
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                                محتويات
  العدد                                   

                               ٤٤٨٦    
  د
 

  ٢٠١٦لسنة )   ٣١( رقم اإلرهاب التعديل األول لقانون جهاز مكافحة قانون(( ٢٠١٨لسنة ) ٣(رقم القانون((  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ٤(شرآة النفط الوطنية العراقية رقم قانون .  

  ٢٠١٨لسنة ) ٥(سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية رقم قانون .  

  ٢٠١٨لسنة ) ٦(بابل عاصمة العراق الحضارية رقم قانون .  

  ي لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزًء من اجسادهم التعديل الثانقانون (( ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم القانون

  . )) المعدل٢٠٠٩لسنة ) ٥(جراء ممارسات النظام البائد رقم 

  ٢٠١٨لسنة ) ٨(حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم قانون .  

  ٢٠١٢لسنة ) ٦٣(قية الحكومية رقم تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراتعليمات  . 

  ٢٠١٨لسنة ) ١(قرار صادر عن وزارة المالية رقم .   
  
  

  
  
  

 

 

   والخمســـــونةـالتاسعة السنــــ     م ٢٠١٨  نيسان ٩ / هـ١٤٣٩ رجب ٢٢    ٤٤٨٦ العدد                        
٤٤٨٦٢٢١٤٣٩/٩٢٠١٨  

 



              الفهرس                                  
  

  

الصفحة الموضوع الرقم

  قوانين  

  ) ٣١(التعديل األول لقانون جهاز مكافحة االرهاب رقم  ٣

  ٢٠١٦لسنة 

١ 

 ٣ شرآة النفط الوطنية العراقية  ٤

 ١٧ مية سامراء عاصمة العراق للحضارة االسال ٥

 ٢٠ بابل عاصمة العراق الحضارية  ٦

التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزًء  ٧

      ) ٥(من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 

  المعدل ٢٠٠٩لسنة 

٢٢ 

            حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين  ٨

 والمرشدين التربويين 

٢٤ 

   تعليمات 

تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية  ٧٠

  ٢٠١٢لسنة ) ٦٣(الحكومية رقم 

٢٨ 

  قرارات  

 ٣٠ صادر عن وزارة المالية  ١

 



  
  

  
   قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٣(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(ادة من الم) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢٠/٣/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٣(رقم 

  قانون

  ٢٠١٦لسنة ) ٣١( رقم اإلرهاب لقانون جهاز مكافحة األولالتعديل 
  

ويعاد ترتيب بنود ) أوًال(تسلسل من القانون ويكون ال) ٦( يضاف بند إلى المادة -١-المادة 

  : ويكون آاآلتي ) ٦(المادة 
  

قيادة قوات مكافحة االرهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة األولى : أوًال

  . والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراآز االستخبارية في المحافظات 
  

  . انون من الق) ٦(من المادة ) خامسًا( يحذف البند -٢- المادة 
  

من القانون ويحل محلهما        ) ٨(من المادة ) أوًال وثانيًا( يلغى نص البندين -٣- المادة 

  : ما يأتي 
  

) ٦(من المادة ) أوًال(يدير قيادة قوات مكافحة االرهاب الواردة في البند : أوًال

ضابط ال تقل رتبته عن لواء رآن ومن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال 

تعيينه وفق القانون ويدير آل قيادة من قيادات الرهاب يتم مكافحة ا

العمليات الخاصة االولى والثانية والثالثة ضابط ال تقل رتبته عن عميد رآن 

ومن ذوي الخبرة واالختصاص في مجال مكافحة االرهاب يتم تعيينه وفقًا 

  . للقانون 



  
  

  
   قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

) ثانيًا(من البند ) ج،د،هـأ،ب،(يدير آل من المديريات الواردة في الفقرات : ثانيًا

من المادة ) خامسًا وسابعًا(والبنود ) ثالثًا(من البند ) أ،ب،ج،د،هـ(والفقرات 

من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ) ٦(

أولية على األقل في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله ال تقل 

  . برتبة لواء اثني عشر عامًا أو ضابط ) ١٢(عن 
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٤- المادة 

  
  

  فؤاد معصوم                                                        

  رئيس الجمهورية                                                         

  

  

  االسباب الموجبة

ر قيادة قوات مكافحة االرهاب في قيادة وادارة القيادات االدنى المرتبطة نظرًا ألهمية مق   

وآون مقر القيادة ) العمليات الخاصة االولى والثانية والثالثة(به من آافة النواحي وهي 

موجود حاليًا في ارض الميدان وهو الذي مارس هذا الدور في العمليات التي دارت ضد 

دارته بصفته المقر االعلى المسيطر في آافة العمليات مما تنظيم داعش االرهابي واثبت ج

يتطلب اعادتها إلى هيكلية جهاز مكافحة االرهاب وممارسة صالحياتها حسب القانون ، 

  .شرع هذا القانون 



  
  

  
   قوانين 
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)٣( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  الشعـب ـمبإس 
   رئاسـة الجمهوريـة 

  

  )٤(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(حكام البنـد أل طبقًابناًء على ما أقره مجلس النواب    
   .من الدستور) ٧٣(من المادة 

  

   ٢٥/٣/٢٠١٨بتاريخ قرر رئيس الجمهورية 
  

  إصـدار القانـون اآلتـي

  ٢٠١٨لسنـة ) ٤(رقـم 
  قانـون

  آة النفط الوطنية العراقيةشر
  

  التعاريف
  

القانون المعاني المبينة هذا  الغراض  يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية-١-المادة 
  :إزاؤها

