
صفحة 11

1. لماذا قامت كّل من المبادرة اللبنانّية 
النفط والغاز )LOGI( ومنظمة “كلنا 

إرادة” بإطالق حملة “عدم التسّرع بتمرير 
قوانين النفط والغاز األربعة”؟

أ للحؤولأدونأتمريرأالقوانينأاألربعةأالتالية:	.

i . مشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للنفط

ii .مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي

iii .  مشروع قانون إنشاء مديرية عامة لألصول البترولية

iv . مشروع قانون التنقيب عن النفط والغاز في البّر اللبناني

أ ألدفعأالحكومةأإلىأوضعأاستراتيجّيةأوطنيةأقبلأصياغةأ	يألوائحأوقوانينأجديدةأمتعّلقةأبقطاعأ	.
النفطأوالغاز.

أ ألدفــعأالحكومـةأإلىأتنفيذأالحوكمةأالرشيــدةأفيأقطاعأالنفــطأوالغـــازأبدًءاأمنأالعملّيةأ	.
التشريعّيةأالتشاركّية.

أ أيواجهألبنانأخطرأنقمةأالمواردأفيأحالألمأتتّمأإدارةأقطاعأالنفطأبشكٍلأسليٍم.أتحرصأالمبادرةأد.
اللبنانيةأللنفطأوالغازأعلىأعدمأانزالقأالبالدأإلىأهذاأالنوعأمنأاألزمات.أتجدرأاإلشارةأإلىأ	ّنهأ
اأإلىأالتنميةأاإليجابّية.أفمنأشأنأ عندماأنتحّدثأعنأالتنميةأفيأهذاأالقطاع،أالأيشيرأذلكأتلقائيًّ

سوءأإدارةأالملّفأ	نأيأتيأبنتائجأعكسّية.

أ أفيأحينأيتطّلعأالجميعأإلىأاالحتذاءأبالنموذ	أالنروجي،أتجدرأاإلشارةأإلىأ	ّنأسوءأالحوكمةأقدأ	.
فتكتأبالعديدأمنأالبلدانأالتيأشهدتأحروًباأوانتشرتأفيهاأالمجاعةأوارتفعأفيهاأمعّدلأالدينأالعامأ

وعدمأالمساواةأ	وأ	صابتهاأكوارثأطبيعّية.

http://logi-lebanon.org/KeyIssue/national-oil-company-draft-law
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/Sovereign-wealth-fund-law-2018
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/draft-general-directorate-petroleum-assets
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/draft-onshore-petroleum-activities
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/nrgi_Resource-Curse.pdf
https://www.oilrigexplosionattorneys.com/Oil-Rig-Explosions/History-of-Offshore-Accidents.aspx


صفحة 22

2. ماذا نعني بالحوكمة الرشيدة 
والعملّية التشريعّية التشاركّية؟

بهدفأحّثأالحكومةأعلىأتنفيذأما تعّهدت بهأ	يأاالستفادةأمنأمواردأقطاعأالنفطأوالغازألتعزيزأالنموأ
والتنميةأاالجتماعيةأفيألبنان،أينبغيأعليناأتغييرأالطريقةأالتيأتتمأبهاأوضعأالسياساتأوتنفيذهاأفيألبنان،أ
وذلكأبدًءاأمنأوضعأاستراتيجيةأوطنيةأللقطاعأباإلضافةأإلىأتأمينأاإلطارأالمؤسساتيأالسليمأوحسنأسيرأ

العمليةأاالستشاريةألبناءأتوافقأوطنيأفيأهذاأالخصوص.

https://www.annahar.com/article/31752-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%B7%D9%86...%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87


صفحة 33

3. هل تشّكل حملتنا نكسة للقطاع ؟ 
 خاصــة بـعد طــول انتظـــار بدء

عملّيــــات التنقيــــب؟
أ اأمنأ	جلأبدءأعملّيةأالتنقيب.أعلىأالرغمأمنأ	ّنهأيتعّين سّد بعض 	. أليسأهناكأحاجةألهذ	أالقوانينأحاليًّ

الثغرات المتعّلقة بالشفافّيةأفيأاإلطار القانوني الحالي،أيمكنأللكونسورتيومأأبدءأعملّيةأالتنقيبأمنأ
	جلأحفرأاآلبارأبحلولأعامأ2019.أوفيأجميعأاألحوال،ألنأيصبحألبنانأدولةأمنتجةأللنفطأقبلأتوقيعأ
العقودأالتجاريةأمعأالشركاتأالنفطية،أكماألنأيكونأهناكأ	يأإيراداتأنفطيةأقبلأسبعأإلىأعشرأسنوات.

