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  قانون النفط والغاز القليم آوردستان ـ العراق
 

المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم آوردستان وفقا للصالحيات الممنوحة لنا في الفقرة األولى من      
 العراق –المعدل و بناءًا على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان  2005لسنة ) 1(العراق رقم  –

 :قررنا إصدار 2007/  8/  6في )  8( المرقمة االستثنائية في جلسته 
 

 
                                                                         

 2007لسنة )22(قانون رقم
 قانون النفط والغاز القليم آوردستان ـ العراق

 الفصل األول ـ التعاريف
 

 :تية المعاني المبينة ازاءها الغراض هذا القانونآليقصد بالمصطلحات ا: المادة األولى
 .حكومة جمهورية العراق االتحادية:  االتحادية الحكومة: أوًال
 .دستور جمهورية العراق االتحادية:  االتحادي ستورالد: ثانيًا
 .اقليم آوردستان ـ العراق:  االقليم :ثالثًا
 . رئيس اقليم آوردستان ـ العراق:  رئيس االقليم: رابعًا
 .المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق:  البرلمان: خامسًا
 .حكومة اقليم آوردستان ـ العراق:  حكومة االقليم :سادسًا
 .مجلس الوزراء القليم آوردستان ـ العراق: مجلس الوزراء : عًاساب

ًا ي  : ثامن س االقليم يم      : المجل ي اقل از ف نفط والغ ؤون ال ي لش س االقليم المجل
 .آوردستان ـ العراق

 .وزارة الثروات الطبيعية لالقليم: الوزارة : تاسعًا
 .وزير الثروات الطبيعية لالقليم :الوزير : عاشرًا
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يط ه    : النفط  :حادي عشر  ة أو خل دروآربونات طبيعي ة هي دروآربوني طبيعي   اأي ي
 .سواء في الحالة الغازية أو السائلة ويشمل ما يسترجع منه الى المكمن

ع اله : النفط الخام : ثاني عشر  ة أو      اجمي ا الطبيعي ائلة في حاالته دروآربونات الس ي
 .اخرى الناتج من الغاز الطبيعي بالتكثيف أو أية وسيلة استخالص

از الطبيعي  : ثالث عشر  ع اله :  الغ ا      اجمي ة في حالته ة والخامل دروآربونات الغازي ي
از الموجود في          از الجاف والغ از الرطب،الغ الطبيعية ، من ضمنها الغ

ر   الف البئ وب غ ي ب ) casing(انب از المتبق تخالص  عوالغ ة اس د عملي
 .الهيدروآربون السائل من الغاز الرطب ، عدا النفط الخام

ام تحت    : الغاز الطبيعي المصاحب : رابع عشر نفط الخ الغاز المنتج والمختلط مع ال
 .ظروف مكمنية

ة ضمن ترآيب    : حقل النفط : خامس عشر  المكمن أو مجموعة من المكامن النفطي
نفط بشكل         ه ال تج من د ين ذي ق ة وال جيولوجي مألوف أو ظاهرة جيولوجي

 .يةتجاري وفق تقنية معتادة وذو جدوى اقتصاد
ل         : الحقل الحالي : سادس عشر  ًا قب ًا تجاري ه انتاج ان ل ذي آ ل النفطي ال / 15الحق
8/2005. 
ل          :  الحقل المستقبلي : سابع عشر  ًا قب ًا تجاري ه انتاج م يكن ل ذي ل ل النفطي ال الحق

ة        15/8/2005 ف آنتيج د تستكش فة أو ق ة مستكش ول نفطي ة حق وأي
 .للعمليات االستكشافية الالحقة

ر  امن عش ة :  ث ات النفطي وير،    :  العملي رض التط اف لغ ب ، االستكش مل التنقي تش
نفط أو    االنتاج ، التسويق ، التخزين ، النقل ، التصفية ، بيع أو تصدير ال
ذآورة       ائن لألغراض الم بناء ، نصب أو تشييد أية هياآل منشآت أو مك

 .نيالهياآل أو المنشآت أو المبا همن هذ ًاوإنهاء االجازة أو ازالة أي
 .آل مال غير منقول، سواء آان عامًا أو خاصًا: ت الثابتة اكلالممت: تاسع عشر

ادة  : اجازة التنقيب : عشرون  ة رخصة تصدر من الوزير وفقًا للم والعشرون   الثاني
 .من هذا القانون

االشعار أو الموافقة التي تصدر من الوزير وفقًا  :اجازة التخويل : احدى وعشرون 
 .والعشرون من هذا القانون ةالخامسللمادة 
ة      : االجازة : اثنان وعشرون  نفط وأي اتفاقي رخصة عقد نفطي أو رخصة تنقيب ال

 .خاصة به
 .آل شخص طبيعي أو معنوي أو أي آيان قانوني آخر: الشخص : ثالثة وعشرون 

ة وعشرون   د النفطي أو  :الشخص المخول : اربع ذي يتضمنه العق اول ال هو المق
 .سند اليه المسؤولية بموجب االجازة أو التخويلالشخص الذي ا

 .آل شخص يتعاقد مع الوزارة في مجال النفط: المقاول: خمسة وعشرون
ل عن    :االنتاج التجاري: ستة وعشرون  خمسة  ) 5000(االنتاج اليومي الذي ال يق

 .اثنى عشر شهرًا) 12(آالف برميل وعلى مدى 
نفط  : سبعة وعشرون   د ال رم   :عق د يب نح      أي عق ة اجازة تم أو رخصة أو اذن أو أي

 .والعشرون من هذا القانون الرابعةبموجب المادة 
 .المساحة الممنوحة في عقد النفط: منطقة العقد : ثمانية وعشرون
دل  : عقد مشارآة االنتاج: تسعة وعشرون نموذج العقد النفطي الذي قد يعرض ويع

ى امور اخرى،    من وقت آلخر من قبل الوزارة ، ويتضمن باالضافة    ال
على مخاطر اقتصادية وفنية يتعهد بها المقاول مقابل حصة من االنتاج ، 
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اس للمف    د آأس د تعتم ي ق وزارة      اوالت ين ال ي ب د النفط ي العق ات ف وض
 .واالشخاص الذين أبدوا الرغبة في تنفيذ العمليات النفطية

ون دات: ثالث ات  :العائ يم المستحصلة من العملي ة االقل دات حكوم ة ومن عائ النفطي
ن      اج ع ع واالنت ات التوقي ع ومكافئ از والري نفط والغ ات ال منها مبيع ض

 .العقود النفطية المبرمة مع الشرآات االجنبية والمحلية
ة  : الريع: احدى وثالثون نسبة من النفط المنتج والمضمون ، والتي تخصص لحكوم

 .االقليم ضمن منطقة العقد
نفط   المك :نقطة التجهيز: اثنان وثالثون ه ال ان الذي يلي عملية االستخراج ويكون في

ة، أي  االخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع واالستالم وفق المع  يير الدولي
ابعًا       رة س ه حسب الفق نفط في المكان الذي يكون لشخص ما حق امتالك ال

 .من المادة الثالثة من هذا القانون
ثل العائدات التي يتم تخصيصها  الصندوق الذي يم: الصندوق البيئي: ثالثة وثالثون

انون  بموجب  ذا الق ًا لشروط         ه ه طبق اولون بالمساهمة في زم المق التي يلت
 .عقد مشارآة االنتاج بموجب المادة السابعة والثالثون من هذا القانون

تحكم المباشر  : التحكم: اربعة وثالثون ر   ال ان     الأو غي ة االصوات للكي مباشر ألغلبي
 .املي االسهمالمعني في اجتماعات ح

الشخص المخول أو أي شخص آخر مذآور في االجازة    :المشغل : خمسة وثالثون
 .للقيام بادارة العمليات النفطية

ى        : المكمن : ستة وثالثون وي عل ذي يحت وين الصخري تحت سطح االرض ال التك
ن اله   تقلة م ردة ومس ة منف بات طبيعي اج  ايترس ة النت دروآربونات القابل

 . نظام ضغط طبيعي موحدالنفط والمتميز ب
ون  بعة وثالث ر: س ب:البئ ات      تثقي راق لتكوين ر أو اخت مل حف طح االرض ويش س

اج        ب أو انت ة التنقي اف بغي دف االستكش اطن االرض به ي ب خرية ف ص
 .النفط

 
 الفصل الثاني

 )نطاق سريان القانون(
 : المادة الثانية

 : تسري احكام هذا القانون على : أوًال
ة أو الخاصة       العمليات النف -1 ل الشرآات العام ة  طية التي تنجز من قب عراقي

 .آانت أو أجنبية
 . آافة النشاطات المتعلقة بالعمليات النفطية -2
ًا ادة : ثاني ام الم تنادًا ألحك ادة )115(إس ن الم ًا م رتين أوًال وثاني ن ) 121(والفق م

د        اق أو عق اذ أي تشريع اتحادي أو اتف أو الدستور االتحادي ال يجري نف
م       ا ل ة م ات النفطي مذآرة تفاهم أو أية وثيقة اخرى اتحادية خاصة بالعملي

 .توافق عليها السلطة المختصة في االقليم على نفاذه
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 الفصل الثالث
 )ملكية النفط وحقوق حكومة االقليم(

 : المادة الثالثة
ادة  : أوًال ي الم بما وردت ف ون حس يم، تك ي االقل نفط ف ة ال ن الد) 111(ملكي تور م س

ادي  يم ولاالتح ة االقل ة حكوم نفط      حص ذا ال ن ه لة م دات المستحص ن العائ م
ل  ة قب ول المنتج راق ت) 15/8/2005(للحق وم شعب الع ع حصة عم تناسب م

 .من الدستور االتحادي) 112(بموجب هذا القانون والمادة 
اً  د        : ثاني ة بع ول المنتج ة للحق دات النفطي ن العائ ة م يم حص ة االقل لحكوم

