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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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أواًل: مقدمة
يوجد يف مجهورية العراق -مبا يف ذلك إقليم كردستان العراق- العديد من حقول النفط اليت 
العراق قد جنح بنحٍو خاص يف هذا اجملال، وبدء  إقليم كردستان  ميكن استثمارها بسهولة، كان 
تطوير قطاع النفط والغاز يف عام ٢٠٠٦، ووقع أكثر من ٥٠ عقداً ملشاركة اإلنتاج مع شركات نفط 
دولية. وكان الشركاء املتعاقدون -يف البداية- شركات نفط صغرية مثل غولف كيستون، وجينيل، 
تقدر  كيستون حقل شيخان العمالق الذي  غولف  شركة  اكتشفت  زاغروس. وقد  وويسرتن 
االكتشافات  أكرب  من  واحد  وهو  تنازلياً(،  ذلك  تعديل  )مت  نفط  برميل  مليار  بـ 14  احتياطاته 
النفطية يف العامل منذ أكثر من ٢٠ عاماً. ودخلت شركة إكسون موبيل -يف عام ٢٠1٢- جمال 

العمل يف اإلقليم كأول شركة دولية كربى، تلتها شركات شيفرون، وتواتل، وغاز بروم.
وتقدر وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان أن االحتياطات تصل إىل 4٥ مليار برميل 
مستقلة،  دولة  العراق كان  إقليم كردستان  أن  من الغاز1. ولو  تريليون مرت مكعب  نفط، و177 

لكان جمموع احتياطاته من النفط والغاز سيضعه بي أكرب عشر دول غنية ابلنفط يف العامل. 
وما يزال اخلالف حمتدماً بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة املركزية يف بغداد على إدارة 
النفط الذي يُنتج يف اإلقليم بمستوى إناتجي يقدر حالياً بـ ٥٥٠،٠٠٠ برميل يومياً. وقد منعت 

1 . تشمل تقديرات وزارة املوارد الطبيعية املوارد غري املؤكدة وإمكاانت االستكشاف. وقد حدث يف اآلونة األخرية، أن اضطرت 
العديد من شركات النفط العاملية النشطة يف إقليم كردستان العراق إىل ختفيض احتياطياهتا بسبب مشكالت جيولوجية. 

النفط والغاز يف كرد�ستان العراق 
مراجعة لقوانني الت�سدير

فلوريان أميرلير* - داليا زامل**

* فلوراين أمرييلر: هو شريك وزميل ابرز خمتص بشؤون الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ومدير مؤسسة  أمرييلر لالستشارات 
القانونية.

** داليا زامل: مؤسسة أمريلري لالستشارات القانونية.
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احلكومة املركزية، يف -هذا السياق- تزويد حكومة اإلقليم مبدفوعات امليزانية االحتادية املخصصة 
هلا، وواصلت نشاط صادراهتا النفطية املستقلة إىل تركيا؛ وقد أدى اخنفاض أسعار النفط العاملية 
العراقي إىل بروز أزمة مالية  البيشمركة الكردية واجليش  واحلرب ضد تنظيم داعش من قبل قوات 

حادة يف إقليم كردستان العراق.
وقد بدأت احلكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان العمل املشرتك مرة أخرى لتصدير النفط 
اخلام من حقول كركوك إىل ميناء جيهان يف تركيا، وواصل الطرفان التفاوض من أجل التوصل إىل 
صفقة شاملة لتقاسم العائدات بصيغة تشمل احتياطات النفط والغاز يف العراق، ولكن دون جناح 

يذكر حىت اآلن.
داعش على مساحات  تنظيم  العام ٢٠17 -بعد ثالث سنوات من سيطرة  وحدث يف 
شاسعة من األراضي يف مشال العراق- أن مت حترير املوصل، وتراجع وجوده يف مشال العراق بنحٍو 
كبري؛ غري أن هذا األمر مل حيقق االستقرار املنشود يف املنطقة، وما يزال اخلالف قائماً بي بغداد 
وحكومة إقليم كردستان بشأن االحتياطيات النفطية، وحقوق اإلقليم يف تصدير النفط اخلام بنحٍو 

مستقل عن بغداد وشركة النفط الوطنية العراقية )سومو(.
هناك صراٌع دائر داخل إقليم كردستان العراق، فقد انتهت مدة والية مسعود البارزاين رئيساً 
السياسية  لألحزاب  مقبول  قانوين  إطار  يف ٢٠ آب ٢٠1٥، يف ظل عدم وجود  لإلقليم رمسياً 
املختلفة من شأنه أن يسمح إبجراء انتخاابت رائسية يف الوقت احلايل. وكان برملان كردستان قد 
أقر استمرار البارزاين يف منصبه إىل حي إجراء اإلنتخاابت الرائسية، بينما تطالب األحزاب السياسية 
املعارضة بتعيي رئيس مؤقت من قبل الربملان؛ وأدى هذا الصراع إىل عدم انعقاد برملان كردستان ملدة 

عامي تقريباً، مما ساعد يف إذكاء حدة الصراع الداخلي بي خمتلف األطراف السياسية.
وقد عانت حكومة إقليم كردستان من سنة متعثرة جداً عام ٢٠1٦، إذ أتخرت عن تسديد 
الدفعات إىل شركات النفط العاملية العاملة هناك، فضاًل عن تكبدها تكاليف العمليات العسكرية 
لتحرير املوصل. وقد اختذت احلكومة يف عام ٢٠17 خطوات رئيسة لتصحيح الوضع وتعزيز الثقة 
وأُبرمت  العاملية.  النفط  شركات  من  العديد  مع  تسوية  اتفاقات  إىل  وتوّصلت  ابإلقليم،  الدولية 
اتفاقات مع شركة روزنفت الروسية -على الرغم من اعرتاضات احلكومة املركزية يف بغداد- إلدارة 
النفط  إلنتاج  سلسلة  يف  للتعاون  اتفاقات  عن  فضاًل  وتطويره،  تركيا  إىل  املتوجه  األانبيب  خط 



5

النفط والغاز يف كردستان العراق

ابلكامل، مبا يف ذلك استكشاف مخسة حقول أخرى وتطويرها، بنحٍو يشمل اإلنتاج واخلدمات 
اللوجستية. وقد وافقت شركة روزنفت على التمويل املسبق للنفط اخلام الكردي، وهو ما سيساعد 
إقليم كردستان العراق على القيام مزيد من التطور واالستفادة من النفط والغاز املنتج بنحٍو مستقل 

عن بغداد.
أما من الناحية السياسية، فقد أقّرت حكومة إقليم كردستان العراق -بعد نشاطها الرائد يف 
حترير كركوك واملوصل، وجناحها يف تطوير قطاع النفط والغاز- عقد استفتاء لالستقالل يف ٢٥ 
فإن ذلك سيعطي  العراق،  عن  فوراً  اإلقليم سينفصل  أن  املقصد  وبينما مل يكن  أيلول ٢٠17. 
كردستان قاعدة معنوية ودعماً شعبياً يف أي مفاوضات مستقبلية مع بغداد بشأن النفط والغاز يف 

املناطق اليت يسيطر عليها األكراد يف مشال العراق، والسيما املوقف الداعم هلم يف كركوك.
ويبقى أن نرى إذا كان إبمكان خمتلف األطراف املعنية، والسيما حكومة إقليم كردستان 
واحلكومة املركزية يف بغداد، فضاًل عن األطراف الداخلية الكردية، إجياد حل مقبول للطرفي لتحقيق 

