
 1981) لسنة 92) من قانون وزارة المالیة المرقم بـ (11المادة ( إحكام إلىاستنادًا  

) لسنة 3) من قانون الهیئة العامة للمناطق الحرة المرقم بـ (9والبند ثانیًا من المادة (

1998 .  

  :األتيالداخلي  النظام أصدرنا

  1999) لسنة 3المرقم بـ (

  للمناطق الحرةالنظام الداخلي للهیئة العامة 

  

  -1–المادة 

  1998) لسنة 3تتمتع الهیئة العامة للمناطق الحرة المؤسسة بموجب القانون رقم (

 واإلداريبالشخصــیة المعنویــة واالســتقالل المــالي   ( والتــي تســمى فیمــا بعــد بالهیئــة ) 

ــىوتهــدف  ــًا لخ إدارة إل ــاطق الحــرة أســتثمارًا عراقی ني دمــة االقتصــاد الــوطواســتثمار المن

  من القانون. 4و  3مجلس إدارة وفقًا ألحكام المادتین  إدارتهاویتولى 

  

  -2-المادة

یدیر الهیئة مدیر عـام حاصـل علـى الشـهادة الجامعیـة األولیـة فـي األقـل ومـن   - أ

ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عملها ویعین بقرار من مجلس الـوزراء وهـو الـرئیس 

نشـــاط الهیئـــة وفـــق الصـــالحیات  إلدارةالالزمـــة  مـــالاألعللهیئـــة ویقـــوم بجمیـــع  األعلـــى

  .اإلدارةالممنوحة له من مجلس 

  -: اآلتیة األعمالیمارس  أنوله 

ولــه توكیــل  واألشــخاصالمحــاكم وجمیــع الــدوائر والهیئــات  أمــاماوًال: تمثیــل الهیئــة 

  غیره في هذا الخصوص.

او واجبـات  أعمـال وأیـة اإلدارةثانیًا: تنفیذ القرارات والتوصیات الصـادرة مـن مجلـس 

  . اإلدارةمن مجلس  إلیهتعهد  أخرى

  مشروع الموازنة السنویة العامة للهیئة وعرضه على المجلس. إعدادثالثًا: 

ــذ الموازنــة الســنویة العامــة ــًا: تنفی جــراءوفــق التخصیصــات المعتمــدة  للهیئــة رابع  وإ

بالصرف لجمیـع  واألمرمل المناقلة بین بنود وفقرات الموازنة الجاریة حسب متطلبات الع

شــؤون الهیئــة وتنفیــذ خططهــا وتســدید التزاماتهــا المالیــة  إدارةالتــي تتطلبهــا  اإلغــراض

  ضمن التخصیصات والصالحیات المقررة.



ـــة  إعـــدادخامســـًا:  ـــة للهیئ ـــاریر الســـنویة والحســـابات الختامی ـــة والتق ـــوائم المالی الق

  وتقدیمها الى المجلس لالطالع والمصادقة علیها.

ــة مجلـــس   إقامـــةعلـــى  اإلدارةسادســـًا: توقیـــع عقـــد االســـتثمار بعـــد حصـــول موافقـ

  المشروع.

النظیـــرة خـــارج والمؤسســـات ســـابعا: توثیـــق التعـــاون مـــع المؤسســـات االســـتثماریة 

  وخارجه بعد موافقة المجلس. القطرالمنطقة الحرة داخل 

  ثامنًا: تنفیذ قرارات المجلس بما یتعلق بالهیكل التنظیمي .

  حسب متطلبات العمل. األقساممعاونیه ومدراء  إلىًا: تخویل بعض صالحیاته تاسع

ــاون مــدیر عــام او   - ب ــوان مع ــریعــاون المــدیر العــام موظــف بعن ممــن یحمــل  أكث

  ومن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمله . األولیةالشهادة الجامعیة 

وي الخبرة واالختصاص یرتبط بالمدیر العام عدد من الخبراء یتم اختیارهم من ذ -ج

  في مجال عمل الهیئة.

