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ـدقـق اجـتـمـاعا عـقدت نـقـابـة احملاسـبـ وا
غـير عـادي للـهيـئة الـعامة
لــلــنــقــابــة يــوم اجلــمــعــة
ـــــصـــــادف 13/7/2018 ا
و في االجتـماع مناقشة
(األمـور غــيـر االعـتــيـاديـة
الــتي تـمــر بــهــا الـنــقــابـة
ومـــنـــهـــا اجــراءات وزارة
الــتـجــارة جتـاه الـنــقـابـة)
وقــررت الــهــيـئــة الــعــامـة
لـــلـــنـــقــابـــة "االســـتـــمــرار
بـــــالـــــدعـــــوة ضـــــد وزارة
الـتـجـارة" كــمـا  تـفـعـيل
فقرة الترشيح واالنتخاب
وقــررت الــهــيـئــة الــعــامـة
"الـــدعــوة الى االجـــتــمــاع
العـام العادي بتاريخ -26
 2018-10وعـــــنـــــد عــــدم
اتـــمــام الــنـــصــاب يــكــون
االجــــتـــمــــاع يـــوم -2-11
 2018وهـي الـتــوقــيــتـات
ــنــصــوص عـــلــيــهــا في ا
قـانـون نـقـابـة احملـاسـبـ
دقق  رقم  185لسنة وا
ــعــدل بـالــقــانـون  1969ا
رقم  77لـــــســـــنـــــة 1973
والـقــانـون رقم  94لـسـنـة
 ? 1988وكـــذلـك من نص
علـيه النظـام الداخلي رقم
 1لــنـــقـــابــة احملـــاســـبــ

. دقق وا
واوضح د. رافــد الـنـواس
نـــــقــــــيب احملــــــاســـــبـــــ
ـدقــقــ بــإن الــنــقــابـة وا
حريصة على تقد كل ما
يساعد االعضاء على اداء
وانــهـا ــهـنــيـة مـهــامـهم ا
ســوف تـسـتــمـر بـتــجـديـد
عـــــضــــــويـــــة االعـــــضـــــاء

w  …—U−² « …—«“Ë qÒšbð ∫ ”«uM « b «— Æœ

w½u½U  ¡UDſ t  fO  WÐUIM « ÊËRý

WÐUIMK  W UF « W¾ONK  ÍœUŽ dOſ ÎUŽUL²ł≈ bIFð 5I b*«Ë 5³ÝU;« WÐUI½

5I b*«Ë 5³ÝU;« WÐUI½ 

dOſ ÂUF «  ŸUL²łù« dC×

WÐUIM  W UF « W¾ONK  ÍœUO²Žù«

2018 ÂUF  5I b*«Ë 5³ÝU;«

لسنة دقق رقم  185   أستـنادا  الى أحكام قـانون نقـابة احملاسبـ وا
ـادة الـتـاسـعـة عـشـر الـفـقرة (1) وتـنـفـيـذا لـلـدعوة  1969 وتـعـديالته  ا
ــنــشــورة في (صــحــيـفــتي ــرقم  237 في  2018-6-28وا الــرســمـيــة ا
الصبـاح اجلديد العدد  3968 في 2 تموز  2018 والزمان العدد 6079
دقق في 2 تموز  (2018اجتمـعت الهيئـة العامة لنـقابة احملاسـب وا
اجـتمـاع عـام غيـر اعتـيادي (مـرفق كشف أسـمـاء أعضـاء الهـيئـة العـامة
ـــوفــ بـــألــتـــزامـــاتــهم لـــعــام 2018)  يـــوم اجلـــمـــعــة احلــاضـــرين وا

2018/7/13 الساعة العاشرة صباحا و مناقشة اآلتي:-
أوال:- االمـور غـيـر االعـتـيـاديـة الـتي تـمر بـهـا الـنـقـابـة ومـنـهـا اجراءات

وزارة التجارة جتاه النقابة
 تقرر

االسـتمـرار بالدعـوة ضد وزارة الـتجارة اضـافة الى تـوضيح االمور الى
عنية اجلهات ا

