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التأمني على خماطر الصناعة النفطية دراسة مقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي*
م.د.ريواز فائق حسني
عضو جلنة الصناعة والطاقة واملصادر الطبيعية يف برملان كوردستان -العراق
املقدمة
أوالً  /مدخل تعريفي
تعد الصناعة النفطية من الصناعات اليت تتعرض ملخاطر استتننائية يف ييتع عليات،امبو تا ان تملخ املختاطر تتستبر يف أاترار ائلتة
تستوجر اإلصالح والتعويضمبفإن فرض احلماية التأمينية يف القطاع النفطي من خالل التأمني على خماطر تا لتدش كتركات التتأمني الوطنيتة أم
األجنبية أمر يستوجر الدراسة.
ثانياً /مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي التالي -:كيف تتم جماب،ة تداعيات عدم اإلعتماد على الصناعة التأمينية لتغطية املخاطر
الناجتة عن العمليات النفطية فيما لو خال النظام القانوني واإلجرائي عن وسيلة قانونية ومالية فعالة ؟
ثالناً  /فراية البحث
ينطلق ملا البحث من فراية تفيد بأن تفاقم آثار خماطرالصناعة النفطية على صعيدي القطاع العام واخلاص ما ي إال نتيجة طبيعة
لعدم حتوط السلطات املعنية يف العراق وإقليم كوردستان فيما خيص مواج،ة تلك املخاطر بصورة فعالة.
رابعاً /أ مية البحث
تتجسد ا مية ملا البحث يف عرض وسيلة قانونية فعالة تضمن تعويض املتضرر من قبل كركة التأمني عما يصيبه من ارر بسبر
خماطر العمليات النفطيةمبمع عرض جتربة بعض الدول املصدرة للنفط واليت حتوط من خماطر تراجع اإليرادات النفطية من خالل التأمني علي،ا
لدش كركات التأمني العمالقة واليت تكسر من ورائ،ا ماليني الدوالرات سنوياً.
خامساً  /ا داف البحث
و ي تتلخص يف تقديم حملة عامة عن الواع الرا ن يف العراق واقليم كوردستان فيما خيص كيفية مواج،ة خماطر العمليات
النفطيةمبوتساعد على حتديد اخلطوات الالزمة لواع إسرتاتيجية قانونية وإجرائية فعالة بدالً من تدخالت ي ر منظمة وي ر مدروسة .
سادساً /من،جية البحث
وملعاجلة اإلككالية املطروحة يف ملا البحث أعتمدت املقارنة بني القانونني العراقي والنروجيي مبمع اإلكارة حسر الضرورةمباىل موقف
املشرع الكوردستاني.ويأتي إختياري للقانون النروجيي كقانون حمل املقارنة يف ملا البحث إنطالقاً من التجربة الفريدة اليت تبنت،ا دولة النرويج
كدولة منتجة ومصدرة للنفطمب جتربة تستحق اإلكادة واألخمل ب،ا كلما كان ذلك ممكناً.

* قدم ملا البحث يف املؤمتر العلمي الدولي الرابع جلامعة التنمية البشرية/نيسان 2102
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املبحث األول
املخاطر املشمولة بالتغظية التأمينية
تصاحر العمليات النفطية يلة من احلوادث واألارار البيئية والبشرية واملاديةمب تصير البيئة احمليطة أو املنشآت النفطية
أو العاملني يف القطاع أو"الغ ر"مبعليه نقسم ملا املبحث اىل ثالثة مطالر كالتالي-:

املطلر األول -:املخاطر اليت تتعرض هلا املنشآت النفطية
قد يتعرض منشآت النفط والغازمبعقارية أو منقولة مبحلوادث وكوارث طبيعية وبشرية مبتؤدي اىل إتالف املنشآت أو تعطيل،ا
او احلاق أارار بليغة ب،ا سواء مشل الدمار املنشأة بصورة كلية أم جزئيةمبمما خيرج،ا من جمال اخلدمة اليت تؤدي،ا ن،ائياً أو تقلل من
كفائت،ا مؤقتاً .ولكن قبل ان خنوض يف طبيعة املخاطر نست،ل ملا املطلر بتعريف املنشآت النفطية و ا م مكونات،ا مب كاآلتي-:

الفرع األول -:تعريف املنشآت النفطية
تعرف املنشاة عموماً بإن،ا (-:األرااي واملبانيمب وما قد يلحق ب،ا من معدات وأج،زة تؤدي منفعة عامة للجم،ور أو ذات
تأث ر إقتصاديمب وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل يف أمالك الدولة أو يف نطاق امللكية اخلاصة أو ذات طابع دبلوماسيمب وسواء
كانت بإدارة احلكومة أو كخص طبيعي أو إعتباري أو خليط يف ملا وذاك أو يئة اجنبية) (.)1
اما املنشاة النفطية فتعرف بأن،ا( -:األصول املادية اليت تبدأ من بئر اإلنتاج اىل ما يلزم لنقل وحتويل املواد اهليدروكربونية
املنتجة يف كل من املنتجات كبه املصنعة واملصنعة وتقديم ملخ املنتجات اىل السوق) ( .)2فاملنشآت النفطيةمب ي جمموعة الوسائل
واألدوات املستخدمة يف تصميم وبناء املرافق واألبنية اليت تُس ر وتس،ل خطوات ومراحل العمليات النفطية( )3مب منل منصات احلفر
وكبكات األنابير واملصايف ومنشأت التخزين ...اخل.
واملنشآت النفطية كما أورد ا املشرع العراقي يف املادة ( /11أوالً) من قانون مكافحة ت،رير النفط ومشتقاته رقم  11لسنة
 2002مب تشمل (األنابير أو اخلزانات وي ر ا )...ما يعين أن املشرع العراقي أورد األنابير أو اخلزانات على سبيل املنال ال احلصر
حيث احلق،ا بعبارة (وي ر ا) وكان موفقاً يف ذلك.
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1علي بن عبداهلل الشاوي مبمتطلبات التكامل األمين بني العنصرين البشري والتقين يف محاية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية مبرسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مبي ر منشورةمبرياضمب2010مبص.13
( American Petrolem Institute, Oil and gas Transportation and storage infrastructure. Washington.

2

2013. P11.
) )3العمليات النفطية تشمل التنقير مب االستكشاف لغرض التطويرمب االنتاج مب التسويق مب التخزين مب النقل مب التصفية مب بيع أو تصدير النفط أو بناء مب
نصر أو تشييد أية ياكل منشآت أو مكائن لأليراض اململكورة وإن،اء االجازة أو ازالة أياً من ملخ اهلياكل أو املنشآت أو املباني(.املادة  12-1من قانون
النفط والغاز إلقليم كوردستان-العراق رقم  22لسنة .2002
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جدير باإلكارة أن تعريف املنشآت النفطية باملعنى املشار اليه سلفاً بإمكانه ان يغطي األصول املادية املستخدمة فيما و دارج
من حيث التقسيم التقليدي للصناعة النفطية بني صناعات املنتج وصناعات الوسطى وصناعات املصرمب فبينما تشمل صناعات املنتج
العلميات النفطية اليت تباكر يف مرحليت التنقير واإلنتاجمب تنصر صناعات الوسطى على النقل والتخزين والتسويقمب وتستوعر
صناعات املصر مرحليت التكرير واملعاجلة.

الفرع الناني -:عناصر منشآت النفط والغاز
تظ،ر من خالل التعريفات الفق،ية والقانونية للمنشأت النفطيةمب أن،ا تشمل عناصر ومكونات م،مةمب كل من،ا تستخدم يف
نشاط من أنشطة العمليات النفطيةمب وذات صلة رحلة من مراحل،ا .عليه نش ر يف ملا الفرع اىل أبرز أربعة أصول من عناصر
منشآت النفط-:
أوالً /أج،زة حفر آبار النفط والغاز -:البئر و ثقر عميق يف باطن األرض يصل اىل الطبقة احلاملة للنفط أو الغاز يتم حفرخ
بغرض احلصول على ما يف باطن،ا .ويتم جت،يز البئ ر بوسائل معينة بغية التحكم فيه والسيطرة عليه خالل إنتاج النفط أو الغاز أو قفل
البئرمب و ملا العمل يتطلر أج،زة حفر واصفات خاصة تنقسم اىل اج،زة احلفر الربية وأج،زة احلفر البحرية تسمى ملخ األخ رة
منصة احلفر).(1
ثانياً /اخلزانات النفطية (خزانات النفط والغاز) -:اخلزانات النفطية ي الوعاء املعدني اإلسطواني الشكل والملي يتواجد يف
حمطات العزل النفطية أو يف مستودعات النفطمب الغاية من،ا ي جتميع النفط أو منتجاته املكررةمب ب،دف مواج،ة حاالت التغي ر يف
عمليات اإلنتاح ومواج،ة التغ رات يف التصريف اليت قد تنتج عن سوء األحوال اجلوية يف موانئ التصديرمب أو كسر خط األنابير أو
األعطال يف حمطات الضخمب أو تأخ ر يف وصول ناقالت النفطمب أو توقفات مصايف التكرير).(2
ثالناً /خطوط أنابير نقل النفط والغاز -:أنابير نقل النفط أ م طريقة من الطرائق الرئيسية املتبعة لنقل النفط اخلام
ومشتقاتهمبمقارنة بالناقالت والص،اريجمب نظراً ملا تؤمنه من مرونة يف سرعة احلركة وقدرت،ا على نقل املواد البرتولية بشكل متواصل
عرب عشرات املئات من الكيلومرتاتمب وتضمن يف نفس الوقت وصول ملخ املواد اىل املصايف واىل مراكز اإلست،الك بسرعة وبأقل
التكاليف ).(3
_____________________________________________________________________________________________

( Aasim M.Husain, Rabah Arezki and othere, Global Implications of Lower Oil prices, IMF staff

1

Discussion note. July 2015, P:5
 )2يال حسن احلسني .تصميم ودراسة اخلزانات النفطية -دراسة اللحام ومنطقة التأث ر احلراري .رسالة ماجست ر يف ندسة امليكانيكمبمقدمة لكلية
ندسة التصميم واإلنتاج يف جامعة البعثمب دمشقمب 2002مب ص.5
( Argonne National laboratory. Overview of the Design, Construction, and Operation of Interstate

3

Liquid petroleum Pipelines. November 2007. P:7
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رابعاَ /منشآت التكرير (املصايف) -:منشأة التكرير ي املصنع الملي تتم فيه فصل النفط اخلام عن املواد املختلفة اليت يرتكر
منهمب ومن أ م األجزاء املوجودة يف املصنع واليت يتم إستخدام،ا أثناء تكرير النفط و ما يعرف بأسم مصفاة النفطمب حيث تقوم
بإستقبال النفط اخلام ومن ثم فرز موادخ اىل عدد كب ر من املنتجات النفطية اإلست،الكية).( 1

الفرع النالث -:املخاطر اليت تتعرض هلا عناصر املنشآت النفطية
تتعرض املنشآت النفطية ملخاطر ي ر متوقعة جراء حوادث وكوارثمب تكون طبيعية أو نتيجة أخطأ بشرية). (2وتعد احلرائق
واإلنفجارات والعمليات اإلر ابية والتخرير أبرز املخاطر اليت تشكل حتدياً جدياًمب تُعرض العناصر املادية للمنشآت النفطية مع ما
حتتويه من أج،زة ومعداتمبألارار التلف والضياع الكلي أو اجلزئي).(3
أوالً/احلرائق واإلنفجارات -:ا أن النفط والغاز ومشتقات،ما من املواد اليت تصاحر إستخدامه دائماً مع خطر اإلكتعالمب
فإن احلريق يعد من املخاطر احملتملة اليت يتوقع حدوث،ا عادة يف املنشأت البرتوليةمب وحتدث أاراراً مادية كارثية بأصول الصناعة
النفطيةمب وحيصل عندما تنفجر آبار النفط أو الغاز أثناء حفر ما أو اإلنتاج من،مامب أو عندما تتحطم ناقالت النفط يف البحار
واحمليطاتمب أو عندما حيدث احلريق يف خزانات الوقود أو خارجه نتيجة إندالع السائل أو يف حالة تكوين خليط من خبار املادة
املخزونة وإحتادخ مع أوكسجني اهلواء مع وجود مصدر حراريمب واألمر نفسه بالنسبة ملصانع ومعامل تكرير البرتول وحمطات الوقود
وخطوط أنابير النفط والغاز(.)1
يالحظ أن احلرائق اليت تتعرض هلا منشآت صناعة النفط والغاز تتميز عن تلك التقليدية خاطر ا اجلسيمة وقوت،ا التدم رية
بسبر حجم احلمل احلراري اليت تنفنه تلك احلرائق وإرتفاع اغط احلرارة يف الوسط احمليط ب،امب وأن ما يزيد يف خطورت،ا و
اإلنفجارات املصاحبة هلا واليت تطرأ يسبر تنامي نشاطات التفاعالت الكيميائية بني ذرات وجزئيات املواد املشتعلةمب مما تشكل بالتالي
أكرب ت،ديد لألصول املادية للصناعة البرتولية جبميع عناصر ا ومكونات،امب مما يستوجر البحث عن وسيلة قانونية فعالة لتعويض
اخلسائر املرتتبة علي،ا.

_____________________________________________________________________________________________

 )1أمين حييى إبرا يم حممدمبعمليات تكرير البرتولمب دار النورة للنشرمب دمشق 2002مب ص.22

() 2املخاطر الطبيعية ي الكوارث واألحداث اليت تقع يف البيئة وال عالقة للعنصر البشري بوقوع،امب وال دخل إلراته في،امب منل الزالزالمب الرباكنيمب
الفيضاناتمب السيولمب األعاص رمب العواصف .أما املخاطر البشرية ي اليت يكون إلرادة اإلفراد دور في،ا وت،دد أمن املنشأت النفطيةمب ويضاف إلي،ا األفعال
ي ر العمدية كاإل مال وعدم اإلحتياطمب ومن املخاطر البشرية التخريرمب النشاط اإلر ابيمب احلريقمب السرقة) .علي بن عبداهلل الشاويمبمصدر سابقمبص.12
 )3مصباح كمالمب وزارة النفط والتأمنيمب مالحظات نقديةمب الناكر كبكة اإلقتصاديني العراقينيمب 2011مب ص.11
 )1يال حسن احلسني.مصدر سابق.ص.21
84

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 2.حزیران  :2102ص ص 022-10
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765
()1

ثانياً/خماطر العمليات اإلر ابية يف خترير

املنشآت النفطية -:تشكل العمليات اإلر ابية وخترير املنشآت النفطية خماطر

وحتديات تست،دف أصول الصناعة النفطيةمب وال سيما ألن أينى مناطق العامل بالنفط والغاز أصبحت أراية خصبة للعمليات اإلر ابية
اليت تؤدي اىل خترير املنشآت والملي ميكن تعريفه بأنه( -:األفعال اليت تقع على املنشأت النفطية عقارية أم منقولةمب املعدة لإلستعمال
يف اجملال النفطي والملي يسبر الدمار الكلي أو اجلزئي الملي يلحق باملنشأت النفطية بإستعمال املتفجرات أو املرفعات أو القنابل
اليدوية أو إكعال النار أو بأية طريقة أخرش تؤدي اىل إحراق تلك املنشآت أو تعطيل،ا أو إحلاق أارار بليغة ب،ا سواء مشل الدمار
املنشأة بصورة كلية أو جزئية) (.)2
ويالحظ أن قطاع النفط يعد أحد القطاعات الرئيسية اليت تتأثر بشدة بالتوترات األمنية بالدول املنتجة للنفطمب فمنالً يف إطار
ما تش،دخ العراق وليبيا وكمللك الي من من عمليات و جمات إر ابيةمب تضررت املنشآت النفطية نتيجة اهلجمات املتكررة من قبل
التنظيمات اإلر ابية .حيث يف يضون  2011مب تعرض املنشآت النفطية يف كل من موصل وكركوك لعدة جمات إر ابية
إست،دفت احلقول واخلزانات واألنابيرمب بينما تعرض خط أنابير النفط الرئيسي الملي يربط بني املصفاة وحمطة اخلام يف عاصمة
اليمنية عدن ألارار كب رة جراء أنفجار عبوات ناسفةمب كما تعرض خط أنابير (كاخ دن ر) الملي ينقل الغاز الطبيعي يف أزرباجيان اىل
تركيا عام  2015لتفج ر إر ابي.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1يوسف بن عبدالعزيز عبداهلل احملسن .فاعلية اإلجراءات الوقائية حلماية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية .رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية األمنية لكلية الدراسات العليامبي ر منشورةمب 2001مب ص.35
 )2د .حممود جنير حسنمب جرائم اإلعداء على األموال يف قانون العقوبات اللبنانيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب 1821مب ص.181
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املطلر الناني -:املخاطر اليت تواجه اإليرادات النفطية
تشكل اإليرادات النفطية املصدر الوحيد ملوارد اخلزانة العامة بالنسبة أليلر الدول املنتجة واملصدرة للنفطمب حيث تعتمد
ملخ الدول بشكل كب ر على العائدات املتآتية من صادرات،امب واليت تتغ ر وبشكل مستمر بتغي ر أسعار ا وحجم إنتاج،ا وتنوع
مكونات،ا ( . )1ما يعين أن حجم اإليرادات النفطية تكون خااعة ملتغي رات أخرش قد تتعرض أي من،ا ملخاطر حمتملة تؤدي بدور ا اىل
تراجع تلك اإليرادات بشكل أو بآخرمب ويستوجر مع،ا بناء إسرتاتيجيات فعالة للتحوط من آثار ا سواء بالنسبة للدول املصدرة أو
حتى املستوردة للنفط والغاز(. )2عليه نقسم ملا املطلر على فرعنيمب خنصص األول لتعريف اإليرادات النفطيةمب بينما نستكشف يف
الناني خماطر تراجع اإليرادات النفطية.

