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اإلمكانات التنظيمية المتاحة لشركة *: جواد كاظم لفته الكعبي. د. أ

النفط الوطنية العراقية لتحقيق هدف االستغالل األفضل للثروة 

 النفطية والغازية في قانونها الجديد
 

 المقدمة:
 
لقد أعلن القانون الجديد، أن هدف شركة النفط الوطنية العراقية )فيما بعد الشركة( هو    

)فيما بعد الهدف المعلن(، وحدد سبع وسائل لتحقيق  االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية
(، أوردنا توقعات 2018أيار  17في بحثنا )الكعبي، شبكة االقتصاديين العراقيين، هذا الهدف. 

بعض الخبراء حول عدم وجود قدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على تحقيق الهدف المعلن في 
 مجاالت نشاطها، ضعف مستوى أداء الشركات القانون، ألسباب عزّوها إلى: اتساع وتنوع

اعتمادها معايير غير مهنية في و  ضعف مستوى كوادرها الفنية واإلدارية، المملوكة لها،
التوظيف. إن جميع هذه األسباب، كما نرى، هي مشكالت تنظيمية عادية، بمستطاع إدارة 
الشركة التعامل معها بهذا القدر أو ذاك من النجاح. في هذا البحث، نحن نتبنى أطروحة أخرى 

دفها المعلن، تتمثل مغايرة لتفسير وتبرير االحتمالية التنظيمية لفشل الشركة في تحقيق ه
بالصياغات المنهجية غير الموفقة لألهداف، ولوسائل تحقيق هذه األهداف في قانون تأسيسها 
الجديد. يشتمل البحث على قسمين: يختص األول بالكشف عن االختالل المنهجي وتقويمه في 

ظيمية لدى صياغة أهداف الشركة ووسائل تحقيقها، ويختص الثاني بتبرير غياب اإلمكانات التن
 الشركة على تحقيق هدفها المعلن.      

 
القسم األول. توصيف وتقييم منهجية صياغة األهداف ووسائل تحقيقها في 

 القانون الجديد:
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الجديد تحديد "أهداف تأسيس مؤسسة  في القانون جر  لم ي  في بحثنا المشار إليه أعاله، كتبنا:    
نما جرى تحديد "أهداف نشاط تهدف الشركة إلى االستغالل األفضل "[الشركة" نفسها:  الشركة"، وا 

للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول واإلنتاج 
والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة إلى االستثمار في الصناعة التحويلية النفطية 

ن أعلى العوائد وأدنى التكاليف وبما يحقق أعلى والغازية على أسس فنية واقتصادية لضما
من القانون(. تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم "األهداف" في  3)المادة  ]"منفعة للشعب العراقي

بصيغة مفهوم "أغراض  1967و 1964القانون الجديد، جاء في قانونيها السابقين عامي 
( منهما على 3( و)2ة في المادتين )الشركة" )أنشطة االستخراج والتصنيع والتسويق(، الوارد

التوالي، مع تضمين هاتين المادتين وسيلة واحدة فقط لتحقيق هذه األغراض، وهي تأسيس 
 الشركة لشركات بمفردها أو مع الغير.   

إن الفارق ما بين "هدف تأسيس مؤسسة الشركة" و"هدف نشاط الشركة" يكمن في األمر    
بمنهجية تأخذ بعين  هدف تأسيس مؤسسة الشركةصياغة  التنظيمي األساسي اآلتي: تجري
واضح المعالم لدى السلطة التشريعية في البالد، في ضمان قيام  االعتبار وجود توجه إستراتيجي

الشركة بأداء أعمالها المختلفة ضمن اشتراطات توافق هذا األداء مع ضوابط دستورية وقانونية 
واقتصادية وتنظيمية وغيرها، يريد أن يراها المشّرع في عمليات تحقيق هذا األداء من قبل 

سبيل المثال وليس الحصر: ضمان الحقوق الدستورية للحكومة الشركة. من هذه الضوابط، على 
دارة الثروة النفطية نيابة عن الشعب  االتحادية وحكومات األقاليم والمحافظات المنتجة بالتصرف وا 
العراقي المالك الدستوري لهذه الثروة، أو االستغالل السليم تكنولوجيا لمكامن النفط والغاز، أو 

ة الموارد النفطية باالشتراك مع شركات النفط األجنبية، أو ضمان اإلدماج تحريم بعض أنماط إدار 
التنظيمي/التكنولوجي لعمليات استخراج النفط والغاز باالقتصادات المحلية في مناطق 
االستخراج، أو ضمان مبادئ وقّيم ومعايير المساواة والعدالة والحماية في عمليات استغالل 

 صلحة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العمليات، وغيرها.الموارد النفطية لمن لهم م
بمنهجية تأخذ بعين االعتبار وجود توجه إستراتيجي  الشركةنشاط هدف بينما تجري صياغة    

لدى الشركة نفسها، مؤسس على طبيعة نشاطها الوظيفي )االستخراج والتصنيع والتسويق 
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اجهها الشركة في أداء أعمالها المذكورة، مع النفطي( والتحديات الحالية والمستقبلية، التي ستو 
التزام هذا األداء باشتراطات تحقيق "هدف تأسيس مؤسسة الشركة" الوارد في قانونها الجديد. ومن 
أجل تحقيق هدف/أهداف الشركة، ينبغي لها ممارسة وظيفة اإلدارة اإلستراتيجية ألداء أعمالها 

أسيس مؤسسة الشركة في القانون الجديد لم تتح المختلفة، ولكن منهجية صياغة هدف/أهداف ت
للشركة إمكانية امتالكها لتوجه إستراتيجي محدد، يكون بمقدوره إضفاء الشرعية القانونية 
والتنظيمية على ممارستها وظيفة اإلدارة اإلستراتيجية، ومنها على وجه التحديد صياغتها ألهدافها 

 افعندما تكون هناك أهدا ،فقط نفطيةال شركةفي ال يجيةتنشأ العملية اإلستراتاإلستراتيجية. 
قرار توجهها اإلستراتيجي، شركةإستراتيجية تتبناها هذه ال ، وهي جزء ال يتجزأ من عملية صياغة وا 

جميع الشركات النفطية الناشطة في ظروف كنقطة انطالق البد منها في اإلدارة اإلستراتيجية ل
)قبل تملّكها من قبل  شركات النفط الوطنيةجميع ر ال تتوففضال عن ذلك، . اقتصاد السوق

وتوجهاتها اإلستراتيجية ، على أهدافها (2018الشركة بموجب قانون تأسيسها الجديد عام 
، األمر الذي ، لعملية إستراتيجية في إدارتها، فال وجود، إذنعن وزارة النفط االتحادية المستقلة

ملوكة لها، انضماما تنظيميا عملياتيا وليس يجعل من انضمامها للشركة بمثابة شركات م
 إستراتيجيا. 

وبموجب المبادئ والقواعد والمعايير المنهجية المعروفة في صياغة مفردات التوجه    
اإلستراتيجي إلدارة نشاط منظمات األعمال المختلفة، نرى في القانون الجديد للشركة وجود هدف 

االستغالل األمثل للثروة النفطية اتي لنشاطها، يتمثل في تقني/اقتصادي واحد يتسم بالطابع العملي
استخراجا وتصنيعا وتسويقا، بينما "ضمان أعلى الموارد وأدنى التكاليف" سيكون التعبير  والغازية

في تحقيق هذا الهدف، وأن تحقيق  Optimizationالتقني/االقتصادي الكمي عن مبدأ األمثلية 
نما هدفا لتأسيس  أعلى منفعة للشعب العراقي" ال" يمكن عّده هدفا عملياتيا لنشاط الشركة، وا 

مؤسسة الشركة، أو معيارا مؤسساتيا دستوريا لقياس فاعلية إدارة نشاط الشركة، أو هدفا 
إستراتيجيا لنظام إدارة الشركة للموارد النفطية في قانونها الجديد أو في قانون النفط والغاز 

 .2007ام االتحادي العالق التشريع منذ ع
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( منه في جملة واحدة 3" في القانون الجديد للشركة، جاء نص المادة )األهدافوتحت عنوان "   
متصلة بدون أية فارزة أو نقطة بين مقاطع هذه الجملة، وهو أمر ال تقّره قواعد التعبير في اللغة 

 اآلتيتين على أقل تقدير:العربية، ألنه سيسمح بقراءات منهجية مختلفة للنص، ومنها القراءتين 
  تهدف الشركة إلى:األولىالمنهجية القراءة . 

. االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية في مجاالت استكشاف النفط والغاز، وتأهيل 1
 وتطوير الحقول واإلنتاج والتسويق، وكافة األنشطة المرتبطة بها.