    

  -3-المادة 

  تتكون الهیئة من :

  مركز الهیئة في بغداد .  - أ

  فروع الهیئة داخل العراق .  - ب

  

  

  -4-المادة 

  : اآلتیة األقسامتتكون الهیئة من   - أ

  : اإلداريالقسم  -اوالً 

وقــوانین وقواعــد الخدمــة  أحكــامیتــولى تنظــیم شــؤون العــاملین فــي الهیئــة وتطبیــق 

 األضــابیروالمــالك والتقاعــد واالنضــباط والقــرارات والتعلیمــات الصــادرة بموجبهــا وتنظــیم 

والبطاقات الشخصیة والسجالت الخاصة بموظفي الهیئة وانجاز المعامالت الخاصـة بهـم 

دامةوتأمین صیانة مباني الهیئة وموجوداتها ومتابعة نظافتها   رافواإلشوسائط النقل  وإ

 األجهـــزةعلـــى حركتهـــا ومســـك الســـجالت الخاصـــة بهـــا وتـــوفیر مســـتلزمات العمـــل مـــن 

ــدات  ــ ــــاث واألدواتوالمع ــیة  واألث ــویر  واإلشـــــرافوالقرطاســ ـــع والتصـــ ــال الطبـ ــ ـــى أعم علـ

ــك  ــمیة ومسـ ــالت الرسـ ــلیم المراسـ ــتالم وتسـ ــأمین اسـ ــظ المســـتندات وتـ ــاخ وحفـ واالستنسـ



ت وتنفیذها بعد المصادقة علیها ووضـع المالكا أعدادكما یتولى  السجالت الخاصة بها.

  المختلفة ویتكون من الشعب االتیة : األقسامالخطط الالزمة لتوزیع القوى العاملة على 

  اإلفراد. إدارة. 1

  اإلداریة..شعبة الخدمات 2

  

  القسم المالي : -ثانیاً  

یتــولى عملیــات القــبض والــدفع بموجــب بنــود الموازنــة وحســب الصــالحیات المقــررة 

عدادخولین للم ومتابعـة استحصـال  إقرارهـاالموازنات التخطیطیة السنویة وتنفیذها بعـد  وإ

المستحقة عن نشاط الهیئة في مواعیدها المحددة بموجـب العقـود المبرمـة مـع  اإلیرادات

المســتثمرین وتنظــیم قــوائم الرواتــب والمخصصــات والحــوافز وصــرفها للمنتســبین وتنظــیم 

عداد واإلیراداتالمصروفات المحاسبیة الخاصة ب األمور الحسابات الختامیـة والبیانـات  وإ

ــام بفعالیــات التحلیــل المــالي للمصــروفات  ــراداتوالكشــوفات والتقــاریر المالیــة والقی  واإلی

  ومسك السجالت الخاصة بذلك.

  ثالثاًـــ قسم الحاسبة:

 أعمـالفي تنفیذ  الستخدامهابرامج نظم المعلومات وتحدیثها وتطویرها  إعدادیتولى 

وتطبیقـات الحاسـبة  أعمـالالنافـذه فـي الهیئـة ومتابعـة  واألنظمة القوانینالهیئة وبرمجة 

قامــة الــدورات وتشــغیل  أجهزتهــا واإلشــراف علــى تطبیقاتهــا فــي مركــز الهیئــة وفروعهــا وإ

التطویریــة وتــوفیر اإلســناد الفنــي فــي مجــال الحاســبات ووضــع بــرامج الصــیانة الیومیــة 

  لألجهزة واإلشراف على تنفیذها. والدوریة والوقائیة

  

  قسم التخطیط والدراسات : -رابعاً 

البحوث والدراسات والتقاریر المتعلقة بنشاط الهیئة الحالي والمستقبلي  إعدادیتولى 

ووضع المعاییر المالیة واالقتصادیة لالسـتثمار فـي الهیئـة وتقیـیم دراسـة الجـدوى الفنیـة 

عـدادوالجهات ذات العالقة  األقسامواالقتصادیة لمشاریع االستثمار فیها بالتنسیق مع   وإ

عـدادللبـت فیهـا  اإلدارةمجلـس  إلـىهـا خالصة الجدوى تمهیـدًا لرفع خطـة عمـل الهیئـة  وإ

 إقرارهـاالهیئـة ومناطقهـا ومتابعـة تنفیـذها بعـد  ألقسام األولیةبعد توحید وتنسیق الخطط 

عـدادوتقدیم التقـاریر الدوریـة حـول نسـب تنفیـذها  اإلدارةمن مجلس  وتجمیـع وتبویـب  وإ

ــة الســنویة والشــهر  اإلحصــائیةالبیانــات  ــًا للجــداول ة یالمختلف  اإلحصــائیةوالفصــلیة وفق

