
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
  محتويات                              

  العدد                                   
                               ٤٤٩٥    

  د
  

 

  مجلس  ادر بقرارـالص ٢٠١٨ة ـلسن) ٦(المدنية رقم  مطاراتالاألجور في نظام
 . ٢٠١٨ ةـلسن )٢٠١(رقم  الوزراء

  ١(رقم  لتشكيالت الهيئة العليا للحج والعمرة ومهامها وتقسيماتهاالنظام الداخلي (
  . ٢٠١٨لسنـة 

  تعليمات التعديل الثاني لتعليمات منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري االهلي
 .  ٢٠٠٦لسنة ) ٢(للتحليالت المرضية رقم 

  في آل من ) التمريض والقبالة(استحداث معهدين للمهن الصحية العالية بفرعي بيان
 .٢٠١٨لسنـة ) ١(رقـم  )تكريت/ الكاظمية ، ومحافظة صالح الدين /بغداد (محافظة 

  بيان صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية .  
  
  

  
  

  

 

  والخمســـــون ةـالتاسعة السنــــ        م ٢٠١٨  حزيران ١١ / هـ١٤٣٩ رمضان ٢٦     ٤٤٩٥ العدد                        
٤٤٩٥٢٦א١٤٣٩/١١א٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  
  
  

الصفحة الموضوع الرقم

   انظمــة 
        رار ـنظام االجور في المطارات المدنية الصادر بق ٦

  ٢٠١٨لسنة ) ٢٠١(مجلس الوزراء رقم 
 

١ 

   انظمـة داخليـة 
 

 
 ١٤ لتشكيالت الهيئة العليا للحج والعمرة ومهامها وتقسيماتها ١

    ات ـتعليم  
التعديل الثاني لتعليمات منح اجازة ممارسة مهنة العمل   ٢

   المختبري االهلي للتحليالت المرضية
  ٢٠٠٦لسنة ) ٢(رقم 

٢٦  

   

 بيـانـات
 

التمريض (استحداث معهدين للمهن الصحية العالية بفرعي  ١
الكاظمية ، ومحافظة / بغداد (في آل من محافظة ) والقبالة

 )تكريت/ صالح الدين 

٤٥ 

  ٤٦  صادر عن رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية  -

 



  
  

  
   قرارات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  قرار
  مجلس الوزراء

  ٢٠١٨لسنة ) ٢٠١(رقم 
  

  ،  ١٧/٤/٢٠١٨قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتأريخ    
  : ما يأتي 

  

، نظام االجور في المطارات المدنية ، الذي دققه مجلس  ٢٠١٨لسنة ) ٦(إصدار النظام رقم 
من قانون ) ١٣٩(من الدستور ، وأحكام المادة ) ثالثًا/ ٨٠(الدولة ، استنادًا إلى أحكام المادة 

  .  ١٩٧٤لسنة ) ١٤٨(الطيران المدني رقم 
  
  

  مهدي محسن العالق. د                                               
  األمين العام لمجلس الوزراء وآالة                                                

                                               ٢٨/٥/٢٠١٨  
  

  



  
  

  
    أنظمة

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

  مجلس الوزراء
التاسعة والثالثون (من الدستور والمادة ) ٨٠(من المادة ) ثالثًا(استنادًا إلى أحكام البند      

  ١٩٧٤لسنة ) ١٤٨(من قانون الطيران المدني رقم ) بعد المائة
 - :صدر النظام اآلتي 

  ٢٠١٨لسنة ) ٦(رقم 
  نظام

  األجور في المطارات المدنية
  

  الفصل األول
  الخدمات

مان المقررة في هذا النظام تستوفي المنشأة العامة للطيران المدني األجور واالث -١-المادة 
  - : الخدمات اآلتيةلقاء 
  .عبور االجواء العراقية والخدمات المالحية -أوًال
    .ية ومنظومات المطاراتهبوط الطائرات والخدمات االرض -ثانيًا
  .وضع االعالنات في المطارات - ثالثًا
  .استعمال الصاالت في المطارات - رابعًا
  .نصب االجهزة المبرقة واالتصاالت البرقية واستخدامها -خامسًا
  .ايجار األبنية واألراضي -سادسًا
  .اثمان المطبوعات والهويات - سابعًا
  .األجرةتشغيل الحافالت وسيارات  -ثامنًا
  .أجور إصدار االجازات والتراخيص والشهادات - تاسعًا
  .الخدمات االمنية والحراسة والتفتيش -عاشرًا

  

  الفصل الثاني
  أجور عبور االجواء العراقية والخدمات المالحية

أربعمائة وخمسون دوالر أمريكي عن عبور ) ٤٥٠(يستوفى مبلغ قدره  -أوًال-٢- المادة 
  .االجواء العراقية



  
  

  
    أنظمة

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

تستوفى أجور الخدمات المالحية والتقرب عن آل طائرة تهبط في المطارات  -ثانيًا
  -: العراقية للرحالت الخارجية آما يأتي

أمريكيًا عن آل طائرة قادمة ال يزيد وزنها األقصى عند اإلقالع ) دوالر(ستون ) ٦٠(  -  أ
  .ثمانين طنًا) ٨٠(عن 

قادمة يزيد وزنها األقصى عند  عن آل طائرة ًاأمريكي) دوالر(خمسة وسبعون ) ٧٥(  -  ب
 .مائة وخمسين طنًا) ١٥٠(ثمانين طنًا ويقل عن ) ٨٠(اإلقالع أو يساوي 

أمريكيًا عن آل طائرة قادمة يزيد أو يساوي وزنها األقصى ) دوالر(تسعون ) ٩٠(جـ ـ 
  .مائتان وتسعين طنًا) ٢٩٠(مائة وخمسين طنًا ويقل عن ) ١٥٠(عند اإلقالع على 

أمريكيًا عن آل طائرة قادمة يزيد أو يساوي وزنها ) دوالر(مائة وخمسة ) ١٠٥(دـ 
  .مائتان وتسعون طن) ٢٩٠(األقصى عند اإلقالع على 

  ).العمودية(آنفًا عن طائرات الهليكوبتر) ثانيًا(و ) أوًال(من األجور في %) ٥٠(هـ ـ 
  

  الفصل الثالث
  طاراتأجور هبوط الطائرات والخدمات االرضية ومنظومات الم

  

تستوفى أجور هبوط الطائرة في المطار على وفق شهادة صالحيتها للطيران  -أوًال -٣- المادة 
  - :على الوجه اآلتي 

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(ثالثمائة وخمسون ) ٣٥٠( - أ
  . آيلوغرام) ١٢٠٠٠(أقل من 

بوزن أقصى لإلقالع  أمريكيًا للطائرات) دوالر(أربعمائة وخمسون ) ٤٥٠(ب ـ 
  .آيلوغرام) ٢١٠٠٠- ١٢٠٠١(

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(خمسمائة ) ٥٠٠(جـ ـ 
  .آيلوغرام) ٤١٠٠٠- ٢١٠٠١(
-٤١٠٠١(أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(تسعمائة ) ٩٠٠(دـ 

  .آيلوغرام) ٦١٠٠٠
كيًا للطائرات بوزن أقصى أمري) دوالر(ألف ومائة وخمسون ) ١١٥٠(هـ ـ 

  .آيلوغرام) ١٠٠٠٠٠-٦١٠٠١(لإلقالع 



  
  

  
    أنظمة
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)٤( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(ألف وخمسمائة ) ١٥٠٠(و ـ 
  .آيلوغرام) ١٢٠٠٠٠- ١٠٠٠٠١(

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع  )دوالر(ألف وتسعمائة ) ١٩٠٠(ز ـ 
  .آيلوغرام) ١٤٠٠٠٠- ١٢٠٠٠١(

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(ألفان ومائتا ) ٢٢٠٠(ح ـ 
  . آيلوغرام) ٢٠٠٠٠٠- ١٤٠٠٠١(
أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(ألفان وخمسمائة ) ٢٥٠٠( طـ ـ
  .آيلوغرام) ٣٠٠٠٠٠- ٢٠٠٠٠١(