  

 شرآة النفط الوطنية العراقية: الشرآة: أوًال
                               Iraq National Oil Company )INOC(   

  
  

  . إدارة الشرآة مجلس: المجلس: ثانيًا
  

   .رئيس الشرآة ورئيس مجلس ادارتها: الرئيس: ثالثًا
  

   .آل شرآة تملكها الشرآة بالكامل: الشرآة المملوآة: رابعا
  

ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية : اهل الخبرة واالختصاص: خامسا
تهم او االقتصادية او القانونية او اإلدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفي

   .العلمية وخبرتهم للعمل في الشرآة او الشرآات المملوآة
  



  
  

  
   قوانين 
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)٤( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شرآة : النظام الداخلي: سادسا
     شرآة مملوآة بما آة او أيالنفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشر

   . القانونأحكامال يتعارض مع 
  

  

  التأسيس
  

شرآة النفط الوطنية ( س بموجب هذا القانون شرآة عامة تسمى  تؤس: أوًال-٢-المادة 
، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري، ويمثلها )العراقية

رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مرآز الشرآة في 
بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب 

ن رئيسها وموافقة مجلس اإلدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس م
   .الوزراء

  

تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه اإلقليمية : ثانيًا
   .وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية

  

  األهداف
  

فطية والغازية في مجال تهدف الشرآة الى االستغالل األفضل للثروة الن -٣-  المادة
استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول واإلنتاج والتسويق وآافة 
النشاطات المرتبطة بها إضافة الى االستثمار في الصناعة التحويلية النفطية 
والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما 

   .اقييحقق اعلى منفعة للشعب العر
  

   : تعتمد الشرآة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها-٤-  المادة
  

   . إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة:أوًال
  

        ابرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما :ثانيًا
   .ال يتعارض مع احكام الدستور

  

ير عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات  تطو:ثالثًا
   .البترولية ذات العالقة



  
  

  
   قوانين 
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)٥( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جوالت التراخيص في :رابعًا
زم الشرآة بمراجعة العقود وتعديلها  ، وتلاالستكشاف والتطوير واإلنتاج

   .بما يحفظ مصلحة الشعب العراقي
  

 تطوير الجهد الوطني في عمليات االستخراج والتسويق والصناعة :خامسًا
   .النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشترآة مع دول الجوار

  

   .التصدير ئومراف  إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية:سادسًا
  

تأسيس شرآات مملوآة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس : سابعًا
   .القتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراءالجدوى ا

  

  رأس مال الشرآة
  

   : يتكون رأس مال الشرآة من:أوًال -٥-  المادة
  

قيمة الموجودات الثابتة للشرآات المملوآة، والذي يقوم بتحديد قيمتها  .١
  .مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء

  .عراقي آرأسمال تشغيلي تسدده وزارة الماليةمليار دينار  )٤٠٠( .٢
  

 للشرآة زيادة رأس مالها في البند أوال حسب الحاجة على ان تتم الزيادة :ثانيًا
باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة 

   .بذلك االقصادية الجدوى
  

لبنك المرآزي العراقي  للشرآة ان تفتح لها حساب مستقل او اآثر لدى ا:ثالثًا
بالعملة المحلية والعمالت األجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك 
آافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك األجنبية خارج العراق 

   .من خالل البنك المرآزي العراقي
  

 راتهاإستثما من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل اإلقتراض للشرآة: رابعًا
   .بموافقة مجلس الوزراء

  

  الهيكل التنظيمي للشرآة
  

   :يشكل المجلس مما يلي: مجلس االدارة -٦- المادة 
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)٦( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

   رئيسًا                                         رئيس الشرآة : أوًال 
  

  المدير التنفيذي للشرآة ونائبا للرئيس                  نائب الرئيس األول : ثانيًا 
  

  نائبا للرئيس                                   نائب الرئيس الثاني : الثاث
  

  عضوا                  وآيل وزارة النفط لشؤون االستخراج : رابعا
  

  عضوا                 بأالقليم وآيل وزارة الثروات الطبيعية: خامسا
  

  اعضاء  ٣       مجالس إدارات الشرآات المملوآة  ساءرؤ :سادسا
  

  اعضاء                                ثالثة خبراء متخصصون : سابعا
  

  : أوًال -٧- ادة الم
 حاصل على شهادة جامعية أولية وزيريرأس الشرآة موظف بدرجة  .١

الطاقة وله خدمة ال من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال وفي األقل 
رآة ، ويقوم بإدارة  عاما في اختصاصات تؤهله الدارة الش٢٥تقل عن 

الشرآة وتمثيلها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس واالشراف على 
رسم وتنفيذ سياسة الشرآة وعملياتها وتناط به مباشرة مسؤولية 
االشراف على شرآة تسويق النفط الوطنية ، ويعين وفقا للدستور لمدة 

 . سنوات ) ٥(

للشرآة ويكون بدرجة وآيل النائب األول للرئيس هو المدير التنفيذي  .٢
وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل وله خبرة في مجال 

 عاما ويشرف على ٢٠الصناعة االستخراجية مع خبرة ال تقل عن 
والنائب الثاني للرئيس . الشؤون الفنية والتعاقدية واالقتصادية للشرآة