السالم واالزدهار يف عموم العراق.
اثنياً: اإلطار القانوين والتنظيمي

يعد اإلطار القانوين لصناعة النفط يف العراق غامضاً جداً. وينص الدستور العراقي على ما 
أييت: »النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات«٢. لكنه ال يتطرق 
إىل استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، إذ ينّص فقط على أن »تقوم احلكومة االحتادية إبدارة 
النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واحملافظات املنتجة، على أن توزع 
وارداهتا بشكٍل منصٍف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أحناء البالد، مع حتديد حصة ملدٍة 
حمددة لألقاليم املتضررة، واليت حرمت منها بصورٍة جمحفة من قبل النظام السابق، واليت تضررت بعد 
ذلك، مبا يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد، وينظم ذلك بقانون«3. ومل يتم حىت 

اآلن مترير قانون احتادي للنفط والغاز.
يشري الدستور العراقي احلايل فقط إىل »احلقول املستثمرة حاليًا«، إذ تقع إدارهتا ضمن نطاق 
السلطة املشرتكة، يف حي مل يتناول إدارة موارد النفط والغاز األخرى اليت ليست »حقواًل مستثمرة 

٢ . املادة 111 الدستور العراقي. 
3.  املادة 11٢ )أواًل( الدستور العراقي. 
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حاليًا« بنحٍو صريح. وال يعكس هذا املصطلح -على أية حال- املفاهيم الشائعة لصناعة النفط 
مثل »مؤكدة - حمتملة - ممكنة«، و »مطورة - غري مطورة«، أو »منتجة - غري منتجة«. وتؤكد 
حكومة إقليم كردستان أن احلقول احلالية ابملعىن املقصود يف الدستور العراقي تشري فقط إىل حقول 
النفط والغاز اليت كانت منتجة يف وقت صدور الدستور العراقي يف عام ٢٠٠٥، ولذلك فإن املعىن 
ال يشمل مجيع موارد النفط والغاز األخرى )أي احلقول غري املنتجة أو اليت مل تكتشف يف عام 
٢٠٠٥(. وتزعم حكومة إقليم كردستان أن احلقول غري املنتجة -ابتداًء من أتريخ آب ٢٠٠٥( ال 
تندرج ضمان االختصاص املشرتك للحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان؛ وابلاتيل فإن حلكومة 
إقليم كردستان  تعتد حكومة  عليها. وبناًء على ذلك،  قضائياً حصرايً  اختصاصاً  إقليم كردستان 
أن هلا السلطة الكاملة يف إدارة مجيع موارد النفط والغاز يف كردستان، فيما ترى احلكومة املركزية 
يف بغداد هذا التفسري للدستور العراقي غري صحيح، وتعتقد أن حكومة اإلقليم تفتقر إىل األهلية 

الدستورية لتوقيع العقود مع شركات النفط األجنبية. 
تفسر  اليت  البالد  يف  املستقلة  القضائية  اهليئة  -وهي  العراقية  االحتادية  احملكمة  تصدر  ومل 
عام  املركزية  احلكومة  من  املقدمة  الدعوى  يف  قراراً  واألنظمة-  القواني  دستورية  وحتدد  الدستور 
٢٠1٢، لكنها رفضت -يف عام ٢٠14- منح وزارة النفط أمراً قضائياً ضد حكومة إقليم كردستان 
ملنعها من تصدير النفط اخلام بنحٍو مستقل. وبررت احملكمة قرارها على أساس »أن )منح مثل 
ستصدره  الذي  والقرار  اإلجراءات  موضوع  بشأن  ألوانه  سابق  بقرار  انطباعاً  يعطي  املنع(  هذا 
احملكمة«، وهو ما من شأنه أن يتعارض مع القواعد القضائية؛ ولذلك جيب اختاذ هذا القرار يف 
سياق »موضوع القضية«. ويف حي عّدت حكومة إقليم كردستان القرار انتصاراً كبرياً هلا، إال أن 
القرار النهائي للمحكمة -وهو ما مل يصدر حىت اآلن- سيكون له آاثر بعيدة املدى؛ وميكننا هنا 
أن نستنتج أن النزاع املستمر يف جمال النفط والغاز بي حكومة إقليم كردستان واحلكومة املركزية 

خاضع لتفسري الدستور، وهو أمر غري واضح إىل حد بعيد.
1-  تشريعات النفط والغاز احمللية

مينح الدستور العراقي األقاليم حّق سِن التشريعات يف أي أمور ال تدخل ضمن نطاق السلطة 
الكردستاين  الوطين  للمجلس  لعام 199٢   11 رقم  القرار  املركزية4. وحبسب  للحكومة  احلصرية 
إقليم  يف  تطبق  ال  عام 199٢  بعد  أُقّرت  اليت  االحتادية  القواني  فإن  حالياً(،  )برملان كردستان 

4. املادة 11٥ الدستور العراقي. 



7

النفط والغاز يف كردستان العراق

كردستان العراق إال إذا مت تبنيها بنحٍو حمدد على وفق القانون يف اإلقليم. وينصُّ الدستور على أنه 
يف حالة وجود تضارب بي قانون احتادي وقانون إقليمي، يكون القانون اإلقليمي هو السائد٥. 

وبناًء على ما ذُكر آنفاً، فقد سنَّ املشرّع يف إقليم كردستان قانون النفط والغاز الكردستاين 
رقم ٢٦ لعام ٢٠٠7، ويشرف قانونياً على مجيع العمليات النفطية يف إقليم كردستان العراق. وال 
تنطبق يف إقليم كردستان أي تشريع احتادي، وال اتفاق، وال عقد، وال مذكرة تفاهم، وال أداة احتادية 
أخرى خاّصة ابلعمليات النفطية، إال بتصريح من السلطة املعنية يف إقليم كردستان٦؛ لذلك، ال 
تطبق التشريعات واألنظمة العراقية االحتادية اخلاّصة ابلعمليات النفطية يف إقليم   كردستان العراق.

تشرف وزارة املوارد الطبيعية على قضااي النفط والغاز كلها يف حكومة اإلقليم، وحيق للوزير 
أو  اإلنتاج،  أو  التطوير،  أو  أو االستكشاف،  التنقيب،  النفطية )مبا يف ذلك  العمليات  ترخيص 
بناء أي من اهلياكل أو  التصدير، أو  البيع، أو  التخزين، أو  التكرير، أو  النقل، أو  التسويق، أو 
املنشآت ذات العالقة، أو تفكيك أي من هذه اهلياكل أو املنشآت أو الرتكيب وإزالتها(7 إىل طرف 
اثلث8 بعد موافقة جملس إقليم كردستان العراق لشؤون النفط والغاز )الذي يتألف من مجيع الوزراء 
ذوي العالقة يف حكومة اإلقليم9. وتشجع وزارة املوارد الطبيعية استثمارات القطاعي العام واخلاص 

يف العمليات النفطية1٠. 
النفط  الكردستاين، ومجيع عقود  والغاز  النفط  قانون  أن  بغداد  املركزية يف  احلكومة  وتؤكد 
إقليم كردستان »مبا يف ذلك عقود مشاركة اإلنتاج، واالتفاقات األخرية مع  أبرمتها حكومة  اليت 
شركة روزنفت الروسية« غري دستورية؛ وابلتايل فإهنا غري صحيحة. وبناًء على هذا املوقف رفضت 
احلكومة املركزية يف املاضي دفع أموال حلكومة إقليم كردستان عن حصتها من عائدات النفط اليت 
جتمعها شركة سومو، وتوقفت عن السداد هنائياً يف نيسان ٢٠14، وما تزال املفاوضات جارية من 

أجل تسوية هذا النزاع.

٥. املادة 1٢1 )٢( الدستور العراقي . 
٦. املادة ٢ قانون النفط والغاز الكردستاين. 

7.  املادة 1 رقم 18 قانون النفط والغاز الكردستاين. 
8.  املادة 3 )رابعاً( قانون النفط والغاز الكردستاين. 