الفرع األول -:تعريف اإليرادات النفطية
مل يرتدد الفقه يف تعريف اإليرادات النفطيةمب واألمر كمللك بالنسبة لبعض القوانني املقارنةمب لمللك نتوقف بشئ من اإلجياز
أمام تعريف،ا فق،اً وقانوناًمب ففق،اً عرفت اإليرادات النفطية بأن،ا( -:تلك اإليرادات اليت حتصل علي،ا بعض الدول املنتجة واملصدرة
للنفط والغاز مقابل إنتاج وتصدير موارد طبيعية ناابةمب وحتصل لقاء ذلك على مبالغ نقدية كجزء من القيمة احلقيقية هلملخ املوارد)(.)3
كما عرفت بأن،ا( -:الضرائر اليت تدفع للدولة املالكة لألرض من أجل احلصول على تراخيص إستغالل باطن األرض يف
مراحل العملية اإلنتاجية (البحث واإلنتاج) وختتلف من دولة اىل أخرش وفق كمية إنتاج،ا)(.)1
بينما عرف،ا قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي رقم ( )85لسنة ( )2001املعدلمب يف قسم ( )2الفقرة ( )13منهمب
بأن،ا( -:عوائد تصدير النفطمب والعوائد ي ر الضريبية الناجتة من بيع النفط اىل املشرتين احملليني وعوائد فرض الضريبة على النفط
(عوائد تصدير النفط) .كما مل يرتدد املشرع العراقي يف التفصيل وعرّف أيضاً( عوائد تصدير النفط) يف الفقرة  11يف القسم نفسهمب
بأن،ا( -:عوائد ي ر اريبية ناجتة من بيع النفط اىل املشرتين األجانر).
_____________________________________________________________________________________________

() 1تشمل اإليرادات النفطيةمب كل اإليرادات الناجتة عن الصناعة النفطية بشكل عاممب و ي كالً من حقوق امللكية والضرائر ورسوم الرتاخيص
ودفعات كركات النفط الوطنية وعوائد بيع احلكومة للنفط).خليل عنمان محد أمنيمب اإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة يف العراق -خماطر
ومنازعاتمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق يف اجلامعة اإلسالمية يف لبنانمبي ر منشورةمب 2015مب ص.12
 ) 2للتفصيل أكنر راجع د .علي عبداهلادي سامل مب(حنو اسرتاتيجية فعالة للتنمية اإلقتصادية يف العراق)مب جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واإلدارية.
اجمللد  1العدد 8مب السنة 2012مب ص.15
 )3على عبد حممد سعيد الراويمباملوارد املالية النفطية العربية وإمكانيات اإلستنمار يف الوطن العربيمب ط1مب دار الركيد للنشرمب بغدادمب 1820مب
ص.11
 ) 1ادريس مفاتيحمبدور اجلباية البرتولية يف حتقيق التنمية املستدامةمب صندوق ابط املوارد يف اجلزائر منوذجاًمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية العلوم
اإلقتصادية والعلوم التجارية يف جامعة قاصدي مرباحمبي ر منشورةمب اجلزائرمب 2003مب ص.11
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بينما املشرع النروجيي مل يتطرق لتعريف اإليرادات النفطية يف قانون األنشطة النفطي النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب
()1

ولكن حدد مكونات،ا

من خالل قوانني خاصة من،ا قانون الضرائر النفطية رقم ( )35لسنة ()1825مب قانون اريبة تصريف

الناني أوكسيد الكاربون يف العمليات النفطية رقم ( )22لسنة ()1880مب ولوائح العمل (التنظيم القانوني) للعمليات النفطية لسنة
 1882والملي حُدد يف القسم اخلامس من،ا يف الفقرات من ( )13 -38حق الدولة يف رسوم مساحة األرض املستخدمة يف
العمليات النفطية.
أما املشرع الكوردستاني يف قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان – العراق رقم) (22لسنة )(2002مب قد عرّف
العائدات النفطية يف الفقرة (ثالثون) من املادة األوىل منهمب بأن،ا( -:عائدات حكومة اإلقليم املستحصلة من العمليات النفطية ومن
امن،ا مبيعات النفط والغاز والريع ومكافئات التوقيع واإلنتاج عن العقود النفطية املربمة مع الشركات األجنبية واحمللية).
املتفحص من التعريفات السابقةمب القانونية من،ا والفق،يةمب بإمكانه أن يستخلص خصائص اإليرادات النفطية( )2واليت تتميز
عن ي ر ا من اإليراداتمب إال أن ما ي،م مواوع حبننا من امن اخلصائص واليت جتعل تلك اإليرادات عراة خلطر الرتاجع مع ما
يرتتر علي،ا من خماطر مالية وإقتصاديةمب عبارة عن خصيصتني جتعالن من،ا إيراداً إحتمالياً ي ر مستقرًا وبعيداً عن اليقني-:
. 1أن إيرادات النفط والغاز املعلنة عادة ي إيرادات إيالية ي ر صافيةمب تتضمن كلفة اإلنتاجمب وكلما كانت الكلفة عالية
تراجعت مع،ا اإليرادات الصافية والعكس صحيحمب حيث ال يصلح إحتساب إيرادات النفط عرب (ارب حجم اإلنتاج بالسعر العاملي
للربميل منه)مب ذلك ألن ما متنل اإليرادات العامة من النفط وتشكل جزءاً من املوازنة العامة للدولةمب إمنا ي اإليرادات الصافية
املخصومة من،ا تكاليف اإلنتاجمبال سيما مستحقات الشركات األجنبية املشاركة يف العمليات النفطيةمب و ا أن كلفة اإلنتاج ي ر ثابتة
قد تنخفض وقد ترتفع فإن صايف اإليرادات تكون عراة لإلرتفاع أو الرتاجع تبعاً لمللك.
. 2تتسم اإليرادات النفطية بتملبملب حجم،ا نتيجة تطورات كب رة وتقلبات حادة ومفاجئةمب متأثرة بتداعيات األزمات املاليةمب
حمددات العرض أو الطلر أو كال مامب عوامل خارجية ال عالقة هلا بالصناعة النفطية منل أسعار الصرف وعرض النقد ومعدل

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1تتكون عناصر ايرادات احلكومة النروجيية الناجتة من العمليات النفطية من إيرادات الضرائر النفطيةمب ارائر البيئةمب رسوم قطعة األرض أو رسوم
املساحة األرضمب إيرادات الفائدة املالية املباكرة للدولةمب إيرادات من ملكية الدولة املباكرة يف  .statoilللتفصيل أكنر راجع-:

Solomon Frimpong Amoateng. Fiscal Regimes and managing Oil Revenue for Economic
Development- A comparative study of Legal Regimes in Ghana. Alberta and Norway, Amaster thesis
submitted to University of Alberta- Facuity of law. 2014, P: 61.
 ) 2للوقوف أكنر على أ م خصائص ومم رزات اإليرادات النفطية مبراجع خليل عنمان محد أمنيمبمصدر سابقمب ص 2وما بعد ا.
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التضخممب التغ رات اجليوسياسية والتغ رات يف النظم التشريعية واملالية()1اخل...مب مما جيعل،ا إيرادات ي ر مستقرة يف تكوين الدخل
القومي.

الفرع الناني -:خماطر تراجع إيرادات النفط والغاز
يتأثر حجم اإليرادات النفطية تغ رين أثنني ما سعر النفط والغاز يف األسواق العاملية والطاقة اإلنتاجية للدول املنتجة
واملصدرةمب حيث أن بوط سعر النفط أو إخنفاض حجم اإلنتاج أو كال ما معاً تشكل خماطر على اإليرادات العامة خصوصاً بالنسبة
للدول اليت تعتمد على اإليراد النفطي يف متويل موازنت،ا او جزء كب ر من،امب ما تستوجر احلاجة لبناء إسرتاتيجيات فعالة للتحوط من،ا
(.)2عليه نستعرض هلملين اخلطرين اللملين ي،ددان اإليرادات العامة للدول املنتجة واملصدرة بشئ من التفصيل.
أوالً /خماطر تملبملب أسعار النفط والغاز يف األسواق العاملية
تشكل تقلبات أسعار النفط والغاز يف األسواق العامليةمب بشطريه اإلرتفاع واإلخنفاضمب خماطر تنعكس آثر ا اإلقتصادية على
املوازنات العامة للدولمب سواء أكان بالنسبة للدول املنتجة واملصدرة أم بالنسبة للدول املست،لكة واملستوردةمبلكن و ا أن ما ي،م
مواوع حبننا و و ذات الصلة بفكرة التحوط املادي املتجسد يف التأمنيمب و و املخاطر اإلقتصادية واملالية الناجتة على الرتاجع يف
اإليرادات النفطيةمب فإننا نركز فقط على خماطر إخنفاض أسعار النفط والغاز بالنسبة للدول املنتجة واملصدرة دون الدول املستوردةمب
كما نستغين عن فكرة الكشف عن آثار إرتفاع أسعار النفط وخماطرخمب ذلك ألن خماطر اإلرتفاع ال جتابه بالتحوط املادي وإمنا
عاجلات إقتصادية ومالية ال عالقة هلا واوع حبننا.
السعر النفطي و( -:القيمة النقدية أو الصورة النقدية لربميل النفط اخلام املقاس بالدوالر األمريكيمب املكون من ()12
يالونمب معربًا عنه بالوحدة النقدية األمريكيةمب يف سبيل املنال  100د/ب)(.)3
أما إخنفاض سعر النفط ف،و جانر من األزمة السعرية اليت تتعرض هلا الصناعة النفطية وتتجسد يف بوط اىل مادون املتوقع
يف األسعار يتسبر ب،ا إختالل مفاجيء يف توازن السوقمب ميتد على فرتة زمنية معينةمب تشكل خطراً تؤدي اىل عدم توازن السياسة
اإلقتصادية العامة للدول املصدرة للنفطمب وال سيما بالنسبة للدول ذو اإلقتصاد األحادي اجلانر (.)1
_____________________________________________________________________________________________

( ) 1برا يم بلقلةمب(تطورات أسعار النفط وإنعكاسات،ا على املوازنة العامة للدول العربية خالل الفرتة ")"2008 -2000مب جملة الباحثمب عدد 12
لسنة 2013مب اجلزائرمب ص  10وما بعد ا.
( F. Gregory Gause, The Geopoltics of falling Oil prices. Brookings Dona Center. 2015. Pi 4.

2

 ) 3د .س،ام حسني البصاممب(خماطر وإككاليات إخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق وارورات تفعيل مصادر الدخل الغ ر نفطية-
دراسة حتليلية)مب جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعةمب العدد  31لسنة 2013مب ص 21وما بعد ا.
 () 1و ي الدول اليت تعتمد باجلزء األكرب على املوارد النفطية و ي األساس يف متويل موازنت،ا العامة والعمود الفقري للدخل القومي).راجع جوني
ويست ( ) Johnny westمب(الفرصة األخ رة للعراقمب احلد من خماطر الدولة النفطية)مبورقة عملمب آب  2011منشور على املوقع األلكرتوني
 www.Cgdev.orgتأريخ زيارة الباحنة .2012/2/2
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وقد يسأل البعض عن أ م أسباب إخنفاض أسعار النفطمب والملي تتحكم فيه أسباب إقتصادية وأسباب ي ر
()1

إقتصاديةمبوختتصراألول

يف معدالت العرض والطلرمب عامل التكنلوجيامب إرتفاع إنتاج النفط الصخريمب الدورة اإلقتصادية

الرأمساليةمب املخزون اإلسرتاتيجي وحركات العملةمب بينما تتجسد النانية يف املؤثرات اجليوالسياسية( )2احمليطة بالسوق.
تعد أزمة إخنفاض أسعار النفط أحد أكرب -إن مل تكن أكرب ا -الصدمات اليت تعاني من،ا الصناعة النفطية يف الدول
املصدرةمب حيث تتسبر يف خماطر كب رة على إقتصاديات تلك الدولمب ومن أبرز امب إخنفاض معدل الناتج احمللي اإليالي مما يسبر
عجزاً مالياً يف املوازنة العامةمب إخنفاض حجم الفوائض املالية مما جير الدولة اىل اإلقرتاض أو سحر أمواهلا املودعة لدش البنوك األجنبية
أو املساس بإحطياطي،امب تراجع مستويات النشاط اإلقتصادي والنمو وأخ راً تراجع أسعار األصول.
فالنالثة األوائل تشكل خماطر تواج،،ا إقتصاد الدولة ومرافق،ا العامةمب بينما الرابعة تعد أواح آثار تراجع أسعار النفط
على القطاع اخلاصمب حيث أن كركات النفط املنتجة قد تضطر لبيع بعض أصوهلا اإلنتاجية وخفض إستنمارات،ا املستقبلية يف القطاع
النفطي( )3مبكما تتأثر به أسعار األصول املالية واحلقيقية األخرش من،ا تراجع مؤكر سوق األوراق املالية وأسعار العقارات واألرااي
...اخل.
جدير باملالحظة أن ملخ اآلثار واملخاطر السلبية تقابل،ا آثار إجيابيةمب ميكن حصر بعض،ا يف (زيادة الوعي خبطورة األوااع
املالية العامةمب ت،يئة البيئة لقبول ج،ود اإلصالح اإلقتصادي اجلزري ودعم إجتا ات السيطرة على اإلنفاق اجلاري)(.)1
ثانياً /خماطر توقف عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز
اىل جانر إخنفاض سعر النفط والغاز يف األسواق العامليةمب ناك حاالت قد تتوقف في،ا عمليات اإلنتاح يف املنشأت النفطية
وتؤدي اىل بوط الطاقة اإلنتاجية مما تؤثر يف حجم اإليرادات النفطية للدولة املصدرة وتشكل خطراً على الناتج القومي وموارد
املوازنة العامةمب مما سيتوجر مع،ا إختاذ تداب ر مسبقة للتحوط املادي من خماطر تراجع اإليرادات .فما ي اإلسباب اليت تؤدي اىل
توقف عمليات اإلنتاح إذن؟
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل أكنر حول األسباب اإلقتصادية هلبوط أسعار النفط راجع برا يم فريد و بوركاب نبيلمب(إن،يار أسعار النفطمب األسباب والنتائجمب ورقة عمل
املؤمتر األول للسياسات اإلستخدامية للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلصابات الدولية)مب قطر.2012.
 ) 2د.حممد عبدالغين سعوديمب اجلغرافية السياسية املعاصرةمب دراسة اجلغرافيا والعالقات السياسية الدوليةمب الناكر مكتبة األنباء املصريةمب 2010مب ص
.21
() 3حبسر حمللي موريان ستانليمب واج،ت كركات النفط الكربش السبع عجزاً إيالياً قدرخ ( )55مليار دوالر يف عام 2013مب و ا أن الشركات
اململكورة باعت أصوالً بقيمة ( )150مليار دوالر يف السنو ات األربع السابقةمب فإن،ا تتحول تدرجيياً من كركات كربش عظمى اىل كركات كربش صغ رةمب
ال تزال بني أكرب كركات يف العاملمب لكن ما عادت باحلجم الملي ميكن،ا من التحكم باألسعار لتتناسر مع دورة إستنمارات،ا) راجعRon Bousso -:
and Dmitry Zhdaunikov, ((Price fall Hastens Decline of Big Oil westrn majors)), Reuters, 2014.
 )1د .حممد احلساويمب (خماطر تراجع سعر النفط)مب جملة املصارفمب العدد  135لسنة 2015مب ص 3وما بعد ا.

89

التأمین على مخاطر الصناعة النفطیة…..

م .د.ریواز فائق حسین

. 1تتوقف عمليات اإلنتاج نظراً لتدم ر كلي أو جزئي ملنشآت الصناعة النفطية يف دولة ما .تتسبر ب،ا حوادث بشرية أو
كو ارث طبيعية أو تداعيات احلروب والعمليات اإلر ابيةمب وقد يتقرر جتميد اإلنتاج حلماية وتأمني املنشآت من أي تدم ر أو ارر
يُتوقع حصوهلا من حوادث أو كوارث أو جمات حمتملة يف ظرف معني وخالل فرتة زمنية معينة (.)1
.2تتوقف عمليات اإلنتاج والتصدير متأثراً بالضغوطات السياسية واإلقتصادية والعقوبات اليت تفرض على بعض الدول
املنتجة واملصدرة للنفط والغازمب نظراَ ألن املستنمرون األجانر الملين يتسا مون يف إنتاج وتطوير حقول النفط يف تلك الدول
يرتددون يف اإلستنمار يف حقوهلم النفطية والغازيةمب مما يتسبر يف بوط حجم اإلنتاج وتراجع إيرادات،م النفطية (.)2
. 3قد تتوقف عمليات اإلنتاج والتصدير جزئياً نتيجة إخنفاض سعر النفط يف األسواق العامليةمب وذلك لسببني -:أوهلا ناتج عن
إتفاق بني الدول املصدرة يست،دف جتميد إنتاح النفط وخفض اإلنتاج اليومي للنفط إنتظاراً إلرتفاع األسعار النفط يف السوق .بينما
الناني ناتج عن تقلص اإلستنمارات العاملية يف قطاع النفط والغازمب حيث بدأت بعض الشركات ببيع بعض اصوهلا اإلنتاجية وخفض
إستنمارات،ا املستقبلية مما ي،دد صناعة النفط بشكل عام وصادرات الدول املنتجة بشكل خاص.
فيالحظ إن كلتا احلالتنيمبالتجميد والتوقف تؤثران على حجم اإلنتاج وإيرادات الدولةمب إال أن التجميد يست،دف إرتفاع
األسعار وناتج عن اإلتفاقمب مما ال يعد خطراً باملعنى احلقيقي للخطر الملي نقصدخ يف ملا البحثمب بينما التوقف الناتج عن إفالس
كركات النفط أو بيع أصوهلا أوقرار إيقاف إستنمارت،ا يف القطاع النفطي يشكل خطرًا البد من تدراكه.

