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المصدر
الصفحات | 7 :رقم الصفحة | 343:رقم الجزء2:
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانٌة واالربعٌن من الدستور،
قرر مجلس قٌادة الثورة اصدار القانون االتً:
الفصل االول
التأسيس واالهداف
المادة 1
اوالًٌ -ؤسس اتحاد ٌسمى (اتحاد الصناعات العراقً) ٌكون مقره فً بغداد وٌتمتع
بالشخصٌة المعنوٌة وباالستقالل المالً واالداري وٌمثله رئٌس مجلس ادارة االتحاد او من
ٌخوله.
ثانٌا ً -االتحاد منظمة مهنٌة اقتصادٌة تنموٌة.
ثالثا ً -االتحاد تأسٌس غرف صناعة فً المحافظات.
المادة 2
ٌهدف االتحاد الى العناٌة بتنظٌم وتنمٌة النشاط الصناعً فً القطاعات الخاص والمختلط
والتعاونً وتعزٌز دور هذا النشاط فً عملٌة التنمٌة.
المادة 3
ٌتولى االتحاد تحقٌقا ً الهدافه المهام االتٌة:
اوالً -اعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشارٌع الصناعٌة عندما ٌطلب الٌه ذلك
وله اعداد دراسات فنٌة واقتصادٌة من اجل تنمٌة القطاع الصناعً ومعالجه مشاكله.
ثانٌا ً -اعداد المسوحات والدراسات النوعٌة المتخصصة فً مجال النشاط الصناعً وتقدٌم
الخبرة والمشورة لالجهزة المختصة بما ٌحقق تطور الصناعة.
ثالثا ً -اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بحماٌة الصناعة الوطنٌة واالوضاع
التصدٌرٌة والتسوٌقٌة لمنتجاتها.
رابعا ً -تأسٌس شركات صناعٌة مساهمة بما ٌنسجم وخطط الدولة فً ارساء القاعدة
الصناعٌة.
خامسا ً -رعاٌة المناطق الصناعٌة فً العراق والتنسٌق مع الجهات المختصة الٌصال
الخدمات الالزمة لهذه المناطق.
سادسا ً -رعاٌة الصناعات الحرفٌة.

سابعا ً -االسهام فً وضع المواصفات الفنٌة للمنتجات الوطنٌة والتعاون فً تنفٌذها.
ثامنا ً -عقد المؤتمرات والندوات الصناعٌة المحلٌة والعربٌة والدولٌة والمشاركة فٌها.
تاسعا ً -التعاون مع االتحادات والتنظٌمات االقتصادٌة والمهنٌة والغرف التجارٌة
والصناعٌة العربٌة والدولٌة المماثلة بغٌة العمل على تنمٌة االنتاج الصناعً العربً
واالسهام فً ارساء قواعد الوحدة االقتصادٌة العربٌة.
عاشراً -اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعٌة العراقٌة واصدار البٌانات المتعلقة بها
وتأٌٌدها بما ٌساعد على تصدٌر تلك المنتجات.
حادي عشر -القٌام بتسجٌل العالمات التجارٌة وفق االحكام التً تنظمها ومسك السجالت
الخاصة بها وتزوٌد الجهات ذات العالقة بالبٌانات والشهادات الالزمة لها.
ثانً عشر -تقدٌم الخدمات االستشارٌة والفنٌة وخدمات فحص المنتجات والمواد
للصناعٌٌن والتنسٌق مع مختبرات الفحص والسٌطرة النوعٌة االهلٌة والجهات االخرى
فً مجال خدمات السٌطرة النوعٌة لمشارٌع القطاع الخاص.
ثالث عشر -تنمٌة الممارسات والوعً الصناعً بٌن االعضاء والعمل على رفع المستوى
المهنً لهم واصدار المطبوعات التً تعنى بنشر المعرفة الصناعٌة واالقتصادٌة.
رابع عشر -اقامة المعارض للصناعات الوطنٌة او المشاركة فٌها داخل العراق وخارجه
بالتنسٌق مع الجهات المختصة.
خامس عشر -المشاركة فً نشاطات الهٌئات والمجالس واللجان التً تعنى بالنشاط
الصناعً.
سادس عشر -تحدٌد العرف والعادة فً الشؤون الصناعٌة والعمل على جمعهما
وتبوٌبهما.