9.  املادة 4 قانون النفط والغاز الكردستاين. 
1٠.  املادة 9 )أواًل( قانون النفط والغاز الكردستاين. 
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ويف نيسان ٢٠13، اعتمد إقليم كردستان “قانون حتديد املستحقات املالية إلقليم كردستان 
وحتصيلها من اإليرادات االحتادية”، ومينح هذا القانون حلكومة اإلقليم احلق يف تصدير النفط اخلام 
املستورد بنحٍو مستقل، يف حال فشلت احلكومة املركزية يف دفع حصة اإلقليم من عائدات النفط، 
وبنود املوازنة واملخصصات الوطنية األخرى والتعويضات. يف حي ما تزال احلكومة املركزية ترفض 
تصدير النفط الكردي املستقل وتعده هتريباً، إذ إهنا ترى -يف تفسريها للدستور العراقي والتشريعات 
البيع على املستوى الدويل،  االحتادية احلالية- أن شركة سومو هي الوحيدة اليت متتلك صالحية 
وجيب إيداع مجيع عائدات النفط لدى صندوق تنمية العراق الذي أُنشئ مبوجب قرارات جملس 
األمن التابع لألمم املتحدة، مبا يف ذلك قرار جملس األمن رقم 1483. وقد ُأصدر هذا القانون يف 
وقت الحق من قبل سلطة التحالف املؤقتة على وفق القسم اخلامس )1( من قانون اإلدارة املالية 
التحالف  قبل سلطة  البداية من  الصندوق يف  أُدير  املؤقتة رقم 9٥(، وقد  االئتالف  )أمر سلطة 
املؤقتة، وجرى بعد ذلك نقله إىل وزارة املالية االحتادية، ويقدم التقارير إىل جملس الوزراء، وأيخذ 

املشورة من حمافظ البنك املركزي11.  
وبانًء علی ذلك، شرعت احلكومة املركزية ابختاذ عدة إجراءات قانونية ضد الكياانت املشاركة 
يف التصدير املستقل وبيع النفط املنتج يف إقليم كردستان العراق، بما يف ذلك مشغلو خط األانبيب 
قبل  من  اإلجراءات  هذه  رفعت  الشحن. وقد  شركات  من  لشركة بواتس، وعدد  اململوك  الرتكي 
احلكومة املركزية من تقييمات املخاطر للعديد من الالعبي يف السوق، وألغت العديد من مبيعات 

النفط األخرى من حكومة إقليم كردستان.
وبناًء على ما سبق ذكره ومع استمرار مبيعات حكومة إقليم كردستان النفطية بنحٍو مستقل 
والغاز  النفط  صندوق  قانون  اإلقليم  برملان  أقرَّ  املركزية-  احلكومة  اعرتاضات  من  الرغم  -على 
القانون  هذا  الكردستاين. وينص  والغاز  النفط  بقانون  عماًل   ،٢٠1٥ لعام   ٢ رقم  الكردستاين 
الربملان  موافقة  بعد  اإلقليم  حكومة  وزراء  جملس  يعينها  هيئة  تديره  نقدي  صندوق  على إنشاء 
الكردستاين عليه ابألغلبية املطلقة1٢. وجيب إيداع مجيع العائدات من أي نشاط له عالقة ابلنفط 
والغاز يف كردستان، مبا يف ذلك املخصصات من امليزانية االحتادية املنسوبة مباشرة إىل النفط والغاز، 
يف ذلك الصندوق. وسُتحّول األموال املشمولة يف صندوق قانون النفط والغاز إىل وزارة املالية يف 
حكومة اإلقليم إلنفاقها حبسب ميزانيتها. وستوزّع - فضاًل عن ذلك- أموال الصندوق حبسب 

11.  القسم اخلامس ٥ )رابعاً( )أ( سلطة االئتالف املؤقتة)9٥(. 
1٢.  املادة 1٥ قانون النفط والغاز الكردستاين. 
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قانون النفط والغاز، ومبخصصات حمددة لـ »صندوق جيل املستقبل« الذي سيتم أتسيسه، وإىل 
التحتية  البنية  وإىل صندوق  االجتماعي،  الضمان  وإىل صندوق  إقليم كردستان،  ميزانية حكومة 
الزراعية، وإىل صندوق البيئة. وُيصص دوالران عن كل برميل لكل حمافظة جاءت منها اإليرادات.

2- التنظيم
تشمل اهليئات التنظيمية املختصة ابإلشراف على أنشطة التنقيب عن النفط والغاز يف إقليم 

كردستان كاًل من:
برملان كردستان العراق: ويعد اهليئة التشريعية حلكومة اإلقليم، وميّرِر قوانينها.	 
حكومة إقليم كردستان: تدير اإلقليم على وفق القواني اليت يسنها برملان كردستان.	 
جملس اإلقليم: يتألف من رئيس الوزراء، وانئب رئيس الوزراء، ووزير املوارد الطبيعية، 	 

ووزير املالية واالقتصاد، ووزير التخطيط13، وهو يصيغ املبادئ العامة للسياسة النفطية 
والتخطيط احملتمل، والتطوير امليداين، واملوافقة على عقود النفط14.

وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان: تشرف على مجيع العمليات النفطية 	 
يف اإلقليم1٥، وتنظمها، وتتفاوض على العقود النفطية نيابة عن حكومة إقليم كردستان 

وتوقعها، ابالشرتاك مع رئيس الوزراء الذي  ميثل جملس اإلقليم.
ووزارة  اإلقامة،  ومديرية  االجتماعي،  الضمان  مديرية  مثل  أخرى  ووزارات  هيئات  وهناك 
الزراعة واملياه والري، وهي تتوىل مهمة اإلشراف التنظيمي على جماالت من اختصاصها، وتقع ضمن 

أنشطة شركات النفط العاملية العاملة يف إقليم كردستان.
3- املعاهدات 

على وفق الدستور العراقي، فإن احلكومة املركزية يف بغداد هي الوحيدة اليت لديها السلطة 
إقليم  ضمنه  -ومن  العراق  وتصديقها1٦. ويعد  الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  لتوقيع  الوحيدة 

13 . املادة 4 قانون النفط والغاز الكردستاين. 
14.  املادة ٢4 )أواًل( قانون النفط والغاز الكردستاين. 

1٥ .املادة ٦ )أواًل( قانون النفط والغاز الكردستاين. 
1٦.  املادة 1٠7 )أواًل( الدستور العراقي. 
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كردستان- من الدول املوقعة على اتفاقية الرايض للتعاون القضائي لعام 1983، اليت تنص على 
وجوب اعرتاف أي طرف متعاقد ابألحكام اليت تصدرها حماكم أي طرف متعاقد آخر يف القضااي 
املدنية اليت هلا قوة قضية مقررة، وعليها أن تفرضها يف أراضيها17. ومع ذلك، فإن األحكام الصادرة 
الواجب أو على  أداء  أثناء  اليت تُنفذ يف  ضد احلكومة أو أي من موظفيها فيما يص األعمال 

حساهبا حصراً تكون معفاة من ذلك18، وينطبق الشيء نفسه على قرارات احملكمي19. 
وقد أعلن موقع جملس النواب االحتادي، يف كانون األول ٢٠1٢ مصادقته على اتفاقية تسوية 
منازعات االستثمار بي الدول ومواطين الدول األخرى )اتفاقية املركز الدويل لتسوية املنازعات(، 

ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف العراق يف 17 كانون األول ٢٠1٥.
والياابن،  وإيران،  اهلند،  مع  أخرى  واتفاقيات  لالستثمار  اتفاقيات  عدة  العراق  وقع  وقد 
واململكة  وتركيا،  وتونس،  وسوراي،  وسريالنكا،  اجلنوبية،  وكوراي  وموريتانيا،  والكويت،  واألردن، 
املتحدة، وفيتنام، واليمن، بيَد أن دخوهلا حيز التنفيذ ما يزال ابنتظار مصادقة جملس النواب العراقي 
عليها. وقد أبرم العراق اتفاقيات ثنائية للتجارة احلرة مع اإلمارات العربية املتحدة، وسلطنة ُعمان، 
وقطر، واجلزائر، ومصر، واألردن، ولبنان، وسوراي، وتونس، واليمن، والسودان. وعلى الرغم من كونه 
عضواً يف منظمة أوبك، إالَّ أن العراق ال يضع حالياً حلصص اإلنتاج والتصدير اخلاصة ابملنظمة.

