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                                                            الشعـب سمبأ

  الجمهوريـة رئاسـة
( 73والبنـد )االاـا ( مـن المـاد  )( 61) المـاد  من( أول  )  البنـد أحكام إلى واستنادا   النواب مجلس قرهأ ما على بناء  
 . الدستور من

  -: ياآلتـ القانـون  راصـدقرر رئيس الجمهورية إ
 

  2018رقـم )     ( لسنـة 
 

 قانـون 
 شركة النفط الوطنية العراقية

 

 التعاريف
 

 هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:ـ ألغراضيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية  -1-المادة 

 (INOC) Iraq National Oil Companyشركة النفط الوطنية العراقية   -:الشركة  :اولا 
 مجلس إدار  الشركة -لمجلس:ا :ثانياا 
 .ادارتهرئيس الشركة ورئيس مجلس إ  -: لرئيسا: ثالثاا 

 .الشركة بالكاملكل شركة تملكها   -: الشركة المملوكة:رابعاا  
او القانونية او  قتصاديةالفطية او ذوو الخبر  والممارسة في الشؤون الن  -اهل الخبر  والختصاص: :خامساا 

 . ة او الشركات المملوكةممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركاإلدارية او الفنية 
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هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدار  شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم  -: النظام الداخلي:سادساا 
 بما ل يتعارض مع احكام القانون. شركة مملوكة  ركة او ايشؤون الش

 
 التأسيس

 
 

 

. 
  -2-المادة

  تتمتسس   لسسن ط الوطنيسسة العرا،يسسة  تؤسسسب بمو سسا هسسذا القسسانون ةسسرمة )امسسة تسسسم    ةسسرمة ا   -أول

بم لسسب وتسسرتبط    بالةخصسسية المعنويسسة واالسسستقال المسسالي وايداره  ويمسلاسسا رنيسسساا او مسسن يخولسس 
 داخل العراقومماتا  في المحافظات المنت ة ولاا فتح فروع بغدادالةرمة في  مرمز ويمونالوزراء 

 .العراق بعد مصاد،ة م لب الوزراءبطلا من رنيساا وموافقة م لب ايدارة  وخارج 
 
 

وخـار  العـراق  تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهـ  اإلقليميـة وجرفـ  القـاري  -ثانيا  
 .العراقية نيابة عن الدولة

 
  األهداف

  -3-المادة
ستكشاف النفط والغاز رو  النفطية والغازية في مجال ااألفضل للال ستغاللاالى تهدف الشركة 

الستامار إضافة الى بها وتأهيل وتطوير الحقول واإلنتا  والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة 
في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلـى العوائـد وادنـى 

  .على منفعة للشعب العراقييحقق ا بما و  التكاليف
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 : الوسائل التالية لتحقيق اهدافها الشركة تعتمد  -4-المادة

 إدار  وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطور .  -أول
وفق سياسة الدولة بما ل يتعارض مع احكام والتصدير اإلنتا  ابرام عقود الستكشاف و  -ياثان

 الدستور.
تطوير عمليات التنقيب واإلنتا  والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات  -اثالث

 العالقة.
في الستكشاف والتطوير  عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولت التراخيصإدار   -رابعا

  . , وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي واإلنتا 
تسويق والصناعة النفطية والغازية، تطوير الجهد الوطني في عمليات الستخرا  وال -خامساا 

 واستامار الحقول المشتركة مع دول الجوار.
 التصدير.  ئإدار  وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومراف -سادساا 
لجدوى القتصادية تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس ا -سابعا

 والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء.
 

 رأس مال الشركة
 

 -5 – المادة
 :منيتكون رأس مال الشركة  -أول 

مكتــب استشــاري  كات المملوكــة، والــذي يقــوم بتحديــد قيمتهــالشــر قيمــة الموجــودات الاابتــة ل  .1
 مجلس الوزراء. بموافقةجلس و يختاره الم
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 . كرأسمال تشغيلي تسدده وزار  المالية مليار دينار عراقي (400)  .2
 

علــى ان تــتم الزيــاد  بــاقتراس مــن مجلــس حســب الحاجــة فــي البنــد أول للشــركة زيــاد  رأس مالهــا  -ثانيااا
 بذلك. ةالقتصاديراء بعد تقديم دراسة الجدوى إدارتها وموافقة مجلس الوز 

 
كة ان تفــــتا لهــــا حســــاب مســــتقل او اكاــــر لــــدى البنــــك المركــــزي العراقــــي بالعملــــة المحليــــة للشــــر  -ثالثااااا

