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الملخص
يعد قطاع النفط الشريان األساس لالقتصاد العراقي ،وان أي استثمار وتطور في هذا القطاع ،يلقي
بظالله على القطاعات االقتصادية األخرى .وبالنظر لتردي وتخلف البنية التحتية لهذا القطاع بسب اإلهمال
والحروب واالرتجال في إدارة هذه الثروة ،والخوف من االستثمار األجنبي قبل عام  3002ولرفع كفاءة
القطاع ،أنجزت و ازرة النفط ثالث جوالت للتراخيص أثناء المدة ( )3000 –3002للحقول النفطية والغازية

بعقود خدمة طويلة األجل .يهدف البحث إلى تحليل استثمار عقود جوالت التراخيص وبيان ايجابياتها
وسلبياتها بالنسبة لالقتصاد الوطني .وان تطوير قطاع النفط اليمكن إال باالعتماد على الشركات الدولية بعد
عجز الجهد الوطني في هذه المهمة مع الحفاظ على الملكية العامة لهذه الحقول.

Abstract
The oil industry in Iraq between domestic investment and licensing
rounds.the oil sector is main artery of the Iraq economy، and that any invest
emend and development in this sector، will cast a shadow over other economic
sector، in view of poor and underdeveloped infrastructure for this sector because
of war and neglect and confusion in the management of this wealth، and the fear
of foreign investment before 2003.the ministry of oil have accomplished during
the period ( 2008 – 2010 ) three licensing to compete for oil and gas fields service
long time contracts.the research aims to an analysis of licensing contracts rounds
and the statement of it is pluses and minuses for the national economy and that the
oil sector we cannot only be developed by relying on international companies
after that the inability of the national effort in this task، with the preservation of
public owner ship of these fields.

المقدمة
إن النفط يمثل شريان الحياة لالقتصاد العراقي وسوف يترتب على تنمية قطاع النفط ،توفير
الموارد المالية الالزمة لالستثمار في بناء رأس مال حقيقي (بشري ومادي) ،والذي يؤدي إلى خلق اإلنتاج

الالحق ،وتنمية بقية القطاعات االقتصادية .وبما يكفي لتعويض المجتمع عن خسارة المورد الطبيعي
الناضب من خالل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
ولما كان االستثمار هو المتغير االقتصادي المستقل والمحدد لحجم اإلنتاج والقيمة المضافة
واألجور ،ومعدالت النمو االقتصادي والتطور على مستوى ناتج القطاعات االقتصادية .وبالنظر لما يعانيه
قطاع النفط من ترد كبير في بنيته التحتية وانخفاض مستويات إنتاجه وتصديره من النفط الخام.أنجزت و ازرة
النفط ثالث جوالت للتراخيص بعقود خدمة الستثمار وتطوير الحقول النفطية والغازية لالستفادة من التمويل

ونقل التقانة الحديثة وتشغيل العمالة