اثلثاً: الرتاخيص
وقعت حكومة إقليم كردستان أكثر من ٥٠ عقداً مع شركات نفط عاملية حىت اآلن، وكانت 
بعقود  مقارنًة  اخلاص،  القطاع  من  للمستثمرين  وأحكامها مالءمًة جداً  النفطية  العقود  شروط 

اخلدمات الفنية وعقود خدمات التطوير واإلنتاج اليت وقعتها وزارة النفط االحتادية.
الطلبات  مقدمي  دعوة  وجوب  بشأن  التقديرية  ابلسلطة  الطبيعية  املوارد  وزارة  وتتمتع 
الذين  أو  الطلبات  مقدمي  على  املباشر٢٠. وجيب  التفاوض  أساس  على  منحها  أو  للرتاخيص، 
لديهم سجل من االمتثال  الفنية واملالية، وأن يكون  القدرة  يُدعون -يف مجيع احلاالت- إظهار 

للمبادئ املناسبة للشركات، وااللتزام ابملبادئ العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة٢1. 

17. املادة ٢٥ )ب( اتفاقية الرايض. 
18. املادة ٢٥ )ج( اتفاقية الرايض. 

19.  املادة 37 اتفاقية الرايض . 
٢٠.  املادة ٢٦ قانون النفط والغاز الكردستاين. 
٢1.  املادة ٢4 قانون النفط والغاز الكردستاين. 
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وسيتم التفاوض على املالمح الرئيسة لـعقود مشاركة اإلنتاج مع وزارة املوارد الطبيعية استناداً 
إىل أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج الذي نشرته حكومة إقليم كردستان٢٢، والذي يتضمن ما أييت:

عقد 	  دخول  مبجرد  املقاول  قبل  من  تدفعان  القدرات٢4  بناء  منحة توقيع٢3، ومنحة 
اخلدمات الفنية حيز النفاذ.

حيق حلكومة إقليم كردستان املشاركة يف عقود مشاركة اإلنتاج من خالل إحدى شركاهتا 	 
العامة اليت متتلك حصة تصل إىل ٢٥٪ بعد االكتشاف التجاري٢٥ ويكون الشريك 
وطنية  وشركة  دولية  نفط  شركة  من  يتألف  )كونسورتيوم(٢٦*  عن  -عبارة-  املتعاقد 
مشاركة  عقود  و٢٥٪ يف   ٢٠ بي  ترتاوح  بنسبة  مقسمة  غري  لديها حصص  كردية 
اإلنتاج. وجيوز للشركة العامة الكردية -حبسب تقديرها- التنازل عن جزء من أو كل 

مصاحل حكومتها لطرف اثلث٢7. 
التقدم، وتستمر مدة االستكشاف ملدة 	  ختتلف مدة عقود مشاركة اإلنتاج على وفق 

لسنتي(،  اثنية  فرعية  ومدة  سنوات  لثالث  أولية  فرعية  مدة  )تشمل  سنوات  مخس 
وميكن متديدها ملدة سنتي إضافيتي٢8، عند االكتشاف التجاري، ومتتد مدة التطوير 
للتمديد خلمس سنوات لكل منهما٢9. ومتنح األفضلية من  إىل ٢٠ سنة مع مدتي 
قبل شركة النفط الوطنية إىل العمالة احمللية،3٠ واملتعاقدين الثانويي، واملواد31. جيب بناء 
والتعليم، وإعارة املوظفي  والتمويل،  التدريب،  ذلك  يف  مبا  احمللية  العمالة  قدرات 

احلكوميي، وتُغّطى مجيع تكاليف التدريب للموظفي العراقيي من أرابح النفط3٢.

.www.krg.org/pdf/3_krg_model_psc.pdf    ٢٢ . يوجد أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج
٢3 . املادة 3٢.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٢4 . املادة 3٢.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٢٥.  املادة 4.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٢٦.* هو اتفاق يربم بي أشخاص طبيعيي أو معنويي، ويتضمن التزامات كل جانب يف تنفيذ مشروع معي ملدة معينة من أجل 
حتقيق الربح، من دون أن ينشأ من هذا العقد كيان ذايت أو شخصية قانونية مستقلة.

٢7.  املادة 4.3 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٢8 . املادة ٢.٦ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٢9.  املادة ٦.1٠ و٦.1٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
3٠.  املادة ٢3.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
31 . املادة ٢٢.٢ منوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
3٢ . املادة ٢3.7 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
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لكل 	  دوالرات   1٠ قدره  سنوي  إجيار  دفع  االستكشاف-  مدة  -خالل  يتعّي 
كيلومرت مربع، وهذا االستئجار لالستكشاف -مبا أنه يعد من التكاليف النفطية- ميكن 
العقد األويل -ابستثناء  التنازل عن ٢٥٪ من مساحة  بعد33.  وسيتم  فيما  اسرتداده 
مساحات اإلنتاج- يف هناية املدة األولية، فضاًل عن ٢٥٪ إضافية من مساحة العقد 

املتبقية -ابستثناء مساحات اإلنتاج- يف هناية كل مدة متديد34. 
يف حالة وجود اكتشاف جتاري، تدفع منحة اإلنتاج3٥، فضاًل عن دفعات متكررة )أي 	 

جزء من النفط املنتج(3٦، وحُيّدد -عادًة- سعر الدفعة حبسب تصدير النفط اخلام والغاز 
الطبيعي بنسبة ٪1٠.

مبجرد بدء اإلنتاج التجاري، حيق للمقاول اسرتداد مجيع التكاليف النفطية )مثل تكاليف 	 
اإلنتاج، وتكاليف االستكشاف، وتكاليف التطوير، وتكاليف وقف التشغيل(37.  مث 
)من خالل شركتها  إقليم كردستان  بي حكومة  النفط«  »أرابح  من  تبقى  ما  يُقّسم 

العامة( واملقاول مبوجب احلصص املنصوص عليها يف عقد اخلدمات الفنية38.
قد ينهي املقاول عقود مشاركة اإلنتاج، خالل مدة االستكشاف، يف هناية كل سنة من 	 

سنوات العقد39،  مبجرد دخوله مدة التطوير. وحيق للمقاول إهناء عقود مشاركة اإلنتاج 
يف أي وقت4٠. 

تقدم عقود مشاركة اإلنتاج -خبالف عقد اخلدمات الفنية وعقود خدمات التطوير واإلنتاج 
املقدمة من وزارة النفط االحتادية- للمقاول حصة من النفط املكتشف، وحيصل بذلك على قيمة 
من النفط املنتج. غري أن عقود مشاركة اإلنتاج ُيصادق عليها من قبل وزارة النفط االحتادية، وما 

تزال القضية غري حمسومة.