أ ألنأتتأّثرأرغبةأالمستثمرينأفيأالعملأفيألبنانأبحملتناأبماأ	ّنأتدابيرأالحوكمةأالرشيدةأ	صبحتأإلزامّيةأ	.
فيأمعظمأالدولأالمسّجلةأفيهاأشركاتأالنفطأالدولّيةأ)وفًقا لدراسات العناية الواجبة التيأقامتأبهاأ

LOGIأحولأالشركاتأالمؤهلةأوقوانينأالبلدانأالمسجلةأفيها(.

http://logi-lebanon.org/KeyIssue/LOGI-policy-memo-recommendations
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/Transparency-Accountability-in-Lebanon-Petroleum-Legislation
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/LOGI-policy-memo-recommendations
http://logi-lebanon.org/KeyIssue/Investigating-Lebanon-prequalified-companies


صفحة 44

4. ما هي هذه القوانين؟

أ أتّمتأصياغةأهذ	أالقوانينأمنأقبلأوزارةأاالقتصادأوهيئةأإدارةأقطاعأالبترولأ)وزارةأالطاقة(أوطرحتأ	.
فيأالبرلمانأإلقرارهاأفيأالنصفأالثانيأمنأعامأ2017أمنأقبلأالنائبأمحمدأقبانيأ)مشروعأقانونأ
للتنقيبأعنأالنفطأفيأالبرأاللبناني(أوالنائبينأ	نورأالخليلأوياسينأجابرأ)مشروعأقانونأصندوقأ

السياديأوالمديريةأالعامةألألصولأالبترولية(أوالنائبينأميشالأموسىأوعليأعسيرانأ)مشروعأقانونأ
إنشاءأالشركةأالوطنيةأللنفط(.

أ أفيأ28أتشرينأالثانيأ/أنوفمبرأ2017،أطلبأرئيسأمجلسأالنوا	أنبيهأبريأبشكلأمفاجئأعقد اجتماع 	.
مشتركأللجانأالبرلمانيةأالسّتألمناقشةأالقوانينأاألربعةأفيأالوقتأنفسه.

أ أفيأ12أكانونأاألّولأ/أديسمبرأ2017،أتّمأاإلعالنأعنأتشكيلألجانأفرعّيةأتكونأمسؤولةأعنأوضعأ	.
الخططأوتقديمهاأللجنةأالمشتركةأبحلولأشهرأكانونأالثانيأ/أيناير.أوتّمأتشكيلأثالثألجانأفرعيةأللعملأ
علىأثالثأملفاتأمختلفة:أالتنقيبأالمحتملأعنأالنفطأوالغازأفيأالبّرأاللبنانيأ)برئاسةأالنائبأجوزيفأ
معلوف(أوإنشاءأصندوقأالسياديأالمرتقبأوالمديريةأالعامةألألصولأالبتروليةأ)برئاسةأالنائبأابراهيمأ

كنعان(أباإلضافةأإلىأإنشاءأشركةأالنفطأالوطنيةأ)برئاسةأالنائبأياسينأجابر(.

أ أعلىأحّدأعلمنا،أاجتمعتألجنةأالتنقيبأفيأالبّرأمعأاللجنةأالمعنيةأبإنشاءأالشركةأالوطنيةأللبترولأأخاللأد.
شهرأكانونأالثانيأ/أينايرأ2018.ألمأيتّمأاإلفصاحأعنأمحاضرأاالجتماعاتأكماأينّصأعليهأالقانون،أكماأ
لمأُيسمحأللمجتمعأالمدنيأ)والمبادرةأاللبنانّيةأللنفطأوالغاز(أإاّلأبحضور اجتماعينأفقطأتناوالأقانونأ

التنقيبأالبّري.