يًا للطائرات بوزن أمريك) دوالر(ثالثة االف ومائة وخمسون ) ٣١٥٠(ي ـ 
  .آيلوغرام) ٤٠٠٠٠٠- ٣٠٠٠٠١(أقصى لإلقالع 

أمريكيًا للطائرات بوزن أقصى لإلقالع ) دوالر(أربعة االف ) ٤٠٠٠(ك ـ  
  .آيلوغرام فما فوق) ٤٠٠٠٠٠(

أمريكيًا عن الطائرات ) دوالر(ثالثمائة وخمسين ) ٣٥٠(يستوفى مبلغ ل ـ 
  .عن أجور الهبوط) الهليكوبتر(العمودية 

مبلغ باإلضافة الى أجور ) غير المجدولة(يستوفى عن الرحالت العارضة م ـ 
أمريكيًا للطائرات بوزن إقالع أقصى لغاية ) دوالر(ألفا ) ٢٠٠٠(هبوط قدره 

أمريكيًا ) دوالر(أربعة االف ) ٤٠٠٠(آيلوغرام ومبلغ ) ١٣٦٠٠٠(
  .آيلوغرام فما أآثر) ١٣٦٠٠١(للطائرات بوزن إقالع أقصى 

) دوالر(ثالثمائة وخمسين ) ٣٥٠(ال تقل أجور الهبوط في أي حال عن  -ثانيًا
  .أمريكيًا

يقصد بشهادة صالحية الطيران الوثيقة التي تثبت صالحية الطائرة للطيران  - ثالثًا
لسنة ) ١٤٨(تشمل البيانات المقررة جميعها في قانون الطيران المدني رقم 

  .لغرض احتساب األجوربما فيها النوع والوزن و تعديالته ١٩٧٤
أمريكيًا عن اضاءة ) دوالر(مائتا ) ٢٠٠(تستوفى أجرة مقطوعة قدرها  - رابعًا

  .مدرج الهبوط أو الممرات ألفرعية وساحات وقوف الطائرات
تستوفى أجرة مقطوعة عن استخدام الجسور الهوائية للمسافرين خالل  -خامسًا

  -:الساعتين األوليين من وقوف الطائرة آما يأتي



  
  

  
    أنظمة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

أمريكيًا للطائرات التي يقل وزنها األقصى عند ) دوالر(خمسون )  ٥٠( - أ
  .طنًا ) ٨٠(اإلقالع أو يساوي 

أمريكيًا للطائرات التي وزنها األقصى عند اإلقالع ) دوالر(مائة ) ١٠٠(ب ـ 
  .مائة وخمسين طنًا أو يساويه ) ١٥٠(ثمانون طنًا ويقل عن ) ٨٠(

أمريكيًا للطائرات التي يزيد وزنها األقصى ) دوالر(مائة وخمسون ) ١٥٠(ج ـ 
  .مائة وخمسين طنًا ) ١٥٠(عند اإلقالع على 

خمسة عشر من المئة من األجور آنفًا عن آل ساعة %) ١٥(ُيضاف مقدار دـ 
  .اضافية إلى الساعتين األوليين أو جزء منها

  -:أجور االنتظار والمبيت -سادسًا
ساب األجور من ايقاف محرآات الطائرة و ينتهي يبدأ وقت االنتظار لغرض احت  - أ

  .عند تشغيلها لغرض اإلقالع
تعد الساعتان األوليان أو جزء منهما بعد هبوط الطائرة مجانية لغرض ب ـ 

  .االنتظار
  -:تستوفى أجور االنتظار على الوجه اآلتيجـ ـ 
من أجور الهبوط عن الساعتين  خمسة وعشرون من المئة%) ٢٥( .١

الالحقتين للزمن المجاني أو أي جزء منه المنصوص عليه في البند 
  .من هذا النظام) ٣(من المادة) ب/سادسًا(
خمسة وثالثون من المئة من أجور الهبوط من الساعات األربع %) ٣٥(. ٢

  .الالحقة للزمن المجاني أو أي جزء منها
ئة من أجور الهبوط من الساعات الست خمسة وأربعون من الم%) ٤٥(.٣

  .الالحقة للزمن المجاني أو أي جزء منه
ثالثون من المئة من أجرة االنتظار من الساعة %) ٣٠(أجرة إضافية قدرها  دـ 

  ).بالتوقيت المحلي(إلى الساعة الخامسة صباحًا ) بالتوقيت المحلي(العاشرة ليًال 
ة من أجور هبوط الطائرة في حال خمسة وعشرون من المئ%) ٢٥(يستوفى هـ ـ 

أربع وعشرين ساعة ويعد مبيتًا وقوف ) ٢٤(المبيت في ساحات الطائرات عن آل 
  . ثماني ساعات) ٨( الطائرة وقوفًا يزيد عن
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)٦( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

خمسون من المئة من مقادير أجور المبيت واالنتظار المقررة %) ٥٠(يستوفى و ـ 
  . )الهليكوبتر( بموجب النظام للطائرات المروحية

  - :تعفى الطائرات اآلتية من األجور المقررة بموجب هذا النظام - سابعًا
طائرات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى حكومة جمهورية العراق بناء على شهادة أـ 

  .يصدرها وزير الخارجية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل
الهالل األحمر والصليب  طائرات هيئة األمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وطائراتب ـ 

  .األحمر
  .طائرات الدولة والطائرات المخصصة للتدريبجـ ـ 

  .طائرات جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصةدـ 
طائرات الوفود الرسمية على أساس مبدأ المقابلة بالمثل أو بتوصية من وزارة هـ ـ 

   .الخارجية وموافقة الوزير المختص
  . أعمال البحث واإلنقاذ بدون مقابل آل طائرة تشترك فيوـ 
آل طائرة تهبط بناًء على أمر السلطات العراقية المختصة في المطارات التابعة لسلطة زـ 

الطيران المدني العراقي إال إذا ثبت مخالفة قائد الطائرة للقوانين واألنظمة والتعليمات 
  .فتستوفى األجور المقررة بموجب هذا النظام

روم الطيران أو الهبوط لغرض تجربتها أو تجربة محرآاتها وأجهزتها آل طائرة تح ـ 
  .بشرط إخبار المراقبة الجوية مسبقًا

  .آل طائرة في حال الهبوط االضطراري بعد اإلقالع بشرط عدم الهبوط في مطار آخرط ـ 
  .آل طائرة تنقل مواد اإلغاثة المجانية والمساعدات الطبية واالنسانية والعسكريةي ـ 

  

  الفصل الرابع
  أجور وضع االعالنات في المطارات

تنظم طريقة نشر اإلعالنات ونوعها ومواصفاتها وقياساتها والمحالت التي  -أوًال -٤- المادة 
  .تخصص لها بقرار من مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني

  -:تستوفى األجور اآلتية من اإلعالنات على الوجه اآلتي  -ثانيًا
مليونان وخمسمائة ألف دينار سنويًا عن آل متر مربع أو جزء  )٢٥٠٠٠٠٠(  -  أ

 .منه في ضمنها أجور الكهرباء داخل صاالت المطار
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)٧( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

خمسمائة ألف دينار سنويًا عن آل متر مربع أو جزء مليون و) ١٥٠٠٠٠٠(  -  ب
  .منه في ضمنها أجور الكهرباء في خارج صاالت المطار

  

  الفصل الخامس
  المطاراتاستعمال الصاالت في 

خمسة وعشرون ألف دينار عن الشخص الواحد ) ٢٥٠٠٠(تستوفى أجرة قدرها  - ٥-المادة 
  .إلشغال إحدى الصاالت الخاصة في أبنية المطار من الجهة الشاغلة له

  

  الفصل السادس
  نصب األجهزة المبرقة واالتصاالت البرقية

نصب األجهزة المبرقة خمسمائة ألف دينار عن ) ٥٠٠٠٠٠(يستوفى مبلغ  -أوًال -٦-المادة 
  .والبرقياتواالتصاالت 