قل وله موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في األ
، ويشرف على   عاما٢٠خبرة في مجال االختصاص ما ال تقل عن 
  .الشؤون اإلدارية والمالية والقانونية للشرآة

يتم ترشيح النائب األول والثاني باقتراح من رئيس الشرآة ومصادقة   .٣
  .مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية

آات المملوآة المذآورة يتم اختيار ثالثة من رؤساء مجالس إدارة الشر .٤
 في مجلس اإلدارة على ان يكون رئيس مجلس ٢/ ثانيًا-٧-في المادة 
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)٧( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

إدارة شرآة نفط البصرة وشرآة تسويق النفط الوطنية من بينهم ، 
ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشرآات االستخراجية المملوآة 
وحسب حجم اإلنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من 
الرئيس ، ولرئيس الشرآة وبموافقة مجلس اإلدارة زيادة تمثيل 

  . الشرآات المملوآة في مجلس اإلدارة إلى خمسة أعضاء آحد أعلى 
ثالثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية  .٥

والتخصصات ذات العالقة لعضوية مجلس اإلدارة يرشحهم الرئيس 
  .فق السياقات القانونيةويصادق عليهم مجلس الوزراء و

 :ثانيًا
تتكون الشرآة من التشكيالت المرتبطة بمرآز الشرآة ويحددها النظام  .١

  . الداخلي
  :ترتبط بالشرآة الشرآات المملوآة التالية .٢

   
  شرآة االستكشافات النفطية .  أ
  شرآة الحفر العراقية   .ب
  شرآة نفط البصرة  .جـ
  شرآة نفط الشمال  .د
  آة نفط ميسان شر .هـ
  شرآة نفط الوسط  .و
  شرآة نفط ذي قار  .ز
  )سومو(شرآة تسويق النفط  .ح
  شرآة الناقالت العراقية  .ط

  

من هذه المادة مدير عام ) ٢/ثانيا( ُيدير الشرآات المنصوص عليها في البند :ثالثًا
حاصل على شهادة جامعية أولية في األقل وله خبرة في مجال االختصاص 

   .عامخمس عشرة ) ١٥(تقل عن مدة ال 
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)٨( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

حداث أي تشكيل آخر  لمجلس إدارة الشرآة بموافقة مجلس الوزراء است:رابعًا
، وله إلحاق أي تشكيل بالشرآة بناء على اقتراح المجلس وفقًا للقانون 

   .وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء
  

  :خامسًا
 من هذه ٢/نيايفك ارتباط الشرآات المنصوص عليها في الفقرة ثا .١

المادة وتملك الى الشرآة بدون بدل وتنتقل الى الشرآة آافة حقوق 
  .والتزامات الوزارة المتعلقة بالشرآات

تنتقل الى الشرآة جميع الحقوق وااللتزامات المتعلقة بجوالت   .٢
  .التراخيص في االستكشاف والتطوير واإلنتاج

  

  مهام مجلس إدارة الشرآة
  

   :يتولى المجلس المهام التالية: أوًال -٨-  المادة
  

المصادقة على الحسابات الختامية للشرآة ورفعها الى ديوان الرقابة  .١
  .االتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة

المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء  .٢ 
   .للمصادقة عليها

ج والتطوير السنوية والمستقبلية، المصادقة على خطط االستخرا .٣
  .ومتابعة خطط تنفيذها

رسم ووضع الخطط اإلدارية والمالية والتنظيمية والفنية الالزمة لتسيير  .٤
االجتماعية والصحية والبيئية  بابعادها نشاط الشرآة مع االهتمام

  .والبحوث وشؤون االفراد وبما يحقق أهداف الشرآة
اسات االستكشاف والتطوير واإلنتاج اقتراح استراتيجيات وسي .٥ 

والتصدير والتصنيع وبرامج االستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية 
  .وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء

اإلنتاج،  الدامة وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية الالزمة .٦
مل الحديثة، واعتماد األساليب التي واستخدام التكنولوجيا وانظمة الع

  .تضمن تحسين وتطوير اإلدارة بصفة مستمرة
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)٩( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

   .وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العراقية .٧
اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد واإلدارة الرشيدة في الصناعة . ٨

   .النفطية والغازية
 التلوث من خالل تطوير وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف . ٩

   .قطاع مصادر الطاقة البديلة
وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره  .١٠

 وتطوير قطاعات الطاقة يةلغرض المشارآة في بناء الصناعة النفط
  .المختلفة

وضع ضوابط االستفادة من امكانيات وخبرات شرآات الطاقة غير  .١١
ألسس التنافسية والجدوى االقتصادية بما يحقق اقصى العراقية وفق ا

  .منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور
وضع ضوابط االستعانة باالستشاريين والخبراء وشرآات استشارية  .١٢

نظمة التقنية والفنية األمتخصصة في داخل العراق وخارجه لتطوير 
المستقبلية الجارية و باعمالها والمحاسبية واإلدارية وآل ما يتصل

  .وتحديد مكافاتهم
ممارسة جميع الصالحيات والحقوق المخولة للشرآة بموجب  .١٣

  .التشريعات وبما يتفق مع السياسة النفطية للدولة
من ) أوال(للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند  .١٤

   .هذه المادة الى الرئيس
  :ثانيًا

    آل شهر بدعوة من رئيسهيجتمع المجلس مرة واحدة في األقل .١
يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على   .٢

  .طلب مسبب يقدم من ثالثة من أعضائه
ويحل . يكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس  .٣