 .بموجب أحكام هذا القانون) 15/8/2005(
ًا ة        : ثالث ات النفطي ي ادارة العملي ة ف ة االتحادي ع الحكوم يم م ة االقل ترك حكوم تش

ل    رة      ) 15/8/2005(الخاصة بالحقول المنتجة قب م الفق تنادًا لحك يم اس في االقل
 .من الدستور االتحادي) 112(أوًال من المادة 

ًا راف و : رابع يم االش ة االقل ولى حكوم ة ، بموجب   تت ات النفطي ع العملي يم جمي تنظ
ادة     ) 115(المادة  ا ورد في الم من الدستور االتحادي    ) 112(ومنسجمًا مع م

ام         أذن لطرف ثالث القي ة المجلس االقليمي أن ي وللوزير بعد استحصال موافق
 .بالعمليات النفطية لزيادة العائدات من الثروة النفطية لالقليم

ًا ة اال : خامس ولى حكوم نفط      تت ن ال يم م ة االقل ويق حص يم تس راف وتنظ يم االش قل
ازة    نح اج ا م ز ، ويحق له ة التجهي ن نقط ة م ات النفطي ن العملي تخرج م المس

 .تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث
ًا ات    :سادس ن العملي دات المستحصلة م ل العائ ن آ يم حصتها م ة االقل تلم حكوم تس

ا   ًا للم يم طبق عب االقل ة ش ة لمنفع ةالة دالنفطي ر خامس انون ،   ةعش ذا الق ن ه م
 .من الدستور االتحادي) 112(وبموجب المادة 

 .ألي شخص ان يكتسب حق امتالك النفط عند نقطة التجهيز حصريًا: سابعًا
 :المادة الرابعة

 :  يشكل مجلس اقليمي على الشكل اآلتي
  .ـ رئيسًا    الوزراء  مجلس رئيس: أوًال
 .ـ نائبًا للرئيس    ءالوزرا مجلس نائب رئيس: ثانيًا
 .اـ عضو      الطبيعية     الثروات وزير: ثالثًا
 .اـ عضو        وزير المالية واالقتصاد :رابعًا
 .اـ عضو           وزير التخطيط    :خامسًا

 :يليايتولى المجلس االقليمي م: المادة الخامسة
ة : أوًال ة النفطي ة للسياس ادىء العام ع المب ط التنقي وض ول وخط وير الحق ب وتط

 .في االقليم وتعديالتها
 

 .      الموافقة على العقود الخاصة بالعمليات النفطية: ثانيًا
ادة         في االقليم اإلنتاجتحديد مستوى : ثالثًا ًا من الم رة ثاني ا ينسجم مع الفق ) 112(بم

 .من الدستور االتحادي
 

 الفصل الرابع
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 )الوزيرومهام الوزارة (
  :تتولى الوزارة أو من تخوله: المادة السادسة

وزارة ، : أوًال ؤوليات ال مل مس ة ، وتش ات النفطي ى العملي راف عل يم واالش التنظ
ى التنظيم         ة، باالضافة ال ات النفطي ة سياسات العملي الصياغة والتنظيم ومراقب
ات   ع العملي ذ جمي دقيق لتنفي يش والت راف والتفت ق واالش يط والتطبي والتخط

ق         النفطية التي تنجز م ذلك آل النشاطات التي تتعل ة االشخاص وآ ل آاف ن قب
 .بها من ضمنها تسويق النفط 

ة  يوض وابرام االتفاقاالتف: ثانيًا ات وتنفيذ جميع االجازات ومن ضمنها العقود النفطي
  .التي ابرمتها حكومة االقليم

 :المادة السابعة
ا تتضم         انون وبم ذا الق ه بموجب ه وزير صالحياته ومهام ة   يتولى ال نه االجازات بغي

 :تحقيق ما يلي
 .ضمان االدارة السليمة للصناعة النفطية: أوًال

 
ًا ة   : ثاني ناعة النفطي وير الص مان تط ى ض ل عل ة،    العم رار بالبيئ ل االض ث يقل بحي

ك      م ذل ى ان يض تثمار عل جيع االس تديم، وتش ادي المس و االقتص وضمان النم
معقوًال ومواآبًا لألساليب المثلى ان يكون تطوير الخطط البعيدة المدى لالقليم و

 .في الصناعة النفطية
 

 المنشآت ونشاطات وعمليات التكرير وتوابعها
 :تتولى الوزارة: المادة الثامنة

التنظيم واالشراف على جميع المنشآت المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر : أوًال
اج ي االنت تخدم ف ا تس ة، وتشمل آل م ات النفطي ي العملي ل  وتصفية ال و ف النق

محطات ومحطات الضخ ومحطات الصمام وومن ضمنها خطوط االنابيب 
ع  ع ومن ضمنها جمي زة ، والتوزي ا من االجه رتبط به ا ت الضاغطات وآل م

 .يات ، لتحسين استكشاف وانتاج النفطاالمراآز والبن
ًا التكرير وتوابع: ثاني ة الخاصة ب ات النفطي ع العملي ى جمي ا التنظيم واالشراف عل ه

 .ويةامتضمنًا التصفية،التخزين،النقل، التوزيع وجميع المنتجات البتروآيمي
ًا ادة         : ثالث ذه الم ي ه ا ف ار اليه آت المش تخدام المنش ة الس هيالت الالزم داء التس إب

ذا      للحكومة االتحادية ولجميع االقاليم والمحافظات االخرى المنتجة بموجب ه
ة للعراق والمتفق    القانون لمنفعة الشعب العراقي منسجمة م ع السياسة االتحادي

 .عليها بين الحكومة االتحادية وحكومة االقليم
شبكة االنابيب التي لها سعة احتياطية ألي شخص يتعامل   ل توفير أية خطوط : رابعًا

قانونيًا مع النشاطات النفطية في العراق وللوزير منح االجازة لمثل هذه السعة  
 .عقدوبموجب الشروط الواردة في ال

 
 )تشجيع االستثمار(

 :تتولى الوزارة: المادة التاسعة
ة لضمان تحقيق        : أوًال ات النفطي تثمار في العملي تشجيع القطاع العام والخاص لالس

دات     يفي االقليم على ان  يةاالدارة الفعالة للثروات النفط ى العائ ك اعل ضمن ذل
 . النفطية لمنفعة شعب االقليم والعراق
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شاء المنشآت الحديثة الخاصة بعمليات التكرير وتوابعها، من ضمنها  تشجيع ان: ثانيًا
ل القطاع الخاص       ًا ، من قب المصافي وخطوط االنابيب متى ما آان ذلك ممكن

 .أو باالشتراك معهم
 
 

 الفصل الخامس
 )الشرآات العامةتأسيس (

 )KEPCO(شرآة آوردستان الستكشاف وانتاج النفط 
 :العاشرة المادة

ة وذات    تؤس: أوًال رآة عام نفط، آش اج ال اف وانت تان الستكش رآة آوردس س ش
 .شخصية معنوية واستقالل مالي واداري

ًا د مصادقة   :ثاني وزراء بع ل مجلس ال ن قب يس واعضاء مجلس االدارة م ين رئ يع
وزارة ومن      تقلين عن ال االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان على ان يكونوا مس

 .اصات اخرى فنية أو اداريةصذوي االختصاص النفطي أو اخت
د  ) 5(تحدد مدة تعيين آافة اعضاء مجلس االدارة بـ : ثالثًا خمس سنوات قابلة للتجدي

 .بمصادقة االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان
 :االقليميمجلس اليجوز للشرآة وبموافقة : رابعًا
ة       -1 ل الخاص ازة التخوي ى اج رآات للحصول عل ن الش ا م ع غيره افس م التن
 .الحقول المستقبليةب
ي      -2     يم أو ف ي االقل ل ف ات للعم ن اتفاقي ابهها م ا يش راآة وم ات الش رام اتفاقي اب

 .المناطق االخرى في العراق أو خارجه
ة    -3 ة المتعلق تأسيس شرآات تشغيلية تابعة ومملوآة لها خاصة بالعمليات النفطي

 .بالحقول المستقبلية
ًا ا   : خامس وزراء وبمص س ال وز لمجل ان    يج اء البرلم ة ألعض ة المطلق دقة االغلبي

 .لمواطني العراق امهسهاتحويل الشرآة الى شرآة مساهمة تعرض 
 

 
 )KNOC(شرآة آوردستان الوطنية للنفط

 :عشرة الحادية المادة
ية      : أوًال ا شخص ة وله رآة عام ي ش نفط، وه ة لل تان الوطني رآة آوردس تؤسس ش

 .معنوية واستقالل مالي واداري
ًا د مصادقة  يع: ثاني وزراء بع ل مجلس ال ن قب يس واعضاء مجلس االدارة م ين رئ

وزارة ومن      تقلين عن ال االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان على ان يكونوا مس
 .ذوي االختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية

د  خمس سنوات قابلة للتج) 5(تحدد مدة تعيين آافة اعضاء مجلس االدارة بـ : ثالثًا دي
 .بمصادقة االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان

 :االقليميمجلس اليجوز للشرآة وبموافقة : رابعًا
ول     -1 التنافس مع غيرها من الشرآات للحصول على اجازة خاصة الدارة الحق

 .الحالية
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ابرام اتفاقيات الشراآة مع شرآات عالمية نفطية ذات خبرة وسيرة حسنة في   -2
ة   ات النفطي ريعة     العملي ادة س ق زي ة تحقي ة بغي ول الحالي اج الحق ز انت لتعزي

 .للعائدات
تقبلية وآل حسب  -3 الحقول المس ى اجازات خاصة ب افس في الحصول عل التن

 .حالتها الخاصة
 

 )KOMO(شرآة آوردستان لتسويق النفط
 : عشرة الثانية المادة

ة وذات شخصي   : أوًال ة  تؤسس شرآة آوردستان لتسويق النفط، آشرآة عام ة معنوي
 .واستقالل مالي واداري