أمريكيًا لكل برقية عن استخدام األجهزة ) دوالر(ثالثون ) ٣٠(يستوفى مبلغ  -ثانيًا
  .المبرقة واالتصاالت والبرقيات

ران المدني من أجور تعفى الجهات المرسلة للبرقيات المتعلقة بسالمة الطي - ثالثًا
  .اإلرسال

  

  الفصل السابع
  ايجار األبنية واألراضي

تستوفي المنشأة العامة للطيران المدني العراقي بدالت ايجار األبنية  - أوًال - ٧-المادة 
) الغرف والمكاتب والمخازن والمراآز وغيرها(واالراضي والمسقفات مثل 

  - :على الوجه اآلتي 
ريكيًا سنويًا للمتر المربع الواحد لألماآن أم) دوالر(ألف ) ١٠٠٠( - أ

المسقفة في داخل صاالت المسافرين من الشرآات واألشخاص الطبيعية 
مليون دينار عراقي ) ١٠٠٠٠٠٠(والمعنوية العربية واألجنبية، ومبلغ 

للمتر المربع الواحد من الشرآات واألشخاص الطبيعية والمعنوية " سنويا
  .العراقية الخاصة
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)٨( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

للمتر المربع الواحد لألماآن " خمسمائة دوالر أمريكي سنويا) ٥٠٠(ب ـ  
المسقفة في خارج صاالت المسافرين من الشرآات واألشخاص الطبيعية 

خمسمائة ألف دينار ) ٥٠٠٠٠٠(والمعنوية العربية واألجنبية، ومبلغ 
  .عراقي من الشرآات واألشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية الخاصة 

أمريكيًا سنويًا لألماآن غير المسقفة في خارج ) دوالر(مائة ) ١٠٠(جـ ـ  
صاالت المسافرين من الشرآات واألشخاص الطبيعية والمعنوية العربية 

مائة ألف دينار عراقي من الشرآات ) ١٠٠٠٠٠(واألجنبية، ومبلغ 
  .واألشخاص الطبيعية والمعنوية العراقية الخاصة

قي سنويًا للمتر المربع الواحد لألماآن مائتا ألف دينار عرا) ٢٠٠٠٠٠( دـ
المسقفة في داخل صاالت المسافرين من الشرآات العامة والدوائر الممولة 

مائة وخمسون ألف دينار عراقي سنويًا لألماآن ) ١٥٠٠٠٠(ذاتيًا، ومبلغ 
مائة ) ١٠٠٠٠٠(ومبلغ ) داخل الصاالت وخارجها(المسقفة خارج األبنية 
   .لألماآن غير المسقفة في خارج أبنية المطار ألف دينار عراقي سنويًا

تعفى الجهات الحكومية المختلفة التي تقدم خدمة عامة في المطار هـ ـ 
بموجب القوانين النافذة من دفع بدالت االيجار المنصوص عليها في هذا 

مديرية الجوازات العامة، الهيئة العامة للكمارك ، وزارة (النظام مثل 
  .وألغراض مكتب مزاولة العمل التخصصي) الشرطة الصحة ، ومراآز 

صاالت (تحدد بدالت ايجار المطاعم والكافتريات في داخل أبنية المطار  -ثانيًا
  -:على النحو اآلتي ) المغادرة والقدوم للمسافرين 

أمريكي للمتر المربع الواحد من المطاعم والمتعهدين ) دوالر(ألفا ) ٢٠٠٠( أـ
ومختلف األشخاص الطبيعية والمعنوية المتخصصة في مجال تقديم الطعام 

  .للمستأجرين العرب واألجانب
مليونا دينار عراقي للمتر المربع الواحد من المطاعم ) ٢٠٠٠٠٠٠(ب ـ 

عية والمعنوية العراقية المتخصصة في والمتعهدين ومختلف األشخاص الطبي
  .مجال تقديم الطعام
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)٩( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

يكون سعر المتر المربع الواحد للمطاعم والكافتريات في داخل أبنية جـ ـ 
وفقًا لما ُحدّد ) التي ال تقع في صاالت المغادرة أو القدوم للمسافرين(المطار 

  ).أ/ أوًال (في البند 
للمنشأة العامة للطيران المدني أن تقوم ") وثانياأوال (استثناء من البندين  - ثالثًا

فندق المطار، وصالة آبار (بتأليف لجنة متخصصة لتثمين بعض األماآن مثل 
لغرض عرضها للتأجير أو االستثمار وفقًا ) الشخصيات والسوق الحرة وغيرها

   . لضوابط يصدرها المدير العام
من مبلغ االيجار السنوي لقاء خمسة وعشرون من المائة %)  ٢٥(تستوفى  - رابعًا

خدمات الماء والكهرباء والتبريد والتنظيف لألماآن التي ال يمكن تحديد مقدار 
  .االستهالك ألفعلي للكهرباء والماء والتبريد والتنظيف تحديدًا مستقًال 

تلتزم الجهات المستأجرة لألماآن المختلفة في المطار بتسديد قوائم الماء  -خامسًا
  .التي تحددها المقاييس الموجودة في تلك األماآن والكهرباء

خمسة عشر من المائة من مبلغ االيجار السنوي لقاء %) ١٥(تستوفى  -سادسًا
  .الخدمات األمنية

تؤول االنشاءات التي يحدثها المستأجر ووافق عليها المؤجر في األماآن  - سابعًا
عند انتهاء االيجار، المختلفة في داخل أبنية المطار وخارجها الى المنشأة 

انتهاء االيجار في تحديد بدل  وتعامل تلك اإلنشاءات معاملة األماآن المسقفة بعد
  .ايجار المتر المربع الواحد

من هذه المادة للمنشأة أن تقوم بتحديد بدل ) سابعًا(استثناًء من أحكام البند  -ثامنًا
أبنية المطار وخارجها ايجار المتر المربع الواحد لألماآن المختلفة في داخل 

بالبدل نفسه الذي نص عليه عقد االيجار الذي انتهت مدته ويرغب المستأجر 
بتجديده ولمرتين فقط اذا آان محل العقد أماآن غير مسقفة قام المستأجر 

  .بإنشاء أبنية فيها بمواصفات فنية حديثة وبموافقة المؤجر
ر االراضي المختلفة والبناء عليها تراعى التصاميم األساس للمطار عند ايجا - تاسعًا

  .بوساطة المستأجرين
تكون مدد االيجار المنصوص عليها في هذه المادة ثالث سنوات قابلة  -عاشرا

  .للتجديد بموافقة المنشأة
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)١٠( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

يلتزم المستأجر بتقديم طلب تجديد العقد قبل ثالثة أشهر من تأريخ  - حادي عشر
لطلب التجديد خالل هذه المدة فأنه ُيعّد انتهاء مدة االيجار وفي حال عدم تقديمه 

  . غير راغب بالتجديد وترفض طلبات التجديد التي تقدم بعد ذلك
من الفصل السابع على األراضي واألبنية ) ٧(يسري تنفيذ أحكام المادة  -ثاني عشر

جميعها في داخل حدود المخططات الهندسية والسياج االمني لمطار بغداد 
  .عراقيةالدولي والمطارات ال

خمسة عشر من المائة من بدل عقد %) ١٥(يستوفى قدٌر ال يقل عن  - ثالث عشر
االيجار عن آامل مدة االيجار آتأمينات تعاد الى المستأجر بعد انتهاء عقد 

  .االيجار وتسوية الحسابات
  

  الفصل الثامن
  اثمان المطبوعات والهويات

المدني تحديد أثمان مطبوعاتها المتعلقة بنشاط ة العامة للطيران أللمنش - أوًال - ٨-المادة 
الطيران المدني ولها تبادل المطبوعات مع سلطات الطيران المدني العربية 

  .واألجنبية مجانًا على أساس المقابلة بالمثل
خمسة وسبعون ألف دينار عن آل هوية ) ٧٥٠٠٠(يستوفى مبلغ قدره  -ثانيًا