  .نائب الرئيس االول محل الرئيس عند غيابه والثاني عند غيابهما
جلس قراراته المتعلقة بالسياسات والتعاقدات واالستثمار يتخذ الم .٤

  .المجلس العضاء باألغلبية المطلقة
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)١٠( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

لرئيس الشرآة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابية وأعضاء   .٥
 برلمان اإلقليم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس  فيلجنة الطاقة

في  عضاءآأ المحافظات المنتجة، والمنتسبين العاملين المنتخبين
مجالس إدارة الشرآات المملوآة، ودعوة الخبراء لتقديم االستشارات 

في آل ) ٧(لحضور اجتماعات المجلس على ان ال يتجاوز عددهم 
  .اجتماع

  

  مهام رئيس الشرآة
  

  :يتولى الرئيس المهام التالية -٩- المادة 
  

شهر من اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثالثة ا .١
   .ابتداء السنة المالية المعينة

صرف النفقات وتشغيل حسابات الشرآة ضمن الحدود التي يقررها   .٢
  .المجلس

  .االشراف والرقابة على موظفي الشرآة وسير أعمالهم وانضباطهم  .٣
عن ) شهرية وفصلية وسنوية (تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية  .٤

لشرآات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على سير العمل في الشرآة وا
 .المواقع االلكترونية للشرآة والشرآات المرتبطة

دراسة قرارات مجالس إدارة الشرآات المملوآة وما يعرضه المدراء   .٥
     المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض 

 .ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات
اعداد الميزانية العمومية وحسابات األرباح والخسائر والتقرير السنوي   .٦

  .عن نتائج اعمالها خالل السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس
ممارسة الصالحيات األخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق   .٧

  .أغراض الشرآة وتسيير اعمالها
حاسبا على قرارات الشرآة بما يضمن اإلدارة االلتزام بالشفافية ويكون م  .٨

  .الرشيدة
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)١١( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

اعداد خطط االستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على   .٩
  .المجلس للمصادقة عليها

  

  حقوق والتزامات الشرآة
  

  .تلتزم الشرآة بالسياسة النفطية للدولة :  أوًال-١٠- المادة 
  

إالدارة، فان من  وجود حيد في قرار مجلس في حالة قناعة وزير النفط ب:ثانيًا
تغييرات معينة على  الجراء حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء

   .القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس اإلدارة
  

      تستقطع الشرآة مبلغا يغطي جميع الكلف االستثمارية والتشغيلية : أوًال- ١١-المادة 
لكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن آل برميل وال يقل عن معدل ا

من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم 
تحديد ذلك باالتفاق بين الشرآة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، 
ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته آل ثالث سنوات، 

المالية لدى البنك المرآزي عن ويستقطع مباشرة من حساب وزارة 
   .عوائد النفط والغاز

  

يتم تسوية الحسابات بين الشرآة ووزارة المالية بعد نهاية السنة : ثانيا
المالية للشرآة وبعد اآتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان 

   .الرقابة المالية عليها
  

 من اإليرادات المتـأتية من بيع النفط  تتكون اإليرادات المالية للشرآة:أوًال -١٢-المادة 
الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل 

   .عليها الشرآة
 منها النفقات آما  تتكون أرباح الشرآة من اإليرادات االجمالية مطروحًا:ثانيًا

   .-١١-المادة وردت في 
  

  :توزع أرباح الشرآة على الوجه التالي: ثالثًا
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)١٢( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

تسعون بالمائة من % ٩٠تؤول نسبة ال تتجاوز : خزينة الدولة  .١
ارباح الشرآة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة 

   .االتحادية
) ١(توزع باقي أرباح الشرآة بعد استقطاع النسبة المخصصة في  .٢

    :من هذا البند على الشكل التالي
  

أس مال الشرآة، ولمجلس اإلدارة نسبة من األرباح الحتياطي ر .أ
تحديد اليات ومجاالت التصرف باالحتياطي لتحقيق مصالح واهداف 

   .الشرآة
حيث توزع على اسهم ) صندوق المواطن(نسبة من األرباح لـ .ب  

متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب 
 توريث األسهم االولوية لشرائح المجتمع، وال يجوز بيع وشراء او

    .وتسقط عند الوفاة
 ن في األقاليم والمحافظات غير المنتظمةاسهم العراقيين المقيمي .ـج

التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشرآة  بأقليم
    .تحرم من األرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين

بهدف االستثمار لصالح ، و)صندوق األجيال(ـنسبة من األرباح ل .د
    .االجيال

نسبة من االرباح تخصص لصندوق االعمار بهدف تنفيذ مشاريع  .ـه
    .استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشرآة

من هذه المادة ) اثالث(لتعليمات لما ورد في الفقرة يصدر المجلس ا .و
   .بموجب النظام الداخلي

  

من حساب الشرآة في ) ثالثا(قطاع للمستحقين بموجب الفقرة يتم االست: رابعًا
البنك المرآزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس 
في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة 

   .المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية االتحادي
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)١٣( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

   عامة وختاميةأحكام
  

 تسري على العاملين في الشرآة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة : أوًال- ٣١-  المـادة
وقانون انضباط موظفي ) المعدل (٢٠٠٨لسنة ) ٢٢(والقطاع العام رقم 