ًا د مصادقة  : ثاني وزراء بع ل مجلس ال ن قب يس واعضاء مجلس االدارة م ين رئ يع
وزارة ومن      تقلين عن ال االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان على ان يكونوا مس

  .ذوي االختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى فنية أو ادارية
ًا ا   : ثالث ع اعض ين جمي دة تعي دد م ـ  تح س االدارة ب ة  ) 5(ء مجل نوات قابل س س خم

  .للتجديد بمصادقة االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان
ا     : رابعًا ة وله ات النفطي تقوم الشرآة بتسويق أو تنظيم تسويق النفط الناتج من العملي

ه    اق مع د مشارآة    وان تقوم بتسويق حصة المقاول من النفط وباتف بموجب عق
 .االنتاج

 
 )KODO(ان لعمليات التكرير وتوابعهاشرآة آوردست

 :المادة الثالثة عشرة
ة وذات        : أوًال رآة عام ا، آش ر وتوابعه ات التكري تان لعملي رآة آوردس س ش تؤس

 .شخصية معنوية واستقالل مالي واداري
د مصادقة          : ثانيًا وزراء وبع ل مجلس ال يس واعضاء مجلس االدارة من قب يعين رئ

وزارة ومن     االغلبية المطلقة ألعضاء البر تقلين عن ال لمان على ان يكونوا مس
  .ذوي االختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى مناسبة فنية أو ادارية

د  ) 5(تحدد مدة تعيين آافة اعضاء مجلس االدارة بـ : ثالثًا خمس سنوات قابلة للتجدي
   .بمصادقة االغلبية المطلقة ألعضاء البرلمان

 ):KODO(تقوم الشرآة : رابعًا
ب    -1 ة بموج ات النفطي ة بالعملي ة الخاص آت الحكومي ع المنش ادارة جمي ب

ة  المادة أوًال من /الفقرة ذه         الثامن ل ه وفير مث ى ت انون وستعمل عل ذا الق من ه
ان ذات        ل آي ب لك وط االنابي ية لخط بكات الرئيس منها الش ن ض آت م المنش

 .الذي يعمل في االقليموالعالقة بالقطاع العام والخاص 
افس -2 ة          بالتن د موافق ازات بع ى االج ول عل رآات للحص ن الش ا م ع غيره م

ات       ة بالعملي غيلية الخاص ال التش ام باالعم ا القي ق له ي ويح س االقليم المجل
يم أو        ا  سواء في االقل ابهة له ود مش النفطية ، وابرام اتفاقيات الشراآة أو عق

 .في بقية االقاليم والمحافظات
ات      باالشتراك مع الشرآات النفطية ال -3 عالمية أو مع القطاع الخاص في العملي

 .النفطية الحديثة وبموافقة المجلس االقليمي
 .بالسماح لطرف ثالث الدارة أي من منشآتها وبموافقة المجلس االقليمي -4
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 )تنظيم الشرآات العامة(
 :ةالمادة الرابعة عشر

 ـ:تتولى الوزارة تنظيم الشرآات التالية: أوًال
 ).KEPCO(لالستكشاف واالنتاجشرآة آوردستان  -1
 ).KNOC(شرآة آوردستان الوطنية للنفط -2
 ).KOMO(شرآة آوردستان لتسويق النفط -3
 ).KODO(شرآة آوردستان لعمليات التكرير وتوابعها -4
رة    : ثانيًا ذآورة في الفق ادة اصدار نظام      /لمجلس ادارة آل شرآة م ذه الم أوًال من ه

 .الحياتها وآيفية اداء مهامهاخاص بها يتضمن هيكلها وتنظيم ص
ًا نفط        : ثالث اج ال وير وانت اف وتط رى ألستكش رآات اخ يس ش راح تأس وزير اقت لل

ر  ة      ووالتكري ات النفطي هيل ادارة العملي ز لتس راء والتجهي دمات الش ذلك خ آ
 .بصورة فعالة

 
 

 الفصل السادس
 )إدارة العائدات والحصص الخاصة(

 )KOTO(صندوق آوردستان للعائدات النفطية
 :المادة الخامسة عشرة

ة واستقالل       : أوًال ه شخصية معنوي ة، ول دات النفطي يؤسس صندوق آوردستان للعائ
 .مالي واداري

ًا د مصادقة  : ثاني وزراء بع ل مجلس ال ن قب يس واعضاء مجلس االدارة م ين رئ يع
ؤولياتهم     دد صالحياتهم ومس ى ان تح ان عل ة العضاء البرلم ة المطلق االغلبي

 .بقانون
اً ثا ة : لث دات النفطي تان للعائ د صندوق آوردس وزارة تزوي ى ال ة ) KOTO(عل بكاف

 .المعلومات المالية الضرورية المتعلقة باالجازات والعقود
الحقول     : رابعًا ة الخاصة ب ات النفطي يستلم الصندوق العائدات المستحصلة من العملي

) 115،112(ادتينالحالية والمستقبلية نيابة عن شعب االقليم بموجب أحكام الم 
 .من الدستور االتحادي، حسب االحكام الواردة في هذا القانون

ًا ادة  : خامس ي الم ذآورة ف روط الم ذ الش ين تنفي عةلح ر التاس انون  ةعش ذا الق ن ه م
ة  : يحتفظ الصندوق بحسابين  احدهما للعائدات المستحصلة من العمليات النفطي

ة    الحقول الحالي ة ب ول الحال (الخاص اب الحق ةحس دات  ) ي ر للعائ واآلخ
تقبلية   ول   (المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول المس حساب الحق

يم      )المستقبلية ة لألقل دات العام  انوخاضع ، الحسابان سيشكالن جزءًا من العائ
 .للرقابة البرلمانية

ًا دقيق  : سادس تقبلية خاضعًا للت ول المس ة وحساب الحق ول الحالي ون حساب الحق يك
واطنين ويمارس الصندوق مسؤوليته وفق      المس تقل ويكون االطالع متاحًا للم

تخراجية   ي الصناعات االس فافية ف ادرة الش أيير الخاصة بالمب ادىء والمع المب
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ي المصدر  ي وردت ف  Extractive Industries Transparency الت
Initiative) (EITI) (  2005إذارـ . 

 
 
 

 :المادة السادسة عشرة
دات        ينظم بقانون ك العائ ة لغرض ادارة تل دات النفطي مهام صندوق آوردستان للعائ

 .يير الدولية الخاصة بالشفافية والمسؤوليةاوتوزيعها وفق احدث المع
 :المادة السابعة عشرة

 .تخضع اعمال صندوق آوردستان للعائدات النفطية للرقابة البرلمانية
 
 
 

 الفصل السابع
 )ون مع الحكومة االتحاديةاالتع(

 :المادة الثامنة عشرة
ادة    ي الم واردة ف روط ال يم وبموجب الش ة االقل ولى حكوم عةتت ر التاس ذا  ةعش ن ه م

 :القانون ما يلي
ول         :أوًال ن الحق تخرج م از المس نفط والغ ة الدارة ال ة االتحادي ع الحكوم اق م االتف

 .الحالية في االقليم بصورة مشترآة 
ة ل   االتع: ثانيًا ة االتحادي ًا  رسم السياسة االستراتيجية    ون مع الحكوم ة تطوير   مع بغي

ة االخرى في       الثروة النفطية والغازية في االقليم متوازنًا مع النشاطات النفطي
ادىء   ات مب دة احدث تقني ي معتم ة للشعب العراق ى منفع ق اعل ا يحق بالد بم ال

 .من الدستور االتحادي) 112(السوق وتشجيع االستثمار بموجب المادة 
از    (ون مع اعالت: ثالثًا نفط والغ اق مع      ) المجلس االتحادي لل تم تشكيله باالتف ذي ي وال

ود وصياغة المع      رام العق ة إب ود والشروط    احكومة االقليم بغي اذج العق يير ونم
 .وض مع المقاولين العاملين في العراقاالتجارية للتف

ًا ى : رابع ة عل ات النفط  االموافق ن العملي دات المستحصلة م ع العائ داع جمي ي ي ة ف ي
 .االقليم في الصندوق العام لعائدات النفط الخاصة بالعراق

 :المادة التاسعة عشرة
ادة  اتكون اسس التع ة ون واالتفاق المذآورة في الم انون وفق      ةعشر  الثامن ذا الق من ه
 :الشروط التالية

ة انحاء العراق في صندوق        ا: أوًال يداع جميع العائدات النفطية المستحصلة في آاف
ا وردت        عام لع ة مشترآة وفق م ة عام ل هيئ ائدات النفط، على ان يدار من قب

من الدستور االتحادي وان يتم االحتفاظ بحساب  ) 121،112،106(في المواد 
ه حساب            ى ان يكون ل ة عل المي ذو سمعة عالي هذا الصندوق في مصرف ع

ة     دات النفطي تان للعائ ندوق آوردس م ص اص باس ة  تخ هريًا حص ه ش ودع في
ى ان    االقليم يم عل المتفق عليها ليكون ذلك تحت السيطرة المطلقة لحكومة االقل

 .ينظم ذلك بقانون اتحادي باالتفاق مع حكومة االقليم
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بًا لشرآة           : ثانيًا ة في العراق لتضمن دورًا مناس ة الصناعة النفطي ادة هيكل يجب اع
/ الفقرة  النفط الوطنية العراقية وتشجيع االستثمار الخاص بما ينسجم مع أحكام

ادة   ن الم ًا م عب     112ثاني ة للش ى منفع ق اعل ا يحق ادي بم تور االتح ن الدس م
 .العراقي وبأسرع وقت ممكن

ى ان      : ثالثًا ًا عل ة مع ة  االتحادي يم والحكوم تدار الحقول الحالية من قبل حكومة االقل
ب يًال مناس يم تمث ة االقل ون لحكوم از وان  ايك نفط والغ ادي لل ي المجلس االتح ف