 ازية على أسس فنية واقتصادية. . االستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغ2
 . ضمان أعلى العوائد وأدنى التكاليف.3
 . تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي.4

  الثانيةالمنهجية القراءة: 

 هدف نشاط الشركة: االستغالل األمثل للثروة النفطية والغازية. -
الحقول نطاق تحقيق هدف نشاط الشركة: استكشاف النفط والغاز، وتأهيل وتطوير  -

واإلنتاج والتسويق وكافة األنشطة المرتبطة بها، واالستثمار في الصناعة التحويلية 
 النفطية والغازية.

 المبادئ المعتمدة لتحقيق هدف نشاط الشركة: المبادئ الفنية واالقتصادية.  -

 المعتمدة لتحقيق هدف نشاط الشركة: مؤشرّي أعلى العوائد وأدنى التكاليف.  المؤشرات -

يار الدستوري المعتمد لتحقيق هدف نشاط الشركة: تحقيق أعلى منفعة للشعب المع -
 العراقي. 

( من القانون الجديد للشركة، على 3فضال عن ذلك، لم يجر تعدادا لألهداف في نص المادة )   
( من تعداد لوسائل تحقيق أهداف الشركة، وهو أمر يؤكد فرضيتنا 4غرار ما جاءت به المادة )

هو الهدف المعلن، ألنه ليس من المعقول منهجيا وعمليا تحقيق  وجود هدف واحد للشركةالقائلة ب
أهداف مختلفة بوسائل تحقيق ال يجري فيها ربط كل هدف بوسيلة/وسائل تحقيقه المناسبة. لو 

( من 3األهداف األربعة، كما هي في القراءة األولى لنص المادة ) Matchingحاولنا مقابلة 
من القانون  4يد للشركة، مع الوسائل السبع لتحقيق األهداف اآلتية في أدناه )المادة القانون الجد
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الجديد للشركة(، نالحظ أن وسائل تحقيق األهداف في غالبيتها العظمى ليس فقط غير مطابقة 
نما أيضا ال يمكن تحقيق األهداف األربعة  لألهداف من ناحية العدد والمضمون اإلجرائي، وا 

 نادا إليها: للشركة است
 أوال. إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة."[      
ثانيا. إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما ال يتعارض مع          

 أحكام الدستور.
ثالثا. تطوير عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية        

 ذات الصلة.
رابعا. إدارة عقود الخدمة التي تم إبرامها في جوالت التراخيص في االستكشاف والتطوير        

ة واإلنتاج، وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعديلها بما يضمن مصلح
 الشعب العراقي.

خامسا. تطوير الجهد الوطني في عمليات االستخراج والتسويق والصناعة النفطية        
 والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار.

 سادسا. إدارة وتشغيل شبكة أنابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.       
ويلها لتنفيذ أعمالها على أساس الجدوى سابعا. تأسيس شركات مملوكة لها وتم       

 .]"االقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء
في عمليات التنفيذ المنهجي لوظيفة التخطيط اإلدارية لنشاط الشركة النفطية )أو أية منظمة    

حديد أعمال أخرى(، عندما تجري عمليات صياغة أهداف النشاط لها، يجري في الوقت نفسه ت
وسائل تحقيق هذه األهداف كل على حدة، ذلك أن الهدف المصاغ بحد ذاته ال يمتلك أية قيمة 
تنظيمية في نشاط شركة النفط، عندما ال يجري تحقيقه بوسيلة أو وسائل تحقيق مقررة بدرجة 
ذا كافية من الوضوح والواقعية واإلمكانية والدافعية وغيرها. سنعود مرة أخرى لهذا األمر في ه

( سنواصل مقابلة األهداف بموجب قراءتنا األولى، المشار إليها قبل 1البحث، ولكننا في )الجدول 
قليل، بوسائل تحقيقها الواردة في قانون الشركة الجديد، من زاوية صالحية الوسيلة لالستخدام من 

 عدمها في تحقيق الهدف المعني بها.   
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  1الجدول 
 ة بوسائل تحقيقيها في قانونها الجديدمقابلة األهداف المعلنة للشرك

 الهدف
 )بموجب قراءتنا األولى(

 وسيلة التحقيق
تراتبية )حسب 

الوسائل، المعطاة 
 لها في القانون(

 (-)/عدم صالحية )+(صالحية 

 وسيلة التحقيق لالستخدام

االستغالل األفضل للثروة . 1
 النفطية والغازية

  جميع الوسائل  (- ألن هذه الوسائل ) مجرد
مجاالت وظيفية لنشاط الشركة 
وليست أفعاال تنظيمية و/أو 

 تكنولوجية، ضامنة لتحقيق هدف
االستغالل األفضل للثروة النفطية 

    والغازية
االستثمار في الصناعة . 2

 التحويلية النفطية والغازية
  الوسيلة خامسا 

  الوسيلة سابعا 
   بشرط توفر مصادر االستثمار )+(

 لديها

   بشرط حصر نشاطها في )+(
نطاق الصناعة التحويلية 

 للنفط والغاز 
ضمان أعلى العوائد وأدنى . 3

  التكاليف
  ال توجد - 

تحقيق أعلى منفعة للشعب . 4
 العراقي

  ال توجد - 
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(، يتضح أن جميع وسائل تحقيق األهداف في القانون الجديد للشركة 1من معطيات الجدول )   
(، وأن بعض األهداف ال تتوفر على وسائل تحقيقها تماما 1ال تصلح لالستخدام )الهدف رقم 

ن وسيلة تحقيق بعضها اآلخر مشروطة )الهدف رقم 4، و3)الهدفين  (. بكلمات أخرى، 2(، وا 
ن الجديد إلدارة نشاط الشركة وسائل تحقيق أهداف غير موجودة، أو أن الوسائل يوفر القانو 

المذكورة تبحث عن أهداف مفقودة لتحقيقها. هذا األمر يعني، من الناحية التنظيمية، وجود 
( من 4و 3اختالل كبير في منهجية صياغة أهداف الشركة ووسائل تحقيقها الواردة في المادتين )

عادة تركيبه، واستخدام نتائج التحليل  قانونها الجديد، علينا كباحثين، الكشف عنه وتحليله وا 
لوضع األهداف ووسائل تحقيقها في نصابها المنهجي السليم. وبغرض أن ال يكون هذا البحث 
مجرد تحليال نظريا للمفاهيم ذات الصلة، سنعمد إلى استخدام المفاهيم والمقوالت واألحكام الواردة 

 الجديد للشركة نفسه، رغم تحفظنا المنهجي والمعرفي على البعض منها.   في القانون 
بما أن القانون الجديد قد قرر لنشاط الشركة االتسام بسمات الحجم الكبير والتنوع والتعقيد    

والتكامل التنظيمي والتكنولوجي في أداء نشاطها الوظيفي، سيتوجب عندها، إذن، امتالك إدارة 
ستراتيجيا محددا في مفردات مصاغة بدرجة عالية من الوضوح والدقة والبساطة، الشركة توجها إ

وهي مفردات الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية )أنظر منهجية صياغة هذه المفردات في: 
(، ألن سمات النشاط المذكورة تلّزم إدارتها إستراتيجيا وليس 312 – 287: 2017الكعبي، 
 عملياتيا. 

بمثابة الفلسفة القائدة لمنظومة إدارة الشركة، وهي تصور فكري يمهد  Vision الرؤيةتعّد    
الطريق المنهجي للصياغة والتحقيق الناجح لرسالة وأهداف الشركة في المستقبل غير المنظور. 
هذا يعني أن الرؤية ما هي إال لوحة مثالية عن المستقبل، وتلك الحالة التي تأمل الشركة النفطية 

الوصول إليها وتحقيقها إذا كانت الظروف المحيطة بنشاطها مواتية بقدر معقول من شروط  في
اتجاه إستراتيجي يقرر كينونة الشركة  Mission الرسالةحاالت عدم التأكد والمخاطرة. بينما تعّد 

وأبعادها ومستقبل تطورها والسمات المميزة لها مقارنة بالشركات األخرى الناشطة في مجالها 
الوظيفي. الرسالة هي مفردة أكثر دقة في الصياغة من مفردة الرؤية، إذ على خالف األخيرة، 
تمتلك الرسالة خط نهاية، بمعنى وجود سقف زمني مقرر لها، عند انقضاءه، يفترض بالشركة 
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المحور الذي تلتف حوله وتتفاعل معه جميع أنشطة الشركة.  الهدفأداء رسالتها. في حين يعّد 
ن الشركة تمتلك هدفا و/أو أهدافا مختلفة، ينبغي، إذن، لتحقيقها صياغة ما يسمى في علم وبما أ