علـى  واإلشـراف اإلحصـائيالمعدة وتزوید الجهات المعنیـة بهـا والقیـام بفعالیـات التحلیـل 



الدورات التطویریة والمشاركة فیها لمنتسبي الهیئة داخل وخارجهـا وبالتنسـیق مـع  إقامة

نـــات المحلیـــة تحدیـــد المكو لودراســـة الطلبـــات المقدمـــة مـــن المســـتثمرین  اإلداريالقســـم 

شـهادة المنشـأ فـي ضـوء  إلصـدارالداخلة في السلع المنتجـة فـي المنطقـة الحـرة تمهیـدًا 

  المراجعة للبیانات المقدمة وبالتنسیق مع الجهات ذات العالقة.

  

  

  قسم االستثمار : –خامسًا 

ذات العالقـة ومتابعـة  األقسـامیتولى استالم وتدقیق طلبات االستثمار بالتنسـیق مـع 

 إجراءاتواستكمال  إقامتهاالمتعلقة باالستثمار والمشاریع المطلوب  اإلدارةت مجلس قرارا

صــدارالتعاقــد مــع المســتثمرین وفقــًا للصــیغة المقــررة وبالتنســیق مــع القســم القــانوني   وإ

ــة الحــرة بعــد اســتكمال كافــة االجــراءات القانونیــة ومتابعــة  أجــازة االســتثمار فــي المنطق

ــن  ــات المســـتثمرین بالتنـــازل عـ ــتالم طلبـ ــا واسـ ــة بهـ ــك الســـجالت الخاصـ ــذها ومسـ تنفیـ

دخـالجزئیـًا  أواالسـتثمار كلیـًا  شـركاء كـذلك التنـازل عـن المكـائن والمعـدات  أوشـریك  وإ

 إلـىاسـتیفاء البـدالت المقـررة عـن ذلـك بعـد رفعهـا  ومتابعـة إجراءاتهـاودراستها ومتابعـة 

التـي  اإلشـكاالتوتنفیذ قـرارات المجلـس بـذلك والمسـاهمة فـي حـل  إلقرارها اإلدارةمجلس 

تواجه عملیة االستثمار وعقد اللقاءات مـع المسـتثمرین وتقـدیم الخدمـة والمشـورة لهـم ، 

نطقـــة الحـــرة ومســـك كمـــا یتـــولى مهمـــة تأســـیس وتســـجیل الشـــركات والمشـــاریع فـــي الم

  السجالت الخاصة بها.

  

  : واإلنشاءات األمالكقسم  –سادساً 

اســـتمالك مســـاحات جدیـــدة ومتابعـــة اســـتمالك العقـــارات  أویتـــولى اقتـــراح التوســـع 

عـداد اإلدارة أمكنـة أمـالكللهیئة مع الجهات ذات العالقة بما فیهـا  واألمالك واألراضي  وإ

الالزمة لالستمالك وتنفیذ المشاریع التي تقـوم بهـا  الخرائط والمواصفات الفنیة الهندسیة

الهیئة او الجهات المتعاقد معها وتخصـیص وفـرز المسـاحات المطلوبـة واسـتئجارها مـن 

المقدمــة  لإلنشــاءاتهندســیًا وتــدقیق المخططــات الهندســیة  وتســقیطهاقبــل المســتثمرین 

ثمار وبیـــان مطابقـــة مــن قبـــل المســـتثمرین واصـــدار التـــراخیص الالزمـــة بالتنفیـــذ واالســـت

بعــد التنفیــذ وذلــك بالتنســیق مــع الــدوائر ذات  لإلنشــاءاتالمواصــفات الهندســیة والفنیــة 

ــة  ــى  واإلشــرافالعالق والعامــة للهیئــة كــالطرق  األساســیةالخــدمات  إعمــالالهندســي عل

ــاء واالتصــاالت وصــیانتها ومتابعــة ذلــك مــع المســتثمرین والجهــات ذات  والمــاء والكهرب



اقبـــة ومتابعـــة مطابقـــة المواصـــفات الفنیـــة والهندســـیة لعملیـــات الخـــزن فـــي العالقـــة ومر 

جراءالمنطقة الحرة ومدى توفر الظروف المالئمة  الفحوصات الدوریة للتأكد من مـدى  وإ

بالشــروط البیئیــة والصــحیة وتــوفر شــروط الســالمة المهنیــة  اإلضــرارصــالحیتها وعــدم 

فـي المنـاطق وتقـدیم  واإلطفـاءالسـالمة  وصیانة وتشغیل معدات الهیئـة بمـا فیهـا معـدات

المنـاظرة فـي  األقسـامعلـى عمـل  واإلشـرافالخـدمات االستشـاریة الهندسـیة للمسـتثمرین 

المناطق الحرة التابعة للهیئة والتنسیق مع الجهات والدوائر ذات العالقة بعمل الهیئة من 

  الناحیة الهندسیة والفنیة.