ادة  تك  105ون شريكًا في ادارة شرآة النفط الوطنية العراقية بما ينسجم مع الم
 .من الدستور االتحادي

اطق       : رابعًا دة في المن ة جدي ات نفطي ة عملي على الحكومة االتحادية ان ال تمارس أي
ام بموجب    المتنازع عليها دون موافقة حكومة االقليم لحين اجراء االستفتاء الع

 .لدستور االتحاديمن ا 140المادة 
ة      : خامسًا ات النفطي ادة خاصة بالعملي ذه الم ان أية نشاطات خالفًا للفقرة رابعًا من ه

ادة          االقليم بموجب الم ا ب ادة الحاقه رر اع ا التي تق في المناطق المتنازعة عليه
ام          140 ك النشاطات في ضوء احك تم التعامل مع تل من الدستور االتحادي، ي

 .أوًال وثانيًا من الدستور االتحادي 112هذا القانون والمادة 
 :المادة العشرون

ادة    ولى       ةعشر  التاسعة لحين تنفيذ الشروط الواردة في الم ة تت انون آامل ذا الق من ه
ادة   /والفقرة ) 115،112(حكومة االقليم ممارسة حقوقها حسب المادتين  ثالثًا من الم

ن قب  ) 121( دات م تلم العائ ادي، وتس تور االتح ن الدس تان م ندوق آوردس ل ص
 .من هذا القانون ةعشر الخامسةللعائدات النفطية وفق المادة 

 
 

 الفصل الثامن
 )االجازات (

 )تقسيم االراضي الى رقع(
 :المادة الحادية والعشرون

ألغراض هذا القانون يقسم االقليم أو بعض اجزائه الى رقع من االراضي ، وتحدد    
المي   آل رقعة بنظام االحداثيات التربيعي  UTM(Universal Transverse(الع

Mercator   الجغرافي( ونظام االحداثيات الكروي.( 
 
 

 )إجازة التنقيب(
  :المادة الثانية والعشرون

دة   ، لمنطقة محددة التنقيب اجازةمنح  بعد موافقة المجلس االقليمي للوزير:  أوًال ولم
 .مجموعة أشخاص وأشخص  ، إلىمحددة
 :ثانيًا

ل -1 ة   يحق لحام وحات الجيولوجي ام بالمس ب القي ازة التنقي ةواج  و الجيوفيزيائي
 .ومدة محددةضمن منطقة  الجيوآيميائية والمسوحات الجيوتكتيكية

ى -2 ي   عل دم الحاصل ف ارير عن التق ديم تق ازة تق ل االج الشخص المخول حام
 .التنقيب ونتائجه مع االحتفاظ بسرية تلك المعلومات مراحل 



11 
 

ازات اضافية  لكي تكون      ال تمنح اجازة التن -3 ة امتي قيب حاملها حق الحفر أو أي
 .نفطيًا عقدًا

 :ثالثًا
ع      -1 ول جمي از الشخص المخ وزارة بانج عار ال ب اش ازة التنقي ل اج ى حام عل

  .النهاء التزاماته في االجازة حددةمالتزاماته ال
ه إشعار م    عد للوزير ب -2 د توجي كتوب  موافقة المجلس االقليمي ألغاء األجازة بع

 .التنقيب الى حاملها إذا لم يلتزم بشروط اجازة
 
 

 :المادة الثالثة والعشرون
االجازة   التنقيب  إذا آانتالجازة نفطي أو  ال يجوزمنح اجازة  لمنطقة خاضعة لعقد

 .المخول تتعارض مع  حقوق الشخص
 

 )االستكشاف والتطوير(
 :المادة الرابعة والعشرون

ة الم   :أوًال وزير بموافق ا لالستكشاف والتطوير        لل دا نفطي رم عق جلس االقليمي أن يب
ؤالء   رم ه ريطة ان يب خاص ش ة اش خص أو مجموع ع ش ددة م ة مح لمنطق

ن واالشخاص اتفاقية تشغيل مشترآة ومصدقة من قبل الوزير وفقا للمادة الثالث
و يجوز أن يضم الشخص أو االشخاص شرآات خاصة في     .من هذا القانون 
 . اطق االخرى في العراق أو شرآات نفط أجنبيةاالقليم وفي المن

ا          :ثانيًا ود اخرى يعتبره ى عق اج أو عل د مشارآة االنت ى عق العقد النفطي  يستند عل
بما ورد    الوزير بانها توفر مزيدا من العائدات لشعب االقليم وبفترة مناسبة حس

  .في الفصل العاشر من هذا القانون
  :برام العقود النفطية يجب ان يتمتع بـ لكي يكون الشخص مؤهال ال:  ثالثًا
ات  -1 ة    المقدرة المالية، والمعرفة والقابلية التقنية للقيام بالعملي ة في منطق  النفطي

ديم    الخبرة الجيدة من خالل تنفيذ العمليات العقد ، مكتسبًا ة وتق النفطية المماثل
 .الوثائق المعتمدة ألثبات ذلك

ـن   لة االلتزام بمبادئ المواطنة المتكاف -2 ـشرة مـ الجيدة، وااللتزام بالمبادىء العـ
ـحدة     م المتــ ـي لالم ـيثاق العـالمـ  The Ten (2000-7-26الصادر في    الم

Principles of the Global Compact, launched by the United 
Nations on 26 July 2000.  ( 

 :رابعًا
د -1 نح العق ا النفطي يم ًا للمقً حق أدارةاخاص ات ول ب ة العملي ي منطق ة ف  النفطي

   .ن من هذا القانونوروالعش الخامسةالعقد مع عدم االخالل بالمادة 
 .الطبيعي وخامات نفطية اخرى الخام والغاز قد يشمل النفط النفطي العقد -2

  : المقاول على  :خامسًا
وزير   -1 ا لل ة واربع  ) 48(خالل  ان يوجه اشعارا مكتوب ن ساعة في حال    يثماني

 .العقد طقةاآتشاف النفط في من
في  وباالسلوب المتبعتقديم المعلومات الخاصة بالنفط المستكشف للوزير ـ 2           
 . النفطية  الصناعة 
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ًا ل     :سادس امج عم ق برن ة وف ات النفطي از العملي اول بانج زم المق د النفطي يل العق

 .وخطط وميزانية مصدقة من قبل الوزير أو حسبما ورد في العقد 
 

 )ويلجازة التخا(
 :المادة الخامسة والعشرون

ل       :أوًال نح إجازة التخوي ة المجلس االقليمي م ة    للوزير بموافق ة معين  الخاصة بمنطق
  -:لشخص أو مجموعة من األشخاص، بغية 

 .تشغيل المنشآت و المكائن  و المعدات و نصبوانشاء  -1
 .تنفيذ اعمال اخرى -2

 
 :ثانيًا 
د    -1 ى ان يق ه عل ين      لحامل االجازة إنهاء اجازت وزارة يب ى ال ا ال م اشعارا مكتوب

 .بذلك شهادة إنجاز العمل هفيه بانه انجز جميع التزاماته واستحصال
ازة بشروطها،     -2 زم حامل االج م يلت وزيرفإذا ل د   لل ازة بع اء االج يوجه  أن إلغ

 .اشعارا مكتوبا اليه
اء   -3 التزام أو انه ى أي شخص   االجازة  يوجه الوزير اشعارا مكتوبا خاصا ب  ال

ات مخول ه انجاز العملي ذي بامكان احة وال ة ضمن المس ه  النفطي الممنوحة ل
 .االجازة حسب

الى حاملي األجازات أو االشخاص المخولين االخرين     يوجه الوزير اشعارًا:  ثالثًا 
 .ضمن المساحة الممنوحة حول تنسيق  العمليات النفطية الخاصة بهم 

ًا ازة التخوي :  رابع د النفطي أو اج رين آلل ليضمن العق ي خ اتهم الحق ف ة حاج تلبي
 .ضمن منطقة العقد وبشروط ومواصفات معقولة

 
 )الدعوات والعطاءات(

 :المادة السادسة والعشرون
 : أوًال

 .باعالن عام  لتقديم طلبات االجازة  ةرادعو الوزت -1
اري -2 لوب المف  خت وزير اس ت    اال ازات إذا دع نح االج رة لم ات المباش وض

 . المصلحة العامة الى ذلك
 :ثانيًا 
ا  و  االعمال المقترحةوالعقد  تحدد في الدعوة منطقة -1 المعأيير التي تعتمد عليه

دلت ان       ق ب، وبي ع الطل دفع م ة لل ومات القابل دد الرس ذلك تح ات، وآ يم الطلب
   طريقة وتاريخ تقديم الطلب

دعوة    لالوزارة غير ملزمة بمنح االجازة   -2 م تنص ال ى  مقدمي الطلبات ما ل عل
 .خالف ذلك

 
 -:ط التالية ويتضمن طلب األجازة األلتزام بالشر  :ثالثًا 
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ذين       -1 خاص  ال بة  لالش واء  مناس ة اج ة وتهيئ حة العام المة والص أمين الس ت
 . النفطية وآذلك لكل من له عالقة بذلك يعملون في العمليات

ه والوق    االوقوية البيئة احم -2 ه ومعالجت وث وتقليل ة أضرار     اية من التل ة من أي ي
 .النفطية اتجة عن العملياتبيئية ن

واطني   -3 ة لم اء األولوي يماعط دريب     األقل راق للت ي الع رى ف اطق االخ والمن
 . النفطية  والتوظيف في العمليات

وفير السلع     األقليمأعطاء األولوية لمواطني  -4 والمناطق االخرى من العراق بت
 . والخدمات

ار           :  رابعًا د االخذ بنظر االعتب ا اال بع ة م ة اجازة خاصة بمنطق وزارة أي ال تمنح ال
   .جميع الطلبات المقدمة التي استجابت والتزمت بالدعوة

 
 