" )أو سياسة تحقيق األهداف(، في هيأة منظومات إجرائية السياسة اإلستراتيجيةاإلدارة بمفهوم "
ل تنظيمية وقانونية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وغيرها، مختلفة هي األخرى تبعا لطبيعة ك

هدف على حدة ولمجموعها أيضا، وبما يضمن عدم تناقض أو تقاطع المنظومات اإلجرائية فيما 
بينها، وينبغي على مكونات هذه المنظومات اإلجرائية امتالك صالت وظيفية وتغذية عكسية فيما 

التخطيط وظيفة بينها. في الوقت نفسه، يجري تنفيذ السياسة اإلستراتيجية للشركة عن طريق 
لنشاطها، المتضمن صياغة وتحديد وسائل تحقيق مختلف أنواع الخطط والبرامج  اإلستراتيجي

 ومشروعات ومبادرات األعمال.
وتأسيسا على ذلك، نحن نعتقد أن التوجه اإلستراتيجي للشركة في إدارة تطوير واستغالل موارد    

ظيمية والتكنولوجية والدولية العراق النفطية، ينبغي له أن يأخذ بعين االعتبار الطبيعة التن
المعاصرة لصناعة النفط، وحقوق ملكية الموارد النفطية الوطنية، ونمط إنتاج ونزعة استخدام 
المخرجات النهائية لهذه الصناعة. سنحاول التعبير عن مفردات التوجه اإلستراتيجي للشركة، 

نحو اآلتي، مع التأكيد على أن مستقاة من نص األسباب الموجبة وأحكام قانونها الجديد، وعلى ال
نظام إدارة الموارد النفطية في القانون الجديد، والكثير من أحكامه، ال يوفر إمكانية تحقيق 

 مفردات هذا التوجه اإلستراتيجي المقترح من قبل كاتب هذه السطور:
 تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز على وفق المعايير  الشركة:اإلستراتيجية رؤية ال

 الدولية المعترف بها في إدارة الصناعة النفطية المعاصرة. 

 تكريس مفهوم ملكية كل الشعب العراقي للنفط والغاز في  الشركة: اإلستراتيجيةرسالة ال
 كل األقاليم والمحافظات بجميع أوجه إدارة نشاطها.

 تحقيق المنفعة القصوى والضرر األدنى للشعب العراقي من ركةالشاإلستراتيجي  الهدف :
عمليات تطوير واستغالل ثروة النفط والغاز، باعتماد مؤشرات الكفاءة والفاعلية والتنافسية 
والجودة، وبجميع المعاني السياسية واالقتصادية والتنظيمية والقانونية واالجتماعية 

يتضمنها مفهوم "المنفعة" أو مفهوم "الضرر". وبغرض والتكنولوجية والبيئية وغيرها، التي 
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الوصول إلى هذا الهدف اإلستراتيجي، يمكن اعتماد وسائل تحقيق األهداف الواردة في 
( من القانون الجديد، بعد تعديلها، كأهداف فرعية بديلة مقترحة من قبل كاتب 4المادة )

من قبل كاتب هذه السطور، هذه السطور للشركة، مع وسائل تحقيقها المقترحة أيضا 
 (. 2على النحو الوارد في الجدول )

 
    2الجدول 

 مستقاة من وسائل تحقيق األهداف الواردة في قانونها الجديد ،أهداف بديلة مقترحة للشركة
 وسائل تحقيق 

 األهداف في القانون الجديد
 األهداف الفرعية
 البديلة المقترحة

 وسائل تحقيق 
 الفرعيةاألهداف 

  البديلة المقترحة
إدارة وتطوير وتشغيل "أوال. 

الحقول المنتجة والحقول 
 ."المكتشفة وغير المطورة

تطوير عمليات التنقيب "ثالثا. 
واإلنتاج والنقل والتخزين 
والتسويق والعمليات البترولية 

 ."ذات الصلة
إدارة وتشغيل شبكة "سادسا. 

أنابيب النفط الرئيسية ومرافئ 
 ."التصدير

أوال. إدارة تطوير وتشغيل 
لحقول المنتجة والحقول ا

غير المطورة، بما المكتشفة 
فيها عمليات التنقيب واإلنتاج 

والنقل وشبكة أنابيب النفط 
الرئيسة ومرافئ التصدير 

والتخزين والتسويق والعمليات 
 البترولية ذات العالقة.

 

أحكام  االحتكام إلى -
 الدستور.

لغاز تشريع قانون النفط وا -
 االتحادي.

اعتماد تقنيات مبادئ  -
 السوق.

اعتماد آليات تشجيع  -
  االستثمار.

اختيار نمط اإلدارة  -
 المناسب.

استخدام مبادئ الحاكمية  -
دارة الجودة  الرشيدة وا 
 .الشاملة
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 (2...تابع الجدول )

 وسائل تحقيق 
 األهداف في القانون الجديد

 األهداف الفرعية 
 البديلة المقترحة

 وسائل تحقيق 
 ةاألهداف الفرعي
  البديلة المقترحة

إبرام عقود االستكشاف ثانيا. "
واإلنتاج والتصدير وفق 
سياسة الدولة بما ال يتعارض 

 ."مع أحكام الدستور
إدارة عقود الخدمة "رابعا. 

التي تم إبرامها في جوالت 
التراخيص في االستكشاف 
والتطوير واإلنتاج، وتلزم 

بمراجعة العقود الشركة 
المبرمة وتعديلها بما يضمن 

 ."مصلحة الشعب العراقي

ثانيا. إبرام عقود االستكشاف 
دارة  واإلنتاج والتصدير، وا 

عقود الخدمة التي تم إبرامها 
في جوالت التراخيص، وتلزم 

الشركة بمراجعة العقود 
المبرمة وتعديلها بما يضمن 
أعلى منفعة للشعب العراقي 

ض مع أحكام وبما ال يتعار 
 الدستور.

 
 
 
 كذلك

 
 (2...تابع الجدول )

 وسائل تحقيق 
 األهداف في القانون الجديد

 األهداف الفرعية
 البديلة المقترحة

 وسائل تحقيق 
 الفرعيةاألهداف 

  البديلة المقترحة
تطوير الجهد الوطني "خامسا. 

في عمليات االستخراج 
ثالثا. تطوير الجهد الوطني 

في عمليات االستخراج 
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والتسويق والصناعة النفطية 
واستثمار الحقول والغازية، 

 ."المشتركة مع دول الجوار
تأسيس شركات "سابعا. 

مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ 
أعمالها على أساس الجدوى 
االقتصادية والمالية 
والمجتمعية وبموافقة مجلس 

 الوزراء".

والتسويق والصناعة النفطية 
واستثمار الحقول والغازية، 

المشتركة مع دول الجوار، 
أسيس شركات تكون وت

وتمويلها  مملوكة للشركة
لتنفيذ أعمالها على أساس 
الجدوى االقتصادية والمالية 
والمجتمعية وبموافقة مجلس 

 الوزراء.

 
 كذلك

  ال يوفر نظام إدارة الموارد النفطية في القانون وسائل مقترحة لتحقيق أهداف الشركة(
 :لجديد، والكثير من أحكامه، إمكانية استخدام هذه الوسائل المقترحة(ا

دارة ثروة النفط والغاز، وحقوق وسلطات  - االحتكام إلى الدستور بشأن التصرف بملكية وا 
 وصالحيات ومسؤوليات الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم والمحافظات المنتجة.

 الق التشريع منذ أكثر من عشر سنوات.تشريع قانون النفط والغاز االتحادي، الع -

 اعتماد تقنيات مبادئ السوق الحديثة في إدارة الموارد النفطية. -

اختيار النمط المناسب إلدارة الموارد النفطية على أساس الجمع و/أو المفاضلة ما بين  -
 نوعين كبيرين من األنماط: نمط الجهد الوطني المباشر، ونمط االستعانة بجهود الغير.