أ أنخشىأ	نأيتّمأتقديمأمشاريعأالقوانينأفيأ	يأوقتأإلىأاللجانأالبرلمانيةأالسّتأبحيثأتتّمأالموافقةأ	.
عليهاأليتّمأطرحهاأفيأماأبعدأفيأالجلسةأالمقبلةألمجلسأالنوا	.

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Nov-28/428158-berri-calls-for-meeting-to-discuss-oil-related-laws.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2017/Nov-28/428158-berri-calls-for-meeting-to-discuss-oil-related-laws.ashx
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/320518/#.Wjs2JOFK_Td.facebook


صفحة 55

5. مّما يشكو قانون التنقيب البري؟

أ أوضعأقانونأالمواردأالبتروليةأفيأالميا	أالبحريةأرقمأ132أالصادرأعامأ2010أاألطرأالقانونيةألألنشطةأ	.
البتروليةأقبالةأالشاطئأاللبنانيألكّنهأالأيشملأاألنشطةأالبتروليةأالبرّية.ألذلك،أينبغيأوضعأقانونأ

للتنقيبأعنأالبترولأفيأالبّرأاللبنانيأالستكمالأاألطرأالقانونيةألألنشطةأالبتروليةأفيألبنان.أوقدأقامتأ
هيئةأإدارةأقطاعأالبترولأبوضعأمشروعأالقانونألتحديدأالمعاييرأواالجراءاتأالتشغيلّيةألمنحأتراخيصأ

التنقيبأالبري،أوهوأمستوحىأبشكلأكبيرأمنأقانونأعامأ2010.

أ أغيرأ	ّنهأحتىأإذاأكانألبنانأبحاجةأإلىأاستكمالأالتشريعاتأالقائمةألألنشطةأالبتروليةأبموجبأقانونأ	.
للتنقيبأالبري،أالأيزالأهناكأمتسعأمنأالوقتألمراجعةأمشروعأقانونأالتنقيبأالبريأوفًقاألمعاييرأ

الشفافية،أوذلكأبهدفأمعالجةأمخاوفأرئيسيةأوالحرصأعلىأوضعأهيكليةأالحوكمةأالمناسبةأللقطاع.أ
الأشيءأيبررأالعجلةأفيأهذاأاإلطار.أينبغيأإعطاءأاألولويةأإلجراءأاستشاراتأواسعةأخاصةأفيأمسألةأ

استراتيجّيةأكبرىأكهذ	.

أ أعلىأالرغمأمنأقيامناأبتحديدأالقضاياأالرئيسيةأالمثيرةأللقلقأفيأهذاأالقانونأالمؤلفأمنأ48أصفحةأ	.
)تشملأمخاطرأاالستيالءأعلىأاألراضيأوالمخاطرأالبيئية(،أنعتبرأ	ّنأمشروعأالقانونأالأيزالأيحتا	أإلىأ

المزيدأمنأالتنقيح.



صفحة 66

6. مّمــا يشكــو قانون إنشـــاء شركـة 
وطنيـــة للبتـــرول؟

أ أيجيزأقانونأالمواردأالبتروليةأفيأالميا	أالبحريةأرقمأ132/2010أللحكومةأإنشاءأشركةأبترولأوطنيةأ	.
)بعدأالتحققأمنأوجودأفرصأتجاريةأواعدة(.ألكنناألمأنصلأإلىأهذاأالحّدأبعد.أوفيأجميعأاألحوال،أ

ينبغيأتوضيحأهيكليةأشركةأالبترولأالوطنيةأوالغرضأمنهاأوطريقةأإدارتهاأقبلأتمريرأ	يأقانونأينتجأ
عنهأتكاليفأضروريةأمتعّلقةأبتأسيسأشركةأالنفطأالوطنيةأوبشؤونأالتوظيفأوبإدارةأالعملياتأفيها.أ

اأمفتوًحا.أأأأأأأ ويستحقأذلكأحواًراأوطنيًّ

أ أإّنأثروةأالنفطأوالغازأملكأللشعبأاللبناني،أوقدأيكونأتأسيسأشركةأوطنيةأللبترولأ	فضلأطريقةأ	.
ا،أقدأ للحرصأعلىأحسنأإدارةأهذ	أالثروة.ألكنأالجميعأيعرفأ	ّنهأفيأظّلأالنظامأالسياسيأالقائمأحاليًّ
تشكّلأإجراءاتأالحوكمةأمشاكلأعلىأمستوىأهيكليةأاإلداراتأالعامةأوكيفيةأالمساءلةأوالشفافيةأ

