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قانون ھیأة التصنیع الحربي
اللجان المشرفة: لجنة االمن والدفاع

قانون ھیأة التصنیع الحربي

التصویت

القراءة االولى

 
             

 
        2019/9/23 

 
 

     بأسم الشعب
 رئاسة الجمھوریة

 بناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة واستناداً إلى أحكام البند (أوالً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة
  (73) من الدستور

 : صدر القانون االتي
 رقم (  ) لسنة 2019

 قانون
 ھیأة التصنیع الحربي

 
  -المادة-1

 اوالً- تؤسس ھیأة تسمى ( ھیأة التصنیع الحربي ) تتمتع بالشخصیة المعنویة ویمثلھا رئیس الھیأة أو من یخولھ وترتبط بالقائد العام
 .للقوات المسلحة ویكون مقرھا في بغداد

 
 ثانیاً- یرأس الھیأة موظف بدرجة خاصة حاصل على شھادة جامعیة أولیة في االقل في العلوم أو الھندسة ومن ذوي الخبرة في عمل

 . الھیأة ولھ خدمة وظیفیة التقل عن (15) خمس عشرة سنة ویعین بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب
 

 ثالثاً- لرئیس الھیأة نائب بدرجة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في األقل في العلوم أوالھندسة, ومن ذوي الخبرة في عمل
 .الھیأة ولھ خدمة وظیفیة التقل عن (15) خمس عشرة سنة ویعین وفقاً للقانون

 
 -المادة -2

 -: یھدف ھذا القانون الى مایأتي
 . أوالً- إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربیة في العراق 

  ثانیاً- سد احتیاجات القوات المسلحة والقوات االمنیة بكل تشكیالتھا بضمنھا الحشد الشعبي وقوات البیشمركة من االسلحة والعتاد 
 .والذخائر

 . ثالثاً- دعم االقتصاد الوطني من خالل انھاء أو تقلیل استیراد االسلحة والعتاد والذخائر وانتاج المواد المدنیة وتصدیر الفائض منھا 
 .رابعاً: االسھام في المحافظة على االمن الوطني وتعزیز السیادة الوطنیة

 .خامساً- اعداد وتأھیل كوادر علمیة وفنیة متخصصة بالتصنیع الحربي وفق خطط تضعھا الھیأة
 

  -المادة-3
 -:تسعى الھیأة الى تحقیق أھداف القانون بالوسائل األتیة

 أوالً- انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربیة وتأھیل القائم منھا وتجھیزھا بأحدث وسائل التكنلوجیا والتقنیات الالزمة
 .ألنتاج األسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجھیزات والمستلزمات الحربیة والمدنیة المختلفة وتخزینھا وتسویقھا

  
 .ثانیاً- وضع الخطط العلمیة والعملیة لتوجیھ الموارد والطاقات البشریة في مجال الصناعات الحربیة

 .ثالثاً- االستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنیة المتاحة في مجال الصناعات الحربیة
 رابعاً- تأھیل وتطویر الشركات والمصانع القائمة وتحسین انتاجھا بوسائل البحث والتطویر للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالیة

 . ومنتجات جدیدة أو بدیلة
أ أ ً
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 .خامساً- اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأھداف الھیأة
 .سادساً- االستفادة من امكانیات القطاع الخاص واتاحة الفرص لھ في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربیة

 .سابعاً- االسھام في تحقیق التعاون العلمي بین المراكز العلمیة والبحثیة والجامعات لدعم الصناعات الحربیة في العراق
 . ثامناً- االسھام في وضع المواصفات القیاسیة للصناعات الحربیة في العراق وتطبیقھا بالتعاون والتنسیق بینھا وبین الجھات ذات العالقة

 
 

  -المادة -4
   -: اوالً- للھیأة مجلس ادارة یتألف من

ً  ( أ - رئیس الھیأة                                                                  ( رئیسا
 (ب - مدیري دوائر مركز الھیأة ورؤساء التشكیالت المرتبطة بھا         (أعضاء

 
 .ثانیاً- ینتخب مجلس أدارة الھیأة  في أول اجتماع لھ من بین أعضائھ نائباً لرئیس المجلس یحل محلھ عند غیابھ

 ثالثاُ- لمجلس أدارة الھیأة مقرر یختاره رئیس الھیأة من بین موظفیھا یتولى تنظیم محاضر جلسات مجلس أدارة الھیأة وتبلیغ قراراتھ
 .ومتابعة تنفیذھا