 استخدام مبادئ الحاكمية الرشيدة ومبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسيير أعمال الشركة. -

 اعتماد آليات تشجيع االستثمار النفطي الحديثة، وغيرها. -
 

القسم الثاني. اإلمكانات التنظيمية لتحقيق الهدف المعلن في القانون الجديد 
 للشركة:
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في القسم األول من هذا البحث، توصلنا الى نتيجة مفادها اآلتي: وجود اختالل منهجي كبير    
في صياغة األهداف ووسائل تحقيقها، الواردة في القانون الجديد للشركة، وهو أمر سمح لنا 

من القانون( بمثابة أهدافا فرعية للشركة،  4منهجيا بعّد وسائل األهداف الواردة في )المادة 
سيكون تحقيقها طريقا موصال إلى تحقيق الهدف اإلستراتيجي المقترح من قبلنا، وعّد بعض 

من القانون( بمثابة وسائال لتحقيق أهداف الشركة، بعد تعديل نص  3الواردة في )المادة  األهداف
البعض منها على وفق منهجية صياغة التوجهات اإلستراتيجية لمنظمات األعمال المختلفة، 

دام المفاهيم والمقوالت واألحكام الواردة في األسباب الموجبة لتشريع القانون الجديد وباستخ
للشركة. وعلى الرغم من اجتهادنا المنهجي في تبادل مواقع المادتين المذكورتين من القانون 
الجديد للشركة، وتوصيفنا لعملية استغالل الثروة النفطية والغازية بمفهوم "األمثل" بدال من 

فضل"، تبقى الحاجة المعرفية لدراسة اإلمكانات التنظيمية لتحقيق أهداف الشركة في قانون "األ
تأسيسها الجديد قائمة، سواء تعلق األمر بمنهجية صياغة األهداف أم بوسائل تحقيقها، ما لم 

 يجر تعديل هاتين المادتين، وهو أمر لم يحصل لغاية كتابة هذه السطور. 
حسب القانون الجديد،  باألفضلالنفطية عمليات استغالل الثروة أهداف بشأن توصيف    

ستواجه األهداف المذكورة صعوبات ذات طابع منهجي وعملي، تتعلق بتفسير مفهوم "االستغالل 
األفضل" ووحدة قياسه وموقف األطراف المشاركة في إدارة عمليات االستغالل منه. في هذا 

نظر  هة: من وجاألعمال صياغة الهدف في منظمةكيفية ل المقاربات المنهجيةتفاوت السياق، ت
، عقالنية الرجل االقتصادي )الذي يسعى إلى اختيار الهدف األفضل من مجموعة أهداف ممكنة

 ،الرجل اإلداريعقالنية نظر  هةوجأو  ؛(وهو ما يتفق مع هدف الشركة المعلن في قانونها الجديد
)الذي يبحث  Herbert A. Simon، 1978الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد عام  بتعبير

إلى وجهات النظر حول عقد  ؛تقدير، هدف جيد بما فيه الكفاية(، أو، على أقل رض  عن هدف م  
أو  ؛اضعي الهدف، والعديد من األهداف()العديد من و بين المشاركين في النشاط  اتالتحالف

نما هناك المشاركين في النشاط  بين يالصراع السياس )ال توجد أهداف تنظيمية في المنظمة، وا 
  (.تدور حول السلطةتنظيمية لعبة 
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بمبدأ األمثلية، كما ذكرنا في القسم األول من هذا  العقالنية االقتصاديةيعّبر عن موقف    
لمنهجي واإلجرائي البحث، ويقاس بمجموعتين كبيرتين من المؤشرات االقتصادية والتقنية الطابع ا

في القانون الجديد للشركة: مجموعة  مؤشرات أعلى الموارد )عائدات تصدير النفط الخام، حجم 
اإلنتاج النفطي، إنتاج الريع النفطي وغيرها(، ومجموعة مؤشرات أدنى التكاليف )تكاليف العمل، 

ضائعة أو البديلة، وتكاليف مواد العمل وغيرها(، ولن يكون من ضمنها مثال تكاليف الفرص ال
وتكاليف اإلضرار التكنولوجي بمكامن النفط والغاز، وتكاليف التلوث البيئي في مناطق استخراج 
وتصنيع النفط، وتكاليف انخفاض القيمة االجتماعية الكامنة من استغالل ثروة النفط والغاز، 

والسياسي واالجتماعي  وتكاليف الفساد اإلداري والمالي، وتكاليف اإلحساس باإلحباط االقتصادي
لدى مالك الثروة النفطية )الشعب العراقي(. في هذا الموقف، سيقتصر اتجاه عمليات إدارة الموارد 
النفطية من قبل الشركة على ترشيد المؤشرات االقتصادية والتقنية الكمية لنشاطها ضمن نطاق 

وعية كثيرة منها االهتمام الكافي العوامل الداخلية المؤثرة في هذا النشاط، وستغيب فيه اتجاهات ن
بمصالح جميع األطراف المشاركة ضمن نطاق العوامل الخارجية المؤثرة في هذا النشاط على 
سبيل المثال وليس الحصر. في الوقت نفسه، ستتباين مواقف األطراف المشاركة في إدارة الموارد 

نشاط الشركة االقتصادية والتقنية  النفطية من مسألة تقييم ما هو أفضل أو أمثل لمقادير مؤشرات
الكمية، مثال عند تقييم مؤشر إنتاج الريع النفطي، أو تقييم مؤشر منفعة األقاليم والمحافظات 
المنتجة في مناطق االستخراج من عمليات اإلنتاج النفطي، ألن كل طرف من األطراف 

ايرة لمؤشرات الطرف أو المشاركة ربما يمتلك مؤشرات تقييم خاصة به وحده، وربما تكون مغ
في إدارة الموارد النفطية، وهو أمر مفضي ال محالة إلى نشوء نزاعات  األطراف األخرى المشاركة

 تنظيمية وسياسية واجتماعية حادة وال حصر لها.      

دارة  بمبادئتنظيمية العقالنية البينما يجري التعبير عن موقف      الجودةالحاكمية الرشيدة وا 
واألخذ بعين االعتبار سمة الطبيعة التفاعلية لتأثير عوامل البيئتين الداخلية والخارجية  الشاملة،

في نشاط الشركة، وتقاس، على أقل تقدير كما نعتقد، بثالث مجموعات كبيرة مختلفة من 
المنهجي  المؤشرات االقتصادية والتقنية والتنظيمية والسياسية واالجتماعية والبيئية الطابع

واإلجرائي في القانون الجديد للشركة: مجموعة مؤشرات الكفاءة االقتصادية للنشاط )جودة 
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مؤشرات العائدات والتكاليف(، ومجموعة مؤشرات الفاعلية التنظيمية للنشاط )جودة مؤشرات 
العقالنية االقتصادية، واألخذ بعين االعتبار جميع العائدات والتكاليف المؤسساتية األخرى التي 

تهتم بها العقالنية االقتصادية(، ومجموعة مؤشرات منفعة الشعب العراقي عند التصرف  ال
دارة عمليات استغاللها )جودة مؤشرات المنظومة المؤسساتية  بملكيته لثروة النفط والغاز وا 

دارة عمليات استغاللها(. الحاكمة والناظمة لعمليات التصرف بهذه الملكية  وا 

في القانون الجديد للشركة، فاألمر يتعلق  وسائل تحقيق األهدافيم أما بشأن توصيف وتقي   
أيضا بمنهجية اعتمادها، ومضمونها العملي، والفرص التنظيمية المتاحة أمام الشركة إلمكانات 

 استخدامها الفعلي، كما سيجري توضيحه في النقاط الثالث اآلتية:
د الشركة سبع وسائل في قانونها تعتم. تحقيق أهداف الشركة وسائلهجية اعتماد . من1 

الجديد، أوردنا نصها في القسم األول من هذا البحث، لتحقيق أهدافها )بموجب قراءتنا األولى 
 لهذه األهداف(، تتصف بعيوب الصياغة المنهجية اآلتية:

 " لتحقيق األهداف في ثالث حاالت فقط من أصل سبع !اإلدارة وسيلةجرى اعتماد "
بعا، وسادسا(، في حين أن الحاالت األربع المتبقية ال يمكن استخدامها )الوسائل أوال، را

إال من خالل "وسيلة اإلدارة" أيضا: عملية إبرام عقود االستكشاف وغيرها تحتاج إلى 
إدارة عمليات التفاوض والتعاقد )الوسيلة ثانيا(، وتطوير عمليات التنقيب وغيرها تحتاج 

يلة ثالثا(، وتطوير الجهد الوطني في عمليات االستخراج إلى إدارة عمليات التطوير )الوس
وغيرها تحتاج إلى إدارة عمليات التطوير )الوسيلة خامسا(، وتأسيس شركات مملوكة 
تحتاج إلى إدارة عمليات تأسيس وتمويل ورقابة نشاط )الوسيلة سابعا(. نخلص من هذا، 

من أصل سبع وسائل معتمدة إلى أن الشركة تعتمد وسيلة واحدة فقط، هي "اإلدارة"، 
لتحقيق األهداف األربعة لنشاطها في استغالل الموارد النفطية والغازية. فضال عن ذلك، 
أن "وسيلة اإلدارة" جرى اعتمادها لتحقيق أنشطة تقنية وتنظيمية، أسماها القانون الجديد 

المجاالت وسائال لتحقيق األهداف، ستمارسها الشركة بحكم اختصاصها المهني المتعدد 
 الوظيفية. 