العــراق، ولهــا ان تفــتا  والعمــالت األجنبيــة ولهــا ان تتعامــل مــع المصــارف والبنــو  كافــة داخــل
 . من خالل البنك المركزي العراقي خار  العراقفي البنو  األجنبية حسابات 

 
  .الوزراء بموافقة مجلس استاماراتهاويل خار  العراق لتمداخل و أي جهة من  القتراضللشركة  -رابعا
 

 الهيكل التنظيمي للشركة
 

 -6-المادة
 يشكل المجلس مما يلي: -:مجلس الدارة 

 رئيسا  .                             رئيس الشركة أولا :
 تنفيذي للشركة ونائبا للرئيس  المدير ال     : نائب الرئيس األول                  ثانياا 
 نائبا للرئيس      : نائب الرئيس الااني                   ثالثا
 عضوا   : وكيل وزار  النفط لشؤون الستخرا      رابعا

 عضوا      باإلقليموكيل وزار  الاروات الطبيعية : خامسا
 اعضاء  3   مجالس إدارات الشركات المملوكة  رؤساء سادسا:

                             اعضاء                                          االاة خبراء متخصصون               :بعاسا
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 -7-المادة 

  -أول
الخبـر  ومـن ذوي يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهاد  جامعيـة أوليـة فـي األقـل  .1

اختصاصــات تؤهلــ  لدار  عامــا فــي  25تقــل عــن  ولــ  خدمــة لالطاقــة  فــي مجــالالختصــاص 
ويقــوم بــةدار  الشــركة وتماليهــا امــام الغيــر وتنفيــذ مقــررات المجلــس والشــراف علــى رســم  ،الشــركة

وتنفيـذ سياســة الشـركة وعملياتهــا، وتنــاش بـ  مباشــر  مسـؤولية الشــراف علــى شـركة تســويق الــنفط 
 . سنوات 5ويعين وفقا للدستور لمد  الوطنية، 

علـى شـهاد   بدرجـة وكيـل وزيـر حاصـل يكـون و  هو المدير التنفيذي للشركة للرئيس ولاألالنائب  .2
 20تقـل عـن  مـا ل مـع خبـر  الصـناعة السـتخراجيةول  خبر  فـي مجـال  في األقلجامعية أولية 

للـرئيس موظـف  . والنائب الاانيللشركةوالتعاقدية والقتصادية  ويشرف على الشؤون الفنيةعاما 
مـا  ر  فـي مجـال الختصـاصجامعية أوليـة فـي األقـل ولـ  خبـعلى شهاد   صلحا بدرجة خاصة
  .للشركةوالقانونية ة ويشرف على الشؤون اإلدارية والمالي عاما، 20ل تقل عن 

مجلـــس الـــوزراء وفـــق ومصـــادقة  بـــاقتراس مـــن رئـــيس الشـــركةيـــتم ترشـــيا النائـــب األول والاـــاني   .3
 السياقات القانونية.

  1اانيـا  -4- المـذكور  فـي المـاد  مجـالس إدار  الشـركات المملوكـة رؤسـاءن يـتم اختيـار االاـة مـ .4
يكــون رئــيس مجلــس إدار  شــركة نفــط البصــر  وشــركة تســويق الــنفط فــي مجلــس اإلدار  علــى ان 

 المملوكـــة الشـــركات الســـتخراجيةبـــين مـــن  العضـــو الاالـــ اختيـــار ويـــتم  الوطنيـــة مـــن بيـــنهم،  
ولـــرئيس الشـــركة  وبترشـــيا مـــن الـــرئيس،  لمـــد  عـــام واحـــدبشـــكل دوري و  وحســـب حجـــم اإلنتـــا 

الــى خمســة أعضــاء فــي مجلــس اإلدار  وبموافقــة مجلــس اإلدار  زيــاد  تمايــل الشــركات المملوكــة 
   .   كحد اعلى
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والتخصصـــات ذات العالقـــة ن المختصـــين بالصـــناعة النفطيـــة مـــبـــدرجات خاصـــة االاـــة خبـــراء   .5
 .وفق السياقات القانونية يصادق عليهم مجلس الوزراءو هم الرئيس يرشحلعضوية مجلس اإلدار  