ات الطيران العاملة في العراق تصدرها المنشأة إلى منسوبي مكاتب شرآ
  .مائة ألف دينار لمنسوبي الشرآات األخرى) ١٠٠٠٠٠(و
خمسة وعشرون ألف دينار عن آل هوية ) ٢٥٠٠٠(يستوفى مبلغ قدره  - ثالثًا

  .لمنسوبي الهيئات الحكومية العاملة األخرى
خمسون ألف دينار عن تجديد الهوية ) ٥٠٠٠٠(يستوفى مبلغ قدره  - رابعًا

  .ة أو المفقودةالتالف
خمسة آالف دينار عن اصدار الهويات ) ٥٠٠٠(يستوفى مبلغ قدره  -خامسًا

لمنسوبي شرآة الخطوط الجوية العراقية والشرآة العامة لخدمات المالحة 
  .الجوية

يعفى منسوبو المنشأة العامة للطيران المدني من دفع األجور المذآورة  -سادسًا
  .المادة هذه من) ثالثًا(و ) ثانيًا(و) أوًال(في 
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)١١( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

  الفصل التاسع
  تشغيل الحافالت وسيارات األجرة

للمنشأة العامة للطيران المدني استغالل حافالتها أو تأسيس مكاتب لسيارات  -أوًال - ٩-المادة 
األجرة لنقل المسافرين من المطارات إلى المدينة وبالعكس وتحديد مناطق 

   .بتعليمات يصدرها المدير العامانطالقها ووصولها على وفق أجور تحددها 
المنصوص ) التاآسي(للمنشاة تأجير حافالتها أو مكاتب سيارات األجرة  -ثانيًا

من هذه المادة إلى اآلخرين على وفق الضوابط ) أوًال(عليها في البند 
  .والشروط التي تحددها

  

  الفصل العاشر
  الخدمات االمنية والحراسة والتفتيش

عشرون من المئة من أجور الهبوط عن آل % )  ٢٠( يستوفى مبلغ قدره  - أوًال -١٠-المادة 
  .طائرة مغادرة لقاء الفحص األمني للمسافرين والعفش الذي تحمله 

أمريكي عن آل طائرة ) دوالر( مائة وخمسون) ١٥٠(يستوفى مبلغ قدره  -ثانيًا
يضاف مبلغ لقاء حراستها عند توقفها على أرض المطار ثالث ساعات فأقل و

  .عشرة دوالرات عن آل ساعة إضافية) ١٠(
  

  الفصل الحادي عشر
  احكام عامة

تسجل األجور المتحققة بموجب هذا النظام ايرادًا للخزينة العامة باستثناء  -أوًال -١١- المادة 
منها % ٧٥من هذا النظام فتكون ) ٦(و) ٢(األجور المذآورة في المادتين 

منها ايرادًا % ٢٥مة لخدمات المالحة الجوية وايرادًا لحساب الشرآة العا
  .للخزينة العامة 

تنظم المنشاة قوائم طلب على الشرآات لقاء الخدمات المنصوص عليها  -ثانيًا
ويجب )  ٦و  ٢( باستثناء الخدمات المذآورة في المادتين (في هذا النظام 
ب الشرآة ثالثين يومًا من تأريخ تسلمها وبعكسه تطال) ٣٠(تسديدها خالل 

  .بالفوائد التأخيرية وفقًا للقانون
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)١٢( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

تنظم الشرآة العامة لخدمات المالحة الجوية قوائم طلب على الشرآات  - ثالثًا
ويجب تسديدها خالل ) ٦و  ٢(لقاء الخدمات المنصوص عليها في المادتين 

ثالثين يومًا من تاريخ تسلمها وبعكسه تطالب الشرآة بالفوائد ) ٣٠(
  .للقانون التأخيرية وفقًا

على شرآات الطيران العاملة في جمهورية العراق تزويد المنشأة العامة  - رابعًا
للطيران المدني والشرآة العامة لخدمات المالحة الجوية بالبيانات المطلوبة 
آلٌ بحسب نوع الخدمة المقدمة بوساطته وتتضمن البيانات نوع آل طائرة 

قديمها تلك البيانات فتستوفى ووزنها وشهادة صالحيتها وفي حال عدم ت
  .األجور على أساس الحد األعلى للطائرات

تستوفى األجور المقررة بموجب هذا النظام من قائد الطائرة مباشرة عند  -خامسًا
  .عدم وجود مكتب أو وآيل يعمل في العراق للشرآة التي تعود لها الطائرة

لمدير عام المنشأة العامة للطيران المدني العراقي إصدار تعليمات  -سادسًا
لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام، ووضع آلية استعمال المطارات العراقية 
وتحصيل األجور وآذلك اقتراح تعديل األجور المنصوص عليها في هذا 

  . النظام
  

وية محل المنشأة العامة للطيران المدني تحل الشرآة العامة لخدمات المالحة الج - ١٢-المادة 
من هذا النظام وأي ) ٦(و ) ٢(في استيفاء األجور المنصوص عليها في المادتين 

  .أجور أخرى في ضمن خدمات المالحة الجوية
  

للمنشأة العامة للطيران المدني التعاقد مع جهات أخرى الستيفاء األجور  -أوًال -١٣-المادة  
المذآورة في هذا النظام لقاء الخدمات التي تقدمها بعد استحصال موافقة مجلس 

  .الوزراء
  

للشرآة العامة لخدمات المالحة الجوية التعاقد مع جهات أخرى الستيفاء األجور  -ثانيًا
ظام لقاء الخدمات التي تقدمها بعد استحصال موافقة مجلس المذآورة في هذا الن

  .الوزراء
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)١٣( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –العراقية الوقائع 

والتعليمات  ٢٠٠٨لسنة ) ٥(يلغى نظام األجور في المطارات المدنية رقم  -١٤-المادة 
  .الصادرة بموجبه

  

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويحدد تأريخ نفاذه ببيان يصدر عن وزارة  -١٥- المادة 
  .النقل 

  

  اديـدر العبـحي. د                                           
  وزراءـس الـس مجلـرئي                                            
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)١٤( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

لسنة ) ٢٣(من قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم ) ١٤(استنادًا الى احكام المادة    
من قانون استحداث التشكيالت االدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) ٢(واحكام المادة  ٢٠٠٥

   ٢٠١١لسنة ) ١٢(رقم 
 :أصدرنا النظام الداخلي األتي 

  

  ٢٠١٨لسنة )  ١( رقم 
  النظام الداخلي

  وتقسيماتها لتشكيالت الهيئة العليا للحج والعمرة ومهامها
  

  : تتكون الهيئة العليا للحج والعمرة من التشكيالت اآلتية   -١- المادة 
 .الدائرة القانونية  :وًالأ

 . الدائرة االدارية والمالية  :ثانيًا

 . دائرة التخطيط والمتابعة  :لثًاثا

 .دائرة االرشاد االسالمي والبحوث  :رابعًا

                     .دائرة االعالم والعالقات   :خامسًا
 .دائرة الخدمات  :سادسًا

 .دائرة المفتش العام  :سابعًا

 .قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  :ثامنًا

 . قسم شؤون المواطنين   :تاسعًا

 . قسم العقود  :عاشرًا

 . قسم تكنولوجيا المعلومات  :حادي عشر

 . قسم العمرة  :ثاني عشر

  .قسم التصاريح االمنية  :ثالث عشر
  . مكتب رئيس الهيئة  :رابع عشر

  

  : اآلتيةتتولى الدائرة القانونية المهام  :أوًال -٢- المادة 
   ٠الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تعرض عليها  ابداء  .أ
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)١٥( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

تمثيل الهيئة امام المحاآم والجهات االخرى ومتابعة الدعاوى التي تكون  .ب
  . الهيئة طرفًا فيها 

اعداد مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات ومذآرات التفاهم المتعلقة  .جـ
  .بعمل الهيئة