33 . املادة ٦.3 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
34 . املادة 7.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

3٥ . املادة 3٢.3 و3٢.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
3٦ . املادة ٢4.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

37 . املادة ٢٥.3 و٢٥.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
38 . املادة ٢٦ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

39.  املادة 4٥.3 و7.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
4٠. املادة 4٥.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
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رابعاً: قيود اإلنتاج
ال تفرض وزراة املوارد الطبيعية حالياً أّي قيود على استكشاف النفط والغاز )التكلفة وأرابح 
النفط( وتطويرمها وإنتاجهما يف إقليم كردستان، وتنصُّ عقود مشاركة اإلنتاج على أنه حيق للمقاول 

استالم أي نفط متوافر وتصديره حبسب هذا االتفاق.
وحتتفظ حكومة إقليم كردستان -من خالل عقود مشاركة اإلنتاج- ابلنفط لألسواق احمللية، 
متطلبات  لتلبية  تعد ضرورية  واليت  اإلقليم،  ينتجها  اليت  اخلام  النفط  من  أي كميات  بيع  وجيب 
االستهالك احمللي بعد  تقدمي طلب خطي من وزارة املوارد الطبيعية، وحيول الطلب إىل حكومة 
إقليم كردستان بسعر السوق الدولية. وجيب التعامل مع مجيع املقاولي العاملي يف اإلقليم على قدم 

املساواة يف هذا الصدد41. 
القسم  )املذكور يف  املالية  احلقوق  قانون  إقليم كردستان -من خالل  املشرع يف  أّكد  وقد 
الثاين(- على احلق يف تصدير النفط اخلام بنحٍو مستقل عن احلكومة املركزية، إذا فشلت األخرية 

يف دفع حصة اإلقليم من عائدات النفط وتكاليف التنقيب.
الخام  النفط  الستكشاف  اإلقليم  جهود  علی  بشدة  بغداد  يف  املركزية  احلكومة  وتعترض 

وإنتاجه بنحٍو مستقل عن وزارة النفط االحتادية يف بغداد.
إقليم  يف  املنتج  النفط  تصدير  على  عملية صارمة  قيود  هناك  تزال  ما  ذلك،  عن  وفضاًل 
ومن  إىل حد كبري،  ازدادت  قد  األانبيب  استيعابية خط  أن  من  الرغم  العراق. وعلى  كردستان 
املفرتض أن تكون كافية من الناحية الفعلية لنقل اإلنتاج احلايل، لكنَّ التدفق الثابت لتصدير النفط 

غري مضمون، ألن خطوط األانبيب تكون -غالبًا- عرضة للتخريب أو التصريف غري القانوين.
خامساً: توزيع املصاحل

يفيد قانون النفط والغاز الكردستاين أبن العقد اخلاص بعمليات النفط حيدد حقوق وزارة 
املوارد الطبيعية يف املصادقة عليه، أو أن ُيَطر أبي توزيع أبي شكل من األشكال، والتغيريات يف 

السيطرة على أي كيان متعاقد4٢. 

41 . املادة 1٦.1٥ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
4٢.  املادة 3٠ قانون النفط والغاز الكردستاين. 
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تعطي عقود مشاركة اإلنتاج -استناداً إىل ما نشرته وزارة املوارد الطبيعية- حلكومة كردستان 
اثلث،  إىل طرف  أم  آخر،  متعاقداً  أم كياانً  اتبعاً  أكان  توزيع، سواء  أي  على  املوافقة  احلق يف 
ابستثناء حاالت النقل أو اإلحالة إىل طرف اثلث، وحينها جيب على املقاول تقدمي أدلة معقولة 
على القدرة التقنية واملالية للمحال إليه43، وال ينطبق هذا الشرط على اإلحالة إىل شركة اتبعة أو 

إىل كيان تعاقدي آخر.
وال ينصُّ كل قانون النفط والغاز الكردستاين وعقود مشاركة اإلنتاج على حق الرفض األول 

أو أي حقوق وقائية أخرى حلكومة إقليم كردستان.
وينطبق تغيري أحكام الرقابة الواردة يف أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على أي تغيري مباشر 
أو غري مباشر يف الرقابة على الكيان املتعاقد، إذ متثل القيمة السوقية ملشاركة هذا الكيان يف العقد 
أكثر من 7٥٪ من القيمة السوقية اإلمجالية ألصول هذا الكيان والشركات التابعة له، اليت ختضع 

للتغيري يف الرقابة44. 
آنفًا- احلصول على موافقة  الرقابة -حبسب ما حمدد  لتغيري  وجيب على أي كيان يضع 
خطية مسبقة من حكومة إقليم كردستان، إالَّ إذا كان تغيري الرقابة إىل شركة اتبعة أو كيان تعاقدي 
آخر. وال يٌطَلب -يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج- تقدمي دليل على القدرة املالية أو التقنية للكيان 

املراقب اجلديد.
وال تتوقع حكومة إقليم كردستان، أو ال تتلقى أي اعتبار كشرط ملنح املوافقات على إحالة 
أو تغيري يف الرقابة، بل على العكس، إذ إن أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج ينصُّ على أن أي إحالة 
أو تغيري يف الرقابة »لن يؤدي إىل فرض أي ضريبة أو غرامة أو دفع أي شيء يف إقليم كردستان، 

سواء أكان ذلك موجوداً حالياً أو أن يصبح ساري املفعول يف املستقبل«4٥.
وينص أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على وجوب أن يدخل احملال إليه يف اتفاق يتعهد مبوجبه 

اباللتزام بشروط عقود مشاركة اإلنتاج بشكلها احلايل.

43. املادة 39.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
44. املادة 39.٦ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

4٥. املادة 39.4 و39.٦ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
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سادساً: الضرائب4٦
حيتم قانون النفط والغاز الكردستاين على مجيع األشخاص املرتبطي بـ “العمليات النفطية” 
دفع الضرائب املطبقة يف حكومة إقليم كردستان، مبا يف ذلك: )1( الضريبة على الشركات، )٢( 
ضريبة الدخل الشخصي، )3( ضريبة دخل الشركات، )4( الرسوم اجلمركية وغريها من الضرائب 
أخرى  أو رسوم  أّي ضريبة  اإلضافية، )٦(  األرابح  أو ضريبة  املتوقعة  األرابح غري  املماثلة، )٥( 

مشمولة بصراحة يف العقد النفطي47. 
وعلى ما ذُكر ستخضع عمليات التنقيب عن النفط والغاز إىل قواني الضرائب واألنظمة 
املطبقة على مجيع األنشطة التجارية يف إقليم كردستان، والسيما قانون ضريبة الدخل االحتادي رقم 
198٢/113 الذي أُعتمد وُعّدل يف اإلقليم على وفق القانون رقم ٢٠٠7/٢٦ بصيغته املعدلة. 

وستخضع مجيع األنشطة التجارية لضريبة اثبتة على دخل الشركات تبلغ 1٥٪ من األرابح.
وال يتضمن قانون النفط والغاز الكردستاين احلايل أي إعفاء ضرييب للشركات العاملية العاملة 
الضرائب مبوجب  إعفاء مقاول من  النفطي  العقد  أنه “جيوز يف  أنه ينص على  اإلقليم، غري  يف 
قانون”، لكن ذلك القانون مل ُيَسن حىت اآلن. وقد نوقشت مسودة قانون ضرائب النفط والغاز، 
اليت هتدف إىل إعفاء مجيع شركات النفط العاملية، واملقاولي الثانويي، واملوظفي األجانب من أي 

ضريبة دخل ومشاركات ضمان اجتماعي لعدة سنوات.
ويف غياب قانون ضرائب النفط والغاز -ومن أجل دفع شركات النفط العاملية الرئيسة حنو 
العاملية،  النفط  لتزويد شركات  اإلنتاج  أمنوذج عقود مشاركة  ُصّمم  فقد  االستثمار يف كردستان، 
والشركات التابعة هلا، واملتعاقدين أو املقاولي الثانويي يف العمليات النفطية إبعفاء ضرييب كواقع 
حال. وتنص املاداتن )31.1 و31.٢( من أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج على العديد من احلقوق 