وقانون التقاعد ) المعدل (١٩٩١لسنة ) ١٤( رقم  العامالدولة والقطاع
  . ٢٠١٤لسنة ) ٩(الموحد رقم 

   
ن في الشرآة من احكام قانون رواتب موظفي استثناء حوافز العاملي: انيًاث

 ويحدد ذلك بنظام يصدره ٢٠٠٨ لسنة ٢٢الدولة والقطاع العام رقم 
   .مجلس الوزراء

  

يجوز استخدام الخبراء العراقيين واألجانب بعقود خاصة تبرمها الشرآة : ثالثًا
   .مباشرة

ية وذلك تعتبر الخدمة في الشرآة والشرآات المملوآة خدمة تقاعد: رابعًا
   .اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون

  

 من )٧( من المادة ٢/  تعمل الشرآات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا: أوًال- ٤١-  المادة
وبما ال يتعارض مع أحكام هذا  الداخلية أنظمتهاهذا القانون وفق 

   .القانون
  

  :ثانيًا
  

لثاني وتنتهي في  تبدأ السنة المالية للشرآة في األول من شهر آانون ا.١
   .الحادي والثالثين من آانون األول من السنة ذاتها

تبدأ السنة المالية األولى للشرآة من تأريخ نفاذ القانون وحتى  .٢
   .الحادي والثالثين من آانون األول من السنة التالية

تتولى الشرآة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شرآاتها . ٣
   .نوي موحدبحساب ختامي س

تخضع حسابات الشرآة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين  .٤
قانونيين من ذوي الكفاءة واالختصاص واعتماد افضل معايير 

   .النظيرة لالنشطة المحاسبة المتعارف عليها في العالم
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)١٤( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

تخضع حسابات الشرآة الى رقابة ديوان الرقابة المالية االتحادي  .٥
   .وتدقيقه

   . نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقةتعرض .٦
 ١٩٦٧ لسنة ١٢٣يلغى قانون تأسيس شرآة النفط الوطنية رقم :  أوًال-٥١- المـادة 

   .وتعديالته
) ٢٦٧(المرقمان بالعددين ) المنحل(ُيلغى قرارا مجلس قيادة الثورة : ثانيًا

  .١٩٩٥لسنة ) ٧٩(و١٩٨٧لسنة 
  

  :اآلتيةرآة والشرآات المملوآة لها من القوانين الش تستثنى :أوًال -١٦- المادة 
  

  .قانون اإلدارة المالية .١
   . قانون الشرآات العامة .٢
  . ماركالج قانون. ٣
   .قانون إقامة األجانب .٤
   .قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها .٥
  .قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها  .٦

  

يصدر مجلس الوزراء وباقتراح من الشرآة نظامًا يحل محل القوانين  :يًاثان
من هذه المادة آل على ) أوًال(المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة 

  .حده بما يضمن حقوق الخزينة العامة 
  

المملوآة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة  للشرآة والشرآات -١٧-المادة 
  . بدل للقيام بأغراضهاللدولة بدون

  

 للشرآة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها االجتماعية لسكنى :أوًال -١٨-المادة 
   .الموظفين على مالآها حسب مقتضيات العمل

  

الخاصة وتوزيعها على  الغراضها  للشرآة تملك األراضي او العقارات:ثانيًا
   .املين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلسالع

  

 للشرآة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية :الثًاث
واالقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ 
   .ذلك بنظر االعتبار عند اعداد برامج اعمال الشرآة وموازناتها السنوية
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)١٥( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

في والعرقي والقومي يز الجنسي والطائي تلتزم الشرآة بسياسة عدم التم:رابعًا
   .في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة

  

تلتزم الشرآة ان تكون جميع المحرمات من األراضي الواقعة تحت : خامسًا
المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع  الغراضها تصرفها منتجة اما

      ةزراعية او صناعة تحويلية بسيطة ال تعيق عمل القطاع، او خدمي
   .او ترفيهية سياحية او

  

 للشرآة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على :سادسًا
   .ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين آافة

  

تتولى الوزارة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة خالل ستة اشهر من نشر القانون  -١٩- المادة 
بتنظيم مرآزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت لتمكين الشرآة من الشروع 

موجودات الشرآات المملوآة لها ونقل األصول المالية وتوفير المالآات واالبنية 
والبيانات والدعم الفني واإلداري وتحديد االستثناءات من بعض القوانين النافذة 

   .وغير ذلك
  

  . بقانون إالال تحل وال تصفى الشرآة  -٢٠-المادة  
  

   . ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية- ١٢-المـادة 
  

  

  

  فؤاد معصوم                                                                      
  رئيس الجمهورية                                                                    

  
  
  
  
  



  
  

  
   قوانين 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٦( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  
  األسباب الموجبة

لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول واألراضي    
المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة اإلنتاج وتطوير الصناعة 

ت ذات العالقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة نفطية والغازية والمرافق والمنشآال
لتعظيم اإليرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية والمرونة والتنافسية 

المعترف بها مما يتطلب تشكيل شرآة النفط الوطنية العراقية آشرآة عامة مملوآة بالكامل 
للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيالت متخصصة ضمن 

ارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إد
 .والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة األخرى في العراق

  . شـرع هـذا القانـون                                         
  



  
  

  
   قوانين 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٧( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

   الشعب باسم
  رئاسة الجمهورية 

  

  )٥(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    
  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 

  