 .لقانون لوالتعهدات الخاصة بعمل الهيئة وفقًا  تصديق الكفاالت والعقود .د

وضع االستراتيجيات التي تؤدي الى حماية حقوق االنسان والحريات  .هـ
  .االساسية في دوائر الهيئة وتشكيالتها 

اقتراح برامج ودورات تدريبية وورش عمل لموظفي الهيئة وتشكيالتها  .و
 .              نسان للتوعية والتثقيف بالمبادئ االساسية لحقوق اال

 .المشارآة في المؤتمرات واللجان الخاصة بحقوق االنسان   .ز

تقديم تقرير سنوي عن اداء الهيئة في مجال حقوق االنسان في ضوء  .ح
 .المعايير الدولية وبيان الصعوبات واقتراح المعالجات 

  . المشارآة في اللجان التحقيقية ومتابعة تنفيذ توصياتها   .ط
  

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  :ثانيًا
  :  اآلتيتينقسم االستشارات القانونية ويتكون من الشعبتين  .أ
  .االستشارات  -١
 . حقوق االنسان  -٢

 : اآلتيتينقسم الدعاوى والتحقيقات ويتكون من الشعبتين  .ب

 .الدعاوى  - ١  

  . التحقيقات  - ٢  
 .االلكترونية  شعبة االرشفة .جـ

  . شعبة سكرتارية المدير العام  .د
  

  : اآلتيةتتولى الدائرة االدارية والمالية المهام  :أوًال -٣- المادة 
  . اعداد الموازنات التشغيلية واالستثمارية ومتابعة تنفيذها  .أ
  . تنظيم شؤون العاملين وفقًا للقانون  .ب
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)١٦( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

ر وتطوير اموال الهيئة وفقًا اقتراح السياسات العامة بكيفية استثما .جـ
لمتطلبات االدارة العلمية الحديثة وبما يؤمن استثمار الموارد البشرية 

  . والمادية لتحقيق اهداف الهيئة 
  .اعداد التقارير للنشاطات واالنجازات الشهرية والفصلية والسنوية  .د
  . تنظيم المستندات للمشتريات من االسواق المحلية  .هـ
  . اول شهرية للمصروفات وااليرادات اعداد جد .و
اعداد مستندات الصرف والقبض للمعامالت الحسابية والمالية ومسك  .ز

 .السجالت الخاصة بها

 .تدقيق مستندات الصرف والقبض الخاصة بإيرادات ونفقات الهيئة  .ح

 .دراسة مالحظات ديوان الرقابة المالية االتحادي ومتابعتها  .ط

  .والضوابط الخاصة باختيار المتعهدين  اقتراح االسس .ي
  .اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة باستثمار اموال الهيئة  .ك 
  .اقتراح تأسيس شرآات استثمارية وفقًا  للقانون  .ل
 .شطب المواد المستهلكة والتالفة وفقًا للقانون  .م

  

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  :ثانيًا
  .سم االدارة وترتبط به شعبة الصادر والوارد واالرشفة االلكترونية ق .أ
 : اآلتيةقسم الحسابات ويتكون من الشعب  .ب

 .الرواتب  -١ 

 .المصروفات والسجالت  -٢ 

 .اإليرادات  -٣ 

 .المخزن والموجودات  -٤ 

 .الموازنة  -٥ 

  . حساب الكلفة  -٦ 
 : اآلتيتينالموارد البشرية ويتكون من الشعبتين  قسم ادارة .جـ

 .شؤون الموظفين -١

  .األرشفة واألضابير -٢
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)١٧( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

 : اآلتيتينقسم المتعهدين ويتكون من الشعبتين  .د

 .التدقيق والتقييم  -١ 

  .المتابعة واالرشفة  -٢ 
  : اآلتيةقسم االستثمار ويتكون من الشعب  .هـ

 .حفظ الوثائق -١

  .الدراسات  -٢
 .المتابعة  -٣

  . شعبة سكرتارية المدير العام  .و
  

  : اآلتيةتتولى دائرة التخطيط والمتابعة المهام  :أوًال -٤- المادة 
 .تقديم المشورة في مجال التخطيط والدعم الفني في تشكيالت الهيئة  .أ

 .متابعة تنفيذ البرامج والخطط مع تشكيالت الهيئة  .ب

 .وية والتقارير بالمنجز وتحليل البيانات متابعة تنفيذ الخطط السن .جـ

 .اعداد الخطط التدريبية السنوية لمنتسبي الهيئة ومتابعة تنفيذها  .د

 .اعداد دليل الجودة واجراءات وتعليمات عمل متكامل لتشكيالت الهيئة  .هـ

 .المشارآة مع الدوائر المعنية في اعداد الخطط االستراتيجية للهيئة  .و

وث والدراسات في شأن سياسات ومناهج عمل تشكيالت اعداد البح .ز
 .الهيئة 

 . تطوير الخدمات المقدمة للحجاج  .ح
  

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  :ثانيًا
 .قسم التخطيط  .أ

 .قسم المتابعة .ب

 .قسم ادارة الجودة .جـ

 .قسم الدراسات والبحوث .د

  .شعبة األرشفة االلكترونية  .هـ
  .ـشعبة سكرتارية المدير العام . و
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)١٨( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  : اآلتيةتتولى دائرة االرشاد االسالمي والبحوث المهام  :أوًال -٥- المادة 
 .وضع ضوابط اختيار المرشدين والمرشدات  .أ

 .اختبار المرشدين والمرشدات .ب

 .لتأهيلهموضع برنامج عمل المرشدين والمرشدات وإقامة دورات  .جـ

  .اعداد البحوث والدراسات الخاصة بتطوير عمل المرشدين والمرشدات  .د
  .اعداد وتأليف الكتب المتعلقة بمناسك الحج والعمرة  .هــ

  

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  :ثانيًا
 : اآلتيةقسم االرشاد ويتكون من الشعب  .أ

 .المرشدين -١ 

 .المرشدات -٢ 

 .المتابعة والتقييم -٣ 

 .قسم البحوث  .ب

 .شعبة األرشفة االلكترونية والخدمات االدارية  .جـ

  .شعبة سكرتارية المدير العام  .د
  

  : اآلتيةتتولى دائرة االعالم والعالقات المهام  :أوال -٦- المادة 
 .التغطية االعالمية لألخبار ونشاطات الهيئة  .أ

 .والصور الفوتوغرافية  طبع النشرات واالعالنات .ب

نشر اخبار الهيئة اعالميًا عن طريق وسائل االعالم المرئية والمسموعة  .جـ
  .والمقروءة

توزيع النشرات والكتيبات ذات العالقة بنشاطات وشعائر الحج والعمرة  .د 
 .على الحجاج والمعتمرين

  .بناء جسور التواصل مع بعثات الحج في الدول االخرى  .هـ
  .سيق مع دوائر الدولة بما يخدم نشاط الهيئة ويحقق اهدافها التن .و

  

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل التشكيالت  :ثانيًا
  : اآلتيةقسم االعالم والنشر ويتكون من الشعب  .أ
  .التصوير والمونتاج  -١
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)١٩( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .الطباعة والنشر -٢ 

 .االخبار والرصد االعالمي  -٣ 

 .قسم العالقات  .ب

 .شعبة االرشفة االلكترونية  .جـ

  .شعبة سكرتارية المدير العام  .د
  

  : اآلتيةتتولى دائرة الخدمات المهام  :أوًال -٧- المادة 
تأمين الخدمات للحجاج في الديار المقدسة من سكن ونقل واطعام  .أ

 .واإلشراف عليها

 .تهيئة وسائط النقل البرية والجوية لنقل الحجاج  .ب

 .التنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج  .جــ

اعداد المواصفات الفنية المطلوبة ألماآن اإلقامة ووسائل النقل والطعام ،  .د
  .في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

  .اعداد جداول تفويج الحجاج والمعتمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية  .هـ
 .ت العائدة الى الهيئة صيانة اآلليات والمولدا .و

