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 مراسيم جمهورية.  

  ٢٠١٨لسنة ) ١(قرار تجميد اموال االرهابيين رقم.  

 ١(م ــ رقةــذ أمانــوب التنفيــتنفيــذ اإلعمــال بأسلات ـتعليم (          

  .٢٠١٨لسنة 

 ةـة الجويـات المالحــة لخدمــة العامــرآـالشس ـان تأسيـبي.  

 

 
 

   والخمســـــونةـالتاسعة  السنــــ  م ٢٠١٨   آانون الثاني٢٩/هـ١٤٣٩ جمادى االولى ١١ ٤٤٧٩ العدد                        
٤٤٧٩١١١٤٣٩/٢٩٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
               

الصفحة الموضوع الرقم
 

    مراسيم جمهورية 
  

 

 ١  السفير رشدي محمود رشيد العاني الى التقاعداحالة   ١

  ٢  السفير حسين طه حسن محمد الى التقاعداحالة   ٧

  ٣  السفير وليد حميد شلتاغ الى التقاعدحالة ا  ٨

  ٤  السفير عادل مراد علي مراد الى التقاعداحالة   ٩

    

  راراتـق
  

  ٥  قرار تجميد اموال االرهابيين  ١

   

  اتتعليم
 

 ٦  تنفيــذ اإلعمــال بأسلوب التنفيذ أمانة ١

   

 بيانـات
 

  العامة لخدمات المالحة الجويةشرآة التاسيس  ــــ

 

١١  
 

 



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  
  

  مرسوم جمهوري

  )١(رقم 
  

من المادة ) اوًال(من الدستور والبند ) ٧٣ (من المادة) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

   . ٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ١٤(

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

   .  الى التقاعدرشدي محمود رشيد العاني يحال السفير: أوًال
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

  .  وُينشر في الجريدة الرسمية٣١/١٢/٢٠١٧اريخ  من ت اعتبارًاينفذ هذا المرسوم :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩ من شهر ربيع الثاني لسنة الرابع عشرآتب ببغداد في اليوم 

   ميالديــة  ٢٠١٨ مـن شهـر آانـون الثـاني لسنــة يـانـالثالموافـق لليـوم 

  

  

  ومفؤاد معص                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  مرسوم جمهوري

  )٧(رقم 
  

من المادة ) اوًال(من الدستور والبند ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

   . ٢٠١٤ لسنة) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ١٤(

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

  . يحال السفير حسين طه حسن محمد الى التقاعد : أوًال
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

  .  وُينشر في الجريدة الرسمية٢٢/١٢/٢٠١٧ينفذ هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ  :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩لى لسنة آتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى االو

  ة   ميالدي٢٠١٨حادي والعشرين مـن شهـر آانون الثاني لسنة وم الالموافـق للي

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  م جمهوريمرسو

  )٨(رقم 
  

من المادة ) اوًال(من الدستور والبند ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

   . ٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ١٤(

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

  . يحال السفير وليد حميد شلتاغ الى التقاعد : أوًال
  

  .فيذ هذا المرسوم على وزير الخارجية تن :ثانيًا
  

  .  وُينشر في الجريدة الرسمية٢٧/١١/٢٠١٧ينفذ هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ  :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩آتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى االولى لسنة 

   ميالدية  ٢٠١٨الموافـق لليوم الحادي والعشرين مـن شهـر آانون الثاني لسنة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  
 مراسيم جمهورية 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  مرسوم جمهوري

  )٩(رقم 
  

 من المادة) اوًال(من الدستور والبند ) ٧٣(من المادة ) سابعًا(   استنادًا إلى أحكام البند 

   . ٢٠١٤لسنة ) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقم ) ١٤(

  : رسمنا بما هو آٍت 
  

  .  الى التقاعد عادل مراد علي مراديحال السفير : أوًال
  

  .على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم  :ثانيًا
  

  .  وُينشر في الجريدة الرسمية١١/١٢/٢٠١٧ينفذ هذا المرسوم اعتبارًا من تاريخ  :ثالثًا

  

  . هجرية ١٤٣٩آتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادى االولى لسنة 

   ميالدية  ٢٠١٨الموافـق لليوم الحادي والعشرين مـن شهـر آانون الثاني لسنة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                            

  رئيس الجمهورية                                                             
  

  

  

  



  
  

  
  قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  قرار لجنة تجميد أموال اإلرهابيين