سابع عشر -حسم المنازعات التً تقع بٌن مالكً المشارٌع الصناعٌة او مع الغٌر بصفته
حكما ً او مشاركا ً فً التحكٌم بنا ًء على الطلب الوارد الٌه  ،وله تألٌف اللجان المقتضاة
لذلك وتسمٌة الخبراء او الممثلٌن لهذا الغرض وابداء الرأي فً كل ما له صلة
بالموضوع.
ثامن عشر -تحدٌد الكفاٌة المالٌة لالعضاء وتنظٌم الكفاالت لهم.
تاسع عشر -دراسة سبل استثمارات رؤوس االموال والمشاركة مع الجهات المختصة فً
وضع الخطط والبرامج االستثمارٌة للنشاط الصناعً.

الفصل الثاني
تشكيالت االتحاد
المادة 4
ٌتكون االتحاد من:
اوالً -المؤتمر العام.
ثانٌا ً -الهٌئة العامة لالتحاد.
ثالثا ً -مجلس ادارة االتحاد.
رابعا ً -الهٌئات العامة لغرف الصناعة فً المحافظات.
خامسا ً -مجالس غرف صناعة المحافظات.
المادة 5
اوالً -المؤتمر العام هو الهٌئة العلٌا لالتحاد وٌتكون من رئٌس مجلس ادارة االتحاد ونائبه
واعضاء مجلس االدارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة فً
المحافظات.
ثانٌا ًٌ -تولى المؤتمر العام ما ٌأتً:
أ -انتخاب رئٌس مجلس ادارة االتحاد ونائبه واعضاء مجلس االدارة للدورة االنتخابٌة.
ب -سحب الثقة من رئٌس مجلس االدارة او نائبه او اعضاء المجلس او جمٌعهم او اقالتهم
او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من ٌحل محلهم للمدة المتبقٌة من الدورة االنتخابٌة
بطلب ٌقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبٌة عدد اعضاء المؤتمر
العام.
ج -اقتراح تعدٌل قانون االتحاد.
د -اقرار النظام الداخلً لالتحاد وتعدٌله باغلبٌة ثلثً عدد االعضاء الحاضرٌن.
هـ -اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملٌن فً االتحاد.
و -اقرار الهٌكل التنظٌمً تشكٌالت الجهاز االداري لالتحاد.
ز -تعدٌل االصناف الصناعٌة المنصوص علٌها فً المادة ( )7من هذا القانون بما ٌؤدي
الى زٌادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور االقتصادي
المادة 6
تتألف الهٌئة العامة لالتحاد من جمٌع اعضاء اتحاد الصناعات العراقً الذي اوفوا
بالتزاماتهم المنصوص علٌها بموجب احكام هذا القانون  .وتتولى انتخاب مجلس ادارة
االتحاد.
المادة 7
اوالًٌ -دٌر االتحاد مجلس ادارة ٌتولى االشراف على جمٌع نشاطاته الفنٌة واالدارٌة
والمالٌة وٌكون المسؤول عن وضع وتنفٌذ السٌاسة العامة لالتحاد لتحقٌق اهدافه
المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ثانٌا ً-أٌ -تألف مجلس ادارة االتحاد من ممثل ٌنتخب من اصحاب الصنف من الهٌئة العامة

لالتحاد عن كل من االصناف الصناعٌة االتٌة:
 -1الصناعات الغذائٌة (االلبان والمشروبات الغازٌة والكحولٌة والمرطبات).
 -0الصناعات الغذائٌة االخرى.
 -4الصناعات النسٌجٌة ( االلبسة الجاهزة والخٌاطة والمنتجات الجلدٌة وصناعة الجلود
واالحذٌة والفراء).
 -3الصناعات النسٌجٌة االخرى.
 -5الصناعات االنشائٌة (الرمل والحصى والمقالع والطابوق والجص).
 -3الصناعات االنشائٌة االخرى.
 -7الصناعات الخشبٌة.
 -8صناعة المنتجات الورقٌة والمطابع.
 -9الصناعات الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة.
 -12الصناعات المعدنٌة والمٌكانٌكٌة.
 -11الصناعات الهندسٌة وااللكترونٌة.
 -10الصناعات االخرى.
ب-لمجلس االدارة اعضاء احتٌاط بقدر عدد االعضاء االصلٌٌن ٌجري انتخابهم بالطرٌقة
ذاتها التً ٌجري بها انتخاب االعضاء االصلٌٌن.