 
     -ثانيا 

 النظام الداخلي  يحددهاو  المرتبطة بمركز الشركة تتكون الشركة من التشكيالت -1

 التالية: المملوكة ترتبط بالشركة الشركات -2
 الستكشافات النفطيةشركة  - أ

 شركة الحفر العراقية - ب

 شركة نفط البصر  ج

 شركة نفط الشمال - د

 شركة نفط ميسان - ذ

 شركة نفط الوسط - ر

 شركة نفط ذي قار - ز

 شركة تسويق النفط )سومو( - س

 شركة الناقالت العراقية - ش

 
 

( مــن هــذه المــاد  مــدير عــام حاصــل علــى شــهاد  2ُيــدير الشــركات المنصــوص عليهــا فــي البنــد )اانيــا   - ثالثاااا 
 خمس عشر  سنة.   (15مد  ل تقل عن ) ول  خبر  في مجال الختصاص جامعية أولية في األقل

لحــاق أي إ، ولــ   لمجلــس إدار  الشــركة بموافقــة مجلــس الــوزراء اســتحداخ أي تشــكيل نخــر وفقــا  للقــانون  - ابعاااا ر  
 .مجلس الوزراءالمجلس  وبموافقة وزير النفط و على اقتراس  بناء تشكيل بالشركة
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      -خامسا 

مــن هــذه المـاد  وتملــك الــى الشــركة  2 المنصـوص عليهــا فــي الفقــر  اانيـا يفـك ارتبــاش الشــركات  .1
 .متعلقة بالشركاتوالتزامات الوزار  ال دل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق بدون ب

تنتقـــل الـــى الشـــركة جميـــع الحقـــوق واللتزامـــات المتعلقـــة بجـــولت التـــراخيص فـــي الستكشـــاف  .2
 والتطوير واإلنتا .

 
 مهام مجلس إدارة الشركة

 – 8-المادة
 -لس المهام التالية: يتولى المج -اول  

المصـــادقة علـــى الحســـابات الختاميـــة للشـــركة ورفعهـــا الـــى ديـــوان الرقابـــة التحـــادي  .1
 لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.

 المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. .2

ستقبلية، ومتابعة خطط خطط الستخرا  والتطوير السنوية والمالمصادقة على  .3
 تنفيذها.

ـــة الالزمـــة لتســـيير نشـــاش  .4 ـــة والفني ـــة والماليـــة والتنظيمي رســـم ووضـــع الخطـــط اإلداري
ة والبحوخ وشؤون الفراد ية والبيئيالجتماعية والصح بأبعادهاهتمام الشركة مع ال

 وبما يحقق أهداف الشركة.

والتصــنيع والتصــدير ا  الستكشــاف والتطــوير واإلنتـاقتـراس اســتراتيجيات وسياسـات  .5
لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة وبرامج الستامار 

 فط ومجلس الوزراء.الى وزار  الن
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اإلنتــا ، واســتخدام  ةل دامــتطــوير البنــى التحتيــة الالزمــة لوبــرامج وضــع سياســات  .6
ي تضـمن تحسـين وتطـوير األساليب التـاعتماد التكنولوجيا وانظمة العمل الحدياة، و 

 .اإلدار  بصفة مستمر 
 . العراقية رتدريب وتطوير الكوادسياسات لتأهيل و وضع  .7

واإلدار  الرشيد  في الصناعة النفطية  ومكافحة الفساد سياسة الشفافية اقرار .8
 والغازية.

وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوخ من خالل تطوير قطاع  .9
 ديلة.مصادر الطاقة الب

برامج لتأهيل  وتطويره لغرض وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي و  .11
  المشاركة في بناء الصناعة النفط وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة.

الستفاد  من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية وضع ضوابط  .11
للعراق حسب  وفق األسس التنافسية والجدوى القتصادية بما يحقق اقصى منفعة

 ما تضمن  الدستور.  
الســـــــتعانة بالستشـــــــاريين والخبـــــــراء وشـــــــركات استشــــــــارية وضـــــــع ضـــــــوابط   .12

متخصصـــة فـــي داخـــل العـــراق وخارجـــ  لتطـــوير أنظمـــة التقنيـــة والفنيـــة والمحاســـبية 
 الجارية والمستقبلية وتحديد مكافاتهم. بأعمالهاواإلدارية وكل ما يتصل 

وق المخولة للشركة بموجب التشريعات وبمـا ممارسة جميع الصالحيات والحق  .13
 يتفق مع السياسة النفطية للدولة. 

للمجلس تخويل بعض مهام  المنصوص عليها في البند )أول( من هذه المـاد   .14
 الى الرئيس.