وسياسةأالتوظيفأالخ.ألهذاأالسببأيتعّينأدراسةأهيكليةأالحوكمةأوالهيكليةأاإلداريةأبشكلأجدّيأقبلأ
إنشاءأالشركةأالوطنية،أوذلكأبهدفأتحييدألبنانأعنأتاريخأطويلأمنأالخللأفيأالمؤسساتأالعامةأالتيأ

تعتبرأجزًءاأمنأالنظامأالزبائنيأللسلطةأفيأالبالد.

أ أإلىأ	نأنتأكدأمنأجدوىأإنشاءأشركةأوطنيةأللبترول،أليسأهناكأفيأالوقتأالحاضرأحاجةأإلنشاءأ	.
شركةأوطنيةأيقتصرأدورهاأعلىأانتزاعأحصةأفيأالكونسورتيومأعندأاكتشافأفرصأتجاريةأفيأالبحر.أ
وفيأحالأتّمأإنشاءأالشركةأالوطنيةألتلعبأدوًراأفيأاألنشطةأالبتروليةأالبرية،أينبغيأتوضيحأهيكليتهاأ

والغرضأمنهاأوطريقةأإدارتهاأوفًقاألقانونأالتنقيبأالبريأ)راجعأ	عال	(.



صفحة 77

 7. مــا هي شــوائب قانـــون الصنــدوق
الثــروة السيـــادية؟

أ أينصأقانونأالمواردأالبتروليةأفيأالميا	أالبحريةأرقمأ132/2010أعلىأيجبأ	نأتوضعأجميعأاإليراداتأ	.
 المتدفقةأمنأصناعةأالنفطأوالغازأفيألبنانأفيأصندوقأالسيادي.

بناءأعلىأذلك،أينبغيأإصدارأقانونأيحددأدورأومسؤوليةأصندوقأالثروةأالوطنيةأومعايير	أوإجراءاتهأ
التشغيلية.أتقّسمأمسوّدةأالقانونأالصندوقأإلىأمحفظةأادخارأو	خرىأللتنمية.أتهدفأمحفظةأاالدخارأ
إلىأاستثمارأعائداتأالنفطألصالحأاألجيالأالجديدةأبينماأتهدفأمحفظةأالتنميةأإلىأتخفيضأمستوىأ

الدينأالعام.

أ أوفًقاألمستشارأمعهدأحوكمةأالمواردأالطبيعّيةأأندرو باور،أأإّنأمشروعأقانونأصندوقأالسياديأالأيزالأ	.
يحتا	أإلىأالكثيرأمنأالتنقيحأقبلأ	نأيستوفيأالمعاييرأالدولية.أوينطويأمشروعأالقانونأعلىأمخاطرأ
اأ	نأتتّمأمراجعةأمشروعأالقانونأعلىأالفورأ	وأتأجيلأ متعّلقةأبالفسادأوالمحسوبّية.ألذلك،أمنأالمهّمأجدًّ

طرحهأإلىأحينأإجراءأالتعديالتأالالزمةأعليه.أتشملأالمخاطرأماأيلي:

i .أاستراتيجّيةأ	أعدمأوضوحأدورأالصندوقأفيأسياساتأإدارةأاالقتصادأالكلّيأفيألبنانأنظًراألغيا
شاملةأفيأهذاأالسياق؛أأ

ii .غموضأأوتناقضاتأمحتملةأفيأهيكليةأحوكمةأالصندوق؛

iii .أيخضعأالصندوقألوصايةأوزارةأالماليةألكنهأمستقّلأعنهاأفيأالوقتأذاتهأ)سابقةأالأمثيلألهاأفيأ
إدارةأالصناديقأفيأالعالم(.أوهذاأ	مرأأغيرأاعتياديأومثيرأللقلقأفيأماأيتعّلقأبإدارةأالصندوق

iv .يأ	أ	نواعأمحددةأمنأشراءأاألصولأوغيا	أنقصأهائلأفيأقوانينأاالستثمارأوالحظرأعلىأ
معلوماتأحولأالحدأاألقصىأللرسومأاإلداريةأ	وأاإلشرافأعلىأالمدراءأالخارجيينأ	وأتعيينهم.أأ

v .أعدمأوجودأشروطألإلفصاحأعنأتقاريرأمدققيأالحساباتأالخارجيين،أوعدمأالشفافيةأفيأماأ
يتعلقأبقائمةأاألصولأالتيأيملكهاأالصندوقأ	وأفيأماأيخصأمدراءأاألصول.