  

  

  القسم القانوني : -سابعاً 

ومنــاطق الهیئــة فــي كــل مــا یتعلــق بتطبیــق  ألقســامیتــولى تقــدیم المشــورة القانونیــة 

عــدادالتــي تنفــذها الهیئــة والتعلیمــات الصــادرة بموجبهــا  واألنظمــةالقــوانین  المقترحــات  وإ

االستثمار في المنطقة الحرة في ضوء الدراسات المقارنة  وأنظمةالمتعلقة بتطویر قوانین 

عــداد األنظمــةهــذه القــوانین او  إلغــاءیر او تعــدیل او واللــوائح الخاصــة بتطــو  صــیغة  وإ

صـیغة العقـود الخاصـة بنشـاط الهیئـة  إعدادالعقود الخاصة بنشاط الهیئة والمشاركة في 

المحــاكم  أمــامصــیغة االتفاقیــات والعقــود الخارجیــة وتمثیــل الهیئــة  إعــدادوالمشــاركة فــي 

بـــداءلتـــي تبرمهـــا الهیئـــة مـــع الغیـــر وصـــیاغة العقـــود ا واإلداریـــةوالجهـــات القضـــائیة   وإ

  المشورة القانونیة بما یتعلق بالتحكیم في المنازعات.

  

  قسم الرقابة الداخلیة : -ثامناً 

یتولى تدقیق المعامالت المالیة والمحاسبیة قبل الصرف وبعده والتي یجریهـا القسـم 

وتأشیر  اإلیراداتء المالي وفق التعلیمات والضوابط المالیة المرعیة وتدقیق صحة استیفا

االنحرافــات والتوجیــه بشــأنها ومتابعــة تصــفیة مالحظــات دیــوان الرقابــة المالیــة وتــدقیق 

عدادنتائج الحسابات الختامیة  علـى  واإلشـرافالدراسات التحلیلیـة للموازنـة التخمینیـة  وإ

یعــات التعیینــات والترف أوامــرالجــرد الســنویة والقیــام بالزیــارات التفتیشــیة وتــدقیق  أعمــال

  .اإلدارةوالعقود واالتفاقات ومتابعة تطبیق قرارات مجلس 

  

  

  



  

  : واإلعالمقسم العالقات  -تاسعاً 

صـداروانجازاتهـا  وأنشـطتهایتولى التعریف بأهداف الهیئـة  النشـرات والمطبوعـات  وإ

االسـتثماریة فـي الهیئـة  لألنشـطةالهیئة اعالمیـًا والقیـام بأعمـال التـرویج  أخباروتغطیة 

 رومـا ینشـوالبیانـات الصـادرة عـن الهیئـة  اإلعالنـاتالعامة للمناطق الحرة ومتابعة نشر 

بصددها  اإلجراءاتالمختلفة فیما یخص نشاطات الهیئة واتخاذ  اإلعالمعنها في وسائل 

علـى  فواإلشراالمستثمرین غیر العراقیین  إقامةوالتنسیق مع الدوائر ذات العالقة بشأن 

ــارات وتهیئــة مســتلزمات التنســیق مــع الجهــات الخارجیــة  استضــافة الوفــود وتنظــیم الزی

على تنفیذ االحتفاالت بالمناسبات  واإلشرافعلى االستعالمات  واإلشرافالمماثلة للهیئة 

  الوطنیة والقومیة والدینیة.