المادة 8
اوالًٌ -جتمع مجلس االدارة مرة واحدة فً الشهر فً االقل بدعوة من رئٌسه او نائبه عند
غٌاب الرئٌس ٌوجهها قبل ( 7سبعة اٌام فً االقل من الموعد المحدد معززة بجدول اعمال
الجلسة وٌجوز الربعة من االعضاء طلب عقد االجتماع  ،وعلى الرئٌس ان ٌوجه الدعوة
خالل ( 12عشرة اٌام من تارٌخ تقدٌم الطلب.
ثانٌا ًٌ -نعقد المجلس برئاسة المجلس او نائبه عند غٌابه وٌكون النصاب مكتمالً بحضور
اكثر من نصف عدد االعضاء وعند عدم حصول النصاب ٌؤجل االجتماع الى موعد
الحق ال ٌتجاوز ( )7سبعة اٌام وٌكون النصاب مكتمالً بحضور نصف عدد االعضاء.
ثالثا ً -تصدر القرارات باغلبٌة اصوات الحاضرٌن وعند تساوي االصوات ٌرجح الجانب
الذي صوت فٌه الرئٌس.
رابعا ً -تعد قرارات المجلس نافذة من تارٌخ صدورها منه ما لم ٌرد نص بخالف ذلك فً
القرار.
خامسا ً -لرئٌس المجلس توجٌه الدعوة لعدد من االختصاصٌٌن من الصناعٌٌن والمختصٌن
فً الشؤون الصناعٌة واالقتصادٌة لحضور اجتماعات المجلس لالستئناس بارائهم
واالستفادة من خبرتهم فً مجال اختصاصهم دون ان ٌكون لهم حق التصوٌت.
المادة 9
اوالً -للمجلس تألٌف عدد من اللجان االستشارٌة بقدر عدد االصناف الصناعٌة التً ٌتشكل
منها ٌرأس كالً منها عضو المجلس المختص وٌكون احد موظفً االتحاد سكرتٌراً لها
على ان ال ٌقل عدد اعضاء هذه اللجان عن ( )5خمسة وتختص بدراسة الموضوعات
والمقترحات التً تتعلق بمجال صناعة الصنف.
ثانٌا ً -تجتمع كل لجنة من اللجان المنصوص علٌها فً البند (اوالً) من هذه المادة بدعوة

من رئٌسها او رئٌس المجلس حسب متطلبات الحال وترفع توصٌاتها ونتائج اعمالها الى
المجلس.
المادة 11
تتألف الهٌئة العامة لغرفة الصناعة فً المحافظة من جمٌع االعضاء المسجلٌن فً الغرفة
اللذٌن اوفوا بالتزاماتهم بموجب احكام هذا القانون  ،وتتولى انتخاب مجلس غرفة الصناعة
فً المحافظة.
المادة 11
لالتحاد تأسٌس غرفة صناعة فً المحافظة اذا كان عدد المشارٌع الصناعٌة المسجلة فً
المحافظة ال ٌقل عن ( )122مئة مشروع.
المادة 12
اوالًٌ -تألف مجلس الغرفة من عدد من االعضاء ٌساوي عدد االصناف الصناعٌة
الموجودة فً الغرفة وٌضم رئٌسا ً ونائبا ً للرئٌس وعدداً من االعضاء االحتٌاط مساوٌا ً لعدد
االعضاء االصلٌٌن.
ثانٌا ًٌ -نتخب مجلس الغرفة فً اول اجتماع له من بٌن اعضائه رئٌسا ً ونائبا ً للرئٌس.
ثالثا ًٌ -تولى مجلس الغرفة اعماله التً تحدد فً النظام الداخلً
المادة 13
تشكل لجنة فً كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من االصناف الصناعٌة ٌرأسها عضو
مختص فً مجلس الغرفة اذا كان عدد المشارٌع المسجلة فً ذلك االختصاص فً
المحافظة ال ٌقل عن ( )05خمسة وعشرٌن مشروعا ً  ،اما االختصاصات التً ٌقل فٌها
العدد عن ذلك فٌجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها فً لجنة قائمة كما ٌجوز فصل اي
من هذه االختصاصات لتكوٌن لجنة قائمة بذاتها عندما ٌكتمل العدد المطلوب لتشكٌل
اللجنة.