 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
 27من  15 صفحة اإلمكانات التنظيمية المتاحة لشركة النفط الوطنية العراقية لتحقيق هدف االستغالل األفضل للثروة النفطية جواد الكعبي

 

 " الصناعة النفطية في دور إدارةفي األسباب الموجبة للقانون الجديد، منحت الشركة "
في األسباب الموجبة  البالد. ومع تحفظنا المنهجي والتنظيمي على صياغة هذا الدور

للقانون الجديد، إال أن مصطلح "اإلدارة" المستخدم في توصيف هذا الدور للشركة، 
ي توصيف الوسائل السبع لتحقيق أهدافها، ال يمكن بأي حال من األحوال عّده وكذلك ف

بإدارة الصناعة مجرد "وسيلة" لتحقيق شئ ما. إن تأسيس الشركة جاء لقيامها تحديدا 
، ومن مهمات هذه اإلدارة، في السياق الذي نبحثه هنا، صياغة أهداف الشركة النفطية

)الدستورية والقانونية والتنظيمية واالقتصادية والتقنية  واختيار واعتماد الوسائل المختلفة
 وغيرها( لتحقيقها.

التعاريف( من  – 1لم يرد في )المادة  . المضمون العملي لوسائل تحقيق أهداف الشركة.2
" المستخدمة من قبل الشركة الوسائلالقانون الجديد للشركة تعريف المعنى المقصود بمصطلح "

يمكن لمصطلح الوسائل أن يشتمل على مفردات الحقوق والقواعد/المعايير لتحقيق أهدافها. 
واآلليات واألدوات المؤسساتية الطابع، والتي يجري استخدامها كوسائل تنظيمية لتحقيق األهداف 

إدارة الموارد النفطية المعروفة حاليا. بهذا المعنى التنظيمي، كما نعتقد، قد جرى  في جميع أنظمة
فردات المؤسساتية المذكورة في مشروعات قانون النفط والغاز االتحادي العالق استخدام الم

 التشريع لغاية الحين، على النحو الموجز اآلتي:
  على الرغم من 2007مشروع مجلس الوزراء لقانون النفط والغاز االتحادي في شباط .

إدارة الموارد  أن هذا المشروع للقانون لم يفرد مادة خاصة بوسائل تحقيق أهداف نظام
النفطية الوارد فيه، إال أنه قد أفرد الكثير من مواده األخرى لتقرير الحقوق 
والقواعد/المعايير واآلليات واألدوات المؤسساتية، الواجب استخدامها كوسائل لتحقيق 
أهداف نظام إدارة الموارد النفطية، منها المواد اآلتية على سبيل المثال وليس الحصر: 

نشاء 1مصادر النفطية )المادة ملكية ال (، تأسيس نظام إدارة وتحديد أسس التعاون وا 
(، صالحيات السلطات في إدارة الموارد النفطية )المواد 3قاعدة للتنسيق والتشاور )المادة 

(، آليات التفاوض والتعاقد 9(، معايير صياغة العقود النفطية النموذجية )المادة 7 – 5
(، التزامات مالكي تراخيص التنقيب واإلنتاج 12دولة )المادة (، مشاركة ال10)المادة 
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(، القيود على مستويات 15(، قواعد بناء الكفاءة والمحتوى المحلي )المادة 14)المادة 
(، تطبيق 36(، الشفافية )المادة 34(، الريع/حقوق الملكية )المادة 20اإلنتاج )المادة 

(، حل النزاعات 38تدراج التنافسي العام )المادة (، االس37قوانين مكافحة الفساد )المادة 
 (.39)المادة 

  أفرد مشروع القانون 2011مشروع مجلس الوزراء لقانون النفط والغاز االتحادي في آب .
( لوسائل تحقيق أهدافه )تأسيس نظام حديث ومتطور لإلدارة، 3مادة خاصة )المادة 

الستناد إلى اقتصاد السوق، تبادل وضع أسس التعاون، وضع أسس التنسيق والتشاور، ا
الخبرات(. فضال عن ذلك، تضمن مشروع القانون أحكام مؤسساتية أخرى كوسائل 
لتحقيق أهداف نظام إدارة الموارد النفطية، منها المواد اآلتية على سبيل المثال وليس 

لعقود (، معايير صياغة ا14 – 6الحصر:  الصالحيات في إدارة الموارد النفطية )المواد 
(، التزامات مالكي 18(، آليات التفاوض والتعاقد )المادة 16النفطية النموذجية )المادة 

(، التزامات شركة النفط الوطنية العراقية 22تراخيص التنقيب والتطوير واإلنتاج )المادة 
/أوال(، حماية 24وحاملي التراخيص عند قيامهم بإدارة العمليات البترولية )المادة 

(، نشر المعلومات 38(، التفتيش )المادة 34، والمادة 33البترولية )المادة المصادر 
(، حل 44(، انتهاك قوانين جمهورية العراق الخاصة بمكافحة الفساد )المادة 43)المادة 

(، استعمال األراضي لغرض القيام بالعمليات البترولية واالستفادة 45النزاعات )المادة 
 /أوال(.48منها )المادة 

 أفرد مشروع 2011روع لجنة الطاقة البرلمانية لقانون النفط والغاز االتحادي في آب مش .
( لوسائل تحقيق أهدافه، وهي مماثلة لوسائل تحقيق 3القانون مادة خاصة )المادة 

األهداف في المشروع السابق لمجلس الوزراء. فضال عن ذلك، تضمن مشروع القانون 
قيق أهداف نظام إدارة الموارد النفطية، مشابهة لماء أحكام مؤسساتية أخرى كوسائل لتح

جاء به مشروع مجلس الوزراء السابق، باستثناء نصه على مبادئ الشفافية والنزاهة 
 (. 45)المادة 
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ال يمكنني فهم وتفسير وتبرير حالة خلو القانون الجديد للشركة من الحقوق والقواعد/المعايير    
ة الطابع واالستخدام، كوسائل معروفة لتحقيق أهداف الشركة األربعة واآلليات واألدوات المؤسساتي

حسب قراءتنا األولى لهذه األهداف، باستثناء حاالت التزام الشركة بالسياسة النفطية للدولة )المادة 
/رابعا(، والتزامها بشأن 18/أوال(، والتزامها بسياسة عدم التمييز في التوظيف والتشغيل )المادة 10

/خامسا(. من الواضح، أن القانون 18ات من األراضي الواقعة تحت تصرفها )المادة المحرم
الجديد للشركة جاء إلدارة عملية تطوير القطاع النفطي )عمليات تطوير حلقات المنبع والمصب 
للسلسلة التكنولوجية النفطية(، وأن هذه العملية يمكن تشبيهها بعملية العبور اآلمن من ضفة إلى 

" لمن يريد عبور النهر نشاطهر جار. في هذه الحالة، ستكون عملية العبور بمثابة "أخرى لن
" لعبوره. بهذا الفهم، سيكون على من يريد عبور النهر )الشركة( وسيلةتنبغي إدارته، وليس "

اختيار وسيلة العبور المناسبة والمتاحة له من بدائل متعددة ومعروفة، منها: السباحة لمن يجيدها 
ق وقواعد وآليات وأدوات إدارة الموارد النفطية(، و/أو استخدام قارب )حقوق وقواعد وآليات )حقو 

وأدوات إدارة الموارد النفطية(، و/أو تشييد جسر رابط بين ضفتي النهر )حقوق وقواعد وآليات 
إدارة عمليات تطوير وأدوات إدارة الموارد النفطية(. إن عملية الخلط ما بين نشاط الشركة )

( في عبور النهر، وبين وسائل انجازها المعتمدة من قبلها القطاع النفطيواستغالل موارد 
(، ستقود ال محالة إلى حلقات السلسلة التكنولوجية للقطاع النفطيوالمتمثلة في مياه النهر )

 غرق الشركة في مياه النهر الجارية!    
اف في القانون الجديد للشركة، من زاوية وعلى هذا األساس المنهجي، تعّد وسائل تحقيق األهد   

مضمونها العملي، مجرد أنشطة عملياتية تقنية الطابع )الوسائل أوال، ثالثا، خامسا، وسادسا(، 
وأنشطة تنظيمية الطابع )الوسائل ثانيا، رابعا، وسابعا(. يحتاج إجراء األنشطة العملياتية التقنية، 

والتصدير وغيرها، إلى وسائل تحقيق متوافقة مع الطبيعة مثل التنقيب واإلنتاج والنقل والتصنيع 
الوظيفية لكل نشاط منها على انفراد، وسيكون اختيار وسيلة التحقيق المالئمة لكل نشاط على 
حدة إحدى مهمات إدارة هذه األنشطة، وستكون مهمة اختيار وسيلة تحقيق النشاط التقني 