   ٢٥/٣/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٥(رقم 
  قانون

   اإلسالمية ةصمة العراق للحضارسامراء عا
  

  :  يهدف القانون إلى تحقيق األهداف التالية -١- المادة 
  

وثقافية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي إحداث تنمية اقتصادية : أوًال
  . والحضاري واالعالمي واالقتصادي لمدينة سامراء وضواحيها 

  

ينية في مدينة سامراء بما يضمن االستثمار االمثل لالماآن التاريخية والد: ثانيًا
  . الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدا من روافد االقتصاد 

  

تطوير البنى التحتية للمدينة وضواحيها بحدودها اإلدارية من اجل استيعاب : ثالثًا
االحتفالية الكبرى إلعالن سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية 

ستجرى على ارض سامراء قافية والعلمية التي وسائر الفعاليات الث
باالضافة إلى تلبية متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب 
مع الدور الحضاري العالمي لسامراء واالماآن الدينية المقدسة والمعالم 

  . الدينية واإلرث الحضاري اإلسالمي 
  

ثاري بين سامراء والمنظمات تطوير عالقات التعاون السياحي واال: رابعًا
السياحية واالثارية الوطنية والدولية والعمل على استعادة االثار المسروقة 



  
  

  
   قوانين 
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)١٨( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

بالتنسيق مع السترداد اآلثار وحمايتها بالتعاون مع الدوائر التخصصية 
  . اجهزة الدولة ذات العالقة 

  

   :  تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة اإلسالمية وآما يأتي-٢- المادة 
  

يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحضيرية العالن سامراء عاصمة : أوًال
العراق للحضارة االسالمية وتتألف من الشخصيات الوطنية واألآاديمية 

  . وبرئاسة رئيس جامعة سامراء 
  

يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة برلمانية تتألف من ثالث نواب من : ثانيًا
قرب لمدينة سامراء ونائب عن لجنة السياحة محافظة صالح الدين واال

واآلثار ونائب عن لجنة الثقافة واإلعالم ونائبين عن لجنة األوقاف 
  . والشؤون الدينية 

  

جنة التحضيرية ان تشكل لجان فرعية من ممثلي الوزارات ذات العالقة  لل:ثالثًا
  . والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها 

  

تطوير اإلدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف اإلداري : رابعًا
إلى الفئة األولى آدائرة البلدية والدوائر الخدمية واإلدارية األخرى بما 

  . يتناسب مع تصنيف المحافظات 
  

العراقية واالجنبية لتنفيذ االعمال جنة التحضيرية ان تدعو الشرآات لل: خامسًا
والفنية أو أية خدمات اخرى تراها اللجنة ضرورية إلنجاح اإلنشائية 

  . مهمتها 
  

على اللجنة التحضيرية دفع الحرآة االستثمارية بشكل عام وبما يؤمن : سادسًا
  . تسريع حرآة االستثمار السياحي واالقتصادي في مدينة سامراء 

  

راء واالدارة لّلجنة التحضيرية االستعانة باالدارة العليا لجامعة سام: سابعًا
  . المحلية ومجلس المحافظة والمجلس المحلي للقضاء إلنجاز مهامها 

  

 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية العالن سامراء عاصمة -٣-المادة 
العراق للحضارة االسالمية ومع الحكومة المحلية في محافظة صالح الدين اصدار 

  . نفيذ احكام هذا القانون االنظمة والتعليمات الالزمة لت
  



  
  

  
   قوانين 
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)١٩( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٤- المادة 
  
  

  فؤاد معصوم                                                               
  رئيس الجمهورية                                                                

  
  

   الموجبةاألسباب
صالح الدين وتنشيط الحرآة الديني لمحافظة الدور و من أجل تعزيز الدور الحضاري   

  . ثارية والدينية والثقافية في العراق ، ُشرع هذا القانون اآلالسياحية 
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)٢٠( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  باسم الشعب 

  رئاسة الجمهورية 
  

  )٦(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(مادة من ال) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    

  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 
  

   ٢٥/٣/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٦(رقم 

  قانون

  بابل عاصمة العراق الحضارية
  

  :  يهدف هذا القانون إلى تحقيق األهداف التالية -١- المادة 
  

سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي إحداث تنمية اقتصادية : أوًال

  . والحضاري واإلعالمي واالقتصادي للمواطن العراقي 
  

يضمن بما لدينية في محافظة بابل االستثمار األمثل لألماآن التاريخية وا: ثانيًا

ظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافدًا من روافد االقتصاد الحفا

اص وتشجيع االستثمارات الوطنية الوطني وتعزيز دور القطاع الخ

  . واألجنبية فيها 
  

تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة : ثالثًا

التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل واألماآن 

  . الدينية 
  

لعراق والدول والمنظمات تطوير عالقات التعاون السياحي واآلثاري بين ا: رابعًا

السياحية واآلثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة اآلثار العراقية 

  . المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العالقة 
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)٢١( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  .  تكون محافظة بابل بحدودها اإلدارية عاصمة حضارية للعراق -٢- المادة 
  

 الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار  يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع-٣- المادة 

  . األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٤- المادة 

  

  

  فؤاد معصوم                                                               

  رئيس الجمهورية                                                                

  

  

  األسباب الموجبة

من أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحرآة السياحية واالثارية    

  . والدينية والثقافية في العراق ، ُشرع هذا القانون 
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)٢٢( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

   الشعب باسم
  رئاسة الجمهورية 

  