_____________________________________________________________________________________________

 ))1منل حاالت توقف وقرارات إيقاف عمليات اإلنتاج يف كل من العراق وليبيا واليمنمبفقد تراجع إنتاج ليبيا من النفط حتت تأث ر املواج،ات املسلحة

واإلنقسام السياسي من ( )1,1مليون برميل يومياً يف سنة  2012اىل أقل من ( )100الف تقريباً يف 2011مبكما ختلى بعض الشركات النفطية الكربش
على اإلستنمار يف نفط اإلقليم وبدأوا باإلنسحاب منمل آب /عام  2011مع بدء احلرب اد تنظيم داعش يف العراقمب حيث بلغ عدد املواقع النفطية اليت
ختلت الشركات الدولية عن،ا يف إقليم كوردستان حتى اآلن حنو  18موقعاًمب األمر الملي أدش اىل إخنفاض اإلنتاج يف حقول النفط).
( ) 2منل الضغوطات السياسية واإلقتصادية املفرواة على ايرانمب حيث كانت تنتج ( )1مالين برميل يومياً وصادرات نفط خام بلغت ( )5,2مالين
برميل يومياً يف عام  1821وباتت يف عام  2011تكافح إلنتاج ( ) 3,15مالين برميل يومياً وتصدير مليون برميل يومياً).راجع ممدوح سالمةمب أسباب
اهلبوط احلاد يف أسعار النفط اخلاممب فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية؟ املركز العربي لإلحباث ودراسة السياسات .ط1مب ب روت 215 .ص.13
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املطلر النالث -:خماطر املسؤولية املدنية
يراد باملسؤولية املدنية إلزام الشخص بإداء التعويض عن ارر تسبر بهمب تقوم حينما خيل املسؤول ا التزم به قبل املتضرر
قانوناً أو إتفاقاًمب و ي ال حتمل معنى الردع بقدر ما تفيد معنى جرب الضرر الملي تسسر فيه الشخص املسؤول.و ا أن البحث
يست،دف التحوط املادي من أعب اء جرب الضرر الناتج يف نطاق الصناعة النفطيةمب فنستعرض أ م أنواع املسؤولية املدنية اليت تقوم يف
سياق العمليات النفطية-:

الفرع األول -:خماطر املسؤولية املدنية الناكئة عن تعويض العمال
()1

يتعرض العاملون يف الصناعة النفطية ملخاطر اإلصابات واألمراض امل،نية

جراء أعماهلم يف القطاع وطبيعته الصعبةمب مما

تصيب،م بالعجر الكلي أو اجلزئي أو حاالت الوفاة .فالقطاع النفطي ي من القطاعات اليت توجد في،ا إحتمالية وقوع حرائق
وإنفجارات نظراً لتعدد العمليات في،ا ونوعية املواد املنتجة واملصنعةمب كما أن العمليات النفطية جبميع مراحل،ا يُمكن أن تُباكر يف
ييع الظروف اجلوية والتظاريس اجلغرافية من اجلبال اىل الصحراءمب من القطر املتجمد الشمالي اىل أكنر أماكن العامل حرارةمب من
أكنر األماكن جفافًا اىل أعماق البحارمب ما جتعل إحتمالية تعرض العاملني في،ا ملخاطر احلوادث واألمراض امل،نية واردة بنسبة كب رة.
وطاملا أن إصابات العمل واإلمراض امل،نية اليت تؤدي اىل الوفاة أو اإلصابات اجلسمانيةمب تن ر مسؤولية رب العمل ويعطي
العامل أو ورثته حق الرجوع عليه بالتعويضمب فإن،ا تشكل ارراً ينجم عن نشوء دين يف ذمة رب العمل بسبر حتقق مسؤوليتهمب عليه
إن رب العمل يف ا لقطاع النفطي سواء أكان كركة أجنبية أم وطنيةمب مشغالً أو مقاوالً رئيسياً أو مقاوالً من الباطنمب كركة من
كركات اإلنتاج أو كركات اخلدمة الفنية يف القطاعمب حيتاج اىل احلماية املالية من الضرر الملي يصير ذمته املالية بسبر نشوء دين
(تعويض) املسؤولية يف ذمته (.)2
و ا أن مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل يرتبط بإحكام القوانني اليت تنظم عالقات العمل وختتلف مسؤوليته عن تلك
احلوادث بإختالف التشريعات اليت تنظم ملخ املسؤولية يف الدول املختلفةمب فإن ملخ املسؤولية يف ايلر القوانني تقوم إفرتاااً على
_____________________________________________________________________________________________

() 1إصابة العمل ي اإلصابة اليت حتدث للعامل يف مكان العمل أو بسببه وكمللك اليت تقع للعمال يف طريق ذ اب،م اىل العمل أو طريق الرجوع من
العمل بشرط أن يكون الطريق الملي سلكه العامل و الطريق املباكر دون توقف أو إحنراف.أما االمراض امل،نية ي أمراض حمددةمب ناجتة عن التأث ر املباكر
للعمليات األنتاجية وما حتدثه من تلوث لبيئة العمل ا يصدر عن،ا من خملفات ومواد وي ر ا من اآلثار وكمللك نتيجة تأث ر الظروف الطبيعية املتواجدة يف
بيئة العمل على األفراد منل الضوااءمب اإل تزازاتمب اإلكاعاتمباحلرار ةمب الرطوبة...اخل).راجع ليلى حممد الوزيريمب تأمني إصابات العمل مب حماارات يف
التأمينات اإلجتماعيةمب2002مب ص.3
( ) 2اإلنسان معرض على الدوام لتحمل مسؤولية النتائج املرتتبة على تصرفاتهمبوملزم قانوناً برتميم وإزالة الضرر الملي قد يصير "الغ ر" من جرائ،امب
األمر الملي ين قل ذمته املالية بعرء طاريء نتيجة اخالله بقصد أو دون قصد بقاعدة قانونية أو قاعدة سلوكية أو رابطة عقدية).راجع ب،اء ب،ج ككريمب
التأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب دار النقافة للنشر والتوزيع .ط .1األردن -عمان .2010 .ص.111
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أساس واجر يفراه القانون على رب العمل وال تقوم على أساس خطأ فعلي صادر عنه()1مب عليه ليس من الصعوبة كان تقرير
مسؤولية رب العمل عن تعويض املتضررين من حوادث العملمب فمن الس،ل إثبات العالقة السببية بني طبيعة العمل الملي يؤديه العامل
واألج،زة واألدوات املستخدمة فيه وبني اإلصابة اليت حلقت به.
ويالحظ أنه نظراً لطبيعة الصناعة النفطية وخماطر العمل احملتملة في،ا أدرك املشرع يف بعض الدول املصدرة للنفط ارورة
تنظيم العمل يف القطاع النفطي بشكل متميز حيقق مزايا أفضل للعاملني فيهمب يف الوقت الملي مل يبادر املشرع يف دول أخرش اىل ملخ
اخلطوة مما أدت اىل أن ختضع العالقات العمل النفطية ألحكام قانون العمل.
وبإستقراءنا لبعض القوانني املقارنة للدول املنتجة واملصدرة للنفطمب نلتمس اإلجتا ني -:فابالنسبة للدول اليت تفتقر نظام،ا
القانوني لتنظيم مستقل لعالقات العمل يف القطاع النفطيمب جند ييع الدول العربية املصدرة للنفط من لبيبامب اجلزائرمب اليمنمب وييع
دول اخلليج ما عدا دولة الكويت واليت يتميز نظام،ا القانوني بتنظيم عالقات العمل يف القطاع النفطي بقانون مستقل عن قانون
العملمب و و القانون رقم ( )22لسنة ( )1818واملسمى (قانون العمل يف قطاع األعمال النفطية).
بينما يف العراقمب خت ضع كل عالقات العمل ا في،ا عالقات العمل يف القطاع النفطيمب ألحكام قانون العمل العراقي رقم
( )32لسنة( )2015وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )38لسنة ( )1821املعدل .واألمر نفسه بالنسبة لعالقات
العمل وإصابات العمل يف إقليم كوردستان -العراق واليت ختضع لقانون العمل العراقي السالف ذكرخ وقانون رقم ( )1لسنة
( )2012املسمى قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )38لسنة ( )1821املعدل .ما يعين أن
النظام القانوني يف العراق ويف إقليم كوردستان -العراق بفتقر اىل تنظيم قانوني خاص بالعمل والعمال يف القطاع النفطيمب إال أن
املشرع الكوردستاني يف الفقرة (ثالناً) من املادة ( )21من قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسن ()2002
فرض على مقدمي طلبات اإلجازة أن يتضمن طلب،م اإللتزام بشرط (تأمني السالمة والصحة العامة وت،يئة أجواء مناسبة لألكخاص
الملين يعملون يف العمليات النفطية وكمللك لكل من له عالقة بمللك)مب ما جعل من مسؤولية رب العمل يف القطاع النفطي مسؤولية
قانونية تستلزم اإلخالل ب،ا إقرار مسؤوليته املفرتاة.

_____________________________________________________________________________________________

( )1بل ي صورة من املسؤولية ترتا وح بني قاعدة "حتمل التبعة" أي املسؤولية دون خطأ وبني املسؤولية اليت تقوم على أساس من واجر احلراسة على
األج،زة امليكانيكية اليت يستخدم،ا يف عملهمبفإذا حصلت وفاة العامل أو تعرض إلصابة جسدية أو مرض أثناء العملمب دون أن يكون ألج،زة العمل دور يف
حدوث ذلكمبتقوم مسؤ ولية رب العمل على أساس قاعدة حتمل التبعةمبأما إذا حدثت ........بسبر العمل واألج،زة املستخدمة فيهمب مسؤولية رب العمل
ي مسؤولية كيئية تقوم على أساس واجر احلراسة).راجع املصدر نفسه ص.221
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الفرع الناني -:خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األارار البيئية
تتميز الصناعة النفطية بأثر ا الكب ر على احلياة البيولوجية وعناصر النظام البيئي براً وجواً وحبراًمب وقد تكون تلك اآلثار
حملية أو إقليمية أو عاملية من حيث احلجممب وذلك إما عند وقوع احلوادث يف مراحل العمليات النفطية املختلفةمب أو كنتيجة طبيعية
لتلك العملياتمب وال سيما بالنسبة لعملييت التنقير عن النفط وإستخراجه وعملية النقل عرب األنابير أو السفن أو وسائل النقل الربية
اليت تصاحب،ا تسرب النفط واإلنفجارات وحوادث الس ر مما يؤثر على البيئة اليت تنقل من خالهلا النفطمب سواء أكانت حملية أو عامليةمب
إال إننا يف كل احلاالت نقتصر العرض على املسؤولية املدنية عن األارار البيئية احمللية دون اإلقليمية أو العاملية من حيث حجم،ا.
فالعمليات النفطية يف مراحل،ا املختلفة من التنقير واإلستخراج اىل النقل والتكريرمب تعد عمليات معقدة وخط رة تؤثر على
النظام البيئي وتفقدخ توازنه الطبيعيمب حيث تُعرض عناصر ا احلية كاإلنسان والنبات واحليوان وعناصر ا ي ر احلية من املاء واهلواء
والرتبة واملناخ ألارار بيئية كنتيجة طبيعية ملسار تلك العمليات والوسائل واآلالت واملعدات املستخدمة في،امب ومتنل أكرب اآلثار
البيئية يف إزالة الغاباتمب التلوث املائيمب التأث ر ال طويل األجل على حياة الكائنات احليةمب حتويل األرااي الزراعية اخلصبة اىل مساحات
ال ميكن إستخدام،ا للزراعة مطلقاً أو مؤقتاًمب التأث ر على صحة األفراد واجملتمعات وال سيما العاملون يف الصناعة النفطية ...اخل (.)1
إال أن أكنر أنواع العمليات النفطية تأث راً على ا لبيئة ي عمليات اإلستكشاف وإستخراج النفطمب فتعد نفايات احلفر من
أ م مصادر التلوث عند القيام رحلة احلفر والتنقير باإلاافة اىل اإلنبعاثات الغازية امللوثة للجو الناجتة عن تشغيل احملركات وعن
إستخراج النفطمب كما أنه ال ميكن التنقير عن النفط وإستخراجه إال باستخدام كميات كب رة من املياخمب واليت يتم تلوين،ا ورمي،ا اىل
الطبيعة ما ينتج عنه تلوث كيميائي للبيئة واملياخ (. )2من ملا املنطلق نلتمس أن القوانني املقارنة للدول املنتجة واملصدرة للنفط قد
ركزت على محاية البيئة من أارار التلوث الناتج عن العمليات النفطية وال سيما عملييت اإلستكشاف واإلستخراج من خالل إقرار
مسؤولية القائمني بالعمليات النفطية.
حيث نصت املادة ( )21من قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )22لسنة(  )2008على أن( -:على اجل،ات املعنية
باستكشاف واستخراج النروة النفطية والغاز الطبيعي القيام ا يأتي -:
أوالً  -:اختاذ اإلجراءات الكفيلة للحد من األارار واملخاطر اليت ترتتر عن عمليات االستكشاف والتنقير عن النفط والغاز واختاذ
االحتياطات والتداب ر الالزمة حلماية األرض واهلواء واملياخ واألحواض اجلوفية من التلوث والتدم ر .
ثانياً  -:اختاذ التداب ر الالزمة للتخلص من املياخ امللحية املصاحبة الستخراج النفط اخلام بطرق مأمونة بيئياً .
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1د .إمساعيل نامقمب(تعويض األارار البيئية الناية عن عمليات إستخراج النفط -دراسة مقارنة بني القانون اإلماراتي والقانون العراقي)مبجملة كلية
القانون للعلوم القانونية والسياسيةمبجامعة كركوك مباجمللد 1مبالعدد  -15اجلزء األولمب2015مبص.11
 ) 2حممد اليعقوبي وحممد زيدانمب(اآلثار البيئية لنشاط كركات البرتول العاملية ومدش حتمل،ا ملسؤوليت،ا جتاخ البيئة)مبامللتقى الدولي النالث حول منظمات
األعمال واملسؤولية اإلجتماعيةمب سوريامب.2012
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ثالناً  -:منع سكر النفط على سطح األرض أو حقنه يف الطبقات اليت تستخدم لأليراض البشرية والزراعية .
رابعاً -:تزويد الوزارة علومات عن أسباب حوادث احلرائق واالنفجارات والكسور وتسرب النفط اخلام والغاز من فو ات اآلبار
وأنابير النقل واإلجراءات املتخملة للمعاجلة ).
أما إقرار مسؤولية املباكر أو املتسبر جاءت يف املادة ( )32من القانون بالنص على ان ( -:أوالً /يعد مسؤوالً من سبر
بفعله او إ ماله أو تقص رخ أو بفعل من م حتت رعايته أو رقابته او سيطرته من األكخاص أو االتباع او خمالفة القوانني واألنظمة
والتعليمات ارراص بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خالل مدة مناسبة وإعادة احلال اىل ماكانت عليه قبل حدوث الضرر
وذلك بوسائله اخلاصة وامن املدة املخددة من الوزارة وبالشروط املواوعة من،ا .ثانياً /يف حالة إ ماله او تقص رخ أو إمتناعه عن
القيام ا و منصوص عليه يف البند "أوالً" من ملخ املادة فللوزارة بعد إخطارخ إختاذ التداب ر واإلجراءات الكفيلة بإزالة الضرر
والعودة على املسبر جبميع ماتكبدته هلملا الغرض مضافاً اليه النفقات اإلدارية................ثالناً /تعد مسؤولية مسببر الضرر
الناية عن خمالفة البندين "أوالً" و "ثانياً" من ملخ املادة مفرتاة .رابعاً .)..................................../وبنفس املضمون
جاءت املادة ( )21من قانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة( .)2002
تقابل،م الفقرة ( )3من القسم ( )2من قانون االنشطة النفطي النروجيية رقم ( )22لسنة ( )1881حتت عنون (الطرف
املسؤول ومدش املسؤولية) واليت نصت على أن-:
أ -املرخص له مسؤول عن الضرر الناجم عن التلوث بغض النظر عن اخلطأمب وتنطبق األحكام اليت تتعلق سؤولية املرخص هلم
يف املقابل على املشغل ي ر املرخص له عندما تكون الوزارة قد قررت ذلكمب ذات الصلة باملوافقة على واع املشغل.
ب -إذا كان ناك أكنر من مرخص له وجر ترخيص واحد وكان املشغل من،ممب أو إذا كانت الوزارة قد أصدرت قرار ا
وجر الفقرة األوىلمب فتوجه طلبات التعويض للمشغل مب فإذا بقي أي جزء من التعويض مل تؤديه املشغل يف تأريخ األستحقاقمب جير
أن تغطى ملا اجلزء من قبل املرخص هلم اآلخريني وفقاً ملصلحة املشاركة يف الرتخيصمب وإذا فشل أحد م يف تغطية نصيبه من
التعويضمب توزع ملخ احلصة بالتناسر بني اآلخرين.
من خالل املقارنة بني موقف املشرعني العراقي والنروجييمب نلتمس أن األول فرض على اجل،ات املعنية بإدارة العمليات
النفطية اإللتزام حبماية البيئة وحتسين،ا يف إطار قانون عام ينظم فكرة محاية البيئة وإصالح األارار اليت تلحق ب،ا و و قانون محاية
وحتسني البيئة العراقي رقم  22لسنة 2008مب بينما الناني نظم املواوع يف إطار قانون خاص بالنشاطات النفطية يف النرويج و و
قانون األنشطة النفطي النروجيي رقم( (22لسنة ( .) 1881ريم ذلك يتفق النصان يف إقرار مسؤولية القائمني بالعلميات النفطية
وإلزام،م بالتعويض عما يصير البيئة من أارار بسبر تلك العمليات و و صلر مواوع حبننامب حيث حنن نستكشف عمن يلزم
بالتعويض عن اإلارار البيئة يف إطار الصناعة النفطية.
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حيث يشرتك النصان يف إقرار ما ملسؤولية القائمني على العمليات النفطية عن األارار البيئية اليت ترتتر على تلك
العملياتمب بغض النظر عن اخلطأمب ما يعين أن املسؤولية املدنية التقص رية تقوم بإفرتاض اخلطأ وليس إثباتهمب ما عرب عنه املشرع العراقي
بعبارة (املسؤولية املفرتاة) واملشرع النروجيي بعبارة (بغض النظر عن اخلطأ)مب ويبدو أن املشرعني قد أدركا قصور (قاعدة ركن اخلطأ
واجر اإلثبات) عن محاية املضرورين ألنه يالباً ما يصعر على ؤالء إثبات ركن اخلطأ واجر اإلثبات لتقوم معه املسؤوليةمب وبالتالي
فإن اجل،ات املعنية تكون مسؤولة عن اإلارار البيئية املتولدة عن العمليات النفطية جرد الرتابط السبيب بني اإلارار وتلك
العمليات.
() 2

بينما خيتلفان يف أن املشرع النروجيي خص بالملكر (املرخص له)( )1و (املشغل)

بإعتبار ما مسؤولني عن األارار البيئة

املرتتبة على العمليات النفطيةمب وحدد تراتبية مطالبت،ما بالتعويض وآلية آداؤخ عند اإلستحقاقمب يف الوقت الملي إكتفى املشرع
العراقي بملكر اجل،ات املعنية بإستكشاف وإستخراج النروة النفطية والغاز الطبيعي يف املادة ( )21والزام،ا باختاذ اإلجراءات الالزمة
حلماية البيئة من أارار العمليات النفطيةمب وإقتصر يف املادة ( ) 32على قاعدة عامة تقرر مسؤولية كل من سبر بفعله الشخصي أو
إ ماله أو تقص رخ أو بفعل من م حتت رعايته أو رقابته أو سيطرته من األكخاص أو األتباع أو خمالفته القوانني واألنظمة والتعليمات
ارراً بالبيئةمب دون أن حيدد تسلسل من سيُطالر بالتعويض أوالً ومن يكون مسؤوالً عن دفع التعويض عند اإلستحقاق ومن يغطي
نصير من يفشل يف أداء حصته من التعويض ...اخلمب ما يعين إن،ا ختضع للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية وأداء التعويض.
يالحظ على موقف املشرعني العراقي والنروجيي فيما خيص املسؤولية عن األارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطية
مشرتكات وإختالفات أخرشمب إاافة ملا سبق ذكرخمب إال أن ما ي،م مواوع حبننا و إقرار املسؤولية وإلتزام املسؤول بالتعويضمب ما
ينقل ذمة القائمني بالعمليات النفطية بإعباء مالية سيتوجر مع،ا إختاذ التداب ر الالزمة للمعاجلة والتحوط املادي الملي حيمي ذمت،م.

