تخضع حسابات االتحاد والغرف الى تدقیق دیوان الرقابة المالیة.

 

 
المادة ١٩

اوال – ال یجوز للغرفة تقدیم ایة مساعدات او معونات مالیة او تبرعات او تسلیف مبالغ لغیر اغراض تنفیذ التزاماتھا اال

 
بموافقة مجلس االتحاد.

ثانیا – ال یجوز للغرف شراء العقارات او انشاء االبنیة اال بموافقة مجلس االتحاد.
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المادة ٢٠

یختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسیق مع االتحاد العام للغرف التجاریة العراقیة المؤسس بموجب ھذا القانون
حاجتھما من موظفي االتحاد العام للغرف الصناعیة والتجاریة والغرف التابعة لھ وبعد حصول موافقة الموظف نفسھ،

ویعالج موضوع الفائض منھم بموجب القرارات والقوانین والتعلیمات النافذة.

 

 
المادة ٢١

اوال – تسري على العاملین في االتحاد احكام  قانون العمل رقم (٧١) لسنة ١٩٨٧ و قانون التقاعد والضمان االجتماعي

 
للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١.

ثانیا – لمجلس االتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظیم شؤون العاملین في االتحاد والغرف.

 

 
المادة ٢٢

اوال – تنتقل حقوق والتزامات االتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة المؤسس بالقانون رقم (٢٤) لسنة
١٩٨٣ الى اتحاد الغرفة التجاریة العراقیة المؤسس بھذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم

 
(٤٤) لسنة ١٩٨٩ بقرار من مجلس الوزراء وبالطریقة التي یحددھا.

ثانیا - تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجاریة والصناعیة المؤسسة بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ في بغداد وفي
المحافظات إلى الغرف التجاریة المؤسسة بھذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (٤٤)

لسنة ١٩٨٩ بالكیفیة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

 

 
المادة ٢٣

یستمر مجلس إدارة اإلتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة ومجالس إدارة الغرف التجاریة والصناعیة في
بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتھما وأعمالھما المنصوص علیھا في القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ والنظام
الصادر بموجبھ خالل ثالثة أشھر إلى حین تشكیل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجاریة
العراقیة ومجالس الغرف التجاریة في مدینة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام ھذا القانون وخالل المدة المذكورة

أعاله.

 

 
المادة ٢٤

 
أوال - عند حل الغرفة ألي سبب من األسباب لمجلس اإلتحاد أن یقرر نقل مھامھا وإختصاصاتھا إلى أقرب غرفة.

ثانیا - یقرر مجلس اإلتحاد تسویة األمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطریقة التي یراھا.

 

 
المادة ٢٥

یلغى قانون اإلتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة رقم (٢٤) لسنة ١٩٨٣ وتبقى األنظمة والتعلیمات الصادرة
بموجبھ نافذة، بما ال یتعارض وأحكام ھذا القانون إلى حین صدور أنظمة وتعلیمات تحل محلھا.
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المادة ٢٦

لمجلس اإلتحاد إصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون.

 

 
المادة ٢٧

 
ینفذ ھذا القانون بعد مضي (١٨٠) یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 

 
                                                         صدام حسین

                                                  رئیس مجلس قیادة الثورة

 

 

 
االسباب الموجبة

انسجاما مع التوجیھات المركزیة للسیاسة االقتصادیة ولتحقیق قدر اكبر من المرونة في تمثیل القطاع الخاص بما یتیح
للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة لھ ترعى شؤونھ وتقدم الخدمات والمعلومات لھ بالشكل الذي یعینھ على ممارسة

دوره في النشاطات التجاریة على نحو افضل فقد شرع ھذا القانون.