ادة (21)  من ثـانـيـا:- مـنـاقـشة تـفـعـيل تـنـفـيـذ احـكـام الـفـقرة (1) من ا
دقق رقم  185 لسنة 1969 وتعديالته بعد قانون نقابة احملاسب وا
ـادة(21) من الـنـظـام الـتـثــبت من تـنـفـيــذ احـكـام الـفـقـرة (2) و(3) من ا
دقـق رقم (1) لـسـنة  2016 واخلـاصة الـداخلي لـنقـابـة احملاسـبـ وا

بالترشح واالنتخاب.
تقرر

ادة 18 1- دعـوة الهيئة العـامة الى اجتماع عام اعـتيادي وفق احكام ا
الفقرة 1 و 2 من قانون النـقابة والنـظام الداخلي  لـلنقابة رقم  1 لسنة

2016 متضمن الدعوة  للترشح واالنتخاب.
2- استمرار عمل النقـيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وجلان
نصوص علـيها في الفقرة (2) و(3) من الـفروع حتى اتمام االجـراءات ا
دقق رقم (1) لسنة ادة(21) من النظام الداخلي لنقابة احملاسب وا ا
ـادة  19 مـن قـانــون الـنــقـابـة  2016 وبـداللــة احـكــام الـفــقـرة (3) من ا
ادة  15 من قانون الـنقابة وتـنفيذا ألحـكام قانون واحكـام البند  1من ا
وقف ـعدل وقـواعد (سالمـة ا ـساءلـة والعـدالة رقم  10 لسـنة 2008 ا ا

اجلنائي لألعضاء).
مصادقة السيد النقيب            
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واالنتساب اجلديد طيلة الـفترة القادمة لغاية
عقد االجتمـاع العام االعتـيادي للهيـئة العامة

في تــشـرين الــثـاني  2018وحــول االجـراءات
الــتي تــتـخــذهــا وزارة الـتــجــارة من (جتــديـد
هـــــــــويــــــــــات او اجـــــــــراء
انـتخابـات) قال الـنقيب :-
بـــــــــــأن تــــــــــدخـالت وزارة
الــــــتـــــجــــــارة في شـــــؤون
الــنــقــابـــة لــيس له غــطــاء
فال يـوجــد وزيـرا قـانــوني
لالقتصـاد بالـعراق لـيكون
له عالقة قانـونية بالـنقابة
ولـيس هـناك نص قـانوني
يضع وزيـر التـجارة بديال
لــوزيــر االقــتـصــاد ونــحن
حــصــلــنــا عــلى كــتـاب من
الــقـضـاء يــطـلب من وزارة
الـتجـارة اخـذ موافـقة  من
مـجــلس الـنــقـابــة عـلى مـا
تـــــقـــــوم بـه من اجـــــراءات
تـخص نــقـابـة احملـاسـبـ
ـــدقــــقـــ ولـم حتـــصل وا
وزارة الــتــجـارة عــلـى أيـة
مـــوافــــقــــات من مــــجـــلس

النقابة.
و مــــنــــاقــــشــــات مــــا 
اتــــخــــاذه من قــــرارات في
االجــتــمــاع غــيــر الــعــادي
لـلــهـيــئـة الــعـامــة لـنــقـابـة
دقق حول احملاسـب وا
احملــاور الـطـروحـة (قـبـول
خـريجي الـكـلـيات االهـلـية
سألـة والعدالة  –فتح  –ا
بـاب الـتـرشـيح لالعـضاء-
رســـــــوم الـــــــتـــــــجـــــــديــــــد
واالنــــتــــســــاب اجلــــديــــد)
وقــررت الــهــيــئــة الــعــامـة
بـأســتـمــرار عـمل الــنـقـيب
ونــائب الـنــقـيب ومــجـلس
الــــنـــقـــابـــة حلـــ مـــوعـــد
االجتماع الـعام االعتيادي
في تشرين الثاني  2018
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