_____________________________________________________________________________________________

 )1وفقاً لقانون األنشطة النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب القسم األولمب قسم التعاريف مباملرخص له و(-:كخص طبيعي أو معنويمب أو
عدد من األكخاص أو اهليئات املعنويةمب مرخص له وفقاً هلملا القانون أو التشريعات السابقة للقيام بعمليات التنقيرمب اإلنتاجمب النقل أو النشاطات

اخلدمية .)......بينما وفقاً للفقرة ( )21من املادة (األوىل) من قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان رقم ( )22لسنة ( )2002الشخص املخول و-:
(املقاول الملي يتضمنه العقد النفطي أو الشخص الملي اسند اليه املسؤولية وجر اإلجازة أو التخويل).
 )2وفقاً لقانون األنشطة النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة ()1881مب القسم األولمب قسم التعاريف -:املشغل و( -:كل منفمل ينوب املرخص له يف
اإلدارة اليومية لإلنشطة البرتولية)مببينما وفقاً للفقرة ( )35من املادة (األوىل) من القانون النفط والغاز إلقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسنة
( )2002املشغل و( -:الشخص املخول أو اي كخص آخر مملكور يف اإلجازة للقيام بإدارة العمليات النفطية).
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الفرع النالث -:خماطر املسؤولية املدنية الناجتة عن األارار باألكخاص واملمتلكات اخلاصة
تقوم املسؤولية املدنية التقص رية يف ذمة كركات النفط واملرخص هلم بإدارة العمليات النفطية على أساس اإلخالل بإلتزام
()2

قانوني عام يتضمن عدم اإلارار بالغ ر()1مب وكلما تسببت ملخ العمليات ونشاطات،ا املختلفة بضرر يصير (الغ ر)

يف نفسه أو

جسمه أو ممتلكاته اخلااةمب يُسأل اجل،ات املعنية بإدارة العمليات النفطية مسؤولية تقص ريةمب كأنه يف ذلك كأن الشخص الطبيعيمب
ذلك ألن املسؤولية املدنية إمنا تقع على أموال الشخض املعنوي وليس على كخصهمب وهلملا جتوز مسائلة( )3أي من كركات النفط أو
اجل،ات املعنية يف القطاع النفطي عن األارار اليت تصير (الغ ر) بسبر اإلخطاء اليت يرتكب،ا مستخدمي،م أو نتيجة احلوادث
وخروج اآلالت عن ال سيطرةمب وإلزام،ا بأن تعوض ملا املضرور عما أصابه سواء أكان ذلك اإلارار قد مت بسوء نية أو عن قصد أو
حدث جملرد اإل مال وعدم احليطة من جانر العمال الملين يتولون عمل املنشآت النفطية وتشغيل آليات،ا و إستخدام وسائل،ا التقنيةمب
أو كانت ناجتة عن بعض احلوادث النفطية اليت ترجع اىل عدم السيطرة الفنية على بعض اآلالتمب أو عن حوادث أخرش يتسبر ب،ا
مستغلي وسائل نقل املنتجات النفطيةمباخل..
نستخلص من موقف النظام القانوني العراقي إنه يفتقر لنصوص خاصة بتعويض ملخ األارارمب ما يعين أنه البد من أن
يعتمد املتضرر على القواعد العامة للمسؤولية املدنية التقص رية ()1مب ال سيما أنه حتى قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ()22
لسنة ( ) 2008قد جتا ل محاية حقوق (الغ ر) يف املطالبة بالتعويض عن اإلارار اليت تلحق به يف كخصه أو يف ممتلكاته اخلاصة نتيجة
إخالل كركات النفط واملرخص هلم بإدارة العمليات النفطية باإللتزامات البيئية اليت تفرض علي،م وجر القانون واليت تلحق
أاراراً ب(الغ ر) خصوصاً بالنسبة لألرااي الزراعية اململوكة ملكية خاصة واليت قد تتحول اىل مساحات ال ميكن إستخدام،ا

_____________________________________________________________________________________________

( European commission, DG- Energy (Civil Iiability, financial, security and compensation Claims

1

for offshore Oil and gas activities in the European Economic Area). 2014, P:61
( )2الغ ر و -:و الملي مل يكن طرفاً يف العقد وال خلفاً عاماً أو خاصاً أو دائناً ألحد طرفيهمب فال يسري أثر العقد يف حقه ومن ثم ال يتحمل التزاماً وال
يكتسر حقاً من العقد ) .مايعين أنه كخص أجنيب متاماً عن طريف عقد النفط مباليربطه ب،ما عالقة قانونية او عقدية ذات صلة بعقد النفط.
 ) 3ملعرفة األساس القانوني ملسؤولية الشخص املعنوي عن األارار اليت تصير (الغ ر) .راجع د .حممد سليمان األمحدمب النظرية العامة للقصد
املدنيمبدراسة حتليلية تركيبية مقارنة .2002 .ص. 101ود .حسن علي الملنونمب املبسوط يف كرح القانون املدنيمب الضررمب دار وائل للنشرمب ط1مب عمان-
األردنمب 2001مب ص 15وما بعد ا.
 )1املادة ( )218من القانون املدني العراقي رقم ( )10لسنة ()1851مب واليت تنص على -1( -:احلكومة والبلديات واملؤسسات األخرش اليت تقوم
خبدمة عامةمبوكل كخص يستغل أحد املؤسسات الصناعية أو التجارية مسؤولون عن الضرر الملي حيدثه مستخدمو ممب إذا كان الضرر - -ناكئاً عن تعد
وقع من،م أثناء قيام،م خبدمات،م -2 .ويستطيع املخدوم أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت أنه بملل ما ينبغي من العناية ملنع وقوع الضرر أو أن الضرر كان
البد واقعاً حتى لو بملل ملخ العناية).
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للزارعة أبداً أو مؤقتاً ما يشكل تعدياً ااراً على امللكية اخلاصةمب واألمر نفسه بالنسبة لألمراض واإلصابات اليت تصير (الغ ر) نتيجة
تلوث اهلواء أو املاء بسبر نفايات وختلفات وإنبعاث الغازات من عمليات الصناعة النفطية (.)1
بينما املشرع النروجيي أورد نصاً خاصاً بإقرار املسؤولية وإلزام املسؤول بالتعويض يف مادة خاصة من قانون األنشطة البرتولية
النروجيية رقم( )22لسنة () 1881مب وامن األحكام العامة للقانونمب حتت ما مسمى (املسؤولية عن األارار الناية) حيث نصت
الفقرة ( )8من الفصل ( )10على أن( -:أ.إذا كانت املسؤولية ذات الصلة بالشخص النالثمب ناجتة على قيام أي كخص ،ام ي ر
مرخص له بهمب املرخص له يكون مسؤوالً عن األارار اليت تكبدت بنفس القدرمب وبالتكامل والتضامن مع املعتديمب ومع صاحر
العمل عند اإلقتضاء .ب.ختضع املسؤولية عن أارار التلوث لقواعد الفصل السابع من ملا القانون) .ما يعين أن قانون األنشطة
البرتولية النروجيية يوفر احلماية الالزمة لت(الغ ر) املتضرر عن النشاطات البرتوليةمب وذلك من خالل إقرار مسؤولية املرخص له دون
ي رخ من األطراف يف سلسلة اجل،ات املعنية باإلنتاجمب كما يتطلر اللوائح النروجيية من املشغلني حتمل مسؤولية املتعاقدين مع،م فيما
خيص األارار اليت يلحقو ا بتت(الغ ر)مب ما يقلل من فرص كركات النفط يف التعليق على اآلخرين فيما خيص من يقع عليه اللوم(.)2

_____________________________________________________________________________________________

) 1بوفلجة عبدالرمحنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئية ودور التأمني .اطروحة دكتوراخ يف القانون اخلاصمب مقدمة كلية احلقوق يف جامعة أبوبكر
بلقايدمبي ر منشورةمب جزائرمب 2015مبص.12
( De Smedt keitel, Faure Michael, Liu jing. Philipsen Niels and wang Ltui. Civil Liability and

2

Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities,Final Report. European Institute for
Transnational legal Research. Netherlands. 2006. P:107- 108.
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املبحث الناني
النظام القانوني للتأمني على خماطر الصناعة النفطية
الوثيقة التأمينية تغطي التكاليف ي ر املتوقعة الناجتة عن األارار اليت حتدث للممتلكات واألصول املؤمنة علي،ا بسبر حوادث
اإلنفجارات واحلرائق والكوارثمب كما تغطي الضرر الملي يلحق بالملمة املالية للمؤمن له بسبر حتقق مسؤوليته املدنيةمبنظراً لكون
التأمني من أ م وأحدث وسائل مواج،ة اخلطر املاديمب فبموجبه يتم إستبدال خسارة كب رة حمتملة الوقوع تتمنل يف التعويضمبخبسارة
صغ رة مؤكدة الوقوع تتمنل يف أقساط التأمني.عليه نستعرض يف ملا املبحث النظام القانوني للتأمني من خماطر اخلسائر املادية وتراجع
اإليرادات النفطية يف املطلر األولمب والنظام القانوني للتأمني على خماطر املسؤولية املدنية يف املطلر الناني.

املطلر األول-:التأمني من اخلسائر املادية وتراجع اإليرادات النفطية
يراد باخلسائر املادية يف سياق ملا املطلرمب كل ما تصير املنشآت وأصول الصناعة النفطية من أارارمب تكون ناجتة عن
خماطر احلوادث الطبيعية والبشريةمب واليت تؤدي اىل التلف أو الضياع الكلي أو اجلزئيمب فيوفر التأمني على تلك املنشآت واألصول
تعويض املؤمن له عن األارار اليت تلحق باملمتلكات املؤمنة علي،ا نتيجة وقوع احلوادث املغطاة تأمينياًمب ما جينر املؤمن له النقص
الملي قد يصير العنصر اإلجيابي لملمته املالية.
أما تراجع اإليرادات النفطيةمب أيا كان سببهمب سواء أكان إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية أم إخنفاض حجم اإلنتاج
أو الصادرات النفطية ريم بقاء أسعار ا مستقرة يف السوقمب فإن،ا تشكل خطر حمتمل يستوجر التغطية تأميناً لتعويض الدولة املصدرة
للنفط عما تلحق ب،ا و يزانت،ا من ارر بسبر تراجع اإليرادات النفطية .عليه نستعرض الفكرتني توالياً-:

الفرع األول -:التأمني من اخلسائر املادية اليت تصير املنشآت النفطية
ملكية املنشآت النفطية تكون خااعة لقواعد القوانني السارية يف الدولة املنتجة أو املصدرة أو أحكام عقود النفط املربمة
مع كركات النفط العامليةمبلمللك فإن توصيف املنشآت واألصول تتغ ر تبعاً هلامب فما تكون مملوكة للدولة أو إحدش مرافق،ا أو
مؤسسات،ا تعد من املنشآت واألصول العامةمبأما ماتكون مملوكة لشركات النفط العاملية أو الوطنية اخلاصة فتعد من املنشآت واألصول
اخلاصةمب وقد توجد أصول مرتبطة بالصناعة النفطية وذات ملكية مشرتكة بني الشركات اخلاصة والدولةمب عليه ختتلف أحكام التأمني
على تلك املمتلكات بإختالف ملكيت،ا

.

ففيما خيص واقع التأمني على القطاع النفطي على مستوش الدولة اإلحتادية العراقية نلتمس أن (حصيلة ما تكتتر به كركات
التأمني العامة واخلاصة من أقساط التأمني على املوجودات النفطية قيد اإلنشاء والرتكير أو قيد التشغيلمب صغ رة لسببنيمب األولمب
يعودمب ر ا اىل عزوف العديد من الشركات التابعة لوزارة النفط عن تأمني اصوهلاو ....النانيمب إكرتاط كركات النفط العاملية العاملة
يف العراق على كركات التأمني العراقية اإلحتفاظ بأقل نسبة من أقساط التأمني والدفع ب،ا إلعادة التأمني مع كركات التأمني املقبواة
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العائدة للشركات النفطية وبعض كركات إعادة التأمنيمب و ملا الواع ينطبق على ييع الشركات النفطية اليت تعمل وجر عقود
الرتاخيص)(.)1
ويالحظ أن التأمني على املنشآت النفطية ا في،ا من موجوداتمب إمنا يعد نوعاً من أنواع التأمني على األكياء من أخطار
اإلنفجار أو احلريق أو التآكل أو ي ر ا من األخطار اليت تشكل يف جمموع،ا أو منفرداً حمالً لعقد التأمني على األصول النفطيةمب و و
عقد التأمني على املمتلكات.
و ا أن ملكية املنشآت واألصول ختتلف بني امللكية العامة أو اخلاصة أو املشرتكةمب فتختلف آلية التأمني علي،ا تبعاً لمللكمب
حيث قد تبادر الدولة من خالل وزارة النفط أو إحدش الشركات العامة بشراء تأمني خاص تغطي به املخاطر اليت تواجه األصول
اليت متتلك،ا ملكية كلية أو مشرتكةمبحيث قامت وزارة النفط العراقية مع بدء عام  2013بالتأمني على أصول بعض الشركات
النفطية التابعة هلا لدش إحدش كركات التأمني العامة اليت قامت بدور ا بإعادة التأمني من خالل جمموعة من كركات وساطة التأمني
العاملة يف سوق لندن(.)2
ولكن املتفحص يف موقف املشرع العراقي يستخلص أن وزارة النفط إمنا تبادر اىل التأمني على األصول العامة إختيارياً ()3مب
حيث أن اعف األسس التشريعية اليت حتكم القطاع النفطي ميتد أيضاً اىل دور الصناعة التأمينية يف القطاعمب وختلو القوانني العراقية
عن نص يفرض على وزا رة النفط التأمني على ممتلكات،ا وأصول الشركات التابعة هلامب وال جند إكارة اىل التأمني على املمتلكات العامة
بشكل،ا العام إال يف املادة ( )21من قانون تنظيم أعمال التأمني رقم ( )10لسنة ( )2005واليت تنص على-:
(أوالً -ألي كخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص احلق يف اإلختيار بشراء منتجات التأمني أو خدماته من أي مؤمن أو معيد
تأمني مامل ينص القانون على خالف ذلك .ثانياً -ال جيوز إجبار كخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص على كراء منتجات خدمات
التأمني من مؤمن أو معيد تأمني أو وكيل أو وسيط أو مقدم خدمات تأمني حمددمب مامل ينص القانون على خالف ذلك .ثالناً -جيري
التأمني على االموال العامة واألخطار اليت ترير الوزارات أو دوائر الدولة يف التأمني اد ا باملناقصة العلنية وفقاً ألحكام القانونمب
وجلميع املؤمنني اجملازين يف العراق حق اإلكرتاك في،ا).
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1مصباح كمالمبكتاب وزارة النفط والتأمنيمبمصدر سابق.
 ) 2املصدر نفسه.
3

)(ليست ناك معلومات متوفرة عن أنواع األيطية التأمينية اليت تقوم الوزارة أو الكيانات العائدة هلا بشرائ،امب كالتأمني على املمتلكاتمب وتأمني كلفة

التحكم باآلبار نتيجة إنفجارخ والتلوث الناكيء عنهمب وت أمني املسؤوليات القانونية والتعاقدية وي ر ا من أككال التأمني .و ملا الواعمب أي قلة املعلوماتمب
ينطبق أيضاً على كركات النفط العاملية العاملة يف العراق مبومل جير جرد كامل ملمتلكات القطاع لتقدير قيمت،ا اإلستبدالية أليراض التأمني).راجع مصباح
كمالمب (تقييم املمتلكات أليراض التأمني)مبجملة التأمني العراقيhttp:llmisbahkomal.blogspot.co.ukl2011l06lblog-post.html .
تأريخ زيارة الباحنة .2012-2-1
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واألمر نفسه بالنسبة ملوقف املشرع الكوردستانيمب فإنه ريم تشريع قانون خاص بالنفط والغاز بالرقم  22لسنة 2002مب
إال أن ملا القانون وي رخ من القوانني ذات الصلة باملرافق واألصول العامة ككلمب إمنا ختلو عن نص يلزم حكومة اإلفليم ومؤسسات،ا
بالتأمني على ممتلكات،امب وال سيما ما يتعلق بإلزام وزارة النروات الطبيعية يف حكومة إقليم كوردستانمب ف،ي يف حل عن اإللتزام
بالتأمني على املخاطر اليت تواجه املنشآت واألصول النفطية التابعة هلا.
مع ذلك البنود النموذجية لعقود جولة الرتاخيص العراقية والكوردستانية املربمة مع كركات النفط العامليةمب تفرض التزاماً
تعاقدياً على تلك الشركا ت أال و و اإللتزام بالتأمني على املمتلكات معلقاً على كرط (كما يقضي به القانون خالل فرتة العقد)
بالنسبة لعقود احلكومة املركزية مع كركات النفط وكرط (أي تأمني مطلوب وجر القانون املعمول به يف كوردستان) بالنسبة
لعقود حكومة إقليم كوردستان وكركات النفط.وطاملا ي فتقر نظامنا القانوني لنص يفرض التامني اإللزامي يف ملا اجملال فإن اإللتزام
التعاقدي املفروض على املعنيني بإدارة العمليات النفطية ال يتصف بصرامة التنفيمل.
حيث تنص البند ( )3 -21من كروط التأمني والتعويض النموذجية يف عقود النفط العراقية على( -:يكون املقاول
مسؤوالً عن أي خسارة أو ارر ألي من املنشآت التابعة لشركة النفط اإلقليمية ......واليت تنشأ عن اإل مال اجلسيم أو سوء
السلوك املتعمد للمقاول و /أو املشغل أو املقاولني يف الباطن .تعوض كركة النفط اإلقليمية املقاول وجتنب،ا حتمل املسؤولية عن أي
مطالبات وإجراءات وم طالر ودعاوش مقدمة من أطراف ثالنة ناكئة عن أي خسارة أو ارر ناجم عن فعل أو إيفال من كركة
النفط اإلقليمية أو املقاولني من الباطن التابعني هلا).
تقابله البند ( ) 2 -35من أحكام املسؤولية والتأمني النموذجية يف عقود النفط اليت تربم،ا حكومة اإلقليممب والملي ينص
على( -:على الريم من األخرش هلملا العقدمب ال يعد املقاول و /أو توابع املقاول مسؤوالً جتاخ احلكومة أو الشركة العامة أو اجل،ات
احلكومية األخرش مب السلطات أو اهليئات أو احملاكم أو دوائر ا السياسيةمب عن أي ارر أو خسارة او مطالبات ناجتة عن إدارت،ا
للعمليات البرتوليةمب إال أذا كان الضرر أو اخلسارة ناجتة عن سوء تصرف متعمد أو فشل مادي جراء العمليات البرتولية وفقاً لشروط
العقد.).........
ما يعين أنه وجر البنود النموذجية يف عقود النفط اإلحتادية واإلقليممب يعد املقاول الرئيس أو املقاول أو /واملشغل مسؤوالً
جتاخ احلكومة عن األارار اليت تلحق املمتلكات إذا كان الضرر ناجتاً عن خطأ جسيم أو سوء التصرف املتعمد()1مب و ا أن أارار
اخلطأ اجلسيم وسوء السلوك املتعمد ال ميكن تغطي،ا بالتأمنيمب فإن،ا تشكل عرء مادي على املقاول و/أو املشغل وال ميكن تدراكه