 . االشراف على صيانة وترميم بنايات الهيئة في بغداد والمحافظات  .ز

  : اآلتيةتمارس الدائرة مهامها من خالل االقسام  :ثانيًا
 : اآلتيتينقسم االسكان واالعاشة ويتكون من الشعبتين  .أ

  .االسكان -١
 .االعاشة -٢

 : اآلتيتينقسم الشؤون الهندسية ويتكون من الشعبتين  .ب

 .الصيانة والمشاريع  -١

 .الدفاع المدني -٢

  : اآلتيةقسم النقل والتفويج ويتكون من الشعب  .جــ
 .النقل -١

 .التفويج  -٢

 .اآلليات  -٣
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)٢٠( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

 .قسم التنسيق والمتابعة الصحية  .د

 .شعبة األرشفة االلكترونية  .هـ

  .شعبة سكرتارية المدير العام  .و
  

  . تمارس دائرة المفتش العام مهامها وفقا للقانون   -٨- المادة 
  

  : اآلتيةيتولى قسم الرقابة والتدقيق الداخلي المهام  :أوًال -٩- المادة 
تدقيق أوجه نشاط تشكيالت الهيئة ودراسة التقارير المقدمة منها  .أ

حقق من مستويات تحقيق االهداف ومقارنتها مع الخطط المرسومة والت
 .وطلب االيضاحات الالزمة بالمخالفات واعطاء الرأي في شأنها

  .تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد حسب الموازنة التخطيطية  .ب
اختبار عمليات التسجيل والترحيل في السجالت المحاسبية الرئيسة  .جـ

والمساعدة والتحقق من صحة البيانات المحاسبية والمالية واالحصائية 
  .المستخرجة منها 

االشراف على عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خالل  .د
  .السنة المالية وفي نهايتها 

  .ات تصفية االرصدة الموقوفة في السجالت متابعة اجراء .هـ
  .تدقيق البيانات للحسابات الختامية للهيئة واستكمال متطلبات اعدادها  .و
متابعة اجراءات تشكيالت الهيئة لمعالجة المالحظات الواردة في تقارير  .ز

  .ديوان الرقابة المالية اإلتحادي 
  .يس الهيئة رفع تقارير دورية بنتائج اعمال القسم الى رئ .ح
التنسيق مع ديوان الرقابة المالية اإلتحادي وهيئاته العاملة في الهيئة في  .ط

 . مجال الرقابة والتدقيق الداخلي 
  

  :من خالل الشعبتين اآلتيتين  يمارس القسم مهامه :ثانيًا
 .الرقابة  .أ

 . التدقيق الداخلي .ب
  

  : اآلتيةيتولى قسم شؤون المواطنين المهام  :أوًال -١٠- المادة 
 .ايصال طلبات المواطنين البريدية الى الجهات المعنية في الهيئة  .أ
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)٢١( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

بإجراءات الحج م المتعلقة ين واإلستماع الى شكاواهـاستقبال المواطن .ب
 .ـرة ومعالجتها وتيسير مراجعتهم والعم

ل بمجريات معامالتهم بأو أولالتواصل مع مقدمي الطلبات وابالغهم  .جـ
  . وإجابة الدوائر ذات العالقة 

  : اآلتيتينيمارس القسم مهامه من خالل الشعبتين  :ثانيًا
 .المتابعة  .أ

  .الشكاوى  .ب
  

  : اآلتيةيتولى قسم العقود المهام  :أوًال -١١- المادة 
 .اعداد مستندات التعاقد واإلعالن عنها  .أ

تهيئة جداول الكميات المسعرة وتحديد الكلف التخمينية للمشاريع والعقود  .ب
 .ذات العالقة بنشاط الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات االختصاص 

 .تنفيذ اجراءات االحالة واعداد مسودة العقد  .جـ

مفاتحة الجهات المعنية لغرض استحصال الموافقات على اختيار االسلوب  .د
 .التعاقدات واجراء صحة صدور لوثائق العطاءات االمثل لتنفيذ 

 .تدقيق العقود التي تبرمها الهيئة وبيان مدى موافقتها للقانون  .هـ

  .ابداء الرأي والمشورة القانونية لتشكيالت الهيئة فيما يخص العقود  .و
  .استحصال الموافقات االصولية على التخصيصات المالية  .ز
متابعة عملية تنفيذ العقد وحفظ المراسالت الالحقة ورفع تقارير عن  .ح

 .مستوى االنجاز 

اعداد صيغ العقود الالزمة الستئجار السكن والمطابخ ووسائط النقل في  .ط
المملكة العربية السعودية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات 

 . العالقة 

  :الشعبتين اآلتيتين من خالل  يمارس القسم مهامه: ثانيا
 .تنظيم العقود ومتابعة تنفيذها  .أ

  . االرشفة االلكترونية  .ب
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)٢٢( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  :يا المعلومات المهام اآلتية يتولى قسم تكنولوج :ــ أوًال١٢المادة ــ
تنظيم البيانات المتعلقة بجميع انشطة تشكيالت الهيئة وتخزينها ومعالجتها  .أ

 .وتحديثها وتشغيلها واسترجاعها

تحديد متطلبات قاعدة البيانات من البرامج والتجهيزات وتأمين حمايتها  .ب
 .من اإلختراق والفيروسات 

 .ادارة منظومة االنترنت وادامتها .جـ

 .ادارة الموقع االلكتروني الخاص بالهيئة .د

االت فيما يتعلـق بالرفد الدولي ة االعالم واالتصالتنسيق مع هيئــــــــ .هـ
 .روني للموقع االلكت

 .تنصيب البرامجيات الخاصة بالشبكة  .و

  .انشاء الحسابات البريدية االلكترونية لتشكيالت الهيئة  .ز
 .ادارة وتشغيل وصيانة الشبكات بأجهزتها المختلفة  .ح

اعداد برنامج الكتروني للعقود التي تبرمها الهيئة المتعلقة باطعام الحجاج  .ط
المملكة العربية السعودية وضمن المدن واسكانهم وتفويجهم بين العراق و

 .السعودية والتحويالت المالية المتعلقة بها 

استحصال التأشيرات لدخول الحجاج العراقيين الى المملكة العربية  .ي
  .السعودية الكترونيًا

تصميم برامج الكترونية إلعداد البيانات الالزمة لقرعة المتقدمين على  .ك
 .مقاعد الحج 

  : اآلتيةارس القسم مهامه من خالل الشعب يم :ثانيًا
 .البيانات  .أ

 .االدارة .ب

 .المسار االلكتروني  .جـ

 .شبكات االنترنت  .د

 .الحوآمة االلكترونية  .هـ

  .صيانة الحاسبات  .و
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)٢٣( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  : اآلتيةيتولى قسم العمرة المهام  :أوًال -١٣- المادة 
وضع خطة بالتنسيق مع تشكيالت الهيئة لتنظيم العمرة عن طريق الهيئة  .أ

 .والشرآات المجازة بممارسة هذا النشاط 

تنظيم الحجوزات لشرآات العمرة لنقل معتمريها عبر طائرات الخطوط  .ب
 .الجوية العراقية وبالتنسيق مع الشرآة المذآورة والنواقل االخرى 

من الشرآات المجازة ورفعها الى رئيس  رصد المخالفات المرتكبة. جـ
 .الهيئة 

  

  : اآلتيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب  :ثانيًا
 .االدارة والتوثيق  .أ

 .الشرآات المختلطة  .ب

  .شرآات القطاع الخاص  .جـ
  

  : اآلتيةيتولى قسم التصاريح االمنية المهام   :أوًال -١٤- المادة 
 .ين في الهيئة منح التصريح االمني للعامل .أ

التحقق من الجانب االمني للشرآات والمنظمات المتعاقدة مع الهيئة  .ب
 .بالتنسيق مع  الجهات المعنية 

اصدار الضوابط المتعلقة بتنظيم الجانب االمني واتخاذ اإلجراءات الالزمة  .جـ
لتأمين وحماية المباني واالفراد والمعلومات واالجهزة والمعدات من اي 