والواجبات اخلاّصة ابلضرائب فيما يتعلق بـعقود مشاركة اإلنتاج على النحو اآليت:

4٦ . هناك جدل كبري فيما يتعلق ابحلقوق الدستورية حلكومة إقليم كردستان يف التشريع بشأن املسائل اخلاّصة ابلضرائب. وتنص 
املركزية. أما  للحكومة  املالية« تقع ضمن االختصاص احلصري  السياسة  العراقي ، أن »صياغة  الدستور  املادة 11٠ )اثلثاً( من 
تفسري حكومة إقليم كردستان هلذه املادة فقد ميَّز بي »صياغة السياسات«، و«تنظيم الضرائب« الذي هو ضمن اختصاصات 
حكومة اإلقليم. ومل ختضع هذه املسألة للمراجعة القضائية، ومل تفرض احلكومة املركزية أي ضرائب يف إقليم: كردستان العراق منذ 

العام 199٢. 
47 . املادة 4٠ قانون النفط والغاز الكردستاين.
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1- حقوق الكياانت املتعاقدة والتزاماهتا
وتشمل هذه ما أييت:

)أ( تعفى شركات النفط العاملية، وكل كيان متعاقد معها، وفروعها، وأي متعاقد اثنوي من 
مجيع الضرائب الناجتة عن دخلها وأصوهلا وأنشطتها يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج بفعالية طوال 
مدة العقد، مبا يشمل، وال يقتصر -على سبيل املثال ال احلصر- على الضرائب على الدخل من 

رأس املال املنقول، وأّي ضرائب على أرابح رأس املال، وأّي ضرائب اثبتة على التحويالت48.
)ب( تُعفى شركات النفط العاملية من أي ضرائب مستقطعة أو مفاجئة، أو ضريبة أرابح 

إضافية حبسب ما منصوص عليه يف املادة 44 من القانون49. 
العمليات  من  دخلها  على  الشركات  دخل  لضريبة  العاملية  النفط  شركات  )ج( ختضع 

النفطية٥٠، وُتدفع ضريبة الدخل من قبل حكومة إقليم كردستان طوال مدة العقد.
)د( جيب على شركات النفط العاملية تقدمي اإلقرارات الضريبية املناسبة على وفق القانون 

املعمول به، مع حساب مبلغ ضريبة الدخل املستحقة٥1.
)هـ( جيوز لكل هيئة متعاقدة دفع ضريبة الدخل الشخصي ومشاركات الضمان االجتماعي 

اخلاّصة مبوظفيها أو حجبها٥٢. 
2- االلتزامات احلكومية

)أ( يتعّي على احلكومة تعويض كل كيان متعاقد مقابل أي التزام بدفع أي ضرائب تُقّيم 
أو تُفرض على هذا الكيان املتعاقد فيما يص اإلعفاءات الضريبية املمنوحة حبسب عقود مشاركة 

اإلنتاج٥3.

48.  املادة 31.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
49.  املادة 31.4 إىل 31.7 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٥٠.  املادة 31.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٥1. املادة 31.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٥٢. املادة 31.8 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٥3. املادة 31.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
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)ب( تدفع احلكومة مجيع ضرائب الدخل نيابًة عن اجلهة املتعاقدة مباشرة إىل السلطات 
بشهادة  املتعاقد  الكيان  وتزود  النفط،  أرابح  احلكومة يف  من حصة  إقليم كردستان  يف  الضريبية 

ختليص ضرييب٥4. 
ينّص الدستور العراقي على أنه ال جيوز فرض ضريبة أو إعفاء إال بقانون٥٥؛ لذلك، نرى أن 
اإلعفاء املنصوص عليه يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج ال يلزم سلطات الضرائب يف إقليم كردستان، 
وهو رأي وزارة املالية نفسه، فمن أجل تفعيل اإلعفاء الضرييب، تقدم عقود مشاركة اإلنتاج افرتاضاً 
تعاقدايً اللتزام شركات النفط العاملية الضرييب على الدخل من قبل حكومة إقليم كردستان، الذي 
يلتزم بدفع الضرائب نيابة عن شركات النفط العاملية من حصتها يف أرابح النفط، وتعويض شركات 
النفط العاملية عن املسؤولية الضريبية اليت تُعفى منها على وفق شروط عقود مشاركة اإلنتاج؛ وهذا 

ما يؤدي اىل إعفاء حبكم الواقع من ضريبة الدخل الناشئة يف عقود مشاركة اإلنتاج.
وتنّص عقود مشاركة اإلنتاج على اإلعفاء من الرسوم اجلمركية وأي رسوم أو ضرائب أخرى، 

وإلزام احلكومة بتعويض شركات النفط العاملية يف حال ُفرضت أي رسوم أو ضرائب.
الدخل  بدفع ضريبة  العاملية  النفط  إلزام شركات  على  أيضاً  اإلنتاج  مشاركة  عقود  وتنّص 
الشخصي ومشاركات الضمان االجتماعي نيابة عن موظفيها على وفق القانون املعمول به. وقد 
العراقيي«. وبينما  مبوظفيها  »فيما يص  عبارة  إدراج  على  عاملية  نفطية  عدة شركات  تفاوضت 
األجانب خالل  مبوظفيها  اخلاصة  العاملية  النفط  البداية شركات  يف  املختصة  السلطات  تتابع  مل 
السنوات املاضية، لكنها طلبت من  العديد من شركات النفط العاملية دفع مجيع الضرائب اخلاصة 
إقليم   كردستان. وتعد  العاملي يف  ابلعمالة ومشاركات الضمان االجتماعي للموظفي األجانب 
مسألة إعفاء املوظفي األجانب من ضريبة الدخل الشخصي ومشاركات الضمان االجتماعي من 
إحدى املسائل املثرية للجدل يف مترير مشروع قانون ضرائب النفط والغاز اخلاص إبقليم كردستان 

بشأن ضريبة الدخل. 

٥4. املادة 31.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٥٥. املادة ٢8 )أواًل( الدستور العراقي. 
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سابعاً: التأثري البيئي ووقف التشغيل
يتضمن كل من قانون النفط والغاز الكردستاين وأمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج أحكاماً مشاهبة 
ومنع التلوث  البيئة،  محاية  إدراج شروط  وجوب  إىل  ويضاف  والبيئة.  والسالمة  ابلصحة  خاصة 
وتقليله، وفيما يص مجيع املتقدمي للحصول على عقود مشاركة اإلنتاج، جيب على شركات النفط 
العاملية -حبسب بنود عقود مشاركة اإلنتاج- االلتزام ابتباع املمارسات الدولية يف صناعة النفط 
اخلاصة حبماية البيئة وتطبيق القواني٥٦. وسُيطلب من شركات النفط العاملية تسديد الدفعات إىل 

صندوق محاية البيئة٥7. 
ينظم قانون حكومة إقليم كردستان حلماية البيئة وحتسينها رقم 8 لعام ٢٠٠8 املسائل البيئية 
مثل محاية املياه، والرتبة، واهلواء، والتنوع البيولوجي، ويطبق على عمليات النفط والغاز. وحبسب 
املواد من 4 إىل ٦ من القانون، فقد أنشأت وزارة البيئة يف إقليم كردستان جملس محاية وحتسي البيئة 
لإلشراف على مجيع املسائل البيئية. وقد أُنشئ يف عام ٢٠1٠ جملس مستقل حلماية البيئة يف إقليم 
كردستان مبوجب القانون رقم 3 لعام ٢٠1٠، الذي حلَّ حمل جملس محاية وحتسي البيئة، ويتوىّل 