1

_____________________________________________________________________________________________

)("اإل مال اجلسيم" أو "سوء السلوك املتعمد" يعين أي فعل أو إيفال ي ر قابل للتربير من قبل كبار موظفي اإلكراف الملي يشكل جتا الً متعمداً

مست،رتاً أو إست،انة واعية ألفضل املمارسات الدولية يف الصناعة النفطية وكروط ملا العقد فيما يتعلق بالعمليات النفطية) .راجع البند ( )12 -1من
البنود النموذجية يف عقود النفط العراقية.
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بالتأمنيمب ف،ما ال تصلحان ليكونا حمالً للتأمني قانوناً وذلك ملخالفت،ا للنظام العام()1و ملا ما أكدخ البند ( )2 -21من كروط التأمني
والتعويض النموذجية والبند ( )8 -35من كروط املسؤولية والتأمني والضرر الملي ال ميكن التحوط منه بالتأمني ال يعد ذات صلة
واوع دراستنا لمللك الخنوض يف تفاصيله .
ما سلف ذ كرخ كان بصدد حتديد املسؤول عن تعويض األارار اليت تلحق املمتلكات فيما لو كان اخلطأ املنشيء للمسؤولية
ي ر قابل ليكون حمالً لعقد التأمني كاخلطأ اجلسيم وسوء السلوك املتعمد.
أما البند ( ) 5 -21من كروط التأمني والتعويض النموذجية يف عقود النفط العراقية ينص على أنه( -:يقوم املقاول
واملشغل بواع خطة للتأمني .......جير أن يغطي ملا التأمني تلك األنواع من األخطار اليت تغطى عادة يف صناعة النفط العامليةمب ا
يف ذلكمب ولكن ليس حصراًمب األارار اليت تلحق باملعدات واملنشآت .).....تقابله البند ( )2 -35من كروط املسؤولية والتأمني يف
عقود حكومة إقليم كوردستان مع كركات النفطمب بالنص على أن( -:وفقاً للممارسة احلكيمة لصناعة النفط الدوليةمب على املقاول
وتوابعه اإلبقاء على أي تأمني مطلوب وجر القانون املعمول به يف كوردستان ..........قد تغطي وثائق التأمني من ملا القبيل -:أ.
فقدان وتلف املواد واملعدات املستخدمة يف العمليات البرتولية )...أما البند ( )8 -35فينص على أن( -:أي بوليصة تأمني متعلقة
ب،ملا العقدمب تسمى في،ا احلكومة كطرف مؤمن إاايف.)....
املتحفص هلملخ النصوص يستنتج ما يلي-:
.1أن التأمني على األصول واملوجودات النفطية ال يعد تأميناً إلزامياً يف القوانني اإلحتادية وقوانني إقليم كوردستانمب وإن
اإللتزام التعاقدي جاء معلقاً على كرط كون التأمني مطلوباً وجر أو كما يقضي به القوانني الوطنية املطبقةمب ما يعين أنه أقرب اىل
تأمني إختياري منه اىل تأمني إجباري وإن كان منصوصاً عليه يف عقود النفطمب لمللك ال تتمنل ايلر الشركات النفط هلملا اإللتزام
التعاقدي.
. 2مل يفرق البند التعاقدي يف النموذجني بني املمتلكات فيما لو كان مملوكة للقطاع العام أو اخلاص أو مشرتكة بين،مامب بل جاء
(املواد واملعدات واملنشآت) مطلقة دون تقيد ا لكية احد األطراف من دون،امب ويبدو أن سبر ذلك يرجع اىل أن تكاليف أقساط
التأمني تعد جزءاً من التكاليف النفطية ( )oil coastواليت تسرتجع،ا املقاول من النفط املنتج و ملا ما نص عليه البند ( )2 -21من
الشروط التأمني والتعويض النموذجية و( )12 -35من بنود املسؤولية والتأمني يف عقود النفط اليت أبرمت،ا حكومة إقليم
كوردستان.

_____________________________________________________________________________________________

( Taverne, B, G, Petroleum, Industry and Governments: A study of Involvement of industry and
Edition, Bedford: Kluwer Law

1

Government with the production and use of petrolenm, 2nd
International, 2008, p380.
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. 3يعد إاافة حكومة إقليم كوردستان كطرف مؤمن إاايف يف بوليصة التأمني اىل جانر املقاول و/أو املشغل من بنود
الشروط النموذجية لعقود النفط اليت أبرمت،ا حكومة إقليم كوردستانمب بينما ال يوجد نص مقابل يف عقود النفط اليت أبرمت،ا احلكومة
اإلحتادية.
. 1املرونة اليت جاء ب،ا نص البنود النموذجية سالفة الملكرمب ال متنع كركات النفط العاملية وكركات اخلدمات الفنية األجنبية
والوطنية من أن تلجأ اىل كراء وثائق معينة للتأمني على أصوهلا وممتلكات،ا اخلاصةمب سواء من خالل كركة تأمني وطنية أو اجنبية أو
من خالل كركات تأمني خاصة ب،ا .حيث أن التأمني على األصول واملوجودات النفطية ذو كروط خاصة ال تتحكم في،ا سوش
كركات إعادة تأمني عمالقة وحمصورةمب كما أن ايلر كركات النفط الكب رة متتلك كركات تأمني خاصة ب،ا أو وسطاء تأمني لدي،م
مسا مة يف كركات وساطة عاملية عمالقةمب لملا ف،ي تفضل التعامل مع كركات،ا أو وسطائ،ا عن التعامل مع كركات التأمني احمللية.
بينما يتميز موقف املشرع النروجيي بأنه يفرض تاميناً إلزامياً على املرخص هلم بإدارة العمليات النفطية وفقاً لفصلي (3مب )1
من قانون األنشطة البرتولية النروجييةمب على أن يغطي التأمني ييع األارار اليت تلحق املنشآت النفطية يف النرويجمب إذ ينص الفصل
( ) 23من اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية لسنة ( )1882املعدل سنة ( )2012على أن( : -ييع األنشطة
اليت تقوم ب،ا املرخص له وفقاً لفصول (3مب  )1من قانون األنشطة البرتولية تؤمن علي،ا يف ييع األوقات .على أن تغطي التأمني على
األقل -:أ .األارار اليت تلحق املنشآت..........ب........ج.)..........
ومت تعريف (املنشآت النفطية) يف قانون األنشطة البرتولية النروجييةمب حيث ينص الفصل (األول -1 -د) من القانون على
أن (-:املنشأةمب املرفق ي اآلالت واملعدات األخرش لألنشطة البرتوليةمب ..........وتضم املنشأة أيضاً خطوط األنابير والشبكات ما
مل ينص القانون على خالف ذلك).
نستخلص مما سبق أن التشريع النروجيي من خالل القانون واللوائح إمنا يفرض تأميناً الزامياً على من حيصل على إجازة أو
ترخيص إدارة العمليات النفطيةمب على أن يغطي التأمني اإللزامي ييع املخاطر اليت تؤدي اىل األارار باملنشآت النفطيةمب من األبنية
واآلالت واملعدات وخطوط وكبكات أنابير نقل وي ر ا من املعدات املستخدمة يف األنشطة البرتولية.
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الفرع الناني -:التأمني على خماطر تراجع اإليرادات النفطية
ترتاجع اإلرادات النفطية لسببنيمب ما إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العامليةمب أو إخنفاض حجم اإلنتاج ريم إستقرار
السعر يف األسواق .وطاملا أن اإليرادات النفطية تشكل املمول الرئيس إن مل يكن الوحيد للموازنة العامة يف أيلر الدول املنتجة
واملصدرة للنفطمب فأن أي تراجع في،ا ختلق عجزاً يف املوازنة تقرتب أو تتساوش مع نسبة الرتاجع.
عليه فإن الدول اليت تعتمد على إيرادات النفط لتمويل موازنت،امب تكون جمربة على جماب،ة تراجع اإليرادات بطريقة أو
بأخرشمب من،ا تكون عراية وتقليديةمب من،ا تكون خمططة هلا سلفاً ومن،ا تكون معاصرة ووليدة البحث عن طرق جديدة فعالة لبناء
سرتاتيجيات التحوط من تداعيات تراجع اإليرادات وتأث رات،ا املالية واإلقتصادية.
الطريقة التقليدية تتمنل يف حزمة من السياسيات النقدية واملالية وجمموعة من اإلجراءات والتداب ر احلكومية املوج،ة للتحكم
يف جماالت اإلنفاق وحتد يد مصادر التمويلمب من خالهلا تتحمل املوازنة السنوية عرء تراجع اإليرادات كاملة أو نسبياًمب أما يف البلدان
اليت راكمت أرصدة كب رة من إرتفاعات األسعار اليت سبقت اهلبوطمب فإن،ا تُحمل اإلحتياطي النقدي عرء تراجع اإليرادات من
()1

خالل سحر ملخ األرصدة لبعض الوقتمب ومن الدول ما تعتمد على مدخرات الصناديق السيادية

اليت تستند يف األصل على

عائدات تصدير النفطمب ولكن مع تراجع تلك العائدات تضطر الدولة اىل إستخدام مدخرات الصندوق.
إال أن ما ي،م مواوع دراستنا من ادوات التحوط املالي املوجه جملاب،ة تداعيات إخنفاض أسعار النفط ي آلية التأمني على
خماطر تراجع اإليرادات وال سيما خماطر إخنفاض أسعار النفطمب و ي آلية معاصرة تنت،ج،ا بعض الدول املنتجة واملصدرة للنفط
ويسمى بتت(تأمني التحوط).
حيث تعد دولة املكسيك من الدول املصدرة للنفط واليت تعتمد على وثائق (التأمني التحوط) ملواج،ة خماطر إخنفاض أسعار
النفط يف األسواق العاملية وذلك منمل سنة ()1880مب من وقت،ا تبادر وزارة املالية يف املكسيك اىل كراء وثائق التأمني اد تراجع
أسعار النفطمب لمللك تعد امل كسيك واحدة من عدد قليل من الدول املنتجة للنفط واليت قد ال تكون قلقة بشأن إخنفاض حاصل يف
أسعار النفطمب فبغض النظر عما جيليه سعر برميل واحد من النفط املكسيكي يف السوقمب حتصل احلكومة املكسيكية على فرق السعر
املتفق عليه من كركة التأمني إذا بط أسعار النفط دون املستوش املؤمن عليهمب حيث أن منطلق بوليصة التأمني و إذا بط متوسط
سعر اخلام املكسيكي دون املستوش احملدد يف وثيقة التأمني حتصل احلكومة املكسيكية على تعويض مالي يف ن،اية العام(.)2

1

_____________________________________________________________________________________________

) للتفصيل أكنر عن الصناديق السياديةمب راجع د .عبداجمليد قديمب (الصناديق السيادية واألزمة املالية الرا نة)مب جملة إقتصاديات مشال إفريقيا -العدد

السادس سنة .2015
( Adrian Lajous. The Impact of Lower Oil Prices on the Maxican Economy. Columbia- Sipa. Center

2

تأريخ زيارة الباحنة on Global Energy policy. www.eneryypoliey.columbia.edu. 4-3-2017
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ومن أقرب األمنلة على ذلك أنه يف بداية عام  2015حتوط مكسيك اد بوط أسعار النفط عند مستوش ()21,1
دوالر/برميلمب فيما بلغ متوسط السعر الفعلي للخام املكسيكي خالل عام ( )2015حوالي ( )13دوالر /برميلمب وبالتالي حصلت
احلكومة املكسيكية على ( ) 1,3مليار من وثائق (تأمني التحوط النفطي) يف ن،اية العام .كما أكرتت وزارة املالية املكسيكية بوليصة
تأمني يف ن،اية عام ( )2015للتحوط من بوط أسعار النفط يف ( )2011دون مستوش  18دوالر /برميل لتغطية متويل املوازنة
العامة اليت قدر في،ا سعر الربميل عند ( )50دوالراًمب يف الوقت الملي بلغ متوسطي خام النفط املكسيكي ( )31,52دوالر للربميل
لمللك حصلت احلكومة على ( )2,15مليار دوالر كتعويض عن فرق السعر وتنفيملاً لبوليصة التأمني (.)1
و ا أن احلكومة املكسيكية جلأت اىل التحوط من خالل التأمني كإجراء وقائي تواجه به املخاطر احملتملة الناجتة عن بوط
األسعار دون أن تكون جمرباً قانوناًمب أي أنه عبارة عن جتربة معاصرة للسلطة التنفيملية يف إحدش الدول املنتجة للنفطمب فنكون عن ينى
من إيراد مقارنة بني قوانين،ا وقانون العراقي ككل وقوانني إقليم كوردستان بشكل خاصمب إال أننا حنبمل األخمل بالتجربة املكسيكية يف
إقليم كوردستان وال سيما بعد األزمة املالية اليت نتجت عن بوط أسعار النفط يف األسواق العامليةمب وأدت اىل إفالس ي ر معلن
حلكومة إقليم كوردستان -العراق .
ونؤكد بأن خروجنا عن من،جية البحث من حيث املقارنة بني التجربة النروجيية من ج،ة مبوجتربة العراق وإقليم كوردستان
من ج،ة أخرشمب فيما خيص التحوط من تراجع اإليرادات النفطيةمبإمنا يرجع اىل أن احلكومة النروجيية التعتمد على اإليرادات النفطية
يف متويل موازنت،ا إال بنسبة تقل عن  5%من احلجم السنوي لتلك اإليراداتمبوالباقي يستنمر لألجيال املقبلة بصورة التؤثر على
املوازنة العامة للدولة مبوال تتأثر ملخ األخ رة وال اإلقتصاد النروجيي ككل بتقلبات أسعار النفط وإخنفاض حجم اإلنتاج مببل بإستطاعة
الدولة التحكم وابط معدالت التضخممب حيث تراكمت لدي،ا إحطياط نقدي كب ر يف صندوق،ا السياديمبما جتنب،ا املخاطر اليت
تواجه عادة إقتصاديات الدول الريعية كالعراق واملكسيكمب وإستعرانا التجربة املكسيكية كون،ا تعتمد على آلية التأمني للتحوط من
تداعيات تراجع اإليرادات النفطية والسيما الرتاجع الناكئ عن إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العامليةمب ذلك الن التحوط عن طريق
التأمني و حمور البحثمبوتعد املكسيك من أبرز األمنلة اليت تعتمد آلية التأمني جملاب،ة خماطر بوط األسعار.

_____________________________________________________________________________________________

Jose Sidaoui, Manuel Ramos, The global financial Crisis and Policy response in Mexico.

(

1

تأريخ زيارة الباحنة www.bis.org 2012-3-2
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املطلر الناني -:التأمني على خماطر املسؤولية املدنية
يعد التأمني من املسؤولية نوعاً من أنواع التأمني من األارار()1مب حيث يكون اخلطر املؤمن منه يف التأمني من املسؤولية
منصباً على مال املؤمن له وليس على كخصهمب لمللك ي،دف ملا التأمني اىل امان املؤمن له اد الرجوع عليه للمطالبة بالتعويضمبما
يعين أن ملا التأمني ال ي،دف تعويض الضرر الملي حاق باملتضرر بل ي،دف جرب الضرر الملي حييق بالملمة املالية للؤمن له بسبر
إنعقاد مسؤوليته وإلتزامه بدفع التعويض .
وقد سبق لنا يف سياق املبحث األول من ملا البحث عرض أنواع املسؤولية املدنية اليت تقوم يف مواج،ة املرخص هلم
واملقاولني القائمني بإدارة العمليات النفطيةمب وحصرنا ا يف ثالثة أنواعمب نستعرض النظام القانوني وجتربة إقليم كوردستان -العراق
بالنسبة لكل نوع من األنواع النالثةمب يف ثالثة فروع مستقلة خنصص،ا تباعاً-:

الفرع األول-:التأمني من املسؤولية املدنية املرتتبة على إصابات العمل
تعد إصابات العمل واألمراض امل،نية اليت تصير العمال واملستخدمني يف القطاع النفطي بالعجز الكلي أو اجلزئيمب أو
حاالت الوفاة الناية عن حوادث العمل املختلفةمب نتائج مباكرة لظروف العمل اخلطرة يف الصناعة النفطية واليت قد تفتقر إلكرتاطات
السالمة والصحة امل،نية والتنظيمية (. )2عليه تقوم مسؤولية املعنيني بإدارة العمليات النفطية عن ملخ اإلصابات واألمراض على أساس
()3

خطأ مفرتض

قوام،ا ي مسؤولية قانونية مفرتاة ومفرواة حبكم القوانني اليت تنظم عالقات العملمب و ملا ما يعطي املضرور من

العمال واملستخدمني أو ورثت،م حق الرجوع على كركات النفط بالتعويض عما أصاب،ممب مما يستوجر معه تأمني الملمة املالية
للمسؤول من األارار اليت قد تلحق ب،ا بسبر رجوع املتضرر عليه بدعوش املسؤولية.
و ا أن القوانني املقارنة قيد البحث وال سيما القانون العراقي -وبضمنه قوانني إقليم كوردستان -والقانون النروجييمب ختلوان
عن تنظيم خاص بعالقات العمل يف قطاع النفط والغازمب فليس أمامنا اىل إستقراء قوانني العمل والضمان اإلجتماعي للوقوف على حق
عمالة القطاع النفط ي يف التعويض وامان إستفاء حقوق،م على أكمل وجه وذلك من خالل القواعد اليت حتكم مسؤولية رب العمل
يف العراق وإقليم كوردستان.
ومن خالل إستقراء قانون العمل العراقي رقم ( )32لسنة ( )2015مب وقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم
( )38لسنة ( )1821املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم ( )1لسنة ( )2012يف إقليم
_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل اكنر عن التأمني من األارار راجع د .حممد حسني منصورمب أحكام قانون التأمنيمب الناكر منشأة املعارف باألسكندرية .2005 .ص.32
 )2خالد عبدالرحيم اهليني وآخرونمب أساسيات التنظيم الصناعيمب دار ز ران للنشر والتوزيعمب عمان-األردنمب 2000مب ص.51