أ ا.أفلنأيعودأالقطاعأالنفطيأبإيراداتأقبلأ	. أواألهمأمنأذلك،أليسأهناكأمنأحاجةألتمريرأهذاأالقانونأحاليًّ
7أإلىأ10أسنواتأعلىأ	فضلأتقدير.أإذًا،أثمةأمتسعأمنأالوقتألمناقشةأالغرضأمنأإنشاءأالصندوقأومنأ
األلبنانأ هيكليتهأوطريقةأإدارتهأبهدفأالتوّصلأإلىأتوافقأوطنيأشاملأحوله.أإّنأهذاأالقطاعأمهّمأجدًّ
فيأحالأثبتتأإنتاجّيته.ألذلكأينبغيأدراسةأالموضوعأبشكلأجّيد،أالأسيماأ	ّنأمصيرأاألجيالأالقادمةأ

ورفاهيتهمأمتعلقةأبذلك.

أ  أإّنأقرارأتخصيصأعائداتأقطاعأالنفطأوالغازأللتخفيفأمنأمستوىأالدينأالعامأمنأخاللأصندوقأالثروةد.
السياديةأ	هّمأمنأ	نأيمّرأمرورأالكرامأدونأمناقشتهأأبأيأشكلأمنأاألشكالأمنأالزاويةأالسياسيةأواالقتصاديةأ
واالجتماعية.أأللسلطاتأاللبنانيةأسجلأحافلأمنأالتهّورأفيأماأيتعّلقأبإدارةأالمالأالعام،أفقدأآنأاألوانأ
للمجتمعأالمدنيأوالمواطنينأعموًماأللتعبيرأعنأسخطهمأحيالأسوءأاستخدامأمساهماتهمأالضريبّية.

http://logi-lebanon.org/KeyIssue/Sovereign-wealth-fund-report-LOGI


صفحة 88

8. مما يشكو مشروع قانون المديرية 
العامة لألصول البترولية؟

أ يهدفأمشروعأالقانونأإلىأإنشاءأمديريةأعامةألألصولأالبتروليةأفيأوزارةأالماليةأتكونأمسؤولةأعن:	.

i .تطويرأوتنسيقأاستراتيجيةأاالستثمارألصالحأصندوقأالثروةأالسياديةأ؛

ii .أالحرصأعلىأحصولأالحكومةأاللبنانيةأعلىأحصتهاأالضريبيةأمنأعائداتأالنفطأمنأخاللأ
التدقيقأفيأحساباتأشركاتأالنفطأالعاملةأوفًقاألقانونأالضرائبأالنفطية؛

iii .أإجراءأتحاليلأماليةأواقتصاديةألضمانأتنفيذأاللوائحأوالقوانينأالتيأتحكمأصندوقأالثروةأ
السياديةأوفًقاأللقوانينأوالمراسيمأذاتأالصلة.

أ أثّمةأحاجةأإلىأإنشاءأمديريةأعامةأتتحملأهذ	أالمسؤوليات،ألكّنأمشروعأالقانونأالمقترحأيثيرأ	.
تساؤالتأمقلقةأإزاءأإمكانيةأإنشائهاأداخلأهيكليةأصندوقأالثروةأالسياديةأوبالدورأالمقترحألوزارةأ
المالية،أالأسيماأفيأظّلأالتضار	أبالمسؤولياتأالرقابيةأوالوظيفيةأبينأالمديريةأوالصندوقأووزارةأ
المالية،أباإلضافةأإلىأتضار	أالمبادئأالتوجيهّيةأللمساءلةأواإلبالغأبينأالجهاتأالمعنيةأالثالثأنفسها.