  )٧(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    
  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 

  

   ٢٥/٣/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٧(رقم 
  قانون

 من اجسادهم جراء لثاني لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزًءالتعديل ا
   المعدل ٢٠٠٩لسنة ) ٥(ممارسات النظام البائد رقم 

  

  .  من القانون - ٤-من المادة ) أوًال(من البند ) د(تلغى الفقرة  -١- المادة 
  

 على النحو ويقرأ) سابعًا(من القانون ويكون تسلسله ) ٣( يضاف بند إلى المادة-٢-المادة 
  : اآلتي 
 يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين :سابعًا

بالحد االدنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد 
  .  أو أي قانون يحل محله ٢٠١٤لسنة ) ٩(الموحد رقم 

  

  : ويقرأ بالشكل اآلتي ) خامسًا(ويكون تسلسله ) ٤( يضاف بند إلى المادة -٣- المادة 
  

   -٤- المادة 
يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أوًال . أ: خامسًا

  . من هذه المادة امام ذات اللجنة 
للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى . ب

 من تاريخ التبليغ به ستين يومًا) ٦٠(محكمة البداءة المختصة بعد 



  
  

  
   قوانين 
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)٢٣( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

ويكون قرار المحكمة قابًال للتمييز لدى محكمة االستئناف بصفتها 
ثالثين يومًا من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو ) ٣٠(التمييزية خالل 

  . اعتباره مبلغًا 
  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -٤- المادة 
  
  

  فؤاد معصوم                                                                        
  رئيس الجمهورية                                                                     

  
  

  األسباب الموجبة
من هذا ) ٤(وزارة حقوق االنسان والممثلة في اللجنة المشكلة وفق المادة نظرًا إللغاء 

  . حق الطعن للمشمولين بأحكامه وآذلك إلنصافهم ، شرع هذا القانون القانون ولمنح 
  
  

  
  

        



  
  

  
   قوانين 
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)٢٤( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

   الشعب باسم
  رئاسة الجمهورية 

  

  )٨(قرار رقم 
  

) ثالثًا(والبند ) ٦١(من المادة ) أوًال(بناًء على ما أقره مجلس النواب طبقًا ألحكام البند    
  . من الدستور ) ٧٣(من المادة 

  

   ٢٥/٣/٢٠١٨قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 
  

  : إصدار القانون اآلتي 
  

  ٢٠١٨لسنة ) ٨(رقم 
  قانون

  علمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويينحماية الم
  

  :  يهدف هذا القانون إلى ما يأتي -١- المادة 
  

لمرشدين التربويين من  واحماية المعلمين والمدرسين والمشرفين: أوًال
االعتداءات والمطالبات العشائرية واالبتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة 

  . الرسمية أو بسببها 
  

فع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين ر: ثانيًا
  . والمرشدين التربويين 

  

       تسري أحكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين -٢-المادة 
واالختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من 

  .  مرحلة الثانوية أو ما يعادلها الى مرحلة رياض األطفال وحت
  

 للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون وال يجوز للجهات األمنية -٣-المادة 
دخولها إال في حالة الجرم المشهود أو بناًء على طلب إدارة المؤسسة أو بناًء 

  . على أمر قضائي 
  

  :  في القوانين النافذة  مع مراعاة النصوص العقابية الواردة-٤- المادة 



  
  

  
   قوانين 
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)٢٥( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

وال تزيد على ثالث سنوات يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة : أوًال
على عشرة ماليين دينار أو وبغرامة ال تقل عن مليوني دينار وال تزيد 

 هاتين العقوبتين آل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو بإحدى
  . ته أو بسببها مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيف

  

في حالة وقوع فعل االعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو : ثانيًا
 تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب أثناءمشرف أو مرشد تربوي 

  . بغرامة ال تقل عن مليوني دينار وال تزيد على عشرة ماليين دينار 
  

سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن اربع : ثالثًا
 هاتين العقوبتين بإحدىماليين دينار وال تزيد على عشرة ماليين دينار أو 

آل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو 
  . مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها 

  

ذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام على الجهات المشمولة بأحكام ه: رابعًا
  . الجهات المختصة 

  

 إجازةيشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية األهلية الحاصلة على :  أوًال- ٥-المادة 
  . من هذا القانون ) ٤(و) ٣(تأسيس بأحكام المواد 

  

) ٤(و) ٣( والشؤون الدينية بأحكام المواد األوقافيشمل معلمو ومدرسو : ثانيًا
  . من هذا القانون 

  

والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم على وزارة اإلسكان :  أوًال- ٦-المادة 
والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن 

  . لم يستفد سابقًا 
  

يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة : ثانيًا
  . ض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماآن سكناهم وقت التخصيص األر

  

على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس : ثالثًا
  . والمشرف والمرشد التربوي 
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)٢٦( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

 على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة -٧-المادة 
ية للدراسات األولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الدراسعدد المقاعد 

 بإآمالالجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون 
  . دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية 

  

 والتعليمات النافذة واألنظمة هذا القانون بالقوانين بأحكام يلتزم المشمولون -٨- المادة 
  .  بواجبات الوظيفة التربوية اإلخاللمن شأنه   ماوتجنب آل

  

 تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي واالختصاص والمرشد التربوي -٩-المادة 
 وقانون الخدمة المدنية رقم ٢٠١١لسنة ) ٢٢(أحكام قانون وزارة التربية رقم 