() 3فاملسؤولية يف ملخ احلالة ال تقوم على أساس خطأ فعلي صادر عن رب العملمب بل ي صورة ترتاوح بني قاعدة (حتمل التبعة) أي املسؤولية دون
اخلطأ وبني املسؤولية الشيئية اليت تقوم على أساس من واجر احلراسة على األج،زة امليكانيكية اليت يستخدم،ا يف عمله) .للتفصيل أكنر راجع ب،اء ب،يج
ككريمبالتأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب ط1مبمصدر سابقمب ص.221
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كوردستان-العراق مب نستخلص أن العراق يعد من الدول اليت تنت،ج نظام الضمان اإلجتماعي لتكفل تعويضا( )1عادالً لشرحية كب رة
من العمال كلما حلق أحد م إصابة من جراء حوادث العملمب

قتضاخ يصبح رب العمل يف حل من تعويض الوفاة أو اإلصابات

اجلسدية أو األمراض امل،نية اليت تلحق ب،ملخ الفئة من العمال يف مقابل إكرتاك إجباري يدفعه رب العمل اىل مؤسة الضمانمب يعادل
 %12من األجر الش،ري للعامل باإلاافة اىل مبلغ  %5من أجر العامل يستقطع من أجرخ ويسدد اىل مؤسسة الضمان(.)2ما يعين أنه
طاملا تقوم مؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال بدفع التعويضات عن حوادث العملمب فتعد الضمان (التأمني عن حوادث
العمل) نظاماً عاماً يسري على ييع احلوادث والعمال املشمولني بالتغطية التأمينية وفق القوانني سارية املفعول يف العراق.
ونظراً خلضوع عالقات العمل النفطية للقواعد العامة لقانون العمل العراقي فأن كركات النفط وأرباب العمل يف القطاع
النفطي تكونون يف حل من التأمني من مسؤوليت،م عن حوادث العمل مع كركات التأمني التجاريةمب حبيث تكفي،م اإللتزام ا فرا،ا
علي،م قانون العمل وقانون ا لضمان من دفع لإلكرتاكات اإلجبارية واليت تقابل أقساط التأمني يف عقد التأمني التجاريمب وتنشأ على
أساسه عالقة قانونية مباكرة بني العامل املضرور ومؤسسة التقاعد والضمان اإلجتماعيمب يعطي األول أو ورثته حق الرجوع على
الناني للمطالبة لغ التعويض احملدد وفقاً لقانون التقاعد والضمان اإلجتماعي(.)3
بينما من خالل إستقراءنا للنظام القانوني النروجيي نستخلص أن ناك نظامني حلماية حق العمال املضرورين يف التعويض عما
يصب،م من جراء حوادث العملمب أحد ما ي (خطة التأمني الوطنية) أي نظام الدولةمب والنانية ي (نظام تأمني اإلصابات واألمراض
امل،نية) أي نظام كركات التأمني التجارية اخلاصةمباألول ينظمه قانون التأمني الوطين رقم ( )18لسنة 1882مب بينما الناني ينظمه
قانون (تأمني اإلصابات الصناعية) رقم ( )15لسنة (.)1828
ومع أن ما يفيد مواوع دراستنا و النظام الناني وذلك لصلته الوثيقة باإلصابات اليت حتدث بسبر حوادث العمل يف
نطاق الصناعة النفطيةمب إال أنه من حيث أن النظام احلماية التأمينية الوطنية يوفر للمتضرر إستيفاء التعويض عما يصيبه من خالل
أحكام (الفصل  )1()13منه حتت مسمى (تغطية اإلصابات امل،نية) من القانون رقم ( )18لسنة ()1882مب فإنه مينل تأمني إاايف جنباً
اىل جنر مع القانون اخلاص بتغطية األارار الناجتة عن اإلصابات الصناعية املتمنلة يف القانون رقم ( )15لسنة ( )1828السالف
_____________________________________________________________________________________________

 )1راجع الفصل النامن املسمى (فرع إصابات العمل) املواد من ( )11 -51من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي رقم ( )38لسنة ()1821مبحيث
نظمت ملخ املواد (إجراءات وتداب ر ومصاريف العالج ومبالغ التعويض الواجر دفعه يف حاالت العجز الكلي واجلزئي والوفاة) من خالل مؤسسة التقاعد
والضمان اإلجتماعي للعمال.وقد مت تعريف العامل يف املادة (/1سادساً) من القانون بأنه( -:كل كخص طبيعي سواء أكان ذكراً أم أننىمب يعمل بتوجيه
وإكراف صاحر عمل وحتت إدارتهمب سواء أكان يعمل بعقد مكتوب أم كفويمب صريح أم امينمب أوعلى سبيل التدرير أو اإلختبارمب أو يقوم بعمل فكري
أو بدني لقاء أجر أياً كان نوعهمب وجر ملا القانون).
)2راجع املادة ( )22من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي العراقي رقم ( )38لسنة (.)1821
 )3راجع املادة ( )55من قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي العراقي رقم ( )38لسنة (.)1821
 )1راجع Norwegian National Insurance Act .No.19. 1997. Sect 13
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ذكرخمب لمللك يفرض القانون على كل من يكسر عضوية املخطط الوطين النروجيي للتأمنيمب بدفع إكرتاكه لنظام التأمني الوطينمب
والملي يتم إحتسابه على أساس نسبة مئوية من الدخل الشخصيمب يقرر ا الربملان النروجيي يف كل عام على حدامب تقابل قسط التأمني
يف التأمني التجاريمب إال أن متويل خطة الدولة للتأمني ال يقتصر على إكرتاكات األعضاء( )1بل أن الدولة تسا م فيه بنفس،امب مضافاً
الي،ا رسوم التأمني الوطنية املدفوعة من قبل ييع دافعي الضرائر مع إكرتاكات أرباب العمل()2مب وبالتالي العضوية واإلكرتاك ووثيقة
التأمني الوطنية متنح املتضرر حقاً قانونياً يف احلصول على التعويض كلما أصابة عمل أو مرض م،ينمب كما تعطي األطفال والساكنني
مع املتضرر حق احلصول على التعويض وفقاً لإلتفاق فيما لو أدت حادثة العمل اىل الوفاةمب ما يعين أنه نوع من أنواع التأمني على
األكخاص وليس من املسؤولية (.)3
بينما قانون (تأمني اإلصابات الصناعية) رقم ( )15لسنة ()1828مب ال تلزم العاملني واملستخدمني بالتأمني على أنفس،م
واحلوادث اليت قد تصيب،م بالوفاة أو اإلصابات وإمنا تفرض على أرباب العمل التأمني على مسؤوليت،م مما يصير العاملني لدي،م
بسبر حوادث العملمبإذ تنص الفقرة ( )3من الفصل الناني من ملا القانون على أن ( -:أرباب العمل ملزمون بالتأمني على
اإلصابات الصناعية لتغطية إصابات العمل واألمراض امل،نية الصناعية كما و حمدد يف الفصل ( )3من ملا القانونمب ملا النواع من
التأمني خيول أحد م حق التعويض الكامل بغض النظر عما إذا كان أي كخص مسؤول عن اإلصابة أم ال).
نستخلص من ملا النص أنه وجر القانون النروجيي يعد التأمني من املسؤولية املدنية الناجتة عن حوادث العمل تأميناً
إجبارياً تفراه الدولة ليغطي املسؤولية املدنية للمؤمن له (كركات النفط) جتاخ املصابني واملراى من العمال واملستخدمني وورثة
املتوفني من،م.
ومن خالل املقارنة بني موقف املشرع العراقي واملشرع النروجييمب نلتمس املالحظات التالية-:
. 1تتميز النظام القانوني النروجيي بإمتياز مزدوج فيما خيص التأمني من حوادث العملمب فيعتمد يف الوقت نفسه نظام الضمان
اإلجتماعي الملي يدار من قبل مؤسسات الدولةمب ونظام التأمني التجاري اليت يدار من قبل كركات التأمنيمب بينما النظام القانوني
العراقي ومن امنه إقليم كوردستان -العراقمب يتميز بأنه يتبنى نظام الضمان اإلجتماعي فقط دون التأمني التجاري.
. 2يعد التأمني عن حوادث العمل يف ظل نظام احلماية التأمينية الوطنية النروجيية نوعاً من أنواع تأمني على األكخاص أال و و
التأ مني لإلصابات والتأمني حلال الوفاةمب نظراً ألن املوظف أو العامل أو املستخدم باعتبارخ عضواً يف املخطط الوطين للتأمني جيرب على
_____________________________________________________________________________________________

( )1يكون عضواً يف املخطط الوطين النروجيي للتأمنيمب كل من يقيم يف النرويجمب سواء أكان وطنياً أم أجنبياً مقيماً إقامة قانونيةمب ومن يؤدي عمله يف خدمة
كخص آخر يف النرويج أو يف اجلرف القاري النروجييمب وتكون العضوية إلزامية بالنسبة للمقيمني إقامة قانونية واملكتسبني حلق العمل يف النرويج.)......
Norwegian Insurance Act No.19 ,1997 Sect-1
(Norwegian Insurance Act No.19 ,1997 Sect 3- 23, sect 2- 12, sect 10- 12.

2
3

)David walters. An International Comparison of Occupational Disease and Injury Compensation
Schemes. A Research Report Prepared for the Industrial Injuries Advisory Council. March 2007. P: 22.
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املسا مة يف متويل اخلطة بإكرتاك ك،ري من خالله و وليس من خالل رب العمل الملي يعمل حتت إكرافهمب أما التأمني عن اإلصابات
الصناعية يف ظل ن ظام التأمني التجاري ف،و تأمني من املسؤولية عن إصابات العمل يفرض على أرباب العمل وجر القانونمب و و
كمللك بالنسبة لنظام الضمان اإلجتماعي العراقيمب فيعد تأميناً من مسؤولية قانونية مفرتاة.
. 3جيرب رب العمل و م كركات النفط واملخولني بإدارة العمليات النفطية واملقاولني بالنسبة لدراستنامب على املشاركة يف متويل
اخلطة الوطنية للتأمني ودفع أقساط التأمني للشركات التجارية يف الوقت نفسه يف ظل النظام القانوني النروجييمب بينما يقتصر إلتزام،م
على دفع إكرتاكات نظام الضمان اإلجتماعي فقط يف ظل النظام القانوني العراقي وإقليم كوردستان.

الفرع الناني -:التأمني من خماطر املسؤولية عن األارار بالبيئة وبتت(الغ ر)
تشكل اآلثار البيئية السيئة الناكئة عن العمليات النفطية موجباً ملسؤولية كركات النفط والقائمني على إدارة تلك العملياتمب
ما تفرض البحث عن التصور واآللية األمنل حلماية احايا ملخ األارار البيئيةمب وال سيما بعد فشل اإلجراءات الوقائية يف منع
األارار من الوقوعمب ما جعل دور التعويض حمورياً يف ملخ الصدد.
ومع التطور اليت طرأ على األساس

()1

املعتمد عليه يف قيام املسؤولية املدنية من دونهمب ما بني اخلطأ الواجر اإلثباتمب اىل

اخلطأ املفرتض القابل إلثبات العكس وي ر قابل لإلثبات يف بعض األحيانمب مروراً على أساس اخلطر والملي وجد يف سياقه نظرية حتمل
التبعة والنظرية الضمان وي ر ا من النظرياتمب ظ،رت عدة أمناط جلرب األارار البيئية اليت تنوعت بني التعويض وفقاً للقواعد العامةمب
ونظام التأمنيمب ثم إقرار صناديق التعويضات واألنظمة البديلة لتغطية خماطر األارار البيئية وجر القوانني الوطنية أو اإلتفاقات
اخلاصة ( )2مب إال أن ما ي،م مواوع البحث من بني ملخ األمناط و نظام التأمني من املسؤولية عن األارار البيئية والملي جيعل كركة
التأمني (املؤمن) تتحمل التبعات املالية اليت ترتب،ا مسؤولية كركات النفط (املؤمن له) بسبر األارار اليت تصير البيئة ذات،ا.
وقد ال تقتصر األارار البيئية عما تصير البيئة ذات،ا وإمنا متتد لتت(الغ ر) من األكخاص الطبيعيني يف حيات،م أو أجساد م أو
ممتلكات،م اخلاصة أو من األكخاص املعنويني يف ممتلكات،ممب ملا اىل جانر األارار األخرش اليت تسبب،ا العمليات النفطية بت(الغ ر)
وتكون أاراراً ي ر بيئيةمب ويف احلالتني تقوم مسؤولية الشركات واملصرح هلا بتلك العمليات جتاخ (الغ ر)مب ما يستوجر مع،ا التعويض
سواء بالرجوع اىل القواعد العامة( )3يف القانون املدني أو من خالل نظام التأمني من املسؤولية املدنيةمب واليت تكون حمل حبث يف ملخ
الدراسة.
_____________________________________________________________________________________________

 )1د .خاليد عبدالفتاح حممدمباملسؤولية املدنيةمب دار الكتر القانونية ودار كتات للنشر والربجمياتمب مصرمب 2008مب ص 112و ما بعد ا.

) Liability and Compensation for Ship- Source Oil Pollutuon, An Overview of the International

2

Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers. Studies in Transport law and Policy,
2012.No 1.P:24
() 3أن ملخ األارار هلا خصائص ال تتوافق والقواعد العامة يف دعوش التعويض عن الضررمب وقد نتجت عنه صعوبات يف التطبيق واليت أ م،ا صعوبة
حتديد الضرر املوجر للمسؤولية ومدش إمكانية احلكم بالتعويض عن ملخ األارارمب ولتجاوز ملخ الصعوبات وجر اإلستعانة خبدمات منظومة
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ففيما يتعلق بالتأمني من املسؤولية عن خماطر األارار البيئية اليت تصير البيئة ذات،ا جراء العمليات النفطية نالحظ أن تعدد
الكوارث البيئية الناجتة عن طبيعة العمليات يف الصناعة النفطية وتفاقم األارار املرتتبة علي،ا تسبر يف اخامة التكاليف الالزمة
إلصالح آثار ا السلبية والتعويض عن،ا عينياً أم نقدياًمب ما أجربت املسؤولني عن األارار البيئية احملتملة اليت تصاحر العمليات
النفطيةمب التفك ر فيما خيفف من عرء تلك األارار وذلك من خالل توزيع،ا ونشر ا على أكنر من ج،ة ما خيفف من وطأت،ا ويس،ل
إستعاب نتائج،امب وال سيما أن املعنيني بإدارة العمليات النفطية قد يتعملر علي،م سداد التعويض احملكوم به للمتضررين بسبر
إعسار ممب حيث من احملتمل أن تصاحر الضرر البيئي خسائر وأارار ائلة تلحق املنشأة النفطية ككل نتيجة وقوع كارثة واحدة مما
تسبر يف إفالس املسؤول عن األارار.
أن إفرتاض مسؤولية كركات النفط والقائمني بالعمليات النفطية عن األارار البيئيةمب إمنا ي،دف اىل تعيني كخص مسؤول
عن تعويض أارار التلوث وإصالح الوسط البيئي املتضررمب ولكن تبين منل ملخ املسؤولية دون امان أن يكون لدش املسؤول
القدرة املالية الكافية لتحمل النتائج يكون إقرار نظري حبت ال حيقق للمتضررين أية محاية فعليةمببناء على ذلك ميكن القول بأنه ال
توجد اليوم مسؤولية فعالة دون وجود نص بالتأمني علي،ا( .)1ما يعين أنه البد من فرض تأمني إجباري من قبل املشرعني كلما أُقرت
املسؤولية عن األارار البيئية وال سيما بالنسبة لألارار البيئية احمللية.
حيث أ ن فرض التأمني اإلجباري من املسؤولية عن األارار البيئية حيقق بعض املزايا واليت تتجسد يف -:أوالً -أنه طاملا
التعويضات اليت ترتتر على التلوث البيئي تتصف بكون،ا عالية التكلفة حبيث ال ميكن للمسؤول عن دفع،ا حتمل،ا لوحدخمب مما قد
يؤدي اىل اياع حق املتضررينمب فإن التأمني من املسؤولية تضمن حق التعويض للمتضررمب وجينر املسؤول خطر اإلفالس أو
اإلعسار( )2مب ذلك ألن كركة التأمني تلتزم بأداء مبلغ التأمني (التعويض للمتضرر) وتقتصر إلتزام املسؤول عن الضرر (املؤمن له) على
أداء أقساط التأمني فقط ()3مب بدالً من دفع التعويض الملي يطالر به املتضرر .ثانياً -إن نظام التأمني اإلجباري يس،ل دور القااي يف
()1

احلكم باإللزام املسؤول بتعويض املتضرر وكمللك قبول حتديد مقدار التعويض نظراً لوجود كخص ميسور يف ذمته املالية