  
 
 
 
 
 

  -المادة -5
 .اوالً- یجتمع مجلس أدارة الھیأة مرة واحدة في االقل كل شھر بدعوة من رئیسھ

 ثانیاً- تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي أعضائھ وتتخذ قراراتھ بأغلبیة عدد أعضاء المجلس , وإذا تساوت االصوات یرجح الجانب
 .الذي صوت معھ الرئیس

 .ثالثاً- لمجلس أدارة الھیأة دعوة من یراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص لالستئناس برأیھ دون أن یكون لھ حق التصویت
 

 -المادة-6
 -:اوالُ- یتولى مجلس أدارة الھیأة االدارة المھمات اآلتیة 

 .أ - رسم السیاسات والخطط االداریة والمالیة والفنیة الالزمة لسیر نشاط الھیأة وتحقیق اھدافھا ومتابعة تنفیذھا
 .ب - اقرار الموازنات السنویة والحسابات الختامیة للھیأة

 .ج- االشراف والرقابة على الدوائر المرتبطة بالھیأة
 .د- اقتراح استحداث ودمج والغاء الدوائر والشركات العامة

 .ھـ- االقتراض من الحكومة والمؤسسات والمصارف العراقیة
 .و-  االقتراض من المؤسسات والمصارف االجنبیة بموافقة مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب

 .ز- شراء واستمالك العقارات وفقاً للقانون
 ح- متابعة تطبیق اجراءات حمایة البیئة والصحة والسالمة على وفق          المعاییر الوطنیة والدولیة بالتعاون والتنسیق بینھ وبین 

 .الجھات ذات العالقة
 ط- الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحلیین والدولیین والشركات االستشاریة الوطنیة واالجنبیة إلعداد وتنفیذ خطط ومشاریع الھیأة بعد

 . الحصول على الموافقات االمنیة
 .ي- الموافقة على العقود التي تبرمھا الھیأة والشركات العامة المرتبطة بھا

 .ك- اقتراح االنظمة والتعلیمات ذات العالقة بالھیأة وعملھا
   

 .ثانیاً- لمجلس أدارة الھیأة تخویل بعض مھامھ الى رئیس المجلس
 

  -المادة-7
 -:اوالً- یتولى رئیس الھیأة المھمات االتیة

 .أ - تنفیذ قرارات مجلس أدارة الھیأة ومتابعتھا
 .ب - اقتراح الخطط والبرامج السنویة وأسالیب التمویل والتنفیذ

 .ج- اقتراح الموازنات السنویة للھیأة واعداد مالكھا وحساباتھا الختامیة
 . د- توقیع العقود ومذكرات التفاھم وفق القانون

 .ھـ- اصدار األوامر والقرارات بكل مایتعلق في شؤون موظفي الھیأة والعاملین فیھا
 .ثانیاً- لرئیس الھیأة تخویل بعض مھامھ الى نائبھ  في الھیأة

  -المادة-8
 : تتألف الھیأة من

 :اوالً: تشكیالت مركز الھیأة
 .أ - الدائرة االداریة والمالیة

 .ب - الدائرة القانونیة
 .ج- دائرة التخطیط والمتابعة
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 د- دائرة البحوث والتطویر الحربي
 .ھـ - الدائرة االقتصادیة

 .و - الدائرة الفنیة
 .ز- الدائرة االمنیة

 .ح- قسم العالقات واالعالم     
 .ط- مكتب رئیس الھیأة    

 .ي- قسم التدقیق والرقابة الداخلیة    
 :ثانیاً- التشكیالت المرتبطة بالھیأة

 أ - شركة الصناعات الحربیة العامة
 .ب - الشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة

 ثالثاً: یشغل الدوائر المنصوص علیھا في البند اوالً من ھذه المادة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة اولیة على االقل حسب
 .االختصاص ولدیھ خبرة وظیفیة في مجال العمل ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة

 رابعاً: یشغل الشركات المنصوص علیھا في البند ثانیاً من ھذه المادة مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة اولیة على االقل حسب
 .االختصاص ولدیھ خبرة  وظیفیة في مجال العمل ال تقل عن (15) خمس عشرة سنة

  -المادة -9
 : اوالً- تشكل في الھیأة لجنة تسمى (لجنة تنسیق التصنیع الحربي ) تتألف من

ً  (أ - رئیس الھیأة                                    (رئیسا
 (ب - نائب رئیس الھیأة                          (نائباً للرئیس