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقم 
  

 ، ٢٠١٧ لسنة ٢٣٦٨ رقم تابع إلى األمم المتحدةاستنادًا إلى قرار مجلس األمن ال   

 ونظام تجميد ٢٠١٥ لسنة ٣٩وأحكام قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم 

  .  ، ووفقًا للصالحيات المخولة إلى اللجنة ٢٠١٦لسنة ) ٥(أموال اإلرهابيين رقم 
  

المنعقدة بتاريخ  االولىقررت لجنة تجميد أموال اإلرهابيين بجلستها االعتيادية 

  : يأتي  ما٢٣/١/٢٠١٨

، سعودي الجنسية ، والرقم المرجعي له في ) زين العابدين محمد حسين(حذف اسم : أوًال

، ) QDI.٠١٠(تبط بهما من افراد وآيانات هو قائمة جزاءات داعش والقاعدة وما ير

اليه االسلحة عن المشار حظر تجميد االصول المالية وحظر السفر وورفع عقوبات 

 .آنفًا 
  

  .  من تاريخ إصداره ًاًا بدءرينفذ هذا القرار فو: ثانيًا
  

إعمام هذا القرار على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات : ثالثًا

فة والمؤسسات المالية وغير المالية والدوائر ذات العالقة ألخذ اوالمحافظات آ

  . إليهم آنفًا  بشأن المشار المحددةاإلجراءات 
  

ينشر هذا القرار فورًا في الجريدة الرسمية والموقع اإللكتروني لمكتب مكافحة غسل : رابعًا

  . األموال وتمويل اإلرهاب 
               

  رئيس لجنة تجميد أموال اإلرهابيين                             



  
  

  
  اتتعليم
 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

والفقرة  ٢٠٠٩لسنــة ) ١٩(من قانون وزارة التخطيط رقم ) ١٣(إلى أحكام المادة  استنادا   

   ،٢٠٠٤لسنة ) ٨٧(رقم ) المنحلة ( من أمر سلطة االئتالف المؤقتة ) ١٤(من القسم ) ١(

  -:ـات اآلتية أصـدرنا التعليم

  ٢٠١٨لسنة ) ١(رقــم 

  تعليمات

 تنفيــذ اإلعمــال بأسلوب التنفيذ أمانة
  

اء  ة واإلنشم والصيانلترميـ لإلدارة تنفيذ اإلعمال أمانة بما يتعلق بإعمال اــ أ:أوًال ــ ١ــالمادة 

مائتان وخمسون مليون دينار من ) ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠(ى بما اليزيـد علـ

برئاسة ) لجنة تنفيذ العمل أمانة(ى ل  لجنة ُتشكل لهذا الغرض تسمخال

مهندس من ذوي الخبرة وعضوين في األقل على أن يكون احدهما موظفًا 

تندات التي  عن قبول المسماليًا على إن ال يكون العضو المالي مسؤوًال

  .ُتقدمها اللجنة للصرف

ب ـ ال يجوز تنفيذ العمل أو المشروع على حساب الموازنة االستثمارية وفق  

من هذا البند إال إذا آان مثبتًا ) أ ( األسلوب المنصوص عليه في الفقرة 

  . عند إدراجه في الموازنة االستثمارية 

ع عند تنفيذها امن هذا البند لجان األسر) أ (  ج ـ ُتستثنى من أحكام الفقرة 

لألعمال المكلفة بها ولجان أآمال األعمال التي ُتنفذ على حساب المقاول 

  .المسحوب منه العمل 

   - :ثانيًا ـ ُتنفذ اإلعمال بأسلوب التنفيذ أمانة عند توافر الشروط اآلتية 

  .اسطة لجان التنفيذ أمانة  توفر المالآات الالزمة التي يتطلبها العمل بوـــ أ       

  . وجود ضرورة لسرعة التنفيذ حسب مقتضيات المصلحة العامة ـــ    ب   

  . يسمى رئيس اللجنة من الجهة المنفذة للعمل ـــثالثًا 

  .ثالثة لجان ) ٣(رابعًا ـــ أـــ ال يجوز اشتراك الموظف بأآثر من 

  .من عمل واحد في آن واحد  ال يعهد للجنة القيام بتنفيذ أآثر ـــب         
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)٧( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  -:من هذه التعليمات ما يأتي) ١( تتولى الجهة التي تروم تنفيذ العمل وفق المادة ــ٢ ــالمادة