أال و و

التأمني).راجع عباد قدة وجندي عبداحلفيدمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب مقال منشور يف املوقع األكرتوني  www.rdoc.univ-sba.dzتأريخ
زيارة الباحنة .2012/2/12
 )1معلم يوسفمب املسؤولية الدولية بدون ارر -حالة الضرر البيئي -أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة منتوري-
قسنطينة -جزائرمب ص.132
 )2عب ر عبداهلل أمحد درباسمب املسؤولية املدنية عن مضار اجلوار ي ر املألوفة الناية عن تلوث البيئة يف فلسطني .دراسة مقارنةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل
كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة ب رزيتمب 2011مبي ر منشورةمب ص  185ومابعد ا.
 )3لتفصيل أكنر حول التزامات املؤمن واملؤمن له يف عقد التأمني من املسؤوليةمب راجع ب،اء الدين مسعود سعيدمباآلثار املرتتبة على عقد التأمني من
املسؤولية املدنيةمب أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية2002 .مبي ر منشورةمب ص 31وما بعد ا.
 )1معلم يوسفمب مصدر سابقمب ص.138
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املؤمن  .ثالناً -إذا ما ظل التأمني إختيارياً فإن الغالبية العظمى من كركات النفط والقائمني على املنشآت النفطية ستفضلون توف ر
املبالغ اليت قد تدفعون،ا يف صورة أقساط لشركات التأمنيمب أما الشركات املتوسطة والصغ رة وال سيما الشركات اليت تقدم اخلدمات
الفنية يف القطاع النفطي قد متتنعون عن إبرام عقود التأمني من مسؤوليات،م البيئية فيما لوكان التأمني إختيارياً بالريم من أن
نشاطاط،ن وخصوصاً يف جمال النقل واحلفر تشكل مصدراً خط رًا ألارار بالغة تلحق بالبيئة.
ولكن وبالريم من املزايا سالفة الملكر ناك صعوبة قانونية تتعلق بطبيعة اخلطر املؤمن عليه()1مب وفيما إذا كان وثيقة التأمني
من املسؤولية تغطي كل حاالت املطالبة بالتعويض أم ال؟
فوفقاً للقواعد العامة للتأمني من املسؤولية املدنية يكون املؤمن مسؤوالً عن كافة األارار الناجتة عن خطأ املؤمن له سواءً
أكان يس راً أم جسمياً بشرطني -:أوهلما أن ال يكون متعمداًمب ألن اخلطأ العمدي ي ر قابل للتأمني عليهمب وثاني،ما أن يكون إحتمالياً
ي ر حمقق الوقوعمب واإلحتمال يف اخلطر قد ينصر على مبدأ الوقوع ذاتهمب وقد ينصر على وقت الوقوع (.)2وتطبيق ملين الشرطني
على خماطر التلوث البيئي املوجر ملسؤولية كركات النفطمب تن ر إككالية تتعلق بطبيعة النشاط النفطيمب حيث أن العمليات النفطية
تكون ملوثة للبيئة حتى يف حالة اإلستغالل املألوف لإلنشطة النفطيةمب ألن حدوث التلوث يكون متوقعاً ويكون امللوث على علم بهمب
ومن ثم ينتفي عن،ا صفة اإلحتمال كون،ا متوقعة وناجتة عن املمارسة الطبيعية للنشاط النفطيمب ما عدا بعض احلوادث العراية اليت قد
تنتج عن حرائق وإنفجارات ي ر متوقعة (.)3
إزاء ملا األمرمب كانت كركات التأمني يف فرنسا ترفض تغطية خطر التلوث حبجة إنتفاء صفة اإلحتماليةمب ولكونه خطر
إرادي يتوقف حتققه على إرادة املؤمن لهمب إال أن،ا أخملت تبدي كيئاً من املرونةمب حبيث اصبحت تتخلى عن كرط فجائية احلوادثمب
وسل مت يف ذات الوقت أن فكرة اإلحتمالية ي من األفكار النسبيةمب وإلن األحداث القابلة للتأمني ال تتسم ييع،ا بنقس درجة
اإلحتمال (.)1

_____________________________________________________________________________________________

)1اخلطر املؤمن عليه و( -:حادثة إحتمالية ال يتوقف حتقق،ا على إرادة احد الطرفنيمب خاصة إرادة املؤمن له) .إبرا يم أبو النجا .التأمني يف القانون
اجلزائريمب اجلزء-1-مب ط3مبديوان املطبوعات اجلامعيةمب اجلزائرمب بدون سنة طبعمب ص.52
()2واإلحتمال يف اخلطر قد ينصر ع لى مبدأ الوقوع ذاته حيث يكون احلادث يف حد ذاته ي ر حمقق الوقوعمب وقد ينصر على وقت الوقوع حيث
يكون احلادث مؤكد الوقوعمب ولكن ينصرف عدم التأكيد اىل وقت ملا الوقوع).بوفلجة عبدالرمحنمبمصدر سابق مب ص.112
 )3نبيلة إمساعيل أرسالنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب دار اجلامعة اجلديدةمب األسكندريةمب 2002مب ص.21
 ) 1أمحد حممود سعدمب إستقراء قواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب  .2002ص .321و عبدالرمحن
كسابمب املسؤولية املدنية الناكئة عن تلوث البيئةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة مؤتةمب األردنمب 2001مبي ر منشورةمب ص.131
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نستحلص من موقف املشرع يف القانونني حمل املقارنة يف ملا البحثمب أن املشرع العراقي يف قانون محاية وحتسني البيئة
العراقي رقم  22لسنة  2008قد تبنى نظام صندوق محاية البيئة يف املواد ( )30 -21من القانون وليس نظام التأمني اإلجباري من
املسؤوليةمبإذ تنص املادة ( )21من القانون على أنه( -:يؤسس صندوق يسمى "صندوق محاية البيئة" يتمتع بالشخصية املعنوية مينله
رئيس جملس إدارة الصندوق أو من خيوله) .واملادة ( )22منه على أنه ( -:تتكون إيرادات الصندوق من املوارد اآلتية -:
أوالً ....../ثانياً ........ثالناً /التعويضات اليت يتفق علي،ا أو حيكم ب،ا عن األارار اليت تصير البيئة).
تقابل املادتني سالفة ذكرمب املادة ( )10من قانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة()2002مب
واليت تنص على تأسيس صندوق يف اإلقليم يسمى بتت(صندوق محاية وحتسني البيئة يف اإلقليم)مب يف الوقت الملي تنص(املادة األوىل
الفقرة  )33من قانون النفط والغاز يف إقليم كوردستان -العراق رقم ( )22لسنة ( )2002على تأسيس صندوق آخر يسمى
الصندوق البيئي ( -:الصندوق البيئي -:الصندوق الملي مينل العائدات اليت يتم ختصيص،ا وجر ملا القانونمب يلزم املقاولون
باملسا مة فيه طبقاً لشروط عقد مشاركة اإلنتاج وجر املادة السابعة والنالثون من ملا القانون)مبأما (املادة 32الفقرة  )10تنص
على أنه يشرتط يف عقد مشاركة اإلنتاج (اإللتزام بدفع املبالغ املتفق علي،ا اىل حكومة اإلقليم لدعم بيئة اإلقليم حصراً).
نستخلص من ملخ النصوصمب أن املشرعني العراقي والكوردستانيمب سواء يف قانوني محاية وحتسني البيئة أو قانون النفط والغاز
إلقليم كوردستانمبإمنا إكتفيا بالنص على تأسيس الصناديق البيئيةمبوالملي يقتصر إلتزام املسؤول يف ظل،ا على دفع التعويضات اليت
يُتفق علي،ا مع احلكومة أو حتكم ب،ا قضاءاً عن األارارمب أو الغرامات واألجور والرسوم البيئية املستوفاة من،م وجر القانونمبإال ان
موقف املشرع الكوردستاني يف قانون النفط والغاز رقم( )22لسنة ( )2002يتميز بأنه يفرض على من حيصل على ترخيص عقد
نفطيمب اإللتزام بدفع مبالغ متفقة علي،ا اىل حكومة اإلقليم لدعم بيئة اإلقليم حصراً وسلفاً كمصدر لتمويل نفقات إصالح البيئة
املتضررة بسبر العمليات النفطية.
ويالحظ أن ما مييز صناديق التعويضات البيئية و إستقالهلا عن قواعد املسؤولية املدنيةمب حيث أن،ا ال ت،دف اىل امان
املسؤوليةمب وإمنا ت،دف اىل تغطية األارار اليت تلحق بالبيئة وتعويض املتضرر من ذلكمب واألصل في،ا إن،ا تلعر دوراً إحطياطياً أو
تكميلياً لكل من نظامي املسؤولية املدنية والتأمنيمب أما يف حالة عدم وجود تأمني إجباري من املسؤوليةمب فتتحمل كافة أارار التلوث
( . )1إال أن ما مييز نظام الصناديق البيئية يف العراق وإقليم كوردستانمب أنه ت،دف اىل محاية وإصالح األارار اليت تلحق البيئة ذات،ا
دون األارار اليت تصير (الغ ر) يف كخصه أو ممتلكاته بسبر العمليات النفطية.

1

_____________________________________________________________________________________________

) يوسفي نور الدينمب التعويض عن الضرر البيئيمب مقال منشور يف املوقع األلكرتوني  www.revues-univ-ourrgla.dzتأريخ زيارة الباحنة
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ريم موق ف املشرع العراقي من التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية املرتتبة على األارار البيئيةمب إال أن واع خطة للتأمنيمب
يعد أحد الشروط النموذجية يف عقود النفط العراقيةمب وجر املادة ( )21منه وحتت مسمى (كروط التأمني والتعويض) واليت تنص
يف البند ( )5من،ا على انه( -:يقوم املقاول واملشغل بواع خطة للتأمنيمب ختضع ملوافقة جلنة اإلدارة املشرتكة أو جملس اإلدارةمب للتأمني
على عملياته وجر ملخ اإلتفاقية واحلصول على بوالص التأمني لصاحل األطراف وفقاً هلامب جير أن يغطي ملا التأمني تلك األنواع
من األخطاء اليت تغطى عادة يف صناعة النفط العاملية).
تقابل (كروط التأمني والتعويض) يف عقود النفط العراقيةمب (كروط املسؤولية والتأمني) النموذجية يف عقود النفط اليت أبرمت،ا
حكومة اإلقليم وجر املادة ( )35من،ا واليت تنص على ( - :وفقاً للممارسة الدولية احلكيمة للصناعة النفطيةمب يقوم كل مقاول
مرخص له مب باإلبقاء على التأمني املطلوب وجر القوانني املطبقة يف إقليم كوردستان ......وقد تغطي وثائق التأمني من ملا
القبيل ......2 ...... -1:خماطر التلوث املرتطبة بالعمليات النفطية.)......
بينما النظام القانوني النروجيي ومن خالل اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية رقم ( )22لسنة ()1882
وجر الفصل ( )23من،ا حتت مسمى (التأمني)مب تنص على أن ( -:أوالً -ييع األنشطة اليت تقوم ب،ا املرخص له وفقاً لفصول (3
و  ) 1من قانون األنشطة البرتولية تؤمن علي،ا يف ييع األوقاتمبعلى أن تغطي التأمني على األقل -:أ.......ب .أارار التلوث
واملسؤوليات األخرش جتاخ األطراف النالنة .ج .إزالة احلطام وتنظيف نتجية احلوادث .د............ثانياً .......ثالناً -عندما يأخمل
التأمني على النحو اململكور يف الفقرة (أوالً أ-ج) جير على املرخص له أن يوفر الغطاء التأميين املعقولمب مع األخمل بعني اإلعتبار
التعرض للمخاطر وتكاليف األقساط .)....ما يعين أن النظام القانوني النروجيي تتبنى التأمني اإلجباري من املسؤولية املدنية املرتتبة
على األارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطيةمب ويفرض على املرخص هلم بإدارة العمليات توف ر الغطاء التأميين املعقول لتلك
األارارمب من خالل إبرام عقود التأمني مع كركات التأمني الوطنية أو األجنبيةمب لتغطية مبالغ التعويض والتكاليف املرتتبة على
مطالبت،م بالتعويض عن األارار البيئية الناجتة عن األنشطة النفطية (.)1
وفيما يتعلق بالضمان املالي لتعويض املتضررين من (الغ ر) عن األارار البيئية وي ر البيئية عن العمليات النفطيةمب فإن التأمني
من املسؤولية املدنية جتاخ (الغ ر) تشكل إحدش احللول اليت جتنر املسؤول دفع مبالغ قد تكون اخمة يف بعض األحيانمب مقابل
أقساط التأمني اليت يدفع،ا لشركات التأمني واليت تكون بسيطة نسبياً وي ر مرتفعة مقارنةً مع احلماية اليت تقدم،ا واملخاطر اليت
تغطي،امب حيث أن ملا التأمني حيمي القائمني على إدارة العمليات النفطية من اخلسارة املاديةمب فاملؤمن له عند إلتزامه بعقد التأمني
يضمن بإنه يف حال تسببت تلك العمليات بأية أارار يف مواج،ة (الغ ر) ستكون حممية ومغطاة وجر عقد التأمني.

_____________________________________________________________________________________________
1

) James Boud, Financial Responsibility for Environmental Obligatione- An Analysis of
تأريخ زيارة الباحنة Enviromental Bonding and Assurance Rules. www.uci.ac.uk. 2012/2/10
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أما بالنسبة لت(الغ ر) والملي يعد (مستفيداً)

يف عقد التأمني من املسؤولية جتاخ الغ رمب قد يكون كخصاً طبيعياً يتعرض

للوفاة أو يصاب بأارار جسدية أو يف ممتكالته اخلاصةمب أو كخصاً معنوياً يصيبه الضرر يف ممتلكاته.
ومن إستقراء موقف القوانني املقارنة مواوع البحث نلتمس ما يلي-:
. 1أنه بالنسبة لألارار البيئية الناجتة عن العمليات النفطية واليت تتعدش البيئية ذات،ا ومتتد اىل (الغ ر) من األكخاص سواء يف
نفس،م أو ممتلكات،م اخلاصة فأن قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم ( )22لسنة ( )2008وقانون محاية وحتسني البيئة يف إقليم
كوردستان -العراق رقم ( )2لسنة ()2002مب ختلوان عن نص خاص يقر مسؤولية القائمني على العمليات النفطية عما يصير
(الغ ر) من أارارمب ما يعين أن (الغ ر) املتضرر ال ميكنه املطالبة حبقه يف التعويض يف مواج،ة القائمني على إدارة العمليات النفطية بناء
على املسؤولي ة القائمة على اخلطأ املفرتضمب لكن أمامه حق الرجوع علي،م بالتعويض وفقاً للقواعد العامة يف املسؤولية املدنيةمب و ملا ما
نص عليه املشرع الكوردستاني يف املادة (/21ثالناً) من قانون محاية وحتسني البيئة بأنه( -:تطبق أحكام القانون املدني العراقي بشأن
قواعد املسؤولية يف كل ما مل يرد فيه نص ب،ملا القانون).
. 2بالنسبة ملوقف املشرع العراقي والكوردستاني من األارار ي ر البيئية اليت تصير (الغ ر) بسبر العمليات النفطيةمب واليت
قد تنتج عن حوادث اإلنفجارات أو احلرائق أو الد س بالص،اريج أو اإلعتداء على املمتلكات اخلاصة ...اخل .نلتمس أنه طاملا يفتقر
النظام القانوني العراقي لقانون خاص بالنفط والغازمب فليس أمام املتضرر إال الرجوع اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنية بغية
احلصول على حقه من التعويضمب بينما عاجل املشرع الكوردستاني مواوع األارار باملمتلكات اخلاصة يف قانون النفط والغاز يف
إقليم كوردستان -العراق رقم  22لسنة  2002يف املادة ( -28ثانياً )1 -بالنص على أن.1( -:على الشخص املخول دفع
تعويضات عادلة ومعقولة أثناء العمليات النفطية إذا -:أ .أساء اىل ممتلكات اآلخرين أو تسبر يف إارار ا .ب.).......
ما يعين أن للمتضرر من العمليات النفطية حق الرجوع على الشخص املخول للمطالة بالتعويضمب إذا أصابه ارر يف
ممتلكاته اخلاصةمب سواء أكان ملا املتضرر كخصاً طبيعياً أم معنوياً خاصاًمب أما فيما يتعلق باألارار اليت يصير الفرد يف حياته أو
صحته أو جسدخمب فتخلو القانون السالف الملكر عن نص يقر سؤولية املخول له بالعمليات النفطية عن تلك األارارمبعليه فإن
القواعد العامة يف املسؤولية املدنية تكون ي املرجع يف املطالة بالتعويض.

_____________________________________________________________________________________________

 )1وفقاً لنص املادة ( /823ثانياً) من القانون املدني العراقي رقم ) (10لسنة) )1951مب املستفيد و( -:الشخص الملي يؤدي اليه املؤمن قيمة
التأمنيمبوإذا كان املؤمن له و صاحر احلق يف قيمة التأمني كان و املستفيد).ما سيتدل منه أن املستفيد و من ميلك احلق يف مطالبة املؤمن بلغ
التعويض(مبلغ التأمني)مب ويستطيع مقاااته بدعوش مباكرة إن امتنع عن الدفع.
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فستخلص مما سبق أن املشرع العراقي واملشرع الكوردستانيمب ريم واقعية األارار احملتملة اليت تصير (الغ ر) نتيجة
العمليات النفطيةمب إال أن موقف،ا يتميز بالقصور فيما خيص إقرار اس،ل طريقة متكن املتضرر من احلصول على التعويضمب سواء أكان
ارراً بيئياً أم ارراً ي ر بيئيمب ذلك ألن الرجوع اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنية حيتمل معه اياع احلق يف التعويض نظراً
لصعوبة إثبات اخلطأ والعالقة السببية بني اخلطأ والضررمب و ي من بدي،يات ثبوت املسؤولية وإلزام املسؤول بالتعويضمب عليه كان أوىل
باملشرعني إقرار املسؤولية على أساس اخلطأ املفرتض وليس السكوت وإحالة املتضرر اىل القواعد العامة يف املسؤولية املدنيةمبوذلك
نظراً لكنرة واخامة خماطر الصناعة النفطية يف العراق عموماً ويف كوردستان خصوصاًمب حيث ال مير يوم دون مساع اخبار عن وجود
أارار تسببت ب،ا كركات النفط من خالل عمليات،ا النفطيةمب ما يستوجر مع،ا تقنني قواعد خاصة سؤولية كركات النفط
واملقاولني واملشغلني يف القطاع النفطي مستقلة عن القواعد التقليدية للمسؤولية املدنية.
حت ت املعطيات سالفة الملكرمب وطاملا أن املشرعني مل يبادرا حتى اآلن اىل محاية املتضررين من (الغ ر) ا يضمن هلم إستفاء
التعويض املعقول من املسؤول عن تلك األارارمب و ا أن ناك عالقة وثيقة تربط بني تطور قواعد املسؤولية املدنية وآلية التأمني من
املسؤولية واليت تسا م يف تغي ر مفا يم املسؤولية املدنية اخلطئية وحتوّهلا اىل نظام قانوني يقصد به توف ر محاية فعالة ملتضرر ا يوفر هلملا
األخ ر فرصة إستفاء التعويض دون احلاجة اىل الزامه بإثبات اخلطأمب فإنه من العبث أن نبحث عن نصوص تلتزم القائمني بالعمليات
النفطية بالتأمني من مس ؤوليت،م املدنية جتاخ (الغ ر)مب فاملشرع الملي مل خيط خطوة حنو تبين مسؤولية مواوعية( )1عن أارار الصناعة
النفطية اليت تصير (الغ ر) مب كيف به أن يتبنى قواعد قانونية للتأمني اإللزامي من املسؤولية املدنية جتاخ (الغ ر)؟
بينما النظام القانوني النروجيي ومن خالل اللوائح القانونية املرتبطة باألنشطة البرتولية النروجيية رقم ( )22لسنة()1882مب
يف الفصل ( -23أوالً -ب) واليت سبق االكارة إلي،امب تلزم املرخص له بالعمليات النفطية بأخمل التغطية التأمينية اإلجبارية من
مسؤوليته عن ييع أارار التلوث واملسؤوليات األخرش جتاخ األطراف النالنة (الغ ر)مب ما يضمن للمتضرر حق الرجوع على كركة
التأمني يطالب،ا حبقه يف التعويض عما يصيبه يف كخصه أو ممتلكاتهمب كما جينر املرخص له و و املؤمن له دفع مبالغ التعويض واليت قد
تكون اخمة وتشكل خطرًا وعبئاً ماليًا على ذمته.