 الفصل التاسع
 )حقوق والتزامات الشخص المخول(

   :المادة السابعة والعشرون
 ـ:يتم انتاج النفط وفقا لما يلي : أوًال

وين واحد أو        اتباع افضل االساليب لضم -1 نفط في تك اج ال ى ألنت ان الحد االعل
 .عدة تكوينات معًا

ادئ         -2 اع المب ة واتب ناعة النفطي ي الص ى ف اليب المثل ق االس ون وف ان تك
ذا   ن ه ون م ابعة والثالث ادة الس ي الم بما ورد  ف دة حس ادية المعتم االقتص

 . القانون
 .ان يمنع تبذير النفط والطاقة في المكمن  -3
اع   األشخا:  ثانيًا نفط واتب ص المخولون ملزمون بالتقييم الدوري الستراتجية انتاج ال

رة  / الحلول التقنية والخطوات الالزمة بغية تحقيق األهداف التي جاءت في الفق
 .أوًال من هذه المادة

 :والعشرون المادة الثامنة
نح اجازات اخ       :  أوًال ع م د ال تمن ة العق رى وجود االجازات النفطية النافذة في منطق

نفط شريطة ان    للقيام باإلستكشاف والتحري عن  ثروات طبيعية اخرى غير ال
 .ال تعرقل  مثل هذه النشاطات االداء الصحيح  للعمليات النفطية وجديتها

رة آإذا ما تعارضت حقوق والتزامات حاملى األجازات المذ:  ثانيًا أوًال / ورة في الفق
رجيح ال  ي ت س االقليم ادة فللمجل ذه الم ن ه روط  م ي ضوء ش ة المفضلة ف جه

د تترتب  ي ق ه دون االخالل بالتعويضات الت ات تصدر من دد بتعليم ة تح معين
  .للطرف االخر نتيجة لذلك

 
  :المادةالتاسعة والعشرون

 : أوًال
 :األجازة استخدام مأيلي  حامل المخول ال يحق للشخص -1

 . أي ممتلكات عامة دون موافقة السلطة المسؤولة -أ 
 . األقليم دون موافقة الجهات المعنية بحكومة اصةأي  ممتلكات خ -ب 
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 .أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك -ج 
هلل  -2 تخدام ممتلكات ك  اس ة مال ع   الثابت داخل م رط ان ال تت ازة بش ة المج ي المنطق ف

 . النفطية العمليات
يعية من ضمنها االشجار    آيفية أستخدام المنشآت العامة  والموارد الطب تحدد األجازة -3

 .والرمال والحصو والصخور والمياه
اء الشخص   -4 ازة إعف ه   ال تتضمن االج ن إلتزامات ول م وانين  المخ ة والق اه االنظم تج

 . هات المعنية بذلك النافذة في االقليم إال بعد إستحصال موافقات الج
 

  : ثانيًا   
ات المخول دفع تعويضات عادلة ومعقولة اثنا على الشخص -1 ة   ء العملي النفطي

 :إذا 
  .ساء الى ممتلكات االخرين أو تسبب في اضرارهاأ -أ 

 . وز وبشكل متعمد على النشاطات المسموحةاتج -ب 
وزات    اتجال  زادت قيمة المنافع المستحصلة من االجازة نتيجة ارتكاب                         إذا    -2

دفعه من      من هذه المادة، فالتعويض الواجب                )  1( ثانيًا   /  المذآورة  في الفقرة          
 .يقل عن مقدار الخسارة المخول يجب ان ال لشخصقبل ا

ادة        :  ثالثًا ذه الم ول بموجب ه ادل والمعق در التعويض الع د     ويق وزارة بع ل ال من قب
ة   ويحق   ،النظر الى جميع االعتراضات المقدمة من قبل آافة االطراف المعني

للشخص المخول اللجوء الى التحكيم بموجب بنود التحكيم آما ويحق للشخص  
رارات       ال ى ق راض عل يم لالعت متضرر اللجوء الى المحاآم المختصة في االقل

  .التعويض
 :المادة الثالثون

 -:أن يتم اشعاره بـأو تنص االجازة على ان يتولى الوزير الموافقة على 
دير و ا: أوًال ترآة والتص غيل المش ات التش ات اتفاقي ة بالعملي رى خاص ات أخ تفاقي

 .يرات لهذه االتفاقياتيغالنفطية باالضافة الى أية ت
 .تغييرات في التحكم على الشخص المخول أية: ثانيًا

 
، أو َارهن  َا أودمج َا أوتجديد أو احالة  أواستبداَال  أوأي تفويض سواء آان نقالََ: ثالثًا

 .أية تصرفات قانونية اخرى خاصة باالجازة
 :المادة الحادية والثالثون

باالضافة الى الشخص المخول تكون التزامات    إذا آان في االجازة اآثر من شخص
سواء بصورة مشترآة أو     اإلجازة طار اومسؤوليات الجميع متكافلة ومتضامنة في 

 .فردية
 :المادة الثانية والثالثون

ة         :  أوًال ات والمعلومات ، سواء آانت أولي ع البيان تالك جمي يم حق ام  أو يكون لألقل
ة ا  أو معالجةأو  مشتقة ة في      مفسرة أو محلل ات النفطي النفط أو بالعملي لخاصة ب
 .األقليم

ًا الفقرة   :  ثاني الل ب دم االخ ع ع ادة، ف  /م ذه الم ن ه ول ان لأوًال م خاص المخ ن يألش
ازة   الل االج ن خ لة م ات المستحص ات والمعلوم ن البيان ِخ م اظ بنس االحتف
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الستعمالها ألغراض االجازة، جزءًا أو آًال حسبما وردت في االجازة دون ان 
 .كون لهم حق امتالك تلك البيانات بعد الغاء االجازة ي
ًا وز :  ثالث ة      يج ات النفطي اء العملي بت أثن ي  إآتس ات الت ات والمعلوم دير البيان تص

د         تم تزوي وزير، بشرط أن ي ة ال د موافق بحرية من قبل األشخاص المخولين بع
ات والمعلومات األلكت    ع البيان ة، أو  الوزير عند الطلب بنسخة أصلية لجمي روني

خور والموا    اب أو الص ة اللب ي حال ة    نف ا قابل اجزاء منه ة أو ب ع الفيزيائي
   .لالستعمال لالحتفاظ بها في األقليم

   :المادة الثالثة والثالثون
ة الشخص     وزارة مراقب ه       يتولى المفتش العام في ال دم ل ر أن يق ى األخي المخول وعل
 . ا دعت الحاجة الى ذلكجميع السجالت المتوفرة لديه لغرض التدقيق إذ

   :المادة الرابعة والثالثون
 :     أوًال

مع اشعار المجلس االقليمي      وفقًا للشروط الواردة فيهااإلجازة للوزير إلغاء  -1
 .بذلك

واردة في األجازة    ان  -2 الخاصة   إلغاء األجازة ال يخل بالحقوق واأللتزامات ال
 . إنتهاء مدتها بعد بمرحلة ما

ر من شخص مخول  ونشأت ظروف أو         إذاآانت:  ثانيًا إجازة معينة ممنوحة ألآث
اء االجازة     ى إلغ اء     , مالبسات قد تدفع الوزارة ال اء االجازة أوإلغ وزير الغ فلل

ي     بب  ف ى تصرف تس دموا عل اء أو اق وا اخط ذين ارتكب خاص ال ازة األش إج
 .نشوء تلك الظروف على ان يتم اعالم االشخاص المخولين االخرين بذلك 

ولى  /عندما يقرر الوزير الغاء االجازة طبقا للفقرة :  لثًاثا ثانيًا من هذه المادة، فانه يت
تخدمها     ي يس ازتهم والت ت اج ذين الغي ولين ال خاص المخ ؤالء االش الح ه مص

 .لتحقيق المنفعة العليا لشعب األقليم
 :المادة الخامسة والثالثون

داف    على :  أوًال دعم  وي يم في آل      الشخص المخول ان يضمن وي ة األقل ع عن حكوم
ر    تنشأوي التي تقام من قبل االطراف االخرى والتي االدع بشكل مباشر أو غي

 .مباشر من العمليات النفطية 
الالزم  لتغطية المسؤولية  ) insurance(على الشخص المخول توفير التأمين : ثانيًا

رة  ق الفق ة وف الغ ال/ المحتمل ادة، وحسب المب ذه الم ا أوًال من ه د عليه ي تؤآ ت
 .الوزارة بين حين ألخر

  :المادة السادسة والثالثون
ة       :  أوًال ة من منطق ات النفطي على الشخص المخول إزالة  آل ما استعمل في العملي

  :العقد وتطهيرها في الحاالت التالية 
 .أو الغائها أنتهاء مدة االجازة عند -1
 .النفطية عندما تنتفي الحاجة للقيام بالعمليات -2
ًاثا ة   :  ني ؤولية جنائي ة مس الل بأي دم االخ ع ع ي     ،م ترك ف ذي يش خص ال ى الش عل

 :   النفطية دون اجازة  العمليات
ة المستخرجة      وي سعر السوق اوبسعر يس األقليمأن يعوض  -1 نفط عن الكمي لل

د عن النسبة         ى ان ال تزي ة  عل د التأخيري ع الفوائ والمنتجة أوالمصدرة مع دف
 . يقررها الوزير القانونية للفوائد والتي
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ي      -2 تخدمة ف دات المس ائن والمع آت والمك ع المنش ات لجمي دفع الغرام ان ي
 .النفطية أو الزالتها أو دفع آلف تلك االزالة  العمليات

 .النفطية أو دفع آلف التطهير لألقليم تطهير التلوث الناجم عن العمليات -3
رة :  ثالثًا  ذه ا   / المسؤوليات الواردة في الفق ًا من ه ذين     ثاني ادة تشمل االشخاص ال لم