الفصل الثالث
االنتماء الى االتحاد
المادة 14
ٌكون انتماء المشروع الصناعً الى االتحاد اختٌارٌاً.
المادة 15
ٌقبل انتماء المشارٌع الصناعٌة االتٌة:
اوالً -المشروع الصناعً الفردي الذي ٌنطبق علٌه تعرٌف المشروع الصناعً بما فً
ذلك المشارٌع الصغٌرة والحرفٌة.
ثانٌا ً -الشركات الصناعٌة المساهمة.
ثالثا ً -الشركات الصناعٌة االخرى.
المادة 16
ٌقدم طلب االنتماء الى مجلس ادارة االتحاد او من ٌخوله من الشخص الطبٌعً اذا كان
مالكا ً لمشروع صناعً فردي قائم او من ممثل الشركة الصناعٌة المساهمة المخول بقرار
من مجلس ادارتها او بقرار من الهٌئة العامة او من احد المالكٌن فً االنواع االخرى من

الشركات الصناعٌة.
المادة 17
ٌشترط لتقدٌم طلب االنتماء ان ٌكون للمشروع الصناعً اسم تجاري مسجل بالسجل
التجاري لدى غرفة الصناعة التً ٌقع المشروع ضمن دائرة اختصاصها  ،واذا لم ٌكن فً
المحافظة غرفة صناعة فٌسجل االسم التجاري لدى اقرب غرفة صناعة.
المادة 18
لمجلس االتحاد قبول انتماء الصناعً المقٌم فً العراق الذي ٌحمل جنسٌة احدى الدول
العربٌة.
المادة 19
اذا رفض مجلس ادارة االتحاد او من ٌخوله طلب االنتماء فٌجوز االعتراض على قرار
الرفض لدى محكمة البداءة المختصة خالل ( )42ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ التبلغ بالرفض
وٌكون قرار المحكمة باتاً.
الفصل الرابع
الترشيح واالنتخاب
المادة 21
ٌشترط فً من ٌرشح لعضوٌة مجلس ادارة االتحاد ومجلس ادارة غرفة الصناعة فً
المحافظة ان ٌكون:
اوالً -عراقٌا ً ومن ابوٌن عراقًٌ الجنسٌة.
ثانٌا ً -كامل االهلٌة واتم الخامسة والعشرٌن من العمر.
ثالثا ً -حاصالً على الشهادة الجامعٌة االولٌة فً االقل.
رابعا ً -مؤمنا ً بمبادئ واهداف ثورة ( )42-17تموز العظٌمة وقادسٌة صدام المجٌدة وام
المعارك الخالدة.
خامسا ً -ذا موقف سلٌم من الخدمة العسكرٌة.
سادسا ً -سدد بدل االشتراك السنوي فً االتحاد.
سابعا ً -مكتسبا ً صفة الصناعً مدة ال تقل عن ( )5خمس سنوات  ،وٌقصد بالصناعً
الغراض هذا القانون الشخص الطبٌعً الذي اتخذ من الصناعة مهنة له وكان مالكا ً
لمشروع صناعً فردي قائم او ممثالً عن شركة مساهمة بقرار من مجلس ادارتها او بقرار
من الهٌئة العامة او احد المالكٌن فً بقٌة انواع الشركات.
ثامنا ً -من ذوي السمعة الجٌدة ومعروفا ً بخبرته وكفاٌته المالٌة فً الوسط الصناعً.
المادة 21
اوالً -على الراغب فً الترشٌح ان ٌقدم طلبا ً تحرٌرٌا ً الى االتحاد ٌعلن فٌه عن رغبته فً
الترشٌح وفق القانون  ،وله ان ٌعدل عن ذلك تحرٌرٌا ً بكتاب الى االتحاد خالل مدة اقصاها
( )5خمسة اٌام قبل الموعد االول لالنتخابات.
ثانٌا ًٌ -دفع الراغب فً الترشٌح تأمٌنات مقدارها ( )05222خمسة وعشرون الف دٌنار
لصندوق االتحاد وتسجل اٌراداً نهائٌا ً لالتحاد اذا لم ٌحصل المرشح على ( )%12عشر من
المئة من االصوات.

المادة 22
ٌؤلف رئٌس المجلس لجنة لتدقٌق طلبات الترشٌح والتثبت من توفر شروط الترشٌح وٌكون
قرارها قطعٌاً.