 

 
جدول (١)

 
اوال : 

 
الصنف                                      بدال االشتراك السنوي 

 
الممتاز                                          ٧٥٠٠ دینار 

 
االول                                            ٥٠٠٠ دینار 

 
الثاني                                            ٣٠٠٠ دینار 

 
الثالث                                            ١٥٠٠ دینار 

 
الرابع                                            ١٠٠٠ دینار 

 
الخامس                                            ٥٠٠ دینار 

ثانیا : بدل اشتراك الداللین 
یصنف الداللون حسب طبیعة اعمال الداللة التي یقومون بھا وتستوفى البدالت وفقا الحكامقانون الداللة رقم ٥٨ لسنة

 
١٩٨٩ وكما یاتي : - 

 
ا - یكون بدل منح اجازة الداللة في التصرفات الخاصة بالعقار - /٥٠٠٠ خمسة االف دینار. 

 
ب - یكون بدل منح اجازة الداللة في بیع وشراء المركبات - /٥٠٠٠ خمسة االف دینار . 

 
جـ - یكون بدل منح اجازة الداللة في محالت المزاد العلني - /٢٥٠٠ الفین وخمسمائة دینار . 

د - یكون بدل منح اجازة الداللة في بیع وشراء المنتجات - /٢٥٠٠ الفین وخمسمائة دینار الزراعیة والصناعیة والمواد

 
االخرى . 

ھـ - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في التصرفات الخاصة بالعقار - /٢٥٠٠ الفین وخمسمائة دینار . (٣)
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أجور الخدمات التي تقدمھا الغرف التجاریة

جدول (٢)

 
اوال – اجور الكشف 

ا - یستوفى نصف من المئة من قیمة الضرر على ان ال یقل عن - /٥٠٠٠ خمسة االف دینار وال یزید على ٠٠٠ ١٠
عشرة االف دینار ویكون بنسبة ٢% اثنین من المائة لغیر االعضاء في الغرفة على ان ال یقل عن ٠٠٠ ١٠ عشرة االف

 
دینار وال یزید على ٠٠٠ ٢٠ عشرین الف دینار . 

ب - یستوفى اجر مقطوع قدره ٥٠٠٠ خمسة االف دینار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ویكون االجر

 
المقطوع ٠٠٠ ١٠ عشرة االف دینار لغیر االعضاء . 

ثانیا – اجرة التحكیم 
یستوفى اجر مقداره ٠٥ر٠% نصف من المائة من المبلغ المحكوم بھ على ان ال یقل عن ٠٠٠ ١٠ عشرة االف دینار
وال یزید على ٠٠٠ ٢٥ خمسة وعشرین الف دینار وتكون النسبة ٢% اثنین من المائة لغیر االعضاء في الغرفة على ان

 
ال یقل عن ٠٠٠ ٢٠ عشرین الف دینار وال یزید على ٠٠٠ ٥٠ خمسین الف دینار . 

ثالثا – اجر الكفالة 
یستوفى مبلغ مقداره ١% واحد من المائة عن كل دینار من مبلغ الكفالة على ان ال یقل عن ٢٥٠ مائتین وخمسون دینار

 
وال یزید على ٠٠٠ ١٠ عشرة االف دینار . 

رابعا – شھادات المنشا وتصدیق قوائم االسعار 

 
ا - یستوفى ١٠٠ مئة دینار بالنسبة العضاء الغرفة . 

 
ب - یستوفى ٥٠٠ خمسمئة دینار لغیر االعضاء . 

خامسا – اجور الخدمات المتنوعة 
ا - یستوفى ٢٥٠ مائتین وخمسین دینار من ذوي العالقة لقاء ما تقدمھ الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن

 
قضایاھم ویستوفى مبلغ ٥٠٠ خمسمئة دینار من غیر االعضاء . 

 
ب - یستوفى ٥٠٠ خمسمئة دینار عن شھادة العضویة او اي وثیقة صادرة من الغرفة . 

 
جـ - یستوفى ١٠٠ مئة دینار عن كل صورة الي وثیقة صادرة عن الغرفة . 

د - یستوفى ٥٠٠ خمسمئة دینار عن اصدار الھویة للمرة االولى و١٠٠٠ الف دینار عن اصدار ھویة بدل ضائع او

 
تالف . 

 
ھـ - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في بیع وشراء المركبات ٢٥٠٠ الفین وخمسمائة دینار . 

 
و - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في محالت المزاد العلني ٢٠٠٠ الفي دینار . 