برئاسة مهندس من ذوي  )لجنة الكشف التخميني (   تشكيل لجنة فنية ُتسمىــأوًال 

نية وآذلك الخبرة تتولى إعداد جدول الكميات والمواصفات الدقيقة والكلفة التخمي

أعداد المخططات ان تطلب األمر ذلك والتي يتم المصادقة عليها من قبل اآلمر 

  .بالصرف او من يخوله بغية اعتمادها ألغراض تنفيذ العمل 

برئاسة مهندس من ذوي الخبرة لتدقيق ) لجنة التدقيق ( ثانيًا ـــ تشكيل لجنة ُتسمى 

  .من هذه المادة ) وال أ( ما أعدته اللجنة المنصوص عليها في البند 

ثالثا ـــ يتولى اآلمر بالصرف أو من يخوله المصادقة على أعمال اللجنتين المنصوص 

  .من هذه المادة ) ثانيا( و) أوال ( عليهما في البندين 

  -:وتتولى مايأتي) لجنة االستالم ( رابعًا ــ تشكيل لجنة فنية ُتسمى 

  .لعمل أمانة في عملها أــ تسلم العمل عند مباشرة لجنة تنفيذ ا

ب ــ التأييد على الوصوالت والمواصفات من لجنة تنفيذ العمل أمانة عند تعزيز 

  .السلفة 

  .ج ــ تدقيق مواصفات العمل المنفذ 

ثالثة  ) ٣( د ــ تسلم العمل من لجنة تنفيذ العمل أمانة خالل مدة ال تزيد على 

  .أشهر من تاريخ انجاز العمل 

ادة انجاز العمل وإرسال نسخة إلى القسم المالي إلجراء التسوية  ــ إصدار شهــه

وإبراء ذمة لجنة تنفيذ العمل أمانة من أموال الدولة من تاريخ تسلم العمل 

  .المنجز 
  

اوز ُتمـــول لجنـــة تنفيـــذ العمـــل أمانــة بسلفـــة ماليـــة التتجــــ ــ أوًالــ٣ المادة ــ

ـزز هذه  دينار النجاز العمل على إن ُتعليونخمسون م) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

  .السلفة بوصوالت أصولية بما ال يتجاوز مبلغ العمل الكلي للتنفيذ 

 ثانيًا ـ ُتسدد المبالغ بعد أآمال التأييدات األصولية من لجنة التنفيذ أمانة ولجنة    

  :االستالم بالطرق اآلتية 

  .خمسة ماليين دينار  ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( أــ نقدًا إذا آان المبلغ اقل من 
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)٨( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

خمسة ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(ب ــ نقدًا أو بموجب صك إذا آان المبلغ ال يقل عن 

  .عشرة ماليين دينار ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ماليين دينار وال يزيد على 

  .عشرة ماليين دينار  ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠( ج ــ بموجب صك أذا زاد المبلغ على 
  

  -:مال ما يأتي ـ تتولى اللجنة عند تنفيذ األع٤المادة ـ

 شراء المواد األولية من دوائر الدولة والقطاع العام أو من األسواق المحلية ــأوًال 

وُتنظم اللجنة عند آل عملية شراء قرار يتضمن تفاصيل المواد المشتراة 

وآميتها وأسعارها وإصدار قرار يتضمن استخدام العمال واستئجار المكائن 

  . من مهام النجازه واآلالت وآل ما يتطلبه العمل 

 استئجار المكائن واآلالت وفقًا ألسعار السوق وبموجب وصوالت واستخدام ــثانيًا 

العمال والمالآات بموجب استشهاد شخصي مبني على أساس أسعار السوق 

  .السائدة عند التنفيذ 

  -:شراء المواد أو األدوات التي يتطلبها تنفيذ المشروع وفقًا لما يأتيــ  ثالثًا 

  .عشرة ماليين دينار ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠( بدون عروض إذا لم يتجاوز المبلغ أــ

) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(ثالثة عروض إذا آان المبلغ يزيد على ) ٣(ب ــ تقديم 

مائة مليون دينار وفقًا ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(عشرة ماليين دينار وال يزيد على 

العرض األفضل للكلفة التخمينية المصادق عليها في هذا الشأن ويتم اختيار 

  .  منها بعد استحصال الموافقة على الصرف من اآلمر بالصرف او من ُيخوله 

من هذا البند الشراء من دوائر الدولة ) ب (  ُيستثنى من أحكام الفقرة ج ــ

  .والقطاع العام 

من هذا ) ب ( و ) أ (  ُتعفى عمليات الشراء المنصوص عليها في الفقرتين دــ

  .هادات المنشأ ووثائق الشراء للمواد االستيرادية البند من تقديم ش

ُتسجل فيه السلف المدفوعة  ) ٦٦( رابعًا ــ مسك سجل خاص من نموذج المحاسبة 

من حقل الصندوق إن آانت بحوزة ) المدين ( إليها في جانب المقبوضات 

المدفوعات من حقل الصندوق عن مبالغ مستندات ) الدائن ( اللجنة وفي حقل 

  .ف التي دفعت محتوياتها تنفيذًا للعمل الصر

  .خامسًا ـــ انجاز العمل الموآل إليها أمانة بما ال يزيد على الكلفة المصدقة 
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)٩( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  .سادسًا ـــ االلتزام ببرنامج تقدم العمل 
  

 يجوز التعاقد على تنفيذ جزء من العمل أو المشروع المقرر تنفيذه أمانة ــ أوًال ــ٥  ــالمادة

أربعين من المائة من الكلفة %) ٤٠(اوالت ثانوية ال تزيد على عن طريق  مق

 ٢٠١٤لسنة ) ٢(المصدقة وفق تعليمــات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

  .والضوابط الصادرة بموجبها والوثائق القياسية 

من هذه المادة بتنظيم ) أوًال (  تلتزم الجهة المنفذة عند التعاقد وفق البند ــثانيًا 

حسب طبيعة  العمل ووفق الضوابط الخاصة بصيغة العقد الصادر عن العقود و

  .وزارة التخطيط 
  

يجوز تجزئة الكشف التخميني الواحد لغرض شموله بالسقف المالي المقر ــ ال٦ـالمادة ـ

  .بموجب هذه التعليمات
  

 ُتنظم مستندات الصرف بصورة متسلسلة حسب تواريخ صرفها على ان يتم ــ٧ــالمادة 

  .دها من لجنتي التنفيذ أمانة واالستالم تأيي
  

   -: لآلمر بالصرف أو من يخوله ما يأتي ــ أوًال ــ ٨ ـالمادة ـ

خمسة من المائة من قيمة الكشف %) ٥(أ ــ زيادة فقرات تنفيذ العمل ولغاية 

عند توافر التخصيصات المالية ضمن األعمال الممولة من الموازنة 

  .الجارية 

ت تنفيذ العمل بما ال يتجاوز نسبة االحتياط المقرر في ب ــ إضافة فقرا

  .تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية النافذة 

 تراعى نسب االحتياط المقررة في تعليمات تنفيذ الموازنة العامة االتحادية ثانيًا ــ

النافذة عند حدوث زيادة في الكميات لإلعمال الممولة من الموازنة 

  .االستثمارية 

من هذه المادة المبلغ ) أوال ( ثالثًا ــ ال تتجاوز الزيادة المنصوص عليها في البند 

  .من هذه التعليمات  ) ١( من المادة ) أوال ( المالي المنصوص عليه في البند 
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)١٠( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

من هذه المادة  بناًء على طلب من ) أوال (  تكون زيادة الكلفة وفق البند ـ  رابعًاـ

من ) أوال ( نة وتأييد اللجنة المنصوص عليها في البند لجنة تنفيذ العمل أما

من هذه التعليمات على إن يتضمن الطلب أسباب الزيادة  ) ٢(المادة 

  .والمستندات التي تؤيــد ذلك 
  

 تنهي لجنة تنفيذ العمل أمانة العمل الموآل إليها خالل السنة المالية التي ُينفذ فيها ــ٩ــالمادة 

سراع ولجان إآمال األعمال التي ُتنفذ على حساب المقاول باستثناء  لجان اإل

  .المسحوب منه العمل 
  

   .٢٠١٤لسنة  ) ١(  ُتلغى تعليمات تنفيذ األعمال بأسلوب التنفيذ أمانة رقم ــ١٠ــالمادة 
  

  . ُتنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ــ١١ــالمادة 

  

  سلــمان علي الجميلي .د                                                                        

     وزيــر التخطيـط                                                                
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)١١( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  

  شهادة تأسيس شرآة عامة
  

والصادر بكتاب منه ) ٢(رة الفق ٢٠١٧ لسنة ٣٩٠بناءا لقرار مجلس الوزراء المرقم     

قدمت إلينا وزارة  ٢٢/١١/٢٠١٧ في ١٠/١/١٧/٣٨٠٨٦/ل.ز.مجلس الوزراء المرقم ش

    .شرآة عامةبتأسيس  طلبا النقل
  

   .لخدمات المالحة الجوية شرآة العامة ال: اسم الشرآة 
  

   دينار  مائة مليار وخمسون مليون١٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠: رأسمالها 

  

من قانون ) ٦(هد بأنه تم تسجيل الشرآة اعاله استناد الحكام المادة  مسجل الشرآات اشاني

  . المعدل ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(الشرآات العامة رقم 

  

   هـ١٤٣٩نة ـ لسثانـيع الـهر ربيـ عشر من شرابـعوم الــي اليــ آتب ببغداد ف

   م٢٠١٨نة ـ  لسثـانـيون الـهر آانـ من شالثـانـيوم ــوافق لليــــمال

 

  

 

  عبد العزيز جبار عبد العزيز                                                  

  مسجل الشرآات وآالة                                                   
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)١٢( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  بيان تاسيس 

  العامة لخدمات المالحة الجويةشرآة ال
  

   .جويةشرآة العامة لخدمات المالحة الال: اسم الشرآة : أوال 
  

ان تفتح  لهاو ـــ مطار بغداد الدولي ، بغدادمحافظة العراق ـــ : ها ومرآزها الرئيسي قرم

   .ه بناءًا على متطلبات العملوخارج فروع داخل العراق

  :ثانيا 

خدمات المالحة الجوية اآلمنة والفعالة ضمن تقديم تهدف الشرآة الى :  اهداف الشرآة 

جال الجوي المسموح به للعراق آبلد حسب معايير المنظمة المجال الجوي العراقي والم

العبور ( وادارة رسوم خدمات المالحة الجوية وتحصيل) ICAO(الدولية للطيران المدني 

   ) .واالقتراب
  

  : ثالثا 

يم وتخطيط وتشغيل نشاط ادارة خدمات المالحة الجوية بتنظتمارس الشرآة : نشاط الشرآة 

المنة والفعالة في جمهورية العراق ولمستخدمي المجال الجوي خدمات المالحة الجوية ا

 المعدل ١٩٩٧لسنة ) ٢٢(العراقي ، وفقًا لقرار التأسيس وقانون الشرآات العامة رقم 

واالنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واالتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية المصادق 

 والمصادق ١٩٤٤اتفاقية شيكاغو لسنة عليها من قبل جمهورية العراق وعلى الخصوص 

 وآافة التشريعات القانونية االخرى ذات ١٩٧٤لسنة ) ٦(عليها بموجب القانون رقم 

  .العالقة 

   :وللشرآة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بما يأتي
  

 تقديم خدمات المالحة الجوية لجميع الطائرات العابرة الجواء جمهورية العراق -١

  .) العبور واالقتراب(مطارات والمستخدمة لل

 توفير انظمة ذات مستوى عالي مدعومة باجهزة مالحية متطورة ومالآات بشرية -٢

  .فنية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة 

  .قديم الخدمات المالحية المكملة مثل دليل الطيران والنشرات المالحية  ت-٣
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)١٣( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

سال واستقبال وتصحيح جميع تقديم خدمات االتصاالت المالحية من خالل ار -٤

   .رسائل الحرآة الجوية والرسائل ذات العالقة

) الجهات العسكرية(الجهات الداخلية المستخدمة للمجال الجوي مثل  التنسيق مع -٥

  .ومراآز تقديم خدمة المالحة الجوية في الدول المجاورة 

  . ـ تجهيز وتشغيل وصيانة انظمة واجهزة المالحة الجوية ٦

ير خدمات المالحة الجوية لجميع الطائرات العابرة والمستخدمة لمطارات ـ تطو٧

  ) .ICAO(جمهورية العراق وفقًا لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني 

ـ ابرام االتفاقيات والعقود مع الدوائر الحكومية والقطاعين المختلط والخاص من ٨

 مع التشريعات القانونية اجل انماء اعمالها وتحقيق اغراضها بما اليتعارض

  .النافذة 

ـ المساهمة مع الشرآات الوطنية والعربية واالجنبية الرصينة التي تزاول اعماًال ٩

شبيهة باعمالها والتي تؤدي الى تحقيق اهدافها سواء آانت داخل العراق او 

  .خارجه بما اليتعارض مع اهدافها وفقًا للقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة 

من ـ لها حق االقراض واالقتراض والحصول على االموال لتمويل نشاطها ١٠

  .المؤسسات المالية والشرآات العامة بموجب عقود وشروط يتم االتفاق عليها 

االحتياطية والمعدات واالجهزة  واجهزة المالحة الجوية والمواد  شراء انظمة-١١

ين وزيادة طاقة الخدمات واالليات بمختلف انواعها بما يؤدي الى تحديث وتحس

ير آفاءة االداء وفق اساليب شرآات المالحة الجوية العربية والمقدمة وتط

  .والعالمية وفقًا للقوانين النافذة 

 اجراء المناقصات والمزايدات واحالتها والدخول في مختلف التعهدات مع سائر -١٢

عن الغير وعقد القطاعات االقتصادية والمالية العراقية واالجنبية والتوآل 

مختلف العقود واالتفاقيات التي تراها الزمة لتحقيق اهدافها وفقًا للتشريعات 

  .القانونية النافذة 

المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل االموال امتالك   -١٣

وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها وايجارها واستئجارها واجراء 

  .فة التصرفات القانونية آا
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)١٤( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

 فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف -١٤

العراقية واالجنبية وفق القوانين والتعليمات والضوابط التي تسمح بذلك 

واصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات االمر وسندات القبض وسندات 

العتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها االقتراض وبوليصات التأمين وفتح ا

والغائها ، ولها ان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأي صورة آانت 

باالوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبياالت وسندات الشحن 

وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيالت المصرفية المختلفة والقروض 

  .بضمان او بدونه 

 استثمار الفوائض النقدية من خالل المساهمة في الشرآات او المشارآة معها -١٥

في تنفيذ اعمال ذات عالقة باهدافها داخل العراق او خارجه حسب القوانين 

  .النافذة 

 استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة ال تتجاوز -١٦

ى ان يفتح حساب خاص في السجالت المختصة مئة وثمانون يومًا عل) ١٨٠(

المستحقة من هذه الودائع الظهارها في الحسابات لغرض تثبيت الفوائد 

  .الختامية بما يضمن آفاءة االداء في نشاطها 

 االسهام في آافة فعاليات ونشاطات االتحادات الدولية والمنظمات العربية -١٧

حة الجوية والمشارآة في المتخصصة في مجال الطيران والمالوالدولية 

الندوات والمؤتمرات الخاصة بنشاط المالحة الجوية في الهيئة العربية للطيران 

ومنظمة خدمات ) ICAO ( الدوليومنظمة الطيران المدني) ACAC(المدني 

  ) .CNSO(المالحة الجوية 

ع  تسعير الخدمات المقدمة للغير واعادة النظر بها حسب الظروف االقتصادية م-١٨

  .مراعاة اعتماد االسعار الدولية 

 القيام بممارسة وسائل الدعاية والطباعة ذات العالقة بالمالحة الجوية وبما -١٩

  .يسهم في التعريف بالشرآة والخدمات التي تقدمها وفقًا للمعايير الدولية 

 القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يطورها او يسهل تحقيق اهدافها وبما -٢٠

  .والتعليمات النافذة يتعارض مع احكام القوانين واالنظمة ال
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)١٥( ٢٩/١/٢٠١٨    ٤٤٧٩  العدد–الوقائع العراقية 

  :رابعا 

 دينار عراقيمائة مليار وخمسون مليون ) ١٠٠٠٥٠٠٠٠٠٠٠: ( رأس مال الشرآة 

   .الغيرها
  

  :خامسا 

   .)النقلوزارة ( :  الجهة المؤسسة

  :سادسًا 

عدل وتخضع  الم١٩٩٧لسنة ) ٢٢(تراعي الشرآة احكام قانون الشرآات العامة رقم 

للنصوص القانونية واالحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها وقرار مجلس الوزراء رقم 

   .٢٠١٧لسنة ) ٣٩٠(
  

  

  آاظم فنجان الحمامي                                       

  النقلوزير                                         
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