 -ثانيا                         
 يجتمع المجلس مر  واحد  في األقل كل شهر بدعو  من رئيس  .1
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يجوز عقد اجتماع استانائي للمجلس بدعو  من رئيس  او بناء علـى طلـب مسـبب  .2
 يقدم من االاة من أعضائ .

ـــرئيس. ويحـــل نائـــب  .3 ـــي أعضـــائ  بضـــمنهم ال ـــاد المجلـــس بحضـــور الا يكتمـــل انعق
 الرئيس الول محل الرئيس عند غياب  والااني عند غيابهما.

الستامار باألغلبية المطلقة قدات و بالسياسات والتعا المتعلقةقرارات   يتخذ المجلس .4
 المجلس.  ءل عضا

وأعضاء لجنة الطاقـة فـي  أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابيةلرئيس الشركة دعو   .5
 والمنتسـبين رؤسـاء لجـان الطاقـة فـي مجلـس المحافظـات المنتجـة،اإلقليم و  برلمان
ودعـو  الخبـراء  ،المملوكـة إدار  الشـركاتفي مجالس  كأعضاءالمنتخبين  العاملين

( 7هم )تجــاوز عــددلحضــور اجتماعــات المجلــس علــى ان ل ي لتقــديم الستشــارات
 في كل اجتماع.

     
 مهام رئيس الشركة

  -9-المادة
 يتولى الرئيس المهام التالية:
وتقــديمها للمجلــس قبــل االاــة اشــهر مــن ابتــداء  اعــداد وعــرض الموازنــة التخطيطيــة .1

 السنة المالية المعينة. 

 .النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس صرف .2
 الشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم. .3

عـن سـير العمـل )شـهرية وفصـلية وسـنوية(  تقديم تقـارير للمجلـس فـي فتـرات دوريـة .4
ونيـــة فـــي الشـــركة والشـــركات المرتبطـــة بهـــا، ونشـــرها بانتظـــام علـــى المواقـــع اللكتر 

 للشركة والشركات المرتبطة.  
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ومـــا يعرضـــ  المـــدراء المفوضـــون إدار  الشـــركات المملوكـــة دراســـة قـــرارات مجـــالس  .5
والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسـبا علـى المجلـس 

 من تلك القرارات.

نوي عــن نتــائج وحســابات األربــاس والخســائر والتقريــر الســ اعــداد الميزانيــة العموميــة .6
 اعمالها خالل السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.

ممارسة الصالحيات األخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغـراض الشـركة  .7
 وتسيير اعمالها.

 اللتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن اإلدار  الرشيد . .8

وعرضـــها علـــى المجلـــس  ةوالمســـتقبليير الســـنوية خطـــط الســـتخرا  والتطـــو اعـــداد  .9
   للمصادقة عليها.

 
 حقوق والتزامات الشركة

 
 

                                            
 -11-مادة 

 تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة  - أول
الــوزير  ، فــان مــن حــقاإلدار مجلــس نفط بوجــود حيــد فــي قــرار فــي حالــة قناعــة وزيــر الــ -ثانيااا

ويكـون قـرار مجلـس الـوزراء  ة على القـرارتغييرات معين ءل جراتقديم مقترس الى مجلس الوزراء 
 ملزم لمجلس اإلدار . 

 
  -11-المادة 
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تســتقطع الشــركة مبلغــا يغطــي جميــع الكلــف الســتامارية والتشــغيلية ول يقــل عــن معــدل   -أول
مـن الـنفط الخـام والغـاز المنـتج مضـافا اليـ  الكلفة في جميع الحقـول المسـتامر ، عـن كـل برميـل 

، والتخطـيط الـنفطبالتفاق بين الشـركة ووزارات الماليـة و  نسبة معينة من الربا، ويتم تحديد ذلك
ويصادق عليـ  مجلـس الـوزراء، وتـتم مراجعتـ  كـل اـالخ سـنوات، ويسـتقطع مباشـر  مـن حسـاب 

 غاز.وزار  المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط وال
يــتم تســوية الحســابات بــين الشــركة ووزار  الماليــة بعــد نهايــة الســنة الماليــة للشــركة وبعــد  -ثانيااا

 اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها. 
 -12-المادة 

ز وايــة ـأتية مــن بيــع الــنفط الخــام والغــاتــتتكــون اإليــرادات الماليــة للشــركة مــن اإليــرادات الم -أول
 منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.