 .يشارآون في العمليات النفطية بصورة فردية أو جماعية 
 

 الفصل العاشر
 )عقد مشارآة االنتاج(

 شروط العقد
 :المادة السابعة والثالثون

 -:االنتاج ما يلي مشارآة يشترط في عقد:  أوًال
ى      ،خمس سنوات)  5(تكون فترة االستكشاف  -1 رتين ، األول ى فت )  3(تنقسم ال

سبع سنوات آحد   ) 7(ويجوز تمديدها الى  ،سنتان) 2(ثالث سنوات والثانية 
 .اقصى 

ن )  relinquishment( زلاالتن -2 ر%) 25(ع ة و عش ن يخمس ة م ن بالمائ
ة رة   منطق د فت لية  بع د االص اف العق ر %) 25(و  االستكش ة و عش ن يخمس

د    رة تمدي ل فت د آ ة بع ة المتبقي ن المنطق ة اخرى م ملت النسب إذا . بالمائ ش
ة مكتشفة   االمئوية من هذه التن ) discovery area(زالت جزءا من أي منطق

ويجوز التنازل طوعًا في  .فيتم تقليص  هذه النسب آي ال تضم تلك المنطقة  
 .العقد  مدة ية آل سنة منانه

ة للتف      -3 ون قابل ي تك اف ،الت ال االستكش زام بأعم من  اااللت ادة يتض وض، وع
ع ير جمي راء وتفس ة  الش ات الزلزالي منها البيان ن ض وفرة، م ات المت البيان

ر      ر بئ ى لالستكشاف،مع  حف المتوفرة والمسوحات الزلزالية  في الفترة األول
ر في آل سنة من سنوات         الثانية  استكشافي في الفترة ر بئ لالستكشاف وحف

  .التمديد
دتها     -4 رة التطوير وم سنة،  عشرون  ) 20(بعد أنتهاء فترة االستكشاف، تبدأ فت

د  اوإذا طلب المقاول فترة أخرى تمدد بنفس الشروط والمع يير المثبتة في العق
دة  ة التف   ) 5(لم ع امكاني رى م نوات اخ س س افية  اخم رة اض د فت وض لتمدي
 . أخرى

بة  -5 ل نس ع  التق ن  (Royalty)الري ا   %) 10(ع تم دفعه ة وي رة بالمائ عش
 .ن من هذا القانونيبموجب المادة الحادية واالربع

د خصم    تخصم -6 اج بع ى ال تتج     الكلف المستردة من االنت ع وآحد اعل وز االري
بة  ة وأربع %  45نس أوز    يخمس بة ال تتج ام ونس نفط الخ ة لل % 60ن بالمائ

 .الطبيعي ستون بالمائة للغاز
ع  تكون المشارآة في االنتاج من االنتاج المتبقي بعد خصم نسبة -7 والكلف   الري

ب المعادل  ا بموج موح به تردة المس دات  المس بان العائ ذ بالحس ي تاخ ة الت
نفط  ة لل اليف المتراآم ة والتك بة  ،المتراآم اح مناس ك أرب ى ان تضمن ذل  عل

 .ولاللمق
 .دفع أجور سنوية لالراضي السطحية خالل مراحل االستكشاف والتطوير -8
اج     باألقليم و مشارآة حكومة -9 صورة مباشرة في األستكشاف والتطوير واالنت

 . العقد ووفق الشروط الواردة في
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 .لدعم بيئة األقليم حصرًا األقليم حكومةااللتزام بدفع المبالغ المتفق عليها الى  -10
ة، حم   -11 وفير     اشروط لضمان السالمة والصحة والرفاهي دريب وت ة، الت ة البيئ ي

يير الدولية على أن تتالئم مع الشروط الواردة في  االسلع والخدمات وفق المع
 .لقانونن من هذا ايالمادة السادسة والعشر

اج   إذا أعتبر الوزير بأن:  ثانيًا العقد النفطي يتضمن مجازفات تجارية آبيرة  أو يحت
ة   د استحصال موافق وزير بع تثمار ، لل ة االس ي بدأي رة ف الغ آبي ل مب ى تموي ال

ادة ،  ) 5( أوًال/ المجلس االقليمي تقليل نسبة الريع المثبتة في الفقرة من هذه الم
رة   وأن يزيد مقدار الكلف  ادة    ) 6(أوًال / المستردة والمثبتة في الفق ذه الم من ه
    .حسب تلك المجازفات

وزير           :ثالثًا ة، لل ة قليل ات تجاري د النفطي يتضمن مجازف أن العق إذا أعتبر الوزير ب
ا            ى مم ى حد اعل ع ال ادة نسبة الري ة المجلس االقليمي زي بعد استحصال موافق

ذه المادة ، ويقلل نسبة الكلف المستردة الى من ه) 5(أوًال / هي مثبتة في الفقرة
  .من هذه المادة) 6(أوًال / حد ادنى مما هي مثبتة في الفقرة

ة وتشمل إستخدام      :  رابعًا تتضمن شروط العقد االساليب المثلى في الصناعة النفطي
ل         ن قب ًا م ة عالمي ناعة النفطي ي الص ة ف راءات المتبع اذ األج اليب وإتخ األس

در تغلين مقت ات الخاصة  مس ابهة للتطبيق ين بموجب الشروط والظروف المش
 -:بالعمليات النفطية والتي تهدف الى تأمين 

اج        احم -1 ادة إنت ة لزي ية الثروات النفطية التي تتضمن إستخدام الوسائل الالزم
الهيدروآربونات بأسلوب تقني وإقتصادي جيد مع السيطرة المتالزمة لهبوط 

 .على سطح األرض األحتياطات وتقليل النضاحات 
زز   -2 ي تع راءات الت اذ األج تعمال الطرق وإتخ تلزم إس ي تس ل الت سالمة العم

 .السالمة المهنية وتمنع الحوادث
 

أثير         -3 ل ت ي تقل راءات الت رق واألج ي الط ى تبن دعو ال ي ت ة الت ة البيئي الوقأي
 .النفطية على البيئة  العمليات

    
 :المادة الثامنة والثالثون

العقد النفطي الشروط المتبعة والتي تتعلق بالغاز الطبيعي المصاحب  تحدد في:  أوًال
والغاز الطبيعي غير المصاحب بحيث تسهل تطوير صناعة الغاز الطبيعي في 

 .األقليم
ات الفائضة    :  ثانيًا تحوي هذه الشروط على بنود لضمان المنفعة القصوى من الكمي

اً    من الغاز الطبيعي المنتج، وبنود اخرى تقلل من از الطبيعي وطبق  اشتعال الغ
 .يير الدولية المتبعة في هذه الصناعة اللمع

يحدد الوزير طريقة تقييم الغاز الطبيعي حسب العقد النفطي بتعليمات خاصة   :  ثالثًا
ذه الصناعة، وبحيث يضمن     اعلى ان تكون وفق المع يير الدولية المتبعة في ه

 .م والعراقالحد االعلى من العائدات للشعب في األقلي
 :المادة التاسعة والثالثون

ز،      ب والتجهي ول، والنص دمات وادارة الحق ود الخ رام عق وزارة إب اء  لل والبن
ي   ة ف روات النفطي رى الدارة الث ود اخ ة عق ارة وأي يمواالستش ال  األقل كل فع بش

ه             ى انجاز العمل واآمال اول عل ود تشجيعية لحث المق ى بن ود عل ذه العق وتتضمن ه
 . ة وتحقيق اهداف ذات قيمة عاليةبفترة قياسي

 



18 
 

   )يـالنظام الضريب(
 :المادة االربعون

ع           : أوًال ة دف ات النفطي ة بالعملي ه عالق اول والشخص المخول وآل من ل يتحمل المق
 -: الضرائب المفروضة من قبل حكومة األقليم بما فيها 

 .ضريبة  االراضي السطحية -1
 .ضريبة الدخل  -2
 .     ضريبة دخل الشرآات -3
 .الرسوم الكمرآية وأية ضرائب مماثلة أخرى -4
 .ضريبة أرباح مفاجئة أو ضريبة أرباح أضافية -5
 .النفطي أية ضريبة اخرى تجبى أو تدفع آرسوم بموجب العقد -6

 . يجوز إعفاء المقاول من الضرائب في العقد النفطي بقانون: ثانيًا    
دة التي تطبق     الضرائب المفروضة من قبل حكومة االقليم هي  :ثالثًا     الضرائب الوحي

     على العمليات
 .النفطية        

 
 )الشروط األخرى(

  :المادة الحادية واألربعون
 .تحتسب آمية النفط الخاصة بالريع بتطبيق النسبة المئوية المثبتة في العقد:  أوًال
دا،  :  ثانيًا ه   للوزارة بعد موافقة المجلس االقليمي إستيفاء الريع عينًا أو نق ويجب دفع

 .إما شهريًا أو فصليًا ووفق شروط العقد
نفط في          ايتم :  ثالثًا المي لل ع وفق أسعار السوق الع ة عن الري ستيفاء المبالغ المترتب

 .يداحالة عدم بيعه الى طرف ثالث مح
 

 :المادة الثانية واألربعون
وزير   على المقاول بيع وتحويل أية آميات من النفط ا ال ضرورية   الخام التى يعتبره

ذ أو    الخام بموجب ويحدد سعر بيع النفط  ،لألقليملتلبية االستهالك المحلي  د الناف العق
 .   ما يعادل سعر السوق إذا لم يتضمن العقد ذلك 

 :المادة الثالثة واألربعون
ة عن   ال يجوز ود       للوزير نياب ة في  العق داد بالحصانة الحكومي يم األعت ة    األقل النفطي

 . جراءات القانونية وتنفيذ االحكام  المقررةفيما يتعلق باال
 
 
 )المشارآة المحلية(   الفصل الحادي عشر 

 :المادة الرابعة واألربعون
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 -:المخول بأعطاء األفضلية  يلتزم الشخص  :أوًال
ي   -1 ة ف ة والمؤهل رآات المحلي يمللش راق    األقل ن الع رى م اطق األخ اقي المن وب