أ أمنأالمستبعدأ	نأتستفيدأالخزينةأالعامةأمنأعائداتأالنفطأقبلأفترةأ5أإلىأ7أسنواتأعلىأاألقّل،أهذاأ	.
إنأافترضناأ	نأعمليةأالتنقيبأالمقررأإطالقهاأفيأعامأ2019أستؤديأإلىأاكتشافأفرصأتجاريةأ

واعدة.أوبالتالي،أالأحاجةأإلىأالعجلةأفيأتمريرأهذاأالقانون.



صفحة 99

9. من هما منظمتا LOGI “وكلنا إرادة”؟ 
وبأي صفة وأي خبرات نقوم بهذه الحملة؟

أ منظمةأLOGIأهيأمنظمةأمستقلةأغيرأحكومية،أمقرهاأفيأبيروت.أوهيأتهدفأإلىأتعزيزأالشفافيةأ	.
واإلدارةأالسليمةألمواردأالنفطأوالغاز.أأتهدفأالمنظمةأ	يًضاأإلىأتطويرأشبكةأمنأالخبراءأاللبنانيينأ

العاملينأفيأصناعةأالطاقةأالعالميةأوتزويدهمأبمنصةألتثقيفأصانعيأالقرارأوالمواطنينأاللبنانيينأحولأ
القراراتأالرئيسيةأفيأصناعةأالنفطأوالغاز.أتقومأالمنظمةأبالتركيزأعلىأالتوعيةأالعامةأووضعأالسياساتأ
والمناصرةألمساعدةأاللبنانيينأعلىأاالستفادةأإلىأ	قصىأحّدأمنأالفوائدأاالقتصاديةأواالجتماعيةألثروةأ

النفطأوالغازأولتجنبأماأُيعرفأبنقمةأالموارد.أإنأLOGIأهيأالمنظمةأاللبنانيةأاألولىأوالوحيدةأالتيأ
.)PWYP( )انضمتأكعضوأإلىأمنظمةأ)انشرأماأتدفع

أ  )كلنا إرادة(أهيأمنظمةأمدنيةأتهدفأإلىأاإلصالحأالسياسيأفيألبنان.أوقدأتأسستأعلىأ	يديأ	.

لبنانيينأفيأالداخلأوالخار	أيدعمونهاأبشكٍلأحصري.أبر	يناأ	نأالحوكمةأالقويةأوالعادلةأهيأمفتاحأ
الحّلأللمشاكلأالتيأيعانيأمنهاألبنان.

أ أبصفتناأمواطنينأومنظماتأللمجتمعأالمدني،أإنهأمنأواجبناأوحقناأدعمأالحكومةأومساءلتهاأعنأ	.
التطويرأالسليمألقطاعأالنفطأوالغاز.

أ أنأملأ	نأيكونأالزمنأالذيأُيعتبرأفيهأالمجتمعأالمدنيأغيرأكفوءأوغيرأمجديأقدأوّلىأوخاصًةأاليومأد.
بعدأ	نأباتأبإمكانيةألبنانأ	نأيصبحأعضًواأفيأمبادرةأالشفافيةأفيأالصناعاتأاالستخراجيةأ)إضافةأ
الرابطأالخاصأبتصريحأسيزارأ	بيأخليل(أوبعدأ	نأ	صبحأ	كثرأالتزاًماأبالحفاظأعلىأالمشاركةأالفّعالةأ

للمجتمعأالمدنيألضمانأعمليةأالشفافيةأوالمساءلةأفيأقطاعأالنفطأوالغاز.

http://logi-lebanon.org/
https://www.facebook.com/KullunaIradaLebanon/


صفحة 1010

10. كيف تحّركت LOGI ومنظمة “كلنا 
إرادة” إليصال رسالتهما؟

أ قامتأLOGIأبإطالقأحملةأبدعمأمنأ)كلناأإرادة(أللتوعيةأحولأالحاجةأالملّحةأللحؤولأدونأتمريرأ	.
القوانينأاألربعةأالمتعّلقةأبقطاعأالنفطأوالغاز.

أ قامتأLOGIأو)كلناأإرادة(أببعثأرسالةأإلىأجميعأالوزراءأوالنوا	أتتضّمنأشرًحاأمفصاًلألموقفنا.	.

أ قومواأبدعمأجهودأLOGIأو)كلناأإرادة(	.


