
 مالحظات الدكتور ستار البيايت على قانون النفط والغاز
 

ستار البيايت  . د
 

صيغت مسودة قانون النفط والغاز على حنو مستعجل يف ظل تناقضات سياسية عرب عنها السيد 
دون " صفقة"اتمر الغضبان وزير النفط السابق يف مقابلة تلفزيونية حني وصف مسودة القانون ابلـ 

.  ه الصفقةتوضيح مضامني ىذ
 

على العموم، ميكن القول أن القانون يثري جداًل قد ال ينتهي حىت يف حال إقراره من قبل رللس 
النواب، ذلك الن موضوعو يعد من أكثر من ادلوضوعات حساسية وال ميكن جتاوزه بسرعة دون 

.  التمعن يف مضامينو
 

خلق مناخ استثماري وردت يف مسودة  وعلى الرغم من أن كثريا من النقاط اذلامة واليت تساعد على
:  القانون إال أن أننا نستطيع تثبيت رتلة من ادلالحظات على النحو اآليت 

 
تطوير قطاع خاص فعال ومؤىل وقادر على : " من قانون النفط 15جاء يف نص ادلادة  -1

نتاج سواء ادلسامهة بشكل جوىري يف العمليات النفطية مبا يف ذلك دتلك تراخيص التنقيب واإل
من ادلعروف أن القطاع اخلاص احمللي كان قد تعرض ألزمات ". لوحده أو مع شركات دولية 

اقتصادية، وتوقفت مشاريعو وإنتاجو بسبب الظروف األمنية ونقص الطاقة، كما مل مينح الفرصة 
رات التنافسية سابقا لالستثمار يف قطاع النفط، وابلتايل ال ميتلك القدرات التنافسية مقارنة مع القد

.  للشركات األجنبية ومن الصعب أن حيصل على تراخيص للتنقيب واإلنتاج يف الوضع الراىن
 

، أن العقود اليت (4)يفهم من القانون، السيما عند مراجعة تعريف الشخص األجنيب يف ادلادة  -3
ما حنتاج إليو ىو عقود ىل إن : والسؤال ىنا. أشار إليها، إمنا ىي عقود مشاركة يف اإلنتاج والتنقيب

األوىل تعقد بني الشركات األجنبية والدولة وتكون مرتبطة بعمليات )اخلدمة أم عقود ادلشاركة ؟ 
جزئية كاالستشارات واألعمال اذلندسية والفنية مثال وتكون مدهتا قصرية، أما عقود ادلشاركة فندهتا 

خاصة جدا كارتفاع كلفة االستخراج، طويلة وليس من مصلحة الدول إجرائها عادًة إال يف ظروف 
عدى عن ذلك تبدو عقود ادلشاركة وكأهنا ..(. أوعندما ال دتلك الدولة خربات يف التسويق، اخل



سنوات للتنقيب و (  8)عقود احتكار طويل االجل حيث تعطي الدولة للشركات األجنبية مهلة 
: " اليت ينص جزء منها على  13 سنة للتطوير واإلنتاج وفق ما جاء يف ادلادة(  20)مث مهلة 

لشركة النفط الوطنية وللحملة اآلخرين لًتاخيص التنقيب واإلنتاج إمكانية االحتفاظ حبصرية 
احلقوق لتطوير وإنتاج النفط يف حدود منطقة التطوير واإلنتاج دلدة يتم حتديدىا من قبل اجمللس 

ية إعطاء الشركات األجنبية مخسة ذلك مع إمكان" سنة 20االحتادي للنفط والغاز ال تتجاوز 
.  سنوات إضافية كما نص جزء آخر من ادلادة نفسها فيما بعد

 
يُراعى يف تشكيلة اجمللس االحتادي للنفط والغاز دتثيلو : " من ادلسودة(  5) جاء يف ادلادة  -4

للمكوانت األساسية للشعب العراقي ، ويف ذلك دعوة حملاصصة طائفية جديدة، مع أن اجمللس يف 
.  حقيقتو سيكون مراعياً ذلذه ادلسألة وبشكل انسيايب

 
ض األطراف ادلتضررة عن أية خسارة أو ضرر انتج عن القيام تعو( : " 14) جاء يف ادلادة  -5

فإذا كانت مهمة حاملي الًتاخيص تنحصر يف التنقيب واإلنتاج، فلماذا " . ابلعمليات النفطية
يُعوضون عن الضرر الذي يشمل رتيع العمليات النفطية ؟  

 
د ، إذ أن ادلطلوب منو ، تطوير مل يُلزم القانون ادلستثمر األجنيب بتقدمي امتيازات حقيقية للبل -6

القطاع اخلاص وتشغيل األيدي العاملة واالستخدام األمثل للُبٌت التحتية ونقل التكنولوجيا ، وكل 
ىذه األمور غري زلدد كيفيتها وليس فيها إلزام بكيفية التطوير والتشغيل واالستخدام األمثل، 

.  ونوعية التكنولوجيا اليت سيتم نقلها 
 

لقانون الكثري من ادلفردات والعبارات اليت تعترب معومة ادلعٌت يف استخدامها وفهمها، تضمن ا -7
: حيث ميكن أن تكون خاضعة لالجتهادات يف تفسريىا، ومل يضع القانون وحدات تقيسها مثل 

ما ىي نسبة ىذا الربح كي ( :  6و  5" ) سعر يغطي الكلفة ابإلضافة إىل ربح معقول يف ادلادتني"
يف أسرع وقت "على استحداث دائرة خاصة ابلتخطيط  7معقوال؟ ، أو عندما تنص ادلادة يكون 
.  ما ىو ىذا الوقت؟ شهر، سنة؟ أو اقل أو أكثر؟ والكثري من األمثلة على غرار ذلك" ممكن

 
تدفع شركة النفط الوطنية وحاملو تراخيص التنقيب واإلنتاج الريع ( : " 34) جاء يف ادلادة  -8

مل ترد يف " . من اإلنتاج اإلرتايل%( 12.5)فط ادلنتج من مناطق التطوير واإلنتاج بواقععلى الن



قانون النفط أي إشارة إىل أي نسبو زلددة حيصل عليها العراق من استثمار ثروتو النفطية ابستثناء 
ك وىو ذتن استخدام األرض الذي سيتم دفعو للحكومة العراقية، والغريب أن ىنا%( 12.5)الريع 

ونسبة ( تكلفة االستثمار)التزامات مالية أخرى مل حتدد نسبتها ادلسودة مثل نسبة نفط التكلفة 
.  توزيع األرابح

 
اخلاصة بتطبيق مكافحة الفساد مبجملها مع بعضها البعض ، (  37) تناقضت فقرات ادلادة  -9

حظ منها ، أنو إذا مت وىي تتحدث عن اإلجراءات اليت يتم اختاذىا عند انتهاك للقوانني ، ويال
:  االنتهاك أو اخلرق ، فاإلجراء مقابلو ىو 

 
( .  أ   –37) إما اعتبار عقد الًتخيص ابطاًل ، ادلادة ( أ 

(  ب   –37) أو قد يُلغى عقد الًتخيص أو يُلغى جزء منو، ادلادة ( ب
  (.ج  –37) أو قد حُياكم حسب القانون اجلنائي النافذ يف العراق، ادلادة ( ج

 
وكل ىذه اإلجراءات خاضعة لالجتهاد ، وكان على ادلشرع حتديد نوع اخلرق ونوع العقوبة مقابلو ، 

أو حتديد نوع اخلرق على مستوايت ثالثة تقابلها ثالثة مستوايت من العقوبة وابلتدرج حسب 
.  األمهية 
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