لسنة ) ١٤( وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(
 وتعديالته وقانون التقاعد ١٩٦٩لسنة ) ١١١( وقانون العقوبات رقم ١٩٩١

 ١٩٨٩لسنة ) ٧( وقانون نقابة المعلمين رقم ٢٠١٤لسنة ) ٩(الموحد رقم 
وتعديالته وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا 

  . القانون 
  

  .  أحكام هذا القانون  ال يعمل بأي نص يتعارض مع-١٠- المادة 
  

 تعليمات لتسهيل تنفيذ إصدارالمعلمين  على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة -١١-المادة 
  . أحكام هذا القانون 

  

  .  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية -١٢- المادة 
  
  

  ؤاد معصومف                                                           
  رئيس الجمهورية                                                            

  
  
  
  



  
  

  
   قوانين 
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)٢٧( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  
  األسباب الموجبة

للحد من ظاهرة العنف واالعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس أو المشرف    
س التربوي أو االختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية  واالهلية ومدار

االوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها ألمور تتعلق بادائه لواجبات وظيفته أو 
من جرائها ولالهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي 
واالختصاص والمرشد التربوي في المدارس الحكومية لالرتقاء بهذه المهنة آونها رآيزة 

. في بناء المجتمع م وسيادتها بغية ان تأخذ المدرسة دورها الريادي هامة لتقدم االم
للمرحلة العمرية في تحديد المسؤولية في حال وقوع فعل االعتداء من قبل تلميذ ومراعاة 

أو طالب بغرامة مالية العتبارات تتعلق بطبيعة ومستوى إدراآهم وهو اتجاه ينسجم مع 
في القوانين النافذة ، ُشرع هذا عقابية الواردة مبادئ العدالة مع مراعاة النصوص ال

  . القانون 



  
  

  
   تعليمات 
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)٢٨( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

رقم  من قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية )٧( استنادًا الى المادة

 . ٢٠١٢لسنة ) ٦٣(

  :اآلتيةالتعليمات اصدرنا 

  ٢٠١٨لسنة  )٧٠( رقم

  تعليمات

  تسهيل تنفيذ قانون منحة طلبة الجامعات

  ٢٠١٢لسنة ) ٦٣(والمعاهد العراقية الحكومية رقم 
   

ون منحة طلبة  تصرف المنحة المالية الشهرية المنصوص عليها في قان-١-المادة 

   :اآلتي وفق ٢٠١٢ لسنة) ٦٣( العراقية الحكومية رقم الجامعات والمعاهد
  

  .  تقديم طلب من الطالب  وفق استمارة تعد لهذ الغرض :أوًال

 آتاب يبين مقدار دخل رب االسرة صادر عن دائرة عمل رب اسرة الطالب :ثانيًا

اذا آان موظفًا او صادر من المجلس المحلي في حالة آون رب االسرة 

  .غير موظف 

لسكن ألسرة الطالب لغرض تحديد صافي  سند ملكية او عقد ايجار دار ا:ثالثًا

  .دخل االسرة 

  . صورة من هوية الطالب :رابعًا
  

يزيد دخله على   يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي ال- ٢-المادة 

  .مائة وخمسين الف دينار شهريًا من دخل االسرة ) ١٥٠٠٠٠(
  

و المعهد تدقيق طلبات الطلبة الراغبين  تتولى الجهة المالية  في الكلية ا: أوًال-٣- المادة 

  .بالحصول على المنحة ورفعها الى الجامعة 

 يتولى قسم الشؤون المالية  في الجامعة التأآد من صحة المعامالت :ثانيًا

  .واستكمال المتطلبات قبل رفعها الى الوزارة في بداية آل سنة دراسية 

  



  
  

  
   تعليمات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢٩( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

العلمي بتزويد وزارة المالية بأعداد تقوم وزارة التعليم العالي والبحث : ثالثًا 

  .الطلبة المشمولين بالمنحة عند اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة 

  . التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية هـ  تنفذ هذ٤المادة ـ

  

  

  عبد الرزاق عبد الجليل العيسى.د .        أ                                         

      وزير التعليم العالي والبحث العــلمي                                             

  

  
  



  
  

  
   قرارات 

 

 

      
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣٠( ٩/٤/٢٠١٨    ٤٤٨٦  العدد–الوقائع العراقية 

  

   ٢٠١٨لسنة ) ١ (قرار رقم
  

 المعدل بالقانون ١٩٨٤لسنة ) ٢٣(من قانون الكمارك رقم ) ٢٥٠( المادة ألحكاماستنادًا    
  :  قررنا ما يأتي ١٩٩٨لسنة ) ٢١(رقم 

  

ًا رئيسًا احتياط/ تمييز االتحادية عضو محكمة ال) حجاب ابراهيم احمد(تعيين السيد  .١
  . للهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك 

عضوًا أصليًا في الهيئة التمييزية الخاصة ) سعد جريان عبد حسن(تعيين السيد  .٢
 ) . قصي علي حسين السعيدي(بالكمارك بدًال من القاضي السيد 

ًا في الهيئة التمييزية عضوًا احتياط)  آاطع رسن الهاشميرزاق(تعيين السيد  .٣
 . الخاصة بالكمارك 

 . تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ينفذ هذا القرار اعتبارًا من  .٤

  
  

  حيدر العبادي. د                                                           
  وآالة/ وزير المالية                                                              
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