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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

 
  

غرف التجارة والصناعةالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

قرارنوع التشریع :
٦٠رقم التشریع :

١٩٩٩/٠٦/٠٧تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
قرار (٦٠) تعدیل بدل االشتراك في الغرف التجاریة العراقیةعنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٣٧٧٧ تاریخ العدد : ١٩٩٩/٠٦/٠٧ | رقم الصفحة : ٣٥٨ | مجموعةالمصدر :
القوانین واالنظمة |

 
مالحظة:   

     
 

استناد

استنادا الى احكام البندین ثالثا ورابعا من قرار مجلس قیادة الثورة المرقم / ٨٢ في ٥/٨/١٩٩٦ والبندین ثانیا وثالثا من

 
قرار مجلس قیادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ٢٤/١٢/١٩٩٧ . 

قررت لجنة الشؤون االقتصادیة في جلستھا المنعقدة بتاریخ ٢/٥/١٩٩٩ ما یاتي : -

 
١- تعدیل بدالت االشتراك السنوي في الغرف التجاریة العراقیة المنصوص علیھا في الجدول رقم ١ الملحق ب قانون

 
اتحاد الغرف التجاریة العراقیة رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩ لتكون على النحو االتي : - 

 
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 .

٢- تعدیل اجور الخدمات التي تقدمھا الغرف التجاریة المنصوص علیھا في الجدول رقم ٢ الملحق ب قانون اتحاد الغرف

 
التجاریة العراقیة رقم ٤٣ لسنة ١٩٨٩ لتكون على النحو االتي : 

 
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 . 
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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 .

 
٣- ینفذ ھذا القرار من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 

 

 
                                                                 حكمت العزاوي 

                                                       رئیس لجنة الشؤون االقتصادیة
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