المـاد   كما وردت في منها النفقات مطروحا   اإليرادات الجمالية أرباس الشركة منتتكون  -ثانيا
-11- . 

 وزع أرباس الشركة على الوج  التالي:ت -ثالثا
مـــن اربـــاس الشـــركة الـــى % تســـعون بالمائـــة 90خزينـــة الدولـــة: تـــؤول نســـبة ل تتجـــاوز  -1

  .تحدد نسبتها في قانون الموازنة التحاديةو  خزينة الدولة
علـى  ( مـن هـذا البنـد1أرباس الشركة بعد اسـتقطاع النسـبة المخصصـة فـي )توزع باقي  -2

 الشكل التالي:

لحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس اإلدار  تحديد اليـات ومجـالت من األرباس نسبة  .أ 
 ي لتحقيق مصالا واهداف الشركة.التصرف بالحتياط

سهم متساوية القيمة لجميع أعلى توزع )صندوق المواطن( حي   لـمن األرباس نسبة  .ب 
ول يجوز بيع وشراء وحسب الولوية لشرائا المجتمع، المواطنين المقيمين في العراق، 

 او توري  األسهم وتسقط عند الوفا .
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التي تمتنع عن  بةقليمغير المنتظمة لمحافظات اسهم العراقيين المقيميين في األقاليم وا .ج 
ويضاف استحقاقها األرباس من  لنفط والغاز المنتج الى الشركة تحرمعائدات ا تسليم
 لى باقي المساهمين.ا

 .لصالا الجيال هدف الستامارب)صندوق األجيال(، و نسبة من األرباس لـ  .د 
ريع استراتيجية في تنفيذ مشامن الرباس تخصص لصندوق العمار بهدف نسبة  .ه 

 المحافظات التي يمارس فيها نشاش نفطي للشركة.

نظـــام البموجـــب مـــن هـــذه المـــاد  ( االاـــا  يصــدر المجلـــس التعليمـــات لمـــا ورد فـــي الفقـــر  ) .و 
 داخلي.  ال

الســتقطاع للمســتحقين بموجــب الفقــر  )االاــا( مــن حســاب الشــركة فــي البنــك المركــزي يــتم  رابعااا:
ديرات التــي يقرهــا المجلــس فــي الموازنــة الســنوية علــى ان تــتم تســوية العراقــي، وعلــى أســاس التقــ

  الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية التحادي.
 

 احكام عامة وختامية
  

 -13-الماادة 
طــاع العــام رقــم تســري علــى العــاملين فــي الشــركة أحكــام قــانون رواتــب مــوظفي الدولــة والق -أول                  

 1991( لســنة 14وقــانون انضــباش مــوظفي الدولــة والقطــاع رقــم ))المعــدل(  2008( لســنة 22)
 . 2014( لسنة 9)المعدل( وقانون التقاعد الموحد رقم )

 
وظفي الدولة والقطاع العام استاناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب م -ثانيا
   يصدره مجلس الوزراء. بنظاملك ذحدد وي 2008لسنة  22رقم 
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 يجوز استخدام الخبراء العراقيين واألجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشر . -ثالثا
خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفـاذ والشركات المملوكة  تعتبر الخدمة في الشركة -رابعا

 القانون.
   
 -14-لمادةا

مسن هسذا القسانون  4مـن المـاد   2اانيـا فسي ال قسرة تعمل الةرمات المنصوص )لياسا  -أول

 وبما ال يتعارض م  أحمام هذا القانون. لدخليةاانظمتاا وفق 

 - ثانيا                 

 
تبدأ السنة المالية للشركة في األول من شهر كانون الااني وتنتهي في الحادي والاالاين من كانون  .1

 األول من السنة ذاتها.

ية األولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والاالاين من كانون األول تبدأ السنة المال .2
 من السنة التالية.

 تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد. .3
ــــى التــــدقيق والمراقبــــة مــــن قبــــل محاســــبين قــــانونيين مــــن ذوي الكفــــاء .4   تخضــــع حســــابات الشــــركة ال

 النظير . لألنشطةوالختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم 

 تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية التحادي وتدقيق .   .5

                                   .تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة .6
 

  -15-المادة 
 وتعديالت . 1967لسنة  123لغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم ي -أول 
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  1987( لسنة 267ُيلغى قرارا مجلس قياد  الاور  )المنحل( المرقمان بالعددين ) -ثانيا
 .1995( لسنة 97)و

 
 - 16 –المادة 

 لها من القوانين التية:شركة والشركات المملوكة تستانى ال -اول
 الية.قانون اإلدار  الم -1