المادة 23
ٌتولى رئٌس المجلس االعالن بطرق النشر المعتادة عن موعد ومكان انعقاد الهٌئة العامة
لالتحاد والهٌئة العامة لغرفة الصناعة فً المحافظة الجراء انتخابات ممثلً االصناف
الصناعٌة قبل ( )42ثالثٌن ٌوما ً فً االقل من الموعد االول المقرر لالنتخابات.
المادة 24
اوالًٌ -دعو رئٌس المجلس الهٌئة العامة لالتحاد الجراء انتخابات ممثلً االصناف الصناعٌة
فً مجلس االدارة خالل النصف الثانً من شهر كانون االول من العام الذي تجري فٌه
االنتخابات.
ثانٌا ًٌ -دعو رئٌس المجلس الهٌئة العامة لغرفة الصناعة فً المحافظة الى اجراء انتخابات
ممثلً االصناف الصناعٌة فً مجلس الغرفة خالل النصف الثانً من شهر كانون الثانً من
العام الذي تجري فٌه االنتخابات.
ثالثا ًٌ -كون انعقاد الهٌئة العامة لالتحاد والهٌئة العامة لغرفة الصناعة فً المحافظة صحٌحا ً
اذا حضره اغلبٌة االعضاء  ،وفً حالة عدم حصول النصاب فً الموعد المقرر لالنعقاد
ٌؤجل االجتماع الى الٌوم المقابل من االسبوع التالً وٌكون النصاب عندئذ حاصالً مهما بلغ
عدد الحاضرٌن.
المادة 25
تعد قوائم باسماء المشارٌع الصناعٌة التً ٌضمها كل صنف من االصناف المحددة بموجب
هذا القانون لغرض االنتخاب وتعلن هذه القوائم قبل ( )7سبعة اٌام فً االقل من موعد
اجراء االنتخابات.
المادة 26
ٌغلق باب االنتماء الى االتحاد قبل ( )12عشرة اٌام من الٌوم المحدد لالنتخابات.
المادة 27
اوالًٌ -كون انتخاب ممثلً االصناف الصناعٌة من اعضاء الهٌئة العامة الذٌن ٌحق لهم
االنتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون.
ثانٌا ً -ال ٌجوز للشخص الواحد ان ٌكون نائبا ً عن اكثر من شركة واحدة.
المادة 28
ٌكون االدالء بالتصوت االنتخابً من:
اوالً -مالك المشروع الفردي.
ثانٌا ً -المدٌر المفوض او من احد الشركاء المخولٌن من الشركة فً ما ٌتعلق بانواع
الشركات الصناعٌة كافة عدا المساهمة.
ثالثا ً -المدٌر المفوض او من ٌخوله فً ما ٌتعلق بالشركات المساهمة.
المادة 29
اوالًٌ -تم االشراف على انتخابات مجلس ادارة االتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابٌة

برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوٌة ممثلٌن عن كل من وزارة الصناعة
والمعادن واالتحاد ٌعاونها عدد من اللجان الضرورٌة من منتسبً االتحاد.
ثانٌا ًٌ -كون الطعن بصحة االنتخابات امام محكمة التمٌٌز خالل مدة ( )15خمسة عشر ٌوما ً
من تارٌخ اعالن نتائج االنتخاب.
المادة 31
اوالً -ال ٌجوز انتخاب رئٌس المجلس ونائبه الكثر من دورتٌن انتخابٌتٌن.
ثانٌا ً -ال ٌجوز انتخاب اعضاء المجلس الكثر من دورتٌن متتالٌتٌن.
المادة 31
اوالً -مدة العضوٌة فً مجلس ادارة االتحاد ومجلس ادارة الغرفة ( )3اربع سنوات قابلة
للتجدٌد.
ثانٌا ً -تزول صفة العضوٌة من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة االتحاد فً احدى
الحالتٌن االتٌتٌن:
أ -اذا فقد شرطا ً من شروط العضوٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ب -اذا شغل وظٌفة او عضوٌة مجلس هٌئة ٌمنع الجمع بٌنها وبٌن عضوٌة المجلس
والغرفة.
ثالثا ًٌ -عد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقٌالً اذا لم ٌحضر ( )4ثالثة اجتماعات
متتالٌة دون عذر مشروع او ( )3ستة اجتماعات متتالٌة الي سبب كان.