 -:يلي اووفق م
ي مكلف بخدمة عامة بشكل مباشر أو اية وغير مرتبطة بأن تكون شرآة حقيق -أ 

 .غير مباشر
ات    -ب  ز العملي ة  لتعزي ات الكافي ات والقابلي ديها االمكاني ي   أن تكون ل ة الت النفطي

 . المخول بتنفيذها يقوم الشخص
 .أن تحصل على موافقة الوزير بموجب التعليمات الصادرة منه  -ج 
ن   -2 ين األشخاص م يملتعي اط األقل ون  والمن ى ان يك راق عل ن الع ق األخرى م

 . هؤالء األشخاص من ذوي المؤهالت والكفاءة والخبرة الالزمة لتنفيذ العمل
ومناطق العراق األخرى   األقليم لشراء المنتجات المحلية وتوفير الخدمات من  -3

 . في حال  تنافسها مع غيرها من حيث السعر والنوعية وامكانية توفيرها
 
 . المخول الذي له شراآة مع الشرآات المحلية زير االفضلية للشخصيمنح الو  :ثانيًا

 
 :المادة الخامسة واألربعون

ة       :  أوًال ة التابع وادر المحلي دريب الك رامج واضحة لت على الشخص المخول أعداد ب
له بحيث يمكن تنفيذها في األقليم والمناطق األخرى من العراق أو في الخارج   

 .ية ودعمها ماليًابما فيها البعثات الدراس
غناء األقليم بالمعلومات بما تضمن  ام الشخص المخول بالتزاتتضمن االجازة :  ثانيًا

ات      اتوفير التسهيالت الضرورية للعمل التقني في    ا تفسير البيان ا فيه يم بم ألقل
 .المستحصلة من العمليات النفطية

 
 :المادة السادسة واألربعون

 .ألقليما يؤسس الشخص المخول مكتبًا في
 
 
 
 

  (Unitisation)التوحيد   الفصل الثاني عشر
 )األقليمتوحيد المكامن داخل (
 :المادة السابعة واالربعون

ا ضمن     :أوًال ان آلي ي إذا آ س االقليم ة المجل ن بموافق د المكم وزير توحي ولى ال يت
 .يير الدولية المتبعة في الصناعة النفطية ااألقليم بموجب المع

د وجزئيًا ضمن  العقد منطقةجزئيًا ضمن  إذا آان وحيد المكمنيتم ت  :ثانيًا  منطقة عق
  -:يليا آخر وفق م

عارًا -1 وزير اش ى يوجه ال ا ال ترآة  تحريري د مش ة توحي رام اتفاقي اولين الب المق
  .بينهم  لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة



20 
 

رة      -2 الل فت ترآة خ ة المش رام االتفاقي تم اب م ي تالم   إذا ل ن اس ة م ة معقول زمني
د    ) 1(ثانيًا / االشعار التحريري آما ورد في الفقرة  وزير توحي رر ال اعاله يق

 . المكمن
ولين عند عدم موافقتهم لقرار الوزير، اللجوء الى التحكيم بموجب البنود اللمق -3

 .ن من هذا القانونيالواردة في المادة الخمس
ًا ان جزئي : ثالث ن إذا آ د المكم تم توحي م  ي ة ل ي منطق ا ف د وجزئي ة العق ا ضمن منطق

  -:يلي اتخضع  ألي عقد نفطي اخر وفق م
د المشترآة         يوجه الوزير اشعارًا -1 ة التوحي رام اتفاقي اول الب ى المق ا ال تحريري

 . معه لضمان انتاج النفط من المكمن بصورة مثالية وفعالة
د اصدار االش      -2 ة بع ة معقول ري،  إذا لم يتم االتفاق خالل فترة زمني عار التحري

ن، وللمق   ) 1(ثانيًا / آما ورد في الفقرة  د المكم ول اأعاله، يقرر الوزير توحي
الى التحكيم أو الى األجراءات الواردة  عند عدم موافقته لقرار الوزير اللجوء

 .النفطي  في العقد
ة، آ         : رابعًا اطق التي تشملها االتفاقي نفط في المن ة ال د آمي ة التوحي ا  تحدد في أتفاقي م

 .تعين المشغل المسؤول عن انتاج النفط ضمن منطقة االتفاقية 
ة   :خامسًا رار اتفاقي د  يقرر الوزير تطوير أو إنتاج النفط من المكمن بعد أق أو  التوحي

 . الموافقة عليها
 . قبل إجراء أية تغييرات في أتفاقية التوحيد  مسبقًا الوزيرتستحصل موافقة  :سادسًا

 
  )وضمن العراقاألقليم ر حدود توحيد المكامن عب( 

  :المادة الثامنة واالربعون
وزير  : أوًال ة المجلس االقليمي    يتولى ال يم      بموافق ر حدود األقل د المكمن إذا عب توحي

ة أو مع األطراف     الى مناطق اخرى من العراق باألتفاق مع الحكومة األتحادي
ي  ا لشعب األقل ة العلي ق المنفع ى أن تحق ة األخرى عل راق م المعني خاصة والع

تثمار وفق         دمًا وتشجيع األس ر تق ادئ السوق األآث عامة ، مستخدمة تقنيات مب
   .من الدستور األتحادي 112المادة 

 
يم    :  ثانيًا ة االقل ي حكوم تحدد األتفاقية إدارة المكمن من قبل هيئة مشترآة تضم ممثل

 .والحكومة األتحادية أو األطراف المعنية األخرى
وزير مع         عن:  ثالثًا ولى ال رة أعاله يت ذآورة في الفق ة الم د عدم التوصل الى األتفاقي

ى  ة الموضوع ال ة االخرى إحال ة أو االطراف المعني ة األتحادي ل الحكوم ممث
خبراء يتم أختيارهم من قبل آافة االطراف المعنية وفي حالة عدم االتفاق على 

 .االتحاديذلك فسيتم التعامل معه حسب الدستور
 

 
 )يد المكامن عبر الحدود الدوليةتوح(

 
 :المادة التاسعة واالربعون

ام الدستور االتحادي       ة وفق أحك تتولى حكومة االقليم بالتنسيق مع الحكومة االتحادي
دول المجاورة        اطق داخل حدود احدى ال توحيد المكمن إذا عبر حدود االقليم الى من
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ى أن يضمن     ة عل ة المنصفة لكال      واالتفاق مع الدولة المجاورة المعني ة الكامل المنفع
 .الجانبين في تطوير النفط ومصادقة برلمان آوردستان عليه

 
 

 الفصل الثالث عشر 
 

 )حل النزاعات( 
 :الخمسونالمادة 
وزير  :أوًال  ين    لل أ ب ي تنش ات الت ل النزاع ى ح ل عل ي   العم املين ف خاص الع االش

 -:تلك النزاعات  مليات النفطية وإقراره سواء آانتالع
بين االشخاص انفسهم إذا آانت االتفاقيات التي ابرمت بينهم لم تنص على  -1

 .آيفية حل النزاعات
 ). األقليم حكومةماعدا ( أو فيما يتعلق باطراف اخرى غير مشارآة  -2
  :ثانيًا 
ق بتفسير أو تطبيق شروط       -1 ا يتعل ا أو  األجازة  إذا حصل نزاع فيم ين   آليهم ب

خص وزير، تح  الش ول وال ق     ول االمخ ن طري زاع ع ك الن ل ذل راف ح االط
 .وضاتاالمف

وضات ، يجوز لكال الطرفين أن يعرض     اإذا لم يحسم النزاع عن طريق المف -2
 .النزاع الى التحكيم

ين -3 يم ب وزير والشخص أي تحك رفين وبموجب   ال اق الط ول يجري باتف المخ
 -: احدى القواعد التالية

نة  -أ  نطن لس ة واش د 1965اتفاقي ات أو قواع ل   أو تعليم دولي لح ز ال المرآ
تثمار       International Centre for the Settlements of]نزاعات االس

Investment] Disputes - [(ICSID)     دول واطني ال دول وم ين ال ب
 .  االخرى

والتي تبنت في    ) ICSID(ـ القواعد الواردة بشان التسهيالت االضافية ل   -ب 
ي    27/9/1978 س االداري ف ل المجل ن قب دول  ) ICSID (م ين ال ب

ات     ة بالمتطلب ة االجنبي ي الجه دما ال تف رى، عن دول االخ واطني ال وم
 . من اتفاقية واشنطن) 25(المذآورة في المادة 

ة        إ-ج  ارة العالمي انون التج ة بق دة الخاص م المتح يم االم د تحك اع قواع تب
)UNCITRAL.  ( 

 ).LCIA(قواعد التحكيم المتبعة من قبل محاآم لندن للتحكيم الدولي   -د 
ا-ه  رف به د االخرى والمعت اع القواع ة (اتب اق االطراف المتنازع حسب اتف

ة التي        رة الزمني ين والفت ين المحكم على اجراءاتها، من ضمنها طريقة تعي
 ).يتوجب اتخاذ القرار من خاللها

الة    األجازةالمخول حسب  تستمر التزامات الوزير والشخصـ 4 ة مس لحين حل أي
 .معلقة ومحالة للتحكيم 
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 الفصل الرابع عشر
 )االعالنات و المنشورات(

 :والخمسون الحاديةالمادة 
  -:عالن عن يتولى الوزير اال  :أوًال
 . األجازات دعوات طلب -1
   .اشعار منح األجازات و إنهائها -2
ه     : ثانيًا على الوزير نشر دعوات عبر وسائل االعالم حسب التعليمات الصادرة من

 .االلكترونية التابعة للوزارة وعبر االنترنت من الصفحة
 :والخمسون الثانيةالمادة 

 -: أوًال 
 :يتولى الوزير نشر  -1

 .          أية تعديالتوتفاصيل األجازات الحالية أو الملغية  -أ 
 .المعلومات المتعلقة باتفاقيات التوحيد  -ب 
فرد وضمن فترة زمنية معقولة من تأريخ تقديم الطلب   أيتزويد  يتولى الوزير -2