_____________________________________________________________________________________________

 ) 1للتفصيل عن مف،وم (املسؤولية املواوعية) راجع موفق محدان الشرعةمب املسؤولية املدنية عن تلوث البيئةمب ط1مب أمواج للنشر والتوزيعمب عمان-
األردنمب 2011مب ص.122 -108ومخيس سناءمباملسؤولي ة املواوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبةمبدراسة مقارنةمب رسالة
ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة مولود معمريمب جزائرمب 2015مبي ر منشورةمب ص 11وما بعد ا.
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اخلامتة
أوالً /اإلستنتاجات
.1يعاني النظام القانوني العراقيمب موازياً معه النظام القانوني يف إقليم كوردستان-العراقمبمن فقر ملحوظ فيما يتعلق بالتنظيم
القانوني للصناعة النفطية وإدارة عمليات،ا ومواج،ة املخاطر اليت تواج،،ا والسيما فيما خيص كراء التغطية التأمينية اإلجبارية من قبل
القائمني بإ دارة العمليات النفطية مببينما يتميز النظام القانوني النروجيي بوفرة القوانني املنظمة للصناعة النفطية من كافة جوانب،ا مبحيث
مل تبخل سلطات،ا الدستورية يف واع األسس التشريعية والتعاقدية والتنظيمية هلا.
.2أصبح قطاع النفط موزعاً بني احلكومة اإلحتادية وحكومة إقليم كوردستان-العراق منمل عام 2003مبوإنت،جت كل من،ما
نظاماً خاصًا وخمتلفاً عن اآلخر يف جمال عقود الرتاخيص النفطية وإدارة العمليات النفطيةمبحتى بات متوقعاً من،ما أن ختتلفا يف كيفية
التعامل مع خماطر الصناعة النفطية واألخمل باآللية املناسبة للتحوط منهمبإال أن البحث إستنتج إن،ما تتشاب،ان اىل أبعد احلدود فيما
خيص جماب،ة اخلسائر املادية اليت تضرب املنشآت النفطية وخماطر املسؤولية املدنية للمشغل واملقاولمبويبدو ان التشابه ناتج عن تشابه
األحكام القانونية بني املركز واإلقليممب حيث إن،ما تتشاب،ان اىل درجة جعل أمر مقارنت،ما ككتلة تشريعية واحدة مع القوانني
النروجيية أمرًا س،ال بالنسبة للباحنة.
 .3تشكل التداعيات املالية واإلقتصادية الناجتة عن تراجع اإليرادات النفطيةمب بسبر إخنفاض أسعار النفط يف اإلسواق العاملية
خطراً على اإلقتصاد ككل وعلى املوازنة العامة خصوصاًمب سواء بالنسبة للحكومة اإلحتادية ام بالنسبة حلكومة إقليم كوردستان مبإال
أن التداب ر واإلجراءات املتخملة من قبل احلكومتني الخترج عن كون،ا تداب ر وإجراءات تقليدية ي ر فعالةمببينما املكسيك بإعتبار ا
دولة ريعية منتجة ومصدرة للنفط منل،ا منل العراق تتحوط حكومت،ا سنوياً من خالل التأمني على إخنفاض أسعار النفطمبو تتحصل
على ماليني الدوالرات من التعويض إذا ما وصل سعر برميل من النفط اخلام املكسيكي دون املستوش املؤمن عليه.
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ثانياً/توصيات البحث
تتجسد ا م توصيات البحث يف النقاط التالية-:
.1مبادرة جملس النواب العراقي وبرملان كوردستان-العراقمب كل على حدشمب اىل إصتدار قتانون يتنظم الصتناعة التأمينيتة يف
املركز ويف اإلقليم مبعلى ان يتضمن مواداً وفقرات تلزم احلكومة بإعداد بنود منوذجية لعقود النفط اليت تربم،تا متع كتركات التنفط
العاملية وكركات اخلدمات الفنية أجنبية كانت أم وطنيةمبتفرض علي،م تأميناً إلزامياً على ممتلكات،م وعلى مسؤوليات،م جتاخ املتضتررين
من العمليات النفطية مبو مواداً وفقرات تلزم احلكومة بالتأمني على البنية التحتية واألصتول املرتبطتة بالصتناعة النفطيتة والتيت تعتود
ملكيت،ا للقطاع العام أو ي مشرتكة بني القطاع العام وكركات النفط.
.2جلوء احلكومة اإلحتادية وحكومة اقليم كوردستان -العراقمبكل على حدشمب اىل التحتوط متن خمتاطر تراجتع اإليترادات
النفطية والسيما إخنفاض أسعار النفط يف األسواق العاملية من خالل التامني اد تلك املخاطر مع كركات تأمني ذات قتدرات ماليتة
ائلة متكن،ا من دفع تعويضات مالية للحكومة فيما لو إخنفض سعر النفط دون املستوش املؤمن عليه.
.3إعتماد احلكومة اإلحتادية وحكومة إقليم كوردستان -العراق على عملية التأمني الملاتي على احلقول واملنشآت اليت
التستطيع التأمني علي،ا لدش كركات التأمني بسبر يالء أقساط التامنيمبوذلك من خالل حجز ماتسطيع أو ما يساوي جزء من
األموال اليت كانت ستصرف على كراء احلماية التأمينية يف صندوق خاص يستفاد منه يف متويل أارار امب كما ويكمن إيداع،ا يف
البنوك بفوائد.
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قائمة املصادر
أوالً /الكتر
 .1إبرا يم أبو النجا .التأمني يف القانون اجلزائ ريمب اجلزء1مب ط3مبديوان املطبوعات اجلامعيةمب اجلزائرمب بدون سنة طبع.
 .2أمحد حممود سعدمب إستقراء قواعد املسؤولية املدنية يف منازعات التلوث البيئيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب .2002
 .3أمين حييى إبرا يم حممدمبعمليات تكرير البرتولمب دار النورة للنشرمب دمشقمب .2002
 .1ب،اء ب،ج ككريمب التأمني من املسؤولية يف النظرية والتطبيقمب دار النقافة للنشر والتوزيع .ط .1األردن -عمان.2010 .
 .5د .حسن علي الملنونمب املبسوط يف كرح القانون املدنيمب الضررمب دار وائل للنشرمب ط1مب عمان -األردنمب .2001
.1د .خالد عبدالفتاح حممدمباملسؤولية املدنيةمب دار الكتر القانونية ودار كتات للنشر والربجمياتمب مصرمب .2008
.2خالد عبدالرحيم اهليني وآخرونمب أساسيات التنظيم الصناعيمب دار ز ران للنشر والتوزيعمب عمان-األردنمب .2000
. 2على عبد حممد سعيد الراويمباملوارد املالية النفطية العربية وإمكانيات اإلستنمار يف الوطن العربيمب ط1مب دار الركيد للنشرمب
بغدادمب .1820
.8د.حممد حسني منصورمب أحكام قانون التأمنيمب الناكر منشأة املعارف باألسكندرية.2005 .
. 10د.حممد عبدالغين سعوديمب اجلغرافية السياسية املعاصرةمب دراسة اجلغرافيا والعالقات السياسية الدوليةمب الناكر مكتبة
األنباء املصريةمب .2010
. 11د.حممود جنير حسنمب جرائم اإلعداء على األموال يف قانون العقوبات اللبنانيمب دار الن،ضة العربيةمب القا رةمب .1821
 .12ممدوح سالمةمب أسباب اهلبوط احلاد يف أسعار النفط اخلاممب فائض اإلنتاج أم السياسة الدولية؟ مب املركز العربي لإلحباث
ودراسة السياسات .ط1مب ب روت.2015 .
.13موفق محدان الشرعةمب املسؤولية املدنية عن تلوث البيئةمب ط1مب أمواج للنشر والتوزيعمب عمان -األردنمب .2011
.11نبيلة إمساعيل أرسالنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب دار اجلامعة اجلديدةمب األسكندريةمب .2002
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ثانياً /الرسائل واألطاريح اجلامعية
.1ادريس مفاتيحمبدور اجلباية البرتولية يف حتقيق التنمية املستدامةمب صندوق ابط املوارد يف اجلزائر منوذجاًمب رسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية يف جامعة قاصدي مرباحمبي ر منشورةمب اجلزائرمب .2003
 .2ب،اء الدين مسعود سعيدمباآلثار املرتتبة على عقد التأمني من املسؤولية املدنيةمب أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية الدراسات
العليا يف جامعة النجاح الوطنية2002 .مبي ر منشورة.
. 3بوفلجة عبدالرمحنمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئية ودور التأمني .اطروحة دكتوراخ يف القانون اخلاصمب مقدمة كلية
احلقوق يف جامعة أبوبكر بلقايدمبي ر منشورةمب جزائرمب .2015
 .1يال حسن احلسني .تصميم ودراسة اخلزانات النفطية -دراسة اللحام ومنطقة التأث ر احلراري .رسالة ماجست ر يف ندسة
امليكانيكمبمقدمة لكلية ندسة التصميم واإلنتاج يف جامعة البعثمب دمشقمب .2002
.5خليل عنمان محد أمنيمب اإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة يف العراق -خماطر ومنازعاتمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل
كلية احلقوق يف اجلامعة اإلسالمية يف لبنان مب مبي ر منشورة .2015
.1مخيس سناءمباملسؤولية املواوعية للمنتج كآلية تعويضية لضحايا حوادث املنتجات املعيبةمبدراسة مقارنةمب رسالة ماجست ر
مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة مولود معمريمب جزائرمب 2015مبي ر منشورة.
. 2عبدالرمحن كسابمب املسؤولية املدنية الناكئة عن تلوث البيئةمب رسالة ماجست ر مقدمة اىل جامعة مؤتةمب األردنمب 2001مبي ر
منشورة.
.2عب ر عبداهلل أمحد درباسمباملسؤولية املدنية عن مضار اجلوار ي ر املألوفة الناية عن تلوث البيئة يف فلسطني .دراسة مقارنةمب
رسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة ب رزيتمب 2011مبي ر منشورة.
. 8علي بن عبداهلل الشاوي مبمتطلبات التكامل األمين بني العنصرين البشري والتقين يف محاية املنشآت النفطية من العمليات
اإلر ابية مبرسالة ماجست ر مقدمة اىل كلية الدراسات العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مبي ر منشورةمبرياضمب.2010
.10معلم يوسفمب املسؤولية الدولية بدون ارر -حالة الضرر البيئي -أطروحة دكتوراخ مقدمة اىل كلية احلقوق والعلوم
السياسية يف جامعة منتوري -قسنطينة -جزائر.
. 11يوسف بن عبدالعزيز عبداهلل احملسن .فاعلية اإلجراءات الوقائية حلماية املنشآت النفطية من العمليات اإلر ابية .رسالة
ماجست ر مقدمة اىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية األمنية لكلية الدراسات العليامبي ر منشورةمب .2001
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ثالناً /البحوث واوراق عمل
. 1إبرا يم فريد و بوركاب نبيلمب(إن،يار أسعار النفطمب األسباب والنتائجمب ورقة عمل املؤمتر األول للسياسات اإلستخدامية
للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني اإلصابات الدولية)مب قطرمب.2012
 .2إبرا يم بلقلةمب(تطورات أسعار النفط وإنعكاسات،ا على املوازنة العامة للدول العربية خالل الفرتة ")"2008 -2000مب
جملة الباحثمب عدد  12لسنة 2013مب اجلزائر.
 . 3د .إمساعيل نامقمب(تعويض األارار البيئية الناية عن عمليات إستخراج النفط -دراسة مقارنة بني القانون اإلماراتي
والقانون العراقي)مبجملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمبجامعة كركوك مباجمللد 1مبالعدد  -15اجلزء األولمب.2015
 . 1د.س،ام حسني البصاممب(خماطر وإككاليات إخنفاض أسعار النفط يف إعداد املوازنة العامة للعراق وارورات تفعيل مصادر
الدخل الغ ر نفطية -دراسة حتليلية)مب جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعةمب العدد  31لسنة .2013
 . 5د.علي عبداهلادي سامل مب(حنو اسرتاتيجية فعالة للتنمية اإلقتصادية يف العراق)مب جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية
واإلدارية .اجمللد  1العدد 8مب السنة .2012
 . 1د .عبداجمليد قديمب (الصناديق السيادية واألزمة املالية الرا نة)مب جملة إقتصاديات مشال إفريقيا -العدد السادس سنة
.2015
 .2د.حممد سليمان األمحدمب النظرية العامة للقصد املدنيمبدراسة حتليلية تركيبية مقارنة.2002 .
 . 2حممد اليعقوبي وحممد زيدانمب(اآلثار البيئية لنشاط كركات البرتول العاملية ومدش حتمل،ا ملسؤوليت،ا جتاخ البيئة)مبامللتقى
الدولي النالث حول منظمات األعمال واملسؤولية اإلجتماعيةمب سوريامب.2012
 .8د .حممد احلساويمب (خماطر تراجع سعر النفط)مب جملة املصارفمب العدد  135لسنة .2015
 .10مصباح كمالمب وزارة النفط والتأمنيمب مالحظات نقديةمب الناكر كبكة اإلقتصاديني العراقينيمب .2011
 .11ليلى حممد الوزيريمب تأمني إصابات العمل مب حماارات يف التأمينات اإلجتماعيةمب.2002

119

ریواز فائق حسین. د.م

…..التأمین على مخاطر الصناعة النفطیة

 املواقع األلكرتونية/ًرابعا
2011  ) مب(الفرصة األخ رة للعراقمب احلد من خماطر الدولة النفطية)مبورقة عملمب آبJohnny west(  جوني ويست.1
.2012/2/2  تأريخ زيارة الباحنةwww.Cgdev.org منشور على املوقع األلكرتوني
عباد قدة وجندي عبداحلفيدمب املسؤولية املدنية عن األارار البيئيةمب مقال منشور يف املوقع األكرتوني. 2
.2012/2/12  تأريخ زيارة الباحنةwww.rdoc.univ-sba.dz
العراقي

التأمني

جملة

مب

)التأمني

أليراض

املمتلكات

(تقييم

كمالمب

مصباح. 3

.2012-2-1  تأريخ زيارة الباحنةhttp:llmisbahkomal.blogspot.co.ukl2011l06lblog-post.html
www.revues-univ- يوسفي نور الدينمب التعويض عن الضرر البيئيمب مقال منشور يف املوقع األلكرتوني. 1
.2012/2/18  تأريخ زيارة الباحنةourrgla.dz
 املصادر األجنبية/ ًخامسا
1. Aasim M. Husain ; Martin Sommer ; Paulo A Medas ;Peter Breuer ; Rabah Arezki ; Thomas
Helbling ; Vikram Haksar, Global Implications of Lower Oil prices, IMF staff Discussion note. July
2015.
2. Adrian Lajous. The Impact of Lower Oil Prices on the Maxican Economy. Columbia- Sipa.
Center on Global Energy policy. www.energypoliey.columbia.edu .
3. American Petrolem Institute, Oil and gas Transportation and storage infrastructure. Washington.
2013
4 .Argonne National laboratory. Overview of the Design, Construction, and Operation of
Interstate Liquid petroleum Pipelines. November 2007.
5. F. Gregory Gause, The Geopoltics of falling Oil prices. Brookings Dona Center. 2015
6. David walters. An International Comparison of Occupational Disease and Injury Compensation
Schemes. A Research Report Prepared for the Industrial Injuries Advisory Council. March 2007.
7. De Smedt keitel, Faure Michael, Liu jing. Philipsen Niels and wang Ltui. Civil Liability and
Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities,Final Report. European Institute for Transnational
legal Research. Netherlands. 2006.
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8. European commission, DG- Energy (Civil Iiability, financial, security and compensation Claims
for offshore Oil and gas activities in the European Economic Area). 2014..
9.James Boud, Financial Responsibility for Environmental Obligatione- An Analysis of
Enviromental Bonding and Assurance Rules. www.uci.ac.uk.2017.
10.Jose Sidaoui, Manuel Ramos, The global financial Crisis and Policy response in Mexico.
www.bis.org.
11.Liability and Compensation for Ship- Source Oil Pollutuon, An Overview of the International
Legal Framework for Oil Pollution Damage from Tankers. Studies in Transport law and Policy, 2012.No
1.
12. Ron Bousso and Dmitry Zhdaunikov, ((Price fall Hastens Decline of Big Oil westrn majors)),
Reuters, 2014.
13. Solomon Frimpong Amoateng. Fiscal Regimes and managing Oil Revenue for Economic
Development- A comparative study of Legal Regimes in Ghana. Alberta and Norway, Amaster thesis
submitted to University of Alberta- Facuity of law. 2014.
14. Taverne, B, G, Petroleum, Industry and Governments: A study of Involvement of industry and
Government with the production and use of petrolenm, 2nd

Edition, Bedford: Kluwer Law

International, 2008.

 القوانني واللوائح/ًسادسا
.)1851( ) لسنة10( القانون املدني العراقي رقم.1
.)2015( ) لسنة32( قانون العمل العراقي رقم.2
. املعدل2001 ) لسنة85(  قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي رقم.3
.)1821( ) لسنة38( قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال العراقي رقم.1
.)2008( ) لسنة22( قانون محاية وحتسني البيئة العراقي رقم.5
.)2005( ) لسنة10(  قانون تنظيم أعمال التأمني العراقي رقم.1
.)2002( ) لسنة22(  العراق رقم-قانون النفط والغاز إلقليم كوردستان.2
.)2002( ) لسنة2(  العراق رقم-قانون محاية وحتسني البيئة إلقليم كوردستان.2
)1821( ) لسنة38(  قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال رقم2012 ) لسنة1( قانون رقم.8
.املعدل يف إقليم كوردستان – العراق
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التأمین على مخاطر الصناعة النفطیة…..

م .د.ریواز فائق حسین

 .10قانون األنشطة النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة (.)1881
.11قانون الضرائر النفطية النروجيي رقم ( )35لسنة (.)1825
 .12قانون اريبة تصريف الناني أوكسيد الكاربون يف العمليات النفطية النروجيي رقم ( )22لسنة ()1880
 .13قانون تأمني اإلصابات الصناعية النروجيي رقم ( )15لسنة (.)1828
 .11قانون التأمني الوطين النروجيي رقم ( )18لسنة(.)1882
 .15لوائح العمل (التنظيم القانوني) للعمليات النفطية النروجيية لسنة  1882املعدل.
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