الفصل الخامس
المزايا والواجبات
المادة 32
تتمتع المشارٌع الصناعٌة المنتمٌة لالتحاد بالحقوق والمزاٌا االتٌة:
اوالً -حق االنتخاب والترشٌح لعضوٌة مجلس ادارة االتحاد ومجالس غرف الصناعة فً
المحافظات وفق احكام هذا القانون.
ثانٌا ً -الحصول على مشورة االتحاد الفنٌة واالقتصادٌة والمهنٌة واالدارٌة بقصد المساعدة
لتقوٌم االسس التً تبنى علٌها المشارٌع الصناعٌة او تشغٌلها او تطوٌرها او توسٌعها.
ثالثا ً -االستعانة بخبرة االتحاد وامكاناته فً حل المشاكل التً تنشأ بٌن االعضاء المنتمٌن
واالستفادة من حق طلب قٌام االتحاد باعمال التحكٌم الرضائً فً حسم المنازعات التً
تحصل بٌن االعضاء وحل المشاكل التً تنشأ بٌن اصحاب العمل والعاملٌن معهم بما
ٌضمن تحقٌق توازن عادل وكفوء بٌن حقوق والتزامات الطرفٌن المتخاصمٌن وفق االحكام
النافذة.
رابعا ً -الحصول على الخدمات واالفادة من جمٌع الفعالٌات التً تقع ضمن االهداف التً
ٌسعى االتحاد الى تحقٌقها.
خامسا ً -الحصول على تصدٌق االتحاد على تواقٌع واختام وعقود االعضاء.
المادة 33
تلتزم المشارٌع الصناعٌة المنتمٌة لالتحاد بالقٌام بالواجبات االتٌة:
اوالً -مراعاة ما ورد فً هذا القانون والقوانٌن واالنظمة والتعلٌمات وكل ما له عالقة
بالشؤون الصناعٌة واالنتاجٌة.

ثانٌا ً -تسدٌد بدالت االنتماء واجور الخدمات والدٌون المترتبة بذمتها.
ثالثا ً -ابداء التسهٌالت لمنتسبً االتحاد والمكلفٌن بزٌارة المشارٌع والمعامل التابعة لها سواء
للكشف علٌها  ،ام االطالع على سجالتها او على العملٌات المهنٌة واالنتاجٌة وفحص
النوعٌة.
رابعا ً -ابداء المساعدة للمحكمٌن المعٌنٌن من االتحاد لحسم المنازعات التً تكون طرفا ً فٌها
وااللتزام بتنفٌذ قرارات التحكٌم.
خامسا ً -االسهام فً الفعالٌات التً ٌقوم بها االتحاد او ٌدعو للمشاركة فٌها كالمؤتمرات
والحلقات الدراسٌة او التدرٌبٌة والمعارض واالكتتابات.
سادسا ً -االلتزام باحكام تنظٌم الشؤون الصناعٌة او المهنٌة المتعلقة باعمالها ومراعاة
العرف والعادة المعتمدٌن من االتحاد فً المجال الصناعً.
سابعا ً -احترام حقوق الزمالة فً جمٌع العالقات والمعامالت الصناعٌة والتجارٌة والمهنٌة
واعالء سمعة الصناعة الوطنٌة والصناعٌٌن العراقٌٌن داخل العراق وخارجه.
الفصل السادس
مالية االتحاد
المادة 34
تتكون الموارد المالٌة لالتحاد مما ٌأتً:
اوالً -بدالت انتماء المشارٌع الصناعٌة السنوٌة وتكون بنسبة ( )2.220اثنتٌن من االلف من
رأس مال المشروع على ان ال تقل عن ( )52222خمسٌن الف دٌنار وال تزٌد على
( )122222مائة الف دٌنار.
ثانٌا ً -االجور التً ٌستوفٌها لقاء ما ٌقدمه من خدمات وفق الجدول الملحق بهذا القانون.
ثالثا ً -االمانات والتبرعات والوصاٌا وفق القانون.
رابعا ً -االٌرادات المتأتٌة من استثمار امواله المنقولة وغٌر المنقولة.
خامسا ً -القروض الداخلٌة.
سادسا ً -اٌة اٌرادات ٌحصل علٌها قانوناً.