ختلفة منها على سبيل المثال وليس الحصر المعني، بدورها، محكومة بضوابط مؤسساتية م
الضوابط الدستورية والتكنولوجية واالقتصادية وغيرها. بينما يحتاج إجراء األنشطة التنظيمية، مثل 
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برام العقود ومراجعتها وتأسيس شركات وتسويق النفط ومنتجاته، إلى وسائل تحقيق  التفاوض وا 
وسيكون اختيار وسيلة التحقيق  تنظيمي على حدة،أخرى متوافقة مع الطبيعة الوظيفية لكل نشاط 

المالئمة لكل نشاط على حدة إحدى مهمات إدارة هذه األنشطة، وستكون مهمة اختيار وسيلة 
تحقيق النشاط التنظيمي المعني، بدورها، أيضا محكومة بضوابط مؤسساتية مختلفة منها على 

 وجية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.   سبيل المثال وليس الحصر الضوابط الدستورية والتكنول
إن الخلط المنهجي ما بين األنشطة التقنية/التنظيمية ووسائل تحقيق أهداف الشركة األربعة    

في قانونها الجديد )حسب قراءتنا األولى لألهداف(، ال يقود فقط إلى تشويش رؤية الشركة في 
نما سيقود أيضا إلى ضياع "اختيار واستخدام الوسائل الناجعة لتحقيق أهداف " من الغرضها، وا 

نتاج وتسويق الموارد النفطية في  ـتأسيس الشركة نفسها والمتمثل في "ضمان استكشاف وتطوير وا 
الحقول واألراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية"، كما تقول األسباب 

ك، عندما يخلو قانون الشركة الجديد من وسيلتّي الموجبة لتشريع قانونها الجديد. وكمثال عن ذل
/ثانيا من الدستور(، سيكون 112"اعتماد أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثمار" )المادة 

عندها الباب التنظيمي مّشرعا أمام التدخل البيروقراطي الحكومي في تقرير أهم المؤشرات 
تثمارية والتشغيلية ومعدل الكلفة والربح )المادة االقتصادية لنشاط الشركة، مثل التكاليف االس

/أوال من القانون الجديد للشركة(، وسيغرق عندها الهدف المعلن للشركة بمستنقع مياه راكدة 11
من التعسف اإلرادوي ألصحاب النفوذ السياسي والفئوي والمناطقي عند إدارة نشاطها. في القسم 

المنهجي الكبير ما بين األهداف ووسائل تحقيقها في  األول من هذا البحث، وبغرض فك التشابك
من القانون( إلى أهداف  4القانون الجديد للشركة، اقترحنا تحويل وسائل تحقيق األهداف )المادة 

من القانون(، وأن يجري اعتماد وسائل  3فرعية للشركة، تحل محل أهدافها الواردة في )المادة 
اتب هذه السطور، لتحل محل الوسائل المعتمدة في )المادة تحقيق األهداف، المقترحة من قبل ك

 من القانون(. 4
إذا كان  . اإلمكانات التنظيمية الستخدام وسائل تحقيق األهداف في القانون الجديد للشركة.3

هدف الشركة المعلن هو االستغالل األفضل للثروة النفطية والغازية، فإن الفرص التنظيمية 
ستخدام وسائلها السبع لتحقيق هذا الهدف ستكون معدومة تماما، ألن المتاحة للشركة في ا
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برام العقود وتأسيس شركات وغيرها"، والتي تعتمدها الشركة  عمليات "اإلدارة والتطوير والتشغيل وا 
كوسائل لتحقيق هدفها المعلن، ال يمكن لها بحد ذاتها أن تفضي إلى استغالل أفضل أو أسوأ 

ن ما هي مجرد أنشطة تنظيمية وتقنية تحتاج إلى وسيلة/وسائل مؤسساتية للموارد النفطية، وا 
لضبط مسارات ووصف عمليات تحقيقها بمواصفات األفضل أو األسوأ. ومع ذلك، سنجري 
توصيفا لمنهجية صياغة وسائل الشركة في تحقيق أهدافها حسب قانونها الجديد أوال، وتقرير 

 إمكانات استخدامها الفعلي ثانيا.
 

 أوال. توصيف منهجية صياغة وسائل تحقيق األهداف:
  تتصف الصياغة المفاهيمية للوسائل بطابع تكرار موضوعObject  الوسيلة، كما

هو حال الوسائل )أوال، وثالثا، وسادسا(، وكذلك الوسيلتين )ثانيا، ورابعا(، وأيضا 
التصنيف،  في معيار موضوع الوسيلةالوسيلتين )خامسا، وسابعا(. إذا استخدمنا 

سنحصل على ثالث وسائل معتمدة لتحقيق األهداف في القانون الجديد للشركة، 
نوردها كما جاءت في القانون بعد تغيير لغوي ومفاهيمي محدود لنصها )أنظر 

 أعاله(: 2معطيات الجدول 

الوسيلة األولى: "إدارة تطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير  . أ
فيها عمليات التنقيب واإلنتاج والنقل وشبكة أنابيب النفط الرئيسة  المطورة، بما

ومرافئ التصدير والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العالقة" )الوسائل أوال، 
 وثالثا، وسادسا في القانون الجديد(.

الوسيلة الثانية: على الرغم من تشابه موضوع الوسيلتين ثانيا ورابعا )العقود  . ب
النفطية(، إال أنهما يختلفان في شروط استخدامهما لتحقيق أهداف الشركة. الوسيلة 
أوال )إبرام عقود نفطية جديدة( مشروطة بتوافقها مع سياسة الدولة وعدم تعارضها مع 

)مراجعة عقود الخدمة المبرمة في جوالت التراخيص(  أحكام الدستور، والوسيلة رابعا
مشروطة بضمان مصلحة الشعب العراقي. بشأن اختالف شروط إبرام أو مراجعة 
العقود النفطية، ال يتضمن الدستور النافذ للبالد أية أحكام تتعلق بمفهوم "سياسة 
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"السياسة الدولة" )والمقصود به، على ما يبدو من نص الوسيلة ثانيا، هو مفهوم 
/ثانيا من 112النفطية للدولة"( وكذلك مفهوم "مصلحة الشعب العراقي" )في المادة 

الدستور، ورد مفهوم "منفعة الشعب العراقي"(. لم يقرر الدستور أو القانون الجديد 
للشركة ماهية الكيان الدستوري بمفرده )الحكومة االتحادية، حكومات األقاليم 

الكيان التنظيمي بمفرده )مجلس الوزراء، وزارة النفط، والمحافظات المنتجة( أو 
الشركة(، المقرر الوحيد للسياسة النفطية للدولة، ولم يتم اإلعالن عن ماهية هذه 
السياسة لغاية الحين. أما من جانب مفهوم مصلحة الشعب العراقي، فبالتأكيد ال 

اج الريع النفطي، توجد مصلحة له عندما يقتصر استغالل موارده النفطية على إنت
وسوء وفساد إدارة عمليات إنتاجه واستخدامه من قبل الدولة سابقا وحاليا، والتي 
أفضت إلى إفقار الشعب العراقي وتشويه هيكل االقتصاد الوطني للبالد وتخريب 
القطاع النفطي، من دون تحقيق أية منفعة له. عندما تأتي المفاهيم في الدساتير 

ت وغيرها بصياغات عائمة أو غير معّرفة بما فيه الكفاية، حينها والقوانين والتعليما
ستفتح األبواب واسعة أمام مختلف مظاهر الفساد اإلداري والمالي والسياسي، إذ 
سيّسهل عندها التالعب بها، وتفسيرها إرادويا، والتعسف في استخدامها من قبل 

أو الفئوية أو المناطقية  أصحاب السلطة والنفوذ، بما يتوافق مع مصالحهم الحزبية
أو غيرها. وتأسيسا على ذلك، يمكن لنص الوسيلتين ثانيا ورابعا في القانون أن يكون 
دارة عقود الخدمة  على النحو اآلتي: "إبرام عقود االستكشاف واإلنتاج والتصدير، وا 

لها التي تم إبرامها في جوالت التراخيص، وتلزم الشركة بمراجعة العقود المبرمة وتعدي
 بما يضمن أعلى منفعة للشعب العراقي وبما ال يتعارض مع أحكام الدستور".