 قانون الشركات العامة -2

 الجمار قانون  -3

 قانون إقامة األجانب -4

 قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها -5

 قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها -6

 

ي يحسل محسل القسوانينم لب الوزراء وبا،تراح مسن صدر ي -ثانيا والمنصسوص  المسستسناة الةسرمة نظامسا
 .مل )ل  حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة ال قرة اوال من هذه المادة )لياا في 

 
 

   -17-المادة 
لاسسا حسسق تملسسح مسسا تحتا سس  مسسن العقسسارات العانسسدة للدولسسة بسسدون بسسدل للقيسسام ةسسرمة والةسسرمات المملومسسة لل

 .بأغراضاا
 

  -18-المادة 
)لس  ماماسا حسسا  لسسمن  المسوظ ينللةرمة انةاء م معات سمنية م   مي  مرافقاسا اال تما)يسة  -أوال

 .مقتضيات العمل
ي  تعليمسات وفق  )املين لديااالخاصة وتوزيعاا )ل   ألغراضااح األراضي او العقارات للةرمة تمل -سانيا

  الم لب.  ايصدره
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وانةسساء النسسواده  يسسة البةسسرية واال،تصسساديةللةسسرمة المسسساهمة فسسي تطسسوير الحيسساة الم تمعيسسة والتنم -ثالثااا
فسسي المنسساطق التسسي تعمسسل باسسا  وتأخسسذ ذلسسح بنظسسر اال)تبسسار )نسسد ا)سسداد بسسرام  ا)مسسال الةسسرمة  ةالرياضسسي

 وموازناتاا السنوية.
والتةسسغيل  بسياسسة )سدم التميسز ال نسسسي والطسان ي والعر،سي والقسومي فسي التوظيس الةسرمة تلتسزم  -رابعاا
 حقوق العاملين المةرو)ة. وتد)م 
منت سسة امسسا الوا،عسسة تحسست تصسسرفاا مسسن األراضسسي لمحرمسسات الةسسرمة ان تمسسون  ميسس  ا لتسسزمت -خامسااا

المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمةساري  زرا)يسة او صسنا)ة تحويليسة بسسيطة ال تعيسق )مسل  ألغراضاا
 سياحية او ترفياية.  واالقطاع  او خدمية 

انحاء  تااتةمل نةاطا ان را)ي والصنا)ي والخدمي )ل الز القطاع تنميةتساهم في ان للةرمة  -سادسا
 العراق خدمة للعرا،يين مافة.

 
 -19-المادة 

تمكــين الشــركة مــن خــالل ســتة اشــهر مــن نشــر القــانون لاتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة تتــولى الــوزار  
نقـل و  اتابيت موجودات الشركات المملوكة لهـبتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك الشروع 

وتحديــد الســتاناءات  بنيــة والبيانـات والــدعم الفنـي واإلداري تـوفير المالكــات والاألصـول الماليــة و 
 . ن بعض القوانين النافذ  وغير ذلكم

 -21-المادة 
 ل تحل ول تصفى الشركة ال بقانون 

 
 . ه في الجريد  الرسميةريخ نشر أينفذ هذا القانون من ت -21-المادة 

 
 

 ب الموجبةاألسبا                                           
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ها بموجـب الموارد النفطية في الحقول واألراضي المخصصة لوتسويق لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتا  
ذات  توالمنشــئاالمرافــق الصــناعة النفطيــة والغازيــة و تطــوير القــانون نيابــة عــن الدولــة العراقيــة ولزيــاد  اإلنتــا  و 

التنافسـية لتعظـيم اإليـرادات لصـالا الشـعب العراقـي وعلـى العالقة وأساليب العمل على أسـاس الكفـاء  والمرونـة و 
وفـــق المعـــايير الدوليـــة المعتـــرف بهـــا ممـــا يتطلـــب تشـــكيل شـــركة الـــنفط الوطنيـــة العراقيـــة كشـــركة عامـــة مملوكـــة 

ـــة و  ـــنفط والغـــاز و بالكامـــل للدول ـــة الشـــعب لل اســـتحداخ تشـــكيالت متخصصـــة ضـــمن هيكلهـــا تعكـــس مفهـــوم ملكي
للرقي بصـناعة الـنفط ورها في إدار  وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة التنظيمي بما يتناسب ود

  .في العراقوتطوير مختلف قطاعات الطاقة األخرى والغاز 
 

 اون القان اذاه شارع