الفصل السابع
االمور االنضباطية
المادة 35
اوالً -ال ٌجوز لعضو مجلس االدارة او عضو مجلس الغرفة:
أ -ان ٌشترك فً مداوالت فٌها مصلحة له او الحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الثانٌة لو
لمن هم تحت والٌته او وصاٌته او قٌمومته لو لموكلٌه او وكالئه.
ب -ان ٌقوم بالذات او بالوساطة بعقد مقاولة او استٌراد لحساب االتحاد وال ان ٌكون طرفا ً
معه فً بٌع او اجارة او اقتراض.
ثانٌا ً-أٌ -حال عضو مجلس االدارة او عضو مجلس الغرفة الى لجنة تحقٌقٌة تؤلف فً
مركز االتحاد بقرار من رئٌس المجلس فً حالة تصرفه تصرفا ً من شأنه ان ٌلحق ضرراً
مادٌا ً او معنوٌا ً باالتحاد او اذا تصرف باموال االتحاد بشكل ٌؤدي الى خسارة مادٌة او
ٌعود بالنفع المادي له او الحد اقاربه حتى الدرجة الثانٌة او لمن هم تحت والٌته او وصاٌته
او قٌمومته او لموكلٌه او وكالئه او منتسبٌه الخاصٌن بشكل مخالف لهذا القانون او قام

بعمل ٌسًء الى سمعة االتحاد او اي عضو فٌه.
ب-اذا ثبت للجنة التحقٌقٌة ارتكاب العضو اٌا ً من المخالفات المنصوص علٌها فً الفقرة (أ)
من هذا البند ٌحال مجلس ادارة االتحاد بقرار من رئٌسه شخصٌا ً وٌكون للمجلس الحق فً
ازالة العضوٌة عنه بموافقة اغلبٌة االعضاء مع مراعاة ما تنص علٌه احكام القوانٌن.
جٌ -كون القرار الصادر من المجلس قابالً للطعن امام محكمة التمٌٌز خالل مدة ()42
ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ صدوره.
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية
المادة 36
تخضع حسابات االتحاد الى رقابة وتدقٌق دٌوان الرقابة المالٌة.
المادة 37
ٌعتبر جزء السنة سنة الغراض استٌفاء بدل االنتماء
المادة 38
ٌجوز اعفاء المشروع الصناعً المتوقف بموجب وثائق رسمٌة عن العمل من االلتزامات
المالٌة المترتبة علٌه تجاه االتحاد عن مدة التوقف وفق نظام داخلً ٌصدره مجلس ادارة
االتحاد.
المادة 39
تعتمد الغراض هذا القانون اجازة التأسٌس الصادرة من وزارة الصناعة والمعادن فً
تحدٌد رأس مال المشارٌع الصناعٌة المجازة وكل ما ٌطرأ علٌه من تغٌٌر ،بموجب قانون
االستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص والمختلط المرقم ب( )02لسنة  ، 1998اما المشارٌع
االخرى غٌر الحاصلة على اجازة تأسٌس فٌحدد رأس مالها استناداً الى ما تقدره لجان
االتحاد المختصة وفق نظام داخلً ٌصدره مجلس ادارة االتحاد.
المادة 41
ٌستمر العمل بالنظام الداخلً لالتحاد وتستمر تشكٌالت الجهاز االداري وتطبق قواعد
الخدمة فً االتحاد الصادرة بموجب قانون اتحاد الصناعات العراقً المرقم ب( )33لسنة
 1989الى حٌن اصدار ما ٌحل محل كل ذلك.
المادة 41
لمجلس االدارة اصدار تعلٌمات وانظمة داخلٌة لتسهٌل تنفٌذ احكام هذا القانون.
المادة 42
ٌلغى قانون اتحاد الصناعات العراقً المرقم ب( )33لسنة 1989
المادة 43
ٌنفذ هذا القانون من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعاد تنظٌم االتحاد وفق احكام هذا
القانون خالل مدة اقصاها ( )182مئة وثمانون ٌوما ً من تارٌخ نفاذه.
صدام حسٌن

رئٌس مجلس قٌادة الثورة

االسباب الموجبة
الهمٌة دور اتحاد الصناعات العراقً فً تنظٌم وتنمٌة النشاط الصناعً فً القطاعات
الخاص والمختلط والتعاونً والجل تعمٌق هذا الدور وزٌادة فاعلٌته فً عملٌة التنمٌة.
فقد شرع هذا القانون.