ج. الوسيلة الثالثة: يمكن لتأسيس شركات تكون مملوكة للشركة )الوسيلة سابعا( أن 
تندرج ضمن فعاليات تطوير الجهد الوطني في الصناعة النفطية )الوسيلة خامسا(، 

بعا في القانون أن يكون على النحو اآلتي: وعندها يمكن لنص الوسيلتين خامسا وسا
"تطوير الجهد الوطني في عمليات االستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، 
واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار، وتأسيس شركات تكون مملوكة للشركة 
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ية وبموافقة وتمويلها لتنفيذ أعمالها على أساس الجدوى االقتصادية والمالية والمجتمع
 مجلس الوزراء".

  تتصف الصياغة المفاهيمية واللغوية لبعض وسائل تحقيق األهداف بضعف التعبير
 اللغوي والخلط المفاهيمي في مضمونها، كما هو حال الوسيلتين "أوال" و"سادسا":

الوسيلة أوال: "إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير  . أ
ا جاءت في القانون الجديد. في هذه الوسيلة، نرصد وجود حالتين المطورة"، كم

للخلط المفاهيمي. الحالة األولى، يخلط القانون بين ثالثة أنواع من الفعاليات 
التنظيمية والتقنية المنفصلة بعضها عن البعض اآلخر في التخطيط والتنفيذ والرقابة، 

ليات اإلدارة، والتطوير، والتشغيل(، وعّدها جميعا وسيلة واحدة لتحقيق األهداف )فعا
فعاليات تطوير  إدارةبينما واقع الحال يشير الى وجود نشاط واحد فقط هو )نشاط 

وتشغيل الحقول النفطية(. الحالة الثانية، يشير نص القانون إلى وجود ثالثة أنواع 
نا يشير من الحقول النفطية )المنتجة، المكتشفة، غير المطورة(، بينما واقع الحال ه

الى وجود نوعين من الحقول النفطية فقط: الحقول النفطية المنتجة، والحقول النفطية 
المكتشفة غير المطورة )ال يمكن الحديث عن حقول نفطية غير مطورة وغير 

ولكن يمكن الحديث عن حقول محتملة غير مكتشفة(. وعلى هذا األساس  مكتشفة!
وال على النحو اآلتي: "إدارة تطوير وتشغيل المنهجي، يمكن إعادة قراءة الوسيلة أ

 الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة".
الوسيلة سادسا: "إدارة وتشغيل شبكة أنابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير"، كما  . ب

جاءت في القانون الجديد. يثير نص هذه الوسيلة االلتباس عند القراءة واالستخدام 
ظيمية ممكنة. الحالة األولى، إذا قرأنا النص كما هو في القانون، في ثالث حاالت تن

ذا كان  فإن هذه الوسيلة تتضمن وجود نوعين من الفعاليات )اإلدارة، والتشغيل(. وا 
)شبكة األنابيب ومرافئ تصدير النفط(،  موضوع فعالية التشغيلمعروفا من النص 

نية، إذا افترضنا وجود خطأ لغوي ؟ الحالة الثاموضوع فعالية اإلدارةفما هو، إذن، 
في صياغة النص )وضع حرف الواو بين كلمتّي اإلدارة والتشغيل(، عندها سيقرأ 
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النص على النحو اآلتي: "إدارة تشغيل...". بمعنى أن الشركة، بنفسها ومن دون 
تشغيل  إدارةإشراك كيانات تنظيمية أخرى، ستحقق هدفها المعلن باستخدام وسيلة "

بيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير"، من دون تطوير لهذه المرافق النفطية! شبكة أنا
وهو، طبعا، أمر غير ممكن التحقيق تقنيا. الحالة الثالثة، تتضمن وجود خطأين في 
صياغة نص هذه الوسيلة، األول الخطأ اللغوي، الذي أشرنا إليه في الحالة الثانية، 

" منهجي عندما تم إغفال فعالية "التطوير" من والخطأ الثاني بافتراضنا وقوع "سهو
سيقرأ نص الوسيلة سادسا على النحو اآلتي:  النص. إذا صح هذا االفتراض، عندها

 شبكة أنابيب النفط الرئيسة ومرافئ التصدير".  وتشغيل تطوير إدارة"

 
 للشركة:ثانيا. اإلمكانات التنظيمية الستخدام وسائل تحقيق األهداف في القانون الجديد 

 ال تستطيع الشركة استخدام هذه الوسيلة لسببين على أقل تقدير: األول، الوسيلة أوال .
وقوع الحقول الكبيرة المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة في دائرة نشاط عقود الخدمة 

؛ الثاني، الوقوع المحتمل للحقول المنتجة 2009لجوالت التراخيص النفطية منذ عام 
لمكتشفة غير المطورة المتبقية، والتي ال تشملها عقود جوالت التراخيص والحقول ا

النفطية المبرمة، في دائرة استخدام الوسيلة ثانيا )إبرام عقود نفطية جديدة(. وبما أن 
جميع الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة ستقع في دائرة فعل أحكام العقود 

عندها سوف لن تجد الشركة حقوال تدير عمليات  النفطية مع شركات نفط أجنبية،
نتاج حقول نفطية جديدة، ال تندرج  تطويرها وتشغيلها بنفسها، سوى استكشاف وتطوير وا 
ضمن فئتي الحقول المنتجة والحقول المكتشفة غير المطورة، الواقعة في نطاق فعل 

 العقود النفطية المبرمة والمحتملة اإلبرام.

 لوقت الحاضر، ال توجد إمكانية تنظيمية الستخدام هذه الوسيلة . في االوسيلة ثانيا
برام  بسبب عدم وجود منظومة قانونية جرى تشريعها لتنظيم أعمال التفاوض والتعاقد وا 
العقود النفطية، على غرار المنظومة القانونية المقترحة في مشروعات قانون النفط والغاز 
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لك في: الكعبي، شبكة االقتصاديين العراقيين، االتحادي العالق التشريع )أنظر تفصيل ذ
 (، وخالف ذلك، ال تمتلك هذه الوسيلة الشرعية القانونية في االستخدام. 25/3/2018

 ال تتوفر لهذه الوسيلة إمكانية االستخدام التنظيمي المنفرد، ألن جميع الوسيلة ثالثا .
من عمليات الوسائل األخرى العمليات المناط تحقيقها بواسطتها تندرج كليا أو جزئيا ض

 الواردة في القانون الجديد للشركة.

  الوسيلة رابعا. ال توجد فرصا تنظيمية متاحة للشركة الستخدام هذه الوسيلة في إدارة
عقود الخدمة النفطية، ألن هذه العقود تدار حاليا وحتى نهاية مددها المقررة )في عام 

( بموجب أحكام العقود نفسها. فضال عن 2014، بعد تعديل هذه العقود في عام 2034
ذلك، يعّد إلزام الشركة بمراجعة عقود الخدمة النفطية المبرمة مع شركات النفط األجنبية 
إلزاما غير قابل للتحقيق في الوقت الحاضر والمدى المنظور، ما لم يجر تعديل هذه 

وتتطلب دفع أثمانا  العقود باالتفاق مع مقاول العقد، وهي مهمة تنظيمية صعبة التحقيق
 باهظة لتحقيقها، كما كتبنا عن ذلك مرارا في بحوثنا على شبكة االقتصاديين العراقيين.  

. يبدو من نص هذه الوسيلة، واألخذ بعين االعتبار نصوص الوسائل الوسيلة خامسا -
( من القانون الجديد للشركة، أن المقصود بمصطلح "الجهد 4الست األخرى من المادة )

ني" هو الجهد الوطني الذي ال يندرج نشاط الشركة نفسه ضمن أعماله في الصناعة الوط
النفطية، مع اإلشارة إلى أن القانون ال يعطي تعريفا لهذا المصطلح. في هذه الحالة، 
ستشتمل عمليات الجهد الوطني، كما نرى، على نوعين من الفعاليات اإلنتاجية 

النفطية: فعاليات القطاع الخاص الوطني،  والتكنولوجية والتنظيمية في الصناعة
وفعاليات حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة، إذا توفرت الرغبة والقدرات التنظيمية 
واالستثمارية لديهما. إذا كان القانون الجديد يتبنى هذا الفهم لمصطلح "الجهد الوطني"، 

( من الدستور: اإلدارة 112)عندها ستكون عمليات هذا الجهد متوافقة مع أحكام المادة 
الجزئية للصناعة النفطية على وفق مبادئ اقتصاد السوق )إشراك شركات القطاع 
الخاص الوطني(، واإلدارة التشاركية للصناعة النفطية )إشراك هيئات وشركات األقاليم 
والمحافظات المنتجة(. ومع ذلك، ليس من الواضح الكيفية التنظيمية التي ستستخدمها 
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ركة في إدارة عمليات تطوير الجهد الوطني في الصناعة النفطية حسب قانونها الش
الجديد. فضال عن ذلك، ال يمكن استخدام هذه الوسيلة تنظيميا لتحقيق أهداف الشركة، 
بسبب غياب التشريع القانوني المنّظم إلشراك الجهد الوطني الخاص في عمليات 

عة النفطية ضمن أحكام قانون االستثمار النافذ الصناعة النفطية )ال تندرج أنشطة الصنا
(، وعدم تشريع قانون النفط والغاز االتحادي لغاية 2006حاليا في البالد منذ عام 

 الحين.  