  

  : اإلدارةسكرتاریة مجلس  -عاشراً 

وتهیئـة الوثـائق والمـذكرات الالزمـة لـذلك  اإلدارةیتولى التحضیر الجتماعات مجلـس 

ــع جــدول  قبـــل االجتمــاع بمــدة مناســبة وضــبط محاضـــر  األعضــاءعلــى  اإلعمــالوتوزی

والجهــات ذات العالقــة ومتابعــة تنفیــذها  األقســاموتوزیعهــا علــى  اإلدارةجلســات مجلــس 

المراســـالت  الطبـــع واالستنســاخ وتنظــیم أعمــالوتقــدیم التقــاریر الالزمــة لـــذلك ومتابعــة 

  والقیام بمهام سكرتاریة المدیر العام. اإلدارةلمجلس  واألرشیف

ومن  األولیةالقسم موظف بعنوان مدیر من حملة الشهادة الجامعة  إدارةیتولى   - ب

  ذوي الخبرة واالختصاص في مجال عمله.

  فرع المنطقة الحرة -ج    

لقـــانون والتعلیمـــات وفقـــًا المنطقـــة المقامـــة بموجـــب ا إدارةیتـــولى مســـؤولیة        

للصالحیات المخولة والمساهمة فـي اقتـراح السیاسـة االسـتثماریة فـي المنطقـة وتنفیـذها 

ذات العالقة في منطقة  األخرىحسب توجیهات الهیئة العامة وتمثیل الهیئة مع الجهات 

التابعـة  األقسـامعلى نشاط  واإلشرافعمل الفرع والتنسیق وفقًا لتوجیهات الهیئة العامة 

موظف بعنـوان مـدیر ممـن یحمـل  إدارتهاللفرع والعمل على رفع كفاءتها العملیة ویتولى 

  : اآلتیة األقسامومن ذوي الخبرة واالختصاص ویرتبط بالفرع  أولیةشهادة جامعیة 

  

  

  : اإلداريالقسم  -اوالً 



لصـادرة ا اإلداریـة األوامـریتولى تنظیم شؤون العاملین فـي المنطقـة ودوامهـم تنفیـذ 

ــیم  ــیة والســـجالت الخاصـــة  األضـــابیرمـــن الهیئـــة وتنظـ ( الفرعیـــة ) والبطاقـــات الشخصـ

ــامالت الخاصـــة بهـــم  ــة وانجـــاز المعـ ـــاني المنطقـــة  واإلشـــرافبمـــوظفي المنطقـ ــى مب علـ

وموجوداتهـــا وتـــأمین صـــیانتها ونظافتهـــا ومتابعـــة تـــوفیر مســـتلزمات مشـــاریع البنایـــات 

دامةالجدیدة  على حركتها ومسك السجالت الخاصة بها وتوفیر  افواإلشر وسائط النقل  وإ

علــى  واإلشــرافوالقرطاســیة  واألثــاث واألدواتوالمعــدات  األجهــزةمســتلزمات العمــل مــن 

الطبع والتصویر واالستنساخ وحفظ المستندات وتأمین استالم وتسـلیم المراسـالت  أعمال

  . االستعالماتعلى  واإلشرافالرسمیة ومسك السجالت الخاصة بها 

  

  القسم المالي : -ثانیا

یتولى ممارسة جمیع النشاطات المالیة والمحاسبیة للمنطقة وتنظـیم مسـتندات كافـة 

عداد األخرى اإلنفاق وأوجهالعملیات الخاصة بالصرف والقبض  وتنظـیم قـوائم الرواتـب  وإ

 اإلیـراداتللعاملین في المنطقة وصرفها لهم ومتابعـة واستحصـال  واألجوروالمخصصات 

عـدادالمستحقة للهیئة وتنظیم السجالت والقیـود  قـوائم الطلـب بالمبـالغ المتحققـة علـى  وإ

  البضائع المخزونة.

  

  قسم االستثمار : -ثالثاً 

یتــولى اســتالم وتــدقیق طلبــات االســتثمار وتقــدیم الخدمــة والمشــورة لهــم وحــل كافــة 

ــي قــد تظهــر  اإلشــكاالت ــا فیهــا طلبــ إثنــاءالت ــع الطلبــات بم ــازل عــن العمــل ورف ات التن

الهیئة للبت فیها واالحتفاظ بنسخة  إلىشركاء  أوشریك  إضافةجزئیًا،  أواالستثمار كلیًا 

االســتثمار وعقــود المســتثمرین ومخاطبــاتهم بعــد مســك ســجل خــاص بــذلك  إجــازاتمــن 

التي  واألنظمةالمنطقة في كل مایتعلق بتطبیق القوانین  ألقساموتقدیم المشورة القانونیة 

ــق تنفــذه ــدیم المشــورة القانونیــة بكــل مــا یتعل ا الهیئــة والتعلیمــات الصــادرة بموجبهــا وتق

  باالستثمار.