الدور الرقايب واإلشرايف إلنفاذ القانون رقم 8 لعام ٢٠٠8.
وجيب على أي كيان يقوم أبي نشاط له أتثري بيئي، فضاًل عن االلتزامات احملددة اخلاصة 
مبعايري محاية املياه، والرتبة، واهلواء، والتنوع البيولوجي، احلصول على موافقة مسبقة من جملس محاية 

وحتسي البيئة.
وقد يؤدي عدم االمتثال اللتزامات قانون البيئة إىل عقوبة السجن ملا ال يقل عن شهر واحد، 
أو فرض غرامات ترتاوح بي 1٥٠ إىل ٢٠٠ مليون دينار عراقي، أو كليهما٥8، وسيخضع أي 
شخص يتسبب يف ضرر بيئي -فضاًل عن العقوابت املنصوص عليها يف القانون- إىل التعويض 

املدين واملسؤولية عن إزالة أو األضرار وتصحيحها.
أما فيما يص ابملتطلبات البيئية اليت هلا عالقة بوقف التشغيل، فيجب على شركات النفط 
العاملية تقدمي خطة لوقف التشغيل إىل جلنة اإلدارة قبل ٢4 شهراً يف األقل من املوعد احملدد لنهاية 
اإلنتاج التجاري، مبا يف ذلك االعتبارات البيئية. وحيق لشركات النفط العاملية -من دون االلتزام- 

٥٦.  املادة 37.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٥7 . املادة 37 )1( و) 1٠( قانون النفط والغاز الكردستاين واملادة ٢3.8 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٥8.  املادة 4٢ قانون البيئة - حكومة إقليم كردستان رقم ٢/٢٠٠8. 
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إنشاء “صندوق احتياطي لوقف التشغيل” خالل السنوات العشر املاضية من مدة عقود مشاركة 
اإلنتاج، وسُتسرتد املبالغ املدفوعة للصندوق من قبل شركات النفط العاملية كتكاليف نفطية على 

وفق شروط عقود مشاركة اإلنتاج٥9. 
اثمناً: اعتبارات االستثمار األجنيب

1- التأسيس
إقليم  عاملة يف  عاملية  نفط  أي شركة  تؤسس  أن  الكردستاين  والغاز  النفط  قانون  يشرتط 
كردستان -على وفق عقود مشاركة اإلنتاج- مكتباً يف كردستان٦٠، وال حيدد مصطلح »مكتب« 
املوارد  وزارة  اتبعة-. وتعطي  شركة  يكون  -كأن  قانونياً  أو كياانً  فرعياً  مكتباً  يكون  أن  وجوب 
الطبيعية األفضلية لتسجيل املكاتب الفرعية، وتتطلب عملية إجراء تسجيل فرع، تقدمي الشركة األم 

للواثئق اآلتية املصدق عليها من قبل القنصلية العراقية يف بلد اإلصدار:
)أ( واثئق الشركات لشركات النفط العاملية )شهادة التأسيس، واستخراج السجل التجاري، 

والتشريعات، وغريها(.
)ب( خطاب النوااي أو قرار املشاركي ابملوافقة على إنشاء الفرع، والتعهد أبن تتحمل شركة 

النفط العاملية مجيع التزامات الفرع ومسؤولياته.
)ج( التوكيل املمنوح للشخص املراد تعيينه مديراً للفرع، ونسخة من جواز سفره.

)د( دليل على وجود املباين التجارية يف إقليم كردستان. 
)ذ( آخر بياانت مالية مدققة للشركة.

وجيب تقدمي الواثئق املذكورة آنفاً إىل مسجل الشركات، فضاًل عن دليل التسجيل يف قائمة 
البائعي املعتمدة من قبل وزارة املوارد الطبيعية )منصة التسجيل عرب اإلنرتنت(٦1، أو كتاب من وزارة 
املوارد الطبيعية ابملوافقة على هذا التسجيل. وجيب على املكتب الفرع كذلك تعيي حماسب حملي 

مسجل يف نقابة حماسيب كردستاين، وحماٍم مسجل يف نقابة حماميي كردستان. 
٥9 . املادة 38.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٦٠.  املادة 4٦ قانون النفط والغاز الكردستاين. 

61. https://www.mnronline.com/Online/Registration /



20

مركز البيان للدراسات والتخطيط

وُتصَّدر املوافقة وتسجيل شهادة املكتب الفرع خالل مدة ترتاوح بي أسبوعي إىل ثالثة 
أسابيع من أتريخ تقدمي الواثئق الكاملة إىل مسجل الشركات.

2- استعادة العملة األجنبية
ال توجد -يف الوقت احلايل- قيود على صرف العمالت األجنبية املعمول هبا يف كردستان، 
متطلبات  فإن  ذلك،  من  الرغم  قيود. وعلى  دون  األموال  إعادة  يف  احلرية  األجنبية  وللشركات 
مكافحة غسل األموال اليت يفرضها البنك املركزي العراقي وتطبقها البنوك اخلاصة والعامة قد تؤدي 

إىل أتخر يف تلقي األموال وحتويلها إىل داخل اإلقليم.
وتؤكد عقود مشاركة اإلنتاج أنه حيق لشركات النفط العاملية حتويل العملة احمللية إىل الدوالر، 
أو أي عملة أجنبية أخرى، وأن حتوله بنفسها إىل اخلارج٦٢، وأن تدفع ألي مقاول اثنوي وطاقمه 

األجنيب ابلعملة األجنبية٦3. 
3- تفضيل املوارد احمللية 

العاملية  النفط  شركات  متنح  أن  يشرتط  الذي  الكردستاين  والغاز  النفط  قانون  عن  فضاًل 
يتمتعون  العراق، شريطة أن  إقليم كردستان وأجزاء أخرى من  العاملة احمللية من  للقوى  األفضلية 
ضوء  يف  ذلك  وأييت  الثانويي٦4.  املقاولي  أو  املتعاقدين  على  ذلك  يُطّبق  الالزمة،  ابملؤهالت 
قانون العمل العراقي املعمول به يف اإلقليم، ويف أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج أيضاً. وسُيطلب من 
شركات النفط العاملية تدريب املوظفي احملليي، والعمل على نقل املعرفة إىل العمالة احمللية٦٥، ويشمل 
ذلك التدريب منحاً دراسية، ومتوياًل للتعليم٦٦، وإعارة العاملي احلكوميي للعمل يف شركات النفط 
العاملية٦7 اليت جيب عليها تقدمي خطة تدريب ومتويل مسبق إىل احلكومة من أجل توظيف املوظفي 
احملليي الذين يتارون من قبل احلكومة وإعارهتم. وميكن بعد ذلك اسرتداد تكاليف التدريب الواردة 

يف خطة التدريب والتمويل املسبق كتكاليف نفطية يف إطار عقود مشاركة اإلنتاج٦8. 