 ج- ممثل عن الجھات اآلتیة التقل
 (وظیفتة عن  مدیرعام أو رتبة عمید:          (أعضاء

 .االمانة العامة لمجلس الوزراء -1
 .وزارة الدفاع -2

 .وزارة الداخلیة -3
 .مستشاریة االمن الوطني -4

 .ھیأة الحشد الشعبي -5
 .جھاز االمن الوطني -6

 .جھاز المخابرات الوطني العراقي -7
 .جھازمكافحة االرھاب -8

 .وزارة البیشمركة -9
 

 :ثانیاً- تتولى اللجنة المھمات األتیة
 .أ - وضع ستراتیجیة الصناعات الحربیة في العراق

 .ب - تحدید أولویات احتیاجات القوات و القوات االمنیة من الصناعات الحربیة ومتابعة تنفیذھا
 .ج- التقویم الدوري ألداء المنظومة الصناعیة الحربیة

 . د- االشراف على وضع خطط الحمایة االمنیة المعدة من الجھات االمنیة فیما یتعلق بنشاط ھیأة التصنیع الحربي
 .ھـ- رفع تقاریر دوریة الى القائد العام للقوات المسلحة عن عمل اللجنة

 
 .ثالثاً- تجتمع اللجنة مرة واحدة في االقل كل (3) ثالثة أشھر بدعوة من رئیسھا

 رابعاً- تنعقد اللجنة بحضور اغلبیة عدد اعضائھا , وتتخذ قراراتھا بأغلبیة  أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي االصوات یرجح
 .الجانب الذي صوت معھ الرئیس

 .خامساً- للجنة مقرر یختاره الرئیس من موظفي الھیأة یتولى تنظیم محاضر جلسات اللجنة وتبلیغ قراراتھا ومتابعة تنفیذھا
 

  -المادة-10
 -: تتكون الموارد المالیة للھیأة ممایأتي

 .اوالً- مایخصص لھا من الموازنة العامة االتحادیة
 .ثانیاً- االرباح المتحققة من نشاطات الھیأة

 .ثالثاً- المنح واالعانات والتبرعات وفقاً للقانون
 

  -المادة-11
 .تخضع حسابات الھیأة الى تدقیق دیوان الرقابة المالیة االتحادي ورقابتھ

  -المادة -12
 الزام الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة بشراء أحتیاجاتھا من منتجات الھیأة على ان تكون القیمة المضافة اكثر من %25 

 خمسة وعشرین من المئة وبفارق سعري الیتجاوز10% عشرة من المئة من االسعار السائدة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة
 .وااللتزام بالجودة والمواصفات
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  -المادة-13
 اوالً- یفك ارتباط شركة الصناعات الحربیة العامة والشركة العامة للصناعات النحاسیة والمیكانیكیة من وزارة الصناعة والمعادن

 وترتبط بالھیأة المؤسسة بموجب احكام ھذا القانون وتنقل حقوقھا والتزاماتھا وموجوداتھا وموظفیھا الى الھیأة ویستثنى من ذلك
 .المجمعات السكنیة وترتبط بالبلدیات الواقعة ضمن حدودھا

 ثانیاً - لمجلس الوزراء بأقتراح من رئیس الھیأة الحاق المصانع والشركات والمراكز البحثیة في الوزارات بھیأة التصنیع الحربي
 .المؤسسة بموجب ھذا القانون

 
  -المادة-14

  .تحدد مھمات التشكیالت المنصوص علیھا في البند (اوالً) من المادة (8) من ھذا القانون وتقسیماتھا بنظام یصدره مجلس الوزراء
 

  -المادة -15
 . لرئیس الھیأة اصدار تعلیمات لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون 

 
   -المادة-16

 .ینفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة
 
 
 
 
 
 
 

 االسباب الموجبة 
 

 نظراً ألھمیة الصناعات الحربیة في تثبیت وتحقیق االمن الوطني ودعم االقتصاد الوطني, وتحقیق االستفادة من الخبرات الوطنیة,
 .واالسھام في تأمین العمل الحربي للوزارت االمنیة والوطنیة واالسھام في تحقیق السیادة الوطنیة بما یحقق اھدافھا

 شرع ھذا القانون
 

       
 

             
 

        15-6-2019 
 
 

 :لالطالع على نص القراءة االولى لقانون ھیأة التصنیع الحربي اضغط على الرابط
       قانون ھیأة التصنیع الحربي
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