  

  

  

  : واإلنشاءات األمالكقسم  -رابعاً 



على تنفیذ الخرائط والمواصفات الهندسیة والفنیة الالزمـة السـتمالك  اإلشرافیتولى 

مـع الجهـات ذات العالقـة وتنفیذ المشاریع والتوسعات التي تقـوم بهـا المنطقـة بالتنسـیق 

للفـرع بالتنسـیق مـع الجهـات ذات العالقـة  واألمـالكوالعقارات  األراضيومتابعة استمالك 

فرازوتخصیص  المساحات المطلوبة استئجارها من قبل المستثمرین وتسقیطها هندسیًا  وإ

ــدقیق المخططـــات الهندســیة  المقدمــة مـــن قبــل المســـتثمرین فــي المنطقـــة  إلنشـــاءاتوت

بــداءالموافقــة علیهـا،  إلصــدارلرفعهــا للهیئـة  تمهیـداً  الــرأي بشـأن مطابقــة المواصــفات  وإ

بعد التنفیذ تمهیدًا لرفعها للهیئة بالتنسـیق مـع الـدوائر ذات  لإلنشاءاتالهندسیة والفنیة 

وصـیانتها ومتابعـة ذلـك مـع  األساسـیةالخـدمات  إعمـالالهندسي علـى  واإلشرافالعالقة 

  من قبل الهیئة العامة. واإلشرافت العالقة وبالتنسیق المستثمرین والجهات ذا

  

  قسم السالمة المهنیة : -خامساً 

یتــولى مراقبــة ومتابعــة مطابقــة المواصــفات الفنیــة والهندســیة لعملیــات الخــزن فــي 

جراءالمنطقة ومدى توفر الظروف المالئمة  الفحوصات الدوریة للتأكد من ذلـك ومـدى  وإ

بالشروط البیئیة والصحیة وتوفیر شروط السالمة المهنیة ورفع  اإلضرارصالحیتها وعدم 

للســالمة  األخــرىوالمعــدات  اإلطفــاءالهیئــة وصــیانة وتشــغیل معــدات  إلــىالتقــاریر عنهــا 

  المهنیة في المنطقة وتقدیم الخدمات الالزمة لذلك.

  

  

  قسم بیان الحمولة : -سادساً 

 اإلدخـالالبضـائع وتنظـیم وتوثیـق عملیـة  بإرسـالیاتیتولى استالم الوثـائق الخاصـة 

شریك  إضافةللغیر او  اإلرسالیةعلى عملیة التنازل عن  واإلشراف لإلرسالیات واإلخراج

شركاء لها واستیفاء البدالت المقررة وفحص الوكاالت للغیـر والتأكـد مـن صـحتها فـي  أو

خراج إیداععملیة  الت المعـدة لهـذا البضائع ومطابقة سندات الشحن وتسجیلها بالسـج وإ

التخــزین بعــد  إجــراءاتالمســتودعات المختصــة الســتكمال  إلــى إلرســالهاالغــرض تمهیــدًا 

والتعلیمـات المرعیـة ویـتم تنظـیم السـجالت  لألصولتأمین شهادة المنشأ وتصدیقها وفقًا 

خـــراج إدخـــالالمختصــة بـــذلك واســـتیفاء كافـــة البـــدالت المقـــررة عـــن عملیـــة  البضـــائع  وإ

  ر والتأمین والخدمات والمناولة .. ) بالتنسیق مع القسم المالي.(كبدالت الصاد

  

  قسم المستودعات : -سابعاً 



علــى تحریــك البضــائع وتنظــیم عملیــة خــزن المــودع وفقــًا للشــروط  اإلشــرافیتــولى 

الصــحیة والبیئیــة المعتمــدة والمحافظــة علــى البضــائع والعنایــة بهــا لحــین تنظــیم عملیــة 

  ومسك السجالت الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة. یةاألصول واإلخراج اإلدخال

  

  – 5 –المادة 

  ینشر هذا النظام في الجریدة الرسمیة وینفذ اعتبارا من تاریخ نشره.

  
  

  

  حكمت العزاوي

 وزیر المالیة