ز - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في بیع وشراء المنتجات الزراعیة والصناعیة والمواد االخرى ٢٠٠٠ الفي دینار .
(٤)

 

 
الھوامش

(١) - اضیفت الفقرة ( سابعا ) الى المادة (٤) بموجب  المادة رقم ١ من قانون التعدیل الثاني لقانون الغرف التجاریة رقم
٥٧ لسنة ٢٠١٧

- الغیت المادة٤ بموجب المادة (١) منقانون التعدیل االول لقانون اتحاد الغرف التجاریة العراقیة رقم (٤٣) لسنة

 
١٩٨٩، رقمھ ٥٠ صادر بتاریخ ٠٩/١٠/٢٠٠٢ ،. :

 
النص القدیم للمادة:

 
اوال: یدیر االتحاد مجلس یعرف فیما بعد بـ(مجلس االتحاد) یشكل من:

اوال: رؤساء الغرف التجاریة او نوابھم في حالة تعذر حضور اي منھم وینتخبون من بینھم بطریقة االقتراع السري

 
رئیسا للمجلس.

ثانیا: ینتخب مجلس االتحاد من بین اعضائھ بطریقة االقتراع السري نائبا للرئیس او اكثر طبقا لما ھو محدد بالنظام

 
الداخلي.

ثالثا: لمجلس االتحاد اختیار اعضاء فخریین ال یزید عددھم على اربعة من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون
التجاریة لالفادة من خبراتھم واالستئناس بارائھم على ان ال یكون لھم حق التصویت.

(١-١) - عدلت المادة (١١) بموجب   المادة رقم ٢ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٧

النص القدیم للمادة (١١)

لمجلس االتحاد قبول انتساب التاجر المقیم في العراق الذي یحمل جنسیة احد االقطار العربیة.

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A7%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7%D9%A3%D9%A8%D9%A4%D9%A4%D9%A7%D9%A5%D9%A9
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A5%D9%A0%D9%A2%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A6%D9%A5%D9%A0%D9%A5%D9%A7%D9%A4%D9%A6%D9%A2
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A7%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7%D9%A8%D9%A4%D9%A4%D9%A4%D9%A7%D9%A6%D9%A6
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=%D9%A1%D9%A8%D9%A0%D9%A7%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A7%D9%A8%D9%A4%D9%A4%D9%A4%D9%A7%D9%A6%D9%A6


9/15/2018 قاعدة التشریعات العراقیة

http://www.iraqld.iq/PrintLawResult.aspx?PSC=null 9/10

 
(٢) - اضیفت الفقرتان ( خامسا و سادسا ) الى المادة ١٢ بموجب  المادة رقم ٣ من قانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٧

- الغیت المادة ١٢ بموجب المادة (٢) من قانون التعدیل االول لقانون اتحاد الغرف التجاریة العراقیة رقم (٤٣) لسنة

 
١٩٨٩، رقمھ ٥٠ صادر بتاریخ ٠٩/١٠/٢٠٠٢، . :

 
النص القدیم للمادة:

یتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة یتألف من عدد من االعضاء یحدده مجلس االتحاد على ان ال یقل عن ثمانیة اعضاء، وال

 
یزید على اربعة عشر عضوا ویعرف فیما بعد بـ (مجلس الغرفة).

 
 

 
(٣) - عدل الجدول ١ بموجب المادة رقم ١ من قرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٩ 

 
النص القدیم

اوال: یصنف اعضاء الغرفة من التجار الى ستة اصناف ویكون بدل االشتراك السنوي لكل صنف وفقا للكفاءة المالیة،

 
وكما ھو مؤشر فیما یاتي:

 
الصنف الكفاءة المالیة بدل االشتراك السنوي

 
الممتاز من ملیون دینار فاكثر (٢٥٠) مائتان وخمسون دینارا 

 
االول من (٢٥٠) مائتین وخمسین الف دینار الى اقل 

 
من ملیون دینار (١٥٠) مائة وخمسون دینارا

 
الثاني من (١٠٠) الف دینار الى اقل من (٢٥٠) الف دینار (١٠٠) مائة دینار

 
الثالث من (٣٠) الف دینار الى اقل من (١٠٠) الف دینار (٥٠) خمسون دینار

 
الرابع من (١٠) االف دینار الى اقل من (٣٠) الف دینار (٢٥) خمسة وعشرون دینارا

 
الخامس اقل من (١٠) االف دینار (١٠) عشرة دنانیر

ثانیا: بدل اشتراك الداللین – یصنف الداللون حسب طبیعة اعمال الداللة التي یقومون بھا وتستوفى البدالت وفقا الحكام

 
قانون الداللة رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٧ وكما یاتي:

 
ا - یكون بدل منح اجازة الداللة في التصرفات الخاصة بالعقار ( - / ٥٠) خمسین دینارا

 
ب - یكون بدل منح اجازة الداللة في محالت وشراء المركبات ( - /٥٠) خمسین دینارا

 
جـ - یكون بدل منح اجازة الداللة في محالت المزاد العلني ( - /٢٥) خمسة وعشرین دینارا

د - یكون بدل منح اجازة الداللة في بیع وشراء المنتجات الزراعیة والصناعیة والمواد االخرى ( - /٢٥) خمسة

 
وعشرین دینارا

 
ھـ - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في التصرفات الخاصة بالعقار ( - /٢٥) خمسة وعشرین دینارا.

 
 

 
(٤) - عدل الجدول ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٩ 

 
النص القدیم 

 
اوال: اجور الكشف:

ا - یستوفى نصف من المائة من قیمة الضرر على ان ال یقل عن عشرة دنانیر وال یزید على مائة دینار ویكون بنسبة ٢%
(اثنین من المائة) لغیر االعضاء في الغرفة على ان ال یقل عن - / ٥٠ خمسین دینارا وال یزید على ( - /٥٠٠) خمسمائة

 
دینار.

ب - یستوفى اجر مقطوع قدره (١٠) عشرة دنانیر في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ویكون االجراء المقطوع

 
( - /٥٠) خمسین دینارا لغیر االعضاء.

 
ثانیا: اجرة التحكیم:

یستوفى اجر مقداره ٥ر٠% (نصف من المائة) من المبلغ المحكوم بھ على ان ال یقل عن (٢٠) عشرین دینارا وال یزید
على (٢٥٠) مائتین وخمسین دینار وتكون النسبة ٢% (اثنین من المائة) لغیر االعضاء في الغرفة على ان ال یقل عن (

 
- /١٠٠) مائة دینار وال یزید على (٥٠٠) خمسمائة دینار.

 
ثالثا: اجر الكفالة:

یستوفى مبلغ مقداره (فلس واحد) عن كل دینار من مبلغ الكفالة على ان ال یقل عن دینار واحد وال یزید على (١٠)

 
عشرة دنانیر.

 
رابعا: شھادات المنشا وتصدیق قوائم االسعار:

 
ا - یستوفى دینار واحد بالنسبة العضاء الغرفة.

 
ب - تستوفى اربعة دنانیر لغیر االعضاء.

 
خامسا: اجور الخدمات المتنوعة:

ا - یستوفى دینار واحد من ذوي العالقة لقاء ما تقدمھ الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضایاھم ویستوفى

 
دیناران من غیر االعضاء.

 
ب - یستوفى دینار واحد عن شھادة العضویة او اي وثیقة صادرة عن الغرفة.

 
جـ - یستوفى ربع دینار عن كل صورة الي وثیقة صادرة عن الغرفة.

 
د - یستوفى دینار واحد عن اصدار الھویة للمرة االولى ودیناران عن اصدار ھویة بدل ضائع او تالف.

 
و - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في بیع وشراء المركبات ( - /٢٥) خمسة وعشرین دینارا.

 
ز - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في محالت المزاد العلني ( - /١٥) خمسة عشر دینارا.

ح - یكون بدل تجدید اجازة الداللة في بیع وشراء المنتجات الزراعیة والصناعیة والمواد االخرى ( - /١٥) خمسة عشر
دینارا.
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