  تندرج اإلمكانية التنظيمية الستخدام هذه الوسيلة ضمن عمليات الوسيلة سادسا .
قانون الشركة الجديد ال يتضمن استخدام الوسيلة ثالثا في أعاله. تجدر اإلشارة إلى، أن 

شركة/شركات مختصة بإدارة أعمال شبكة أنابيب نقل النفط الرئيسة ومرافئ التصدير 
/ثانيا من القانون(. وحسب تقدير كاتب هذه السطور، يجب إناطة إدارة 7)أنظر المادة 

سيادة تشغيل مرافق نقل وتصدير النفط الخام بالحكومة االتحادية لضمان تحقيق أعمال ال
الوطنية على نشاط شبكة خطوط أنابيب نقل النفط الخام الرئيسة ومرافئ تصديره، 
وضمان الحيلولة دون نشوء نزاعات تنظيمية بين األطراف المختلفة المشاركة في 

 العمليات النفطية، والتي ربما ستحول دون انسيابية وانتظام عمل هذه المرافق.

  نظيمية الستخدام وسيلة تأسيس شركات مملوكة للشركة . إن اإلمكانية التالوسيلة سابعا
مشروطة بنوعين من الضوابط المختلفة: النوع األول، ضوابط تنظيمية يقترحها كاتب 
هذه السطور، يأتي في مقدمتها ترك عملية تأسيس شركات نفطية وشركات خدمة نفطية 

لعمليات التي للقطاع الخاص الوطني بغرض إشراكه في العمليات النفطية )سواء ا
/ثانيا من القانون، أم ال تمارسها(، أو من 7تمارسها الشركات المملوكة للشركة في المادة 

قبل حكومات األقاليم والمحافظات المنتجة للنفط بغرض إدماج اقتصاداتها المحلية بدائرة 
حها العمليات النفطية الجارية في مناطقها. النوع الثاني، ضوابط مؤسساتية مختلفة يقتر 

قانون الشركة الجديد نفسه الستخدام هذه الوسيلة: الجدوى االقتصادية والمالية 
والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء على التأسيس. بشأن ضوابط النوع الثاني هنا، ينبغي 
تقييم الجدوى االقتصادية والمالية والمجتمعية للشركات المؤسسة، عند مرحلة التأسيس 
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ركات المؤسسة بممارسة أعمالها، وترك قرار التأسيس من عدمه حصرا وقبل شروع الش
 للشركة نفسها كمظهر من مظاهر استقالليتها التنظيمية.

 
 الخاتمة:

 
ال تؤسس وال تدار بنجاح منظمات األعمال الكبيرة والمعقدة والمتكاملة تنظيميـا وتكنولوجيـا فـي    

نيـــات وتصـــورات المشـــّرعين للقـــوانين الظــروف المعاصـــرة، كمـــا هـــو حـــال الشـــركة، علـــى أســـاس تم
نمـــا علـــى أســـاس اســـتخدام التـــراكم المعرفـــي، بتوجهـــات إســـتراتيجية  الحاكمـــة والناظمـــة لنشـــاطها، وا 
واعيــــة وهادفــــة وواضــــحة، لمبــــادئ ووظــــائف وأنشــــطة أعمــــال مختلفــــة لعلــــم اإلدارة، الــــذي ابتكــــره 

بيـــرة فـــي ذلـــك. بيـــد أن بـــالد الســـومريون فـــي بالدنـــا لتنظـــيم شـــؤون حيـــاتهم، وقـــد حققـــوا نجاحـــات ك
الرافــدين، وفــي مطلــع األلفيــة الثالثــة بعــد المــيالد، تشــّرع قــانون إلدارة تطــوير واســتغالل أهــم قطــاع 
اقتصادي فيها يخلو من مفردات التوجه اإلستراتيجي فـي صـياغة وتقريـر وكيفيـة اسـتخدام أحكامـه 
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فــي أثنــاء إعــادة بناءهــا. وتعــّد  مهــا، أإن "الرؤيــة ضــرورية ســواء كانــت المنظمــة فــي بدايــة حيات   
ك أن البـــدوي فـــي للبـــدوي، ذلـــ North Starمثــل هـــذه الـــرؤى ضـــرورية كضـــرورة نجمـــة الشـــمال 

السـماء ر العواصف الرملية بشكل دائم معـالم األرض، يتطلـع إلـى النجـوم فـي الصحراء، حيث تغي
ليهتدي إلى مساره. إن النجوم ليست هي الهدف، ولكنها تعطي الـدليل الـذي يمكـن االعتمـاد عليـه 
في الرحلة إلى الواحة التالية. ولكن أي بدوي يأمل في الوصول بسالم، ينبغي عليه أن يبقى نظره 

ا، إنهــا علــى األرض لتجنــب الرمــال المتحركــة. إن رؤيــة المــدير هــي كــالنجم الشــمالي ليســت هــدف
 Hinterhuber، كما كتب الباحثـان نقطة التوجه التي تقود حركة المنظمة في االتجاه المقصود"

Hans; Popp Wolfgang ( :170: 2004الركـابي، االقتبـاس عـن.)  عنـدما ال تمتلـك الشـركة
توجههــــا اإلســــتراتيجي الواضــــح المعــــالم فــــي النشــــاط، حينهــــا ســــتجد نفســــها فــــي مكــــان آخــــر غيــــر 
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ن قبلهــا، أو ربمــا ســتبتلعها الرمــال المتحركــة فــي "صــحراء حقــل الرميلــة النفطــي"! كمــا مســتهدف مــ
، وهــذا مــا ال يريــده لهــا الشــعب العراقــي، المالــك الدســتوري لثــروة 1987حصــل لهــا ذلــك فــي عــام 

ــــات إدارة تطويرهــــا  ــــب الكبيــــر عــــن عملي ــــت نفســــه، المغّي ــــة، ولكــــن فــــي الوق ــــنفط والغــــاز الوطني ال
 لقانون الجديد للشركة.واستغاللها في ا
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 المصادر:
 .2005الدستور العراقي النافذ 

. الناشر: دار وائل للنشر اإلدارة اإلستراتيجية: العولمة والمنافسة(. 2004الركابي، ن. ك. )
 ، عمان.1والتوزيع، ط
. الناشر: دار اإلستراتيجي في إدارة صناعة النفطالمدخل (. 2017الكعبي، جواد كاظم لفته )

 الكتاب الجامعي، العين/اإلمارات العربية المتحدة.
قراءة منهجية في الحوار الدائر حول القانون الجديد لشركة  (.2018)لفته الكعبي، جواد كاظم 

. الموقع االليكتروني لشبكة االقتصاديين العراقيين النفط   الوطنية العراقية
http://iraqieconomists.ne  أيار/مايو. 17في 

مخاطر إدارة عمليات منح الترخيص النفطية في مشروعات  (.2018)لفته الكعبي، جواد كاظم        
. الموقع االليكتروني لشبكة 2007قانون النفط والغاز االتحادي العالقة منذ عام 

   آذار/مارس.  25في  http://iraqieconomists.neاالقتصاديين العراقيين 
 . 1964( لسنة 11قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم )        

 .1967( لسنة 123رقم )قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية         
 .2018قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لسنة         

 .2006( لسنة 13قانون االستثمار رقم )        
 .2007مشروع قانون النفط والغاز االتحادي، المقترح من مجلس الوزراء، شباط/فبراير 

http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/
http://iraqieconomists.ne/


 
 

 في السياسة النفطيةأوراق 

 
 

 

 
 27من  27 صفحة اإلمكانات التنظيمية المتاحة لشركة النفط الوطنية العراقية لتحقيق هدف االستغالل األفضل للثروة النفطية جواد الكعبي

 

 .2011الوزراء، آب/أغسطس االتحادي، المقترح من مجلس  مشروع قانون النفط والغاز
 .2011االتحادي، المقترح من لجنة الطاقة البرلمانية، آب/أغسطس  مشروع قانون النفط والغاز

 
لى إ شارةاإل بشرط النشر بإعادة العراقيين.  يسمح االقتصاديين لشبكة محفوظة النشر حقوق

 2018حزيران  29 .المصدر

http://iraqieconomists.net/ar/ 

http://iraqieconomists.net/ar/