  . اختراق امني داخلي  ضرر او
  .اصدار الباجات والتخاويل لموظفي الهيئة ومراجعيها والعجالت  .د
ادارة االستعالمات والرقابة على مداخل الهيئة وتنظيم الدخول اليها  .هـ

 .والخروج منها 

 .االشتراك في اللجان ذات الطابع االمني  .و 

 .االشراف على الكاميرات ومراقبتها  .ز 

ة من طط الكفيلة لتأمين الهيئـوة حماية الهيئة لوضع الخسيق مع قالتن .ح 
  .االختراقات الخارجية 
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)٢٤( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

   : اآلتيةيمارس القسم مهامه من خالل الشعب  :ثانيًا
 .التصاريح  .أ

 .االمن والسالمة  .ب

  .الفنية  .جـ
  

  

  : اآلتيةيتولى مكتب رئيس الهيئة المهام  :أوًال -١٥- المادة 
  .تسلم البريد الوارد الى رئيس الهيئة .أ
  .نقل توجيهات رئيس الهيئة الى تشكيالت الهيئة ومتابعة االجابة عليها  .ب
  .تسلم البريد العاجل ذو الطابع السري وعرضه على رئيس الهيئة .جـ
 تنظيم اللقاءات مع رئيس الهيئة وتثبيت المواعيد وتدوين جميع االمور .د

 .المتعلقة بنشاطات رئيس الهيئة 

 .توثيق اللقاءات والمؤتمرات واالجتماعات الرسمية  .هـ

 .تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة في شأن المهام ذات الطابع السري  .و

 .اعداد المخاطبات السرية ومتابعتها  .ز

  : اآلتيةيمارس المكتب مهامه من خالل الشعب  :ثانيًا
 .السكرتارية  .أ

  .نسيق الت .ب
  . القلم السري  .جـ

  

يعاون المدير العام لكل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البنود  .أ: أوًال -١٦-المادة 
من هذا ) ١(من المادة ) سادسا(و) خامسا(و) رابعا(و) ثالثا(و) أوال(

النظام الداخلي موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية 
  .ومن ذوي الخبرة واالختصاص اولية في االقل 

يعاون مدير عام الدائرة اإلدارية والمالية موظفان بعنوان معاون مدير  .ب
عام احدهما للشؤون اإلدارية واآلخر للشؤون المالية حاصل آل منهما 

  . على شهادة جامعية أولية في مجال اإلختصاص ومن ذوي الخبرة 
  

ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في هذا  يدير آل قسم من االقسام :ثانيًا
النظام الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في االقل 
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)٢٥( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

) ١٥(ومن ذوي الخبرة واالختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة التقل عن 
خمس عشرة سنة عدا مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومدير مكتب رئيس 

تقل كون له خدمة في مجال عمله مدة الشترط في آل منهما ان تالهيئة اللذان ي
  . ثمان سنوات ) ٨(عن 

  
  
  
  
  

يرأس آل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي موظف  :ثالثًا
بعنوان رئيس مالحظين في االقل حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي 

 .الخبرة واإلختصاص  
  

يلغى النظام الداخلي لتقسيمات ومهام التشكيالت اإلدارية للهيئة العليا للحج  - ١٧-المادة 
  . ٢٠٠٧لسنة ) ١(والعمرة رقم 

  

  .ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   -١٨- المادة 
     
  

  ذر العطية أباخالد                                              
  وآالة/رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة                                        
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)٢٦( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

 لسنة ) ٨٩(من قانون الصحة العامة رقم ) ١٠٥(و) ٨٨(استنادا الى أحكام المادتين      
١٩٨١.  

  : اصدرنا التعليمات اآلتية 
  

  ٢٠١٨لسنــة ) ٢(رقم  
  تعليمــات

  ممارسة مهنة العمل التعديل الثاني لتعليمات منح اجازة
  المختبري االهلي للتحليالت المرضية

  ٢٠٠٦لسنة ) ٢(رقم 
  

منح اجازة ممارسة مهنة العمل  من تعليمات) ١(من المادة ) ثانيا(يلغى نص البند  -١-المادة 
         ه ـل محلـويح  ٢٠٠٦نة ــلس) ٢(م ـة رقـلي للتحليالت المرضيـري االهـالمختب

  :يأتي  ما
يكون للمختبر االهلي اختصاصين  او اآثر من االختصاصات المختبرية  .أ: ثانيًا

  . من هذه المادة ) ثالثا(المنصوص عليها في البند 
من هذا البند على المختبرات عند منح االجازة ) أ ( تسري احكام الفقرة . ب

  . او تجديدها 
  

  :يأتي  ويحل محله ما تعليماتالمن ) ٢(المادة  يلغى نص -٢- المادة 
  

  : يأتي  يشترط لمنح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري االهلي ما :أوًال -٢- المادة 
ان يكون عراقي الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول التي تعامل العراقي  .أ

   ٠بالمثل 
  : ان تتوفر فيه احد المؤهالت اآلتية  .ب
ختبرية السريرية في حاصًال على شهادة البورد ويجاز في احد الفروع الم. ١

  . االختصاص المحدد في الشهادة 
ي احدى ـيعادلهما فـا م ر اووراه او الماجستيـادة الدآتـًال على شهـحاص. ٢

االختصاصات المختبريـة السريرية من آلية الطب او العلوم او الكلية 
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)٢٧( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

التقنية الطبية وله ممارســة عملية في المختبــرات التي يحددها قسم 
سنة واحدة بعد حصوله ) ١(المختبرات في وزارة الصحة مدة ال تقل عن 

  . على شهادة الدآتوراه وسنة ونصف بعد حصوله على شهادة الماجستير 
او ما طبيبًا حاصًال على شهادة الدبلوم العالي في الباثولوجي السريري .  ٣

يعادلها فيجاز في احد الفروع المختبرية السريرية التي تنص عليها 
شهادته على ان تكون له ممارسة عملية في المختبرات التي يحددها قسم 

سنتين في الفرع ) ٢(المختبرات في وزارة الصحة مدة ال تقل عن 
  . المختبري المعني بعد حصوله على الشهادة 

ي ـا يعادلهما فـم وم المهني اوـبلوم العالي او الدبلادة الدـًال على شهـحاص. ٤
احدى االختصاصات المختبرية السريرية ومن العاملين في المؤسسات 
الصحية حصرًا فيجاز بفرع تخصصه على ان تكون له ممارسة عملية في 
المختبرات التي يحددها قسم المختبرات في وزارة الصحة مدة ال تقل عن 

  .حصوله على الشهادة  سنتين بعــــــد) ٢(
خريج دورة المختبرات التأهيلية الخاصة بخريجي آلية الصيدلة او آلية .  ٥

العلوم قسم علوم الحياة او الكيمياء السريرية او التحليالت المرضية او 
التقنية االحيائية على ان تكون له ممارســة عملية في المختبرات التي 

اربع ) ٤(صحة مدة ال تقل عن يحددها قسم المختبرات في وزارة ال
  .سنوات بالنسبة لخريجي آلية العلوم 

خريج قسم التحليالت المرضية في آلية التقنيات الطبية والصحية على ان . ٦
تكون له ممارســة عملية في المختبرات التي يحددها قسم المختبرات في 

  . خمس سنوات ) ٥(وزارة الصحة مدة ال تقل عن 
  

من هذه المادة في فرع ) أوال(جازة المنصوص عليها في البند تمنح اال :ثانيًا
  . التخصص للشهادة  او المؤهل 

  

  :يأتي  ويحل محله ما تعليماتالمن ) ٣(المادة  يلغى نص -٣- المادة 
  : يأتي  يشترط ان تؤيـد اللجان الفنية المختصـة في الوزارة ما :أوًال -٣- المادة 
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)٢٨( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

) ٤(و) ٢(والرسائل والبحوث المنصوص عليها في الفقرتين  ان االطاريح .أ
من هذه التعليمات لها عالقة باالختصاصات ) ٢(من المادة ) اوال(من البند 