 :ز عنموجب
 .واتفاقيات التوحيد) التعديالت الحالية أو الملغية (األجازات  -أ 

 .خطة التطوير المصدقة -ب 
ا ووفق الشروط         -ج  ة  عليه امالت االخرى التي تمت الموافق وآيالت و المع الت

  .التجارية المسموحة بها
 .                                           النفطية العمليات -د 
ديم    يتولى الوز :ثانيًا أريخ تق ير بيان أسباب االجراءات التالية خالل عشرة أيام من ت

   -:الطلبات
   

 .منح األجازة بعد الدعوة -1
 .تصديق خطة التطوير بموجب عقد النفط -2
 . اتخاذ أي  قرار أو منح أية موافقة يستوجب بيانها بموجب األجازة  -3
ذا ا   : ثالثًا ا وفق ه انون وشروط األجازة    على الشرآات تقديم تقارير عن التزاماته لق

وزير    ولى ال ات ويت ازة وحسب التعليم ي األج ة ف بالصيغ والتفاصيل المطلوب
  .نشرها

ًا اتهم    : رابع ن دفوع ولين ع ارير الخاصة باالشخاص المخ ر التق وزير نش ولى ال يت
 .الخاصة بالعمليات النفطية لحكومة األقليم وفق القانون

ع       تكون المعلومات المستحصلة وفق   : خامسًا د دف ادة متاحة ألي شخص بع ذه الم ه
 .الرسوم التي تستوفى حسب التعليمات 

 
 
 
 

 الفصل الخامس عشر
 )مور التنظيميةاأل(

 :والخمسون الثالثةالمادة 
 -: يتولى الوزير اصدار التعليمات بموجب هذا القانون فيما يتعلق باالمور التالية



23 
 

 .تقسيم المناطق في األقليم :أوًال
 .اف وانتاج النفطاستكش :ثانيًا
 .إستخدام وآشف البيانات، المعلومات، السجالت والتقارير :ثالثًا
 .قياس وبيع أو تصريف النفط :رابعًا
 . المهنية الصحة والسالمة :خامسًا
 .ية البيئةاية وحماالوق :سادسًا
 .ادارة الثروات :سابعًا
 .االبنية والمنشآت والمعدات   :ثامنًا
عًا ات التط  :تاس أثيرات     عملي ة الت بة الزال رى المناس ة االخ ائل المعالج ر ووس هي

 .الناجمة عن تسرب النفط
 .التخلي وانهاء العمليات   :عاشرًا
 .برامج العمل والميزانية: عشر حادي
 .المخول  تدقيق الحسابات وسجالت الشخص: عشر ثاني

ر ث عش ارير: ثال داد تق اعهم     إع دى إتب ول م ولين ح خاص المخ ل االش ن قب م
 -:لتزامات الواردة في القوانين واالجازات و تتضمن لأل

 .تدريب و توظيف مواطني األقليم ومواطنين آخرين من العراق -1
 .اقتناء السلع وتوفير الخدمات في األقليم ومناطق أخرى من العراق -2
 .الصحة والسالمة المهنية -3
 .ية البيئةاحمالوقاية و -4
 

 :والخمسون الرابعةالمادة 
ود الخاصة بمشارآة االنتاج التي ابرمتها حكومة االقليم قبل نفاذ هذا جميع العق: أوًال

انون مع           ذا الق ام ه ة المجلس االقليمي لتنسجم مع احك القانون تخضع لمراجع
ه   ون قرارات ود وتك ك العق ا تل ي ابرمت فيه اة الظروف الموضوعية الت مراع

    .قطعية وقابلة للنشر
ا من       جميع االجازات ومذآرات التف: ثانيًا م توقيعه از التي ت النفط والغ اهم المتعلقة ب

ا المجلس    قبل حكومة االقليم قبل نفاذ هذا القانون تعتبر باطلة ما لم يوافق عليه
 .االقليمي

 
 

 الفصل السادس عشر
 

 )أحكام مخالفة االلتزامات(
 :والخمسون الخامسةالمادة 
ة      :أوًال ة عام ف بخدم ع المكل ن   وأوالدهيمن ل م ه وآ ن    وأزواج الحه م ل لص يعم

 -:الحصول على 
 . االجازةأية فائدة أو مزية، سواء آانت مباشرة أو غير مباشرة من  -1
سواء بشكل مباشر أو    األجازة تمتلكالتي ) أو فروعها(أية حصة في الشرآة  -2

 .غير مباشر اال إذا آانت الشرآة قد تمت خصخصتها بشفافية
ام    يتولى الوزير إصدار تعليمات خاصة ب  : ثانيًا ى آل موظف ع وزارة   أن عل  في ال

درجات       قديم بيانات يكشف فيها ممتلكاته ت ذوي ال ات بالنسبة ل ك البيان ن تل وتعل
 .الوظيفية الخاصة

  :خمسونالسادسةوالالمادة 
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ذ بحق :أوًال ول الشخص تتخ ي المخ ذآورة ف راءات الم رة  االج ذه   /الفق ن ه ًا م ثاني
 -:المادة إذا

 .لمتعلقة بمكافحة الفسادا األقليمقام بخرق قوانين  -1
تش  -2 ال المف يلة آانت أعم أي وس رة وب ر مباش رة أو غي اق بصورة مباش  أع

 . العام
د خطي وبموجب      -3 قام أو ساهم  بتقديم طلب أو قدم أي تقرير رسمي أو تعه

ة أو   بصورة أحكام هذا القانون يحتوي على معلومات آاذبة أو وهمية  عمدي
 .غير عمدية

را   -4 ع او ش ام ببي از او ق ات   ح ع المعلوم ل م تالم او تعام ل او اس ء او نق
ون من    والبيانات المملوآة لالقليم وحسب ما وردت في المادة الثانية والثالث

 .هذا القانون مالم يكن ذلك ضمن إالجازة او باذن من الوزير
 

واردة  إذا ثبت للوزير بأن الشخص المخول قد قام بأي من األعمال  :ثانيًا   رة   في ال  /الفق
 -: تتخذ بحقه االجراءات التالية اضافة الى االجراءات الجزائية هذه المادة    من أوًال

 .تلغى إجازته جزئيا أو آليا -1
 النفطية بالعمليات يدات المتعلقةايحرم من المشارآة في المناقصات والمز -2

 .وتجهيز السلع وتوفير الخدمات باالجازاتما يتعلق  وخصوصًا
ال الب   -3 ام بأعم ن القي رم م ؤدي   يح ي ت االت الت ي الح اء ف ى ن رار  ال االض

 .بالمصلحة العامة
ة    -4 ات يحرم من ممارسة النشاطات المتعلق ة  بالعملي دة ال   النفطي ل عن  لم  تق

 .سنتين
 . نشر التفاصيل المتعلقة بهذه االعمال -5

 
 الفصل السابع عشر

 )األحكام االنتقالية والختامية(
 :السابعة والخمسونالمادة 

ل المشاريع         استخدام نسبة       ة وتموي ال القادم وق االجي ة لحفظ حق من العائدات النفطي
يم و ي االقل تراتيجية ف ماالس م الحاجات الضرورية   دع هداء ودع ل الش ة وعوائ البيئ

ك        نظم ذل ة وي ة والديني ه القومي ين مكونات ة ب ق العدال ا يحق تان بم واطني آوردس لم
 .بقانون
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 :الثامنة والخمسونالمادة 

ة     تأخذ حكومة ا ات النفطي ا العملي القليم بنظر االعتبار تنمية المناطق التي تجري فيه
ا يحقق     ودعم مجالسها المحلية والبلدية ويعوض اصحاب االراضي وانين بم وفق الق

 .العدالة
 :المادة التاسعة والخمسون

 .القانونيتعارض وأحكام هذا قانوني أو قرار  نصيعمل بأي  ال  : أوًال
 2006لسنة  )  4(أحكام قانون االستثمار ألقليم آوردستان رقم  سريتال  : ثانيًا 

 .النفطية على العمليات
 :الستون المادة

 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون
 :المادة الحادية والستون

وقائع (الرسمية جريدة النشر في وي اصداره أعتبارًا من تاريخ القانونينفذ هذا  
 .)ستانآورد

 
 
 
 
 
                                                                                  مسعود بارزاني        

-رئيس إقليم آوردستان                                                  
 العراق 

   
 

 هةولَير
آوردية 2707/خةرمانان/ 18  

ةـــالديــمي  2007/اب  /9  
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ةـجريــه1428/بـــرج/26  

                                                       

 االسباب الموجبة
ة  ى منفع تان بحيث تحقق أعل يم آوردس ة في أقل روة النفطي ة تطوير الث لشعب  بغي

د    آوردستان و ر تق ادىء السوق االآث ما، لشعب العراقي عموما،بأستخدام تقنيات مب
ام  ع أحك تثمار  منسجما م وادوتشجيع االس من الدستور  )115،  112، 111( الم

ؤولية و   فافية والمس تويات الش ى مس زز أعل ي تضمن وتع ادي لك ة االتح ي العدال ف
ة   ة  القطاع النفطي ،ولضمان حصص مالي تقبل   و آوردستان  لشعب  عادل ا لمس دعم

ي ظل السياس انوا ف ذين ع ة، وأولئك ال ال القادم ي االجي د ف ة للنظام البائ ات القمعي
يم آوردستان ، وترسيخ التع       ة في أقل ون مع  االعراق، والمحافظة على طبيعة البيئ

دات   ادل للعائ ع الع ا يضمن التوزي از بم نفط والغ ة حول إدارة ال ة االتحادي الحكوم
     .النفطية حسبما ورد في الدستور االتحادي ولكل ما تقدم شرع هذا القانون

 
 

 