٦٢.  املادة ٢9.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٦3 . املادة ٢9.9 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٦4 . املادة 44 )أواًل( قانون النفط والغاز الكردستاين و٢3.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
٦٥ . املادة 4٥ قانون النفط والغاز الكردستاين و٢3.4 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٦٦ . املادة 4٥ قانون النفط والغاز الكردستاين. 
٦7 . املادة ٢3.٢ أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 

٦8 . املادة ٢3.3.1 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
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أجنبية يف  تعيي مالكات  العاملية حق  النفط  اإلنتاج لشركات  أمنوذج عقود مشاركة  مينح 
حال عدم توافر ما يناسب كفاءة تلك املالكات يف إقليم كردستان وأجزاء أخرى من العراق٦9، 
غري أن ذلك ال حيدد إن كانت شركات النفط العاملية أو حكومة إقليم كردستان متتلكان السلطة 
إىل  ذلك  تقدير  يرتك  ولذلك  بنحٍو كاٍف؛  احمللية  العاملة  القوى  تلك  مأهولية  التقديرية لتحديد 
شركات النفط العاملية. وسيطلب من شركات النفط العاملية احلصول على تصاريح إقامة من وزارة 
الداخلية يف حكومة إقليم كردستان جلميع املوظفي األجانب، وهي تصاريح مُتنح غالباً على أساس 

موافقة من  وزارة املوارد الطبيعية. 
وكما هو احلال يف جمال التوظيف، سيطلب من شركات النفط العاملية ومقاوليها الثانويي 
وحيق  احمللية،  واملواد  املنتجات  واستخدام  احمللية،  الشركات  مع  شراكات  إلقامة  األفضلية  إعطاء 
للحكومة -خالل عملية اختيار شركات النفط العاملية- إعطاء األفضلية للشركات األجنبية اليت 
لديها شراكات مع احمللية7٠، وستؤخذ برانمج التدريب املقدمة من شركات النفط العاملية كواحد من 

االعتبارات الضرورية عن االختيار.
4- مكافحة الفساد

تـَُعدُّ مجهورية العراق من ضمن الدول العشر األكثر فساداً يف العامل -حبسب منظمة الشفافية 
الدولية -وقد بدأ املسؤولون الكرد -الذين يشون من انعكاس هذه املرتبة يف مؤشر الفساد بنحٍو 
سّيئ على اإلقليم- محلة اسرتاتيجية لتحقيق مبدأ احلكم الرشيد والشفافية يف وقت مبكر من عام 

٢٠٠9 ابلتعاون مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لالستشارات الدولية.
وحتقق جلنة مكافحة الفساد الرائسية يف إقليم كردستان ابإلجراءات يف اإلجراءات احلكومية 
اإلنتاج على  تنصُّ عقود مشاركة  لذلك  والتعاقدات؛ ونتيجة  البناء  قطاع  احلكومية يف  واملشاريع 
إقليم كردستان من  الفساد املعمول هبا يف  انتهاكات لسلطة قواني مكافحة  ضرورة إخضاع أي 

البداية.
وبينما تبقى بعض القضااي اخلاّصة ابالمتثال بشأن ممارسة األعمال يف إقليم كردستان العراق 
العراق من تصنيف  إقليم كردستان  آنفًا- تربز ضرورة إلعفاء  ما ورد  أمهية كبرية -حبسب  ذات 

الفساد العام يف العراق.

٦9 . املادة ٢3.3 أمنوذج عقود مشاركة اإلنتاج. 
7٠.  املادة 44 )اثنياً( قانون النفط والغاز الكردستاين.
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5- التطورات احلالية
العامل  أما  إقليم كردستان:  يف  والغاز  النفط  صناعة  تطوير  مييزان  مهمان  هناك عامالن 
األول فكان األمن النسيب الذي امتاز به اإلقليم ابملقارنة مع وسط العراق )قبل أن يهدده تنظيم 
النفطية  الشركات  استقطاب  جرى  إذ  التجارية،  التنمية  على  إجيايب كبري  أثر  له  وكان  داعش(؛ 
الكبرية وأنشطة جتارية أخرى إىل إقليم كردستان. أما العامل الثاين فهو النجاح الذي حققته قوات 
البيشمركة والقوات العراقية يف اآلونة األخرية ضد تنظيم داعش يف مشال العراق سيساعد يف استعادة 

الثقة اليت تضاءلت خالل السنوات القليلة املاضية بسبب وجود تنظيم داعش.
ومن انحية أخرى هناك، غياب البنية التحتية الالزمة لنقل النفط والغاز بنحٍو مستقل من 
إقليم كردستان؛ وهو ما دفع الكثري من األطراف إىل التشكيك بقدرة اإلقليم على حتقيق االستدامة 

يف صناعة النفط.
اجلديد  األانبيب  من خط  االنتهاء  إذ مت  إىل حد كبري،  التقنية  القدرات  نقُص  وقد عوجل 
املصمم لنقل النفط مباشرة من حقل طق طق النفطي يف اإلقليم إىل تركيا يف كانون األول ٢٠13. 
وقد قام اإلقليم، يف متوز ٢٠14 -خضم االضطراابت- بتوصيل حقل خورمال جنوابً مع حقول 
النفط يف املناطق املتنازع عليها ابلقرب من كركوك بواسطة خط أانبيب جديد؛ وهو ما مسح حلكومة 
إقليم كردستان ابستغالل املوارد النفطية الضخمة يف كركوك، فضاًل عن متكنها من نقل النفط عرب 
شبكة أانبيب النفط العراقية املركزية إىل جنوب العراق. وأييت ذلك كله بعد فشل احملاداثت بي 
إقليم كردستان وإيران حول خط أانبيب قادر على نقل ما يصل إىل ٢٥٠ ألف برميل يف اليوم من 
النفط من اإلقليم إىل إيران، بعد توصل طهران إىل اتفاق مع احلكومة املركزية يف بغداد ليكون بدياًل 

لنقل النفط من كركوك إىل إيران.
وعلى الرغم من تطوير القدرات الفنية املذكورة آنفاً لنقل النفط اخلام من أراضي كردستان، 
لكن جهود احلكومة املركزية ملنع صادرات النفط املستقلة اإلقليم من خالل اختاذ إجراءات قانونية 
على  إىل عواقب وخيمة  أدت  قد  واملبيعات،  التصدير  أنشطة  املشاركة يف  األطراف  واسعة ضد 

اإلقليم، من حيث أتثريها على الوضع املايل يف إقليم كردستان. 
السيادية  القروض  يسمح حلكومته جبمع األموال من  قانوانً  وكان برملان اإلقليم قد أصدر 
)قانون الدين لعام ٢٠1٥(؛ من أجل متكي اإلقليم من ختطي الصعوابت املالية اليت يواجهها. 



23

النفط والغاز يف كردستان العراق

ويسمح ذلك القانون حلكومة اإلقليم جبمع األموال من خالل حتمل ديون أو إصدار ضماانت تصل 
إىل مخسة مليارات دوالر أمريكي لغرض متويل املشاريع االستثمارية اليت وافق عليها برملان اإلقليم. 
ومل ينجح اإلقليم حىت اآلن يف وضع أي سندات علی أساس قانون الدين؛ بسبب اخنفاض أسعار 

النفط وإاثرة احلكومة املركزية يف بغداد للشكوك حول کفاءة اإلقليم يف حتمل أي ديون سيادية.
لقد عززت األزمة املالية اإلقليم ومكنته من إجراء إصالحات اقتصادية حقيقية فقد ُخّفضت 
رواتب املسؤولي احلكوميي، وُحذفت -أو خفضت- العديد من اإلعاانت احلكومية، وقد بُذلت 
جهود كبرية خلفض تكاليف إنتاج الكهرابء وتوزيعها، وإدخال مرافق احلكومة اإللكرتونية من أجل 

تيسري العمليات اإلدارية ومكافحة الفساد.
وقد اتفقت احلكومة املركزية وحكومة اإلقليم -بسبب الوضع املايل املتدهور يف كردستان- 
تُوصِّل  تركيا، حيث  إلی ميناء جيهان يف  الخام من حقول کرکوك  النفط  استئناف تصدير  على 
إىل صفقة شاملة لتقاسم العائدات بنحٍو يشمل احتياطي النفط والغاز يف العراق. ويبقى لنا أن 
لالستغالل  إجياد صيغة  من  إقليم كردستان ستتمكنان  املركزية وحكومة  احلكومة  إذا كانت  نرى 
املتبادل الحتياطي النفط العراقي أبكمله، والسيما بعد حترير املوصل واستعادة السيطرة على معظم 
مناطق مشال العراق من قبل البيشمركة الكردية مبساعدة اجليش العراقي وقوات التحالف الدويل، 

وتقلبات أسعار النفط العاملية.