المختبرية السريرية ويستثنى من ذلك االطباء في فروع امراض الدم 
  .والنسيج المرضي والفحص الخلوي 

من ) ٦(و) ٥(و) ٤(و )٣(و ) ٢(حصول المنصوص عليهم في الفقرات  .ب
من هذه التعليمات على الخبرة ) ٢(من المادة ) اوال(من البند ) ب(الفقرة 

العلمية والعملية الالزمة بممارسة العمل المختبري بتقويم نظري وعملي 
وبمواعيد واجور يتم تحديدها من الوزارة على ان ال تزيد على مرة واحدة 

  . تمسكات المطلوبة وفقًا للقانون في السنة بطلب تحريري مرفقًا به المس
  

تمنح اجازة ممارسة العمل المختبري في فروع امراض الدم والنسيج  :ثانيًا
المرضي والفحص الخلوي لالطباء االختصاص فقط ممن تتوفر فيهم الشروط 

      ٠من هذه التعليمات ) ٢(المنصوص عليها في المادة 
  

من ممارسة أي عمل مهني اخر تسمح به  يمنع المجاز بفتح مختبر اهلي :ثالثًا
  .شهادته 

  

  . ال يجوز للمجاز فتح اآثر من مختبر اهلي واحد او فرع له  :رابعًا
  

   ٠ال يجوز استعمال المختبر اال للغايات المختبرية التشخيصية الطبية  :خامسًا
  

ال يجوز للمختبر االهلي اجراء التحليالت المختبرية في غير الفروع  :ادسًاس
المختبرية المجاز بها على ان تثبت تلك الفروع في مطبوعات المختبر وتعلق 
قائمة باسماء التحاليل المجاز باجرائها واالجور الواردة في الجداول الملحقة 

  . بهذه التعليمات في محل بارز في المختبر 
  

يسمح للمختبر تسلم العينات غير المسموح له بفحصها على ان يتم  :سابعًا
ها الى مختبر مجاز بتلك الفحوص وتصدر النتيجة باسم المختبر الذي ارسال

  . اجرى الفحص وبما يضمن سالمة تلك العينات 
  

  :يلتزم صاحب المختبر االهلي المجاز بما يأتي  :ثامنًا
  .   التقيد بالقوانين واالنظمة وآداب المهنة  .أ
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)٢٩( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

اليزيد على االجور اجراء الفحوصات المختبرية المحددة من الوزارة وبما  .ب
  .المقررة في هذا المجال 

تبليغ دائرة الصحة في بغداد او المحافظات عن آل حالة مرض سار  .جـ
اربع وعشرين ساعة من ظهور ) ٢٤(يكتشف في المختبر االهلي خالل 

  .    نتيجة التحاليل 
وفق الضوابط العلمية   االلتزام بقواعـد النظافة واتالف الفضالت المختبرية .د

  . المعتمدة 
عدم استخدام أية مواد او اجهزة او ٌعدد او مستلزمات مالم تكن مقيمة  .هـ

  . وفقًا للضوابط  المعتمدة في قسم المختبرات في وزارة الصحة 
  

يجب ان تتوفر في المختبر االهلي المجاز قبل فتحه جميع االجهزة  :تاسعًا
برية التي يتطلبها فرع اختصاصه والتي تحددها والمستلزمات والمواد المخت

الوزارة سواء أآانت مستوردة ام محلية ومقيمة من لجان التقييم الرسمية 
  .  المعتمدة لدى الوزارة 

  

يكون العاملين الفنيين في المختبرات االهلية من خريجي آلية العلوم قسم  :عاشرًا
تقني تحليالت مرضية او  الكيمياء السريرية او قسم االحياء المجهرية او

دبلوم تحليالت مرضية وحاصلين على شهادة تدريب من قسم المختبرات في 
  .وزارة الصحة بعد اجتيازهم دورة تدريبية تعد لهذا الغرض 

  

خمسة ) ١٥(عند غياب صاحب المختبر عن مختبره مدة تزيد على  :حادي عشر
يخبر الجهة الصحية المختصة تحريريا بذلك وفي حالة  عشر يوما فعليه ان

رغبته في استمرار العمل في المختبر عند غيابه اآثر من المدة المذآورة 
فعليه ان يوفر البديل عنه من المجازين بنفس اختصاصه بعـد استحصال 

       ٠موافقة الوزارة وبخالفه يغلـق المختبر طيلة فتـرة غيابه 
  

  :يأتي  ويحل محله ما تعليماتالمن ) ٦(المادة  نص يلغى -٤- المادة 
  

تجدد اجازة المختبر االهلي سنويًا من قسم المختبرات في وزارة الصحة بنفس  -٦- المادة 
ستين يومًا ) ٦٠(شروط منح االجازة  بناًء على طلب يقدمه صاحب المختبر قبل 
  . ابقة الفنية من تاريخ انتهاء االجازة  على ان يستوفي المختبر آشف المط
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  :ويحل محله مايأتي  تعليماتالمن ) ٧(المادة  يلغى نص -٥- المادة 
  

ثالث سنوات من تاريخ ) ٣(لورثة صاحب اجازة المختبر استعمال االجازة لمدة  -٧- المادة 
لفرع المختبري المجاز به الوفاة بعد تعيين مسؤول مجاز للمختبر بنفس ا

  ٠المختبر
  

  :ويحل محله مايأتي  تعليماتالمن ) ٩(المادة  يلغى نص -٦- المادة 
  

تطبق احكام هذه التعليمات على مختبرات المستشفيـات االهلية وآل مختبــر  -٩-المادة 
يتقاضى اجورًا عن التحاليل المختبرية عدا مختبرات وزارة الصحة المعتمدة 

يد اللجان الفنية الجراء الممارسة الميدانية للحاصلين على الشهادة العليا بعد ان تؤ
  . آفاءة المختبر 

  

    ٠تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية  -٧- المادة 
  

  

  
  الدآتورة                                                     

  عديلة حمود حسين                                                     
  وزيرة الصحة والبيئة                                                       
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  : وبناء على ما عرضته السيدة وزير الصحة قررنا  ٢٠١١لسنة ) ٣(العالية رقم 

  

في آل من ) التمريض والقبالة(استحداث معهدين للمهن الصحية العالية بفرعي  .١
 ) .تكريت/ الكاظمية ، ومحافظة صالح الدين / بغداد (محافظة 

 . في الجريدة الرسمية  وينشر صدوره ينفذ هذا البيان من تاريخ .٢
  
  

  العباديحيدر . د                                                      
  رئيس مجلس الوزراء                                                      

                                                               ١٦/٤/٢٠١٨  



  
  

  
   بيانات 

 

 

     
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤٦( ١١/٦/٢٠١٨    ٤٤٩٥ العدد –الوقائع العراقية 

  

  بيان 
  

قانون النشر في الجريدة من ) الثامنة(نا بموجب المادة يلاالمخولة  ةلصالحيا الى استنادًا   
  : أصدرنا البيان اآلتي ١٩٧٧لسنة ) ٧٨(الرسمية رقم 

  

قانون الموازنة التي سقطت سهوا عند نشر قانون  مكرره الى) ٥٧(تضاف المادة : أوًال
المنشور في جريدة  ٢٠١٨لسنة ) ٩(رقم ) ٢٠١٨الموازنة العامة االتحادية لسنة (

  : وتقرأ آاآلتي،  ٢٠١٨/نيسان/٢في ) ٤٤٨٥(الوقائع العراقية بالعدد 
  

ة تخصص االموال المشار اليها في تخصيصات الطوارئ في مؤسس(( مكرره  -٥٧-المادة 
الشهداء لغرض اآمال المجمعات السكنية المخصصة لذوي الشهداء التي لم تكتمل او شراء 
شقق سكنية في مجمع بسماية السكني يتم تحديد اعدادها من قبل رئيس مجلس 

  )) . الوزراء 
  

  . ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية : ثانيًا
 
  
  

  نصير عايف العاني                                                       
  ديوان رئاسة الجمهورية رئيس                                                       

                                                               ٥/٦/٢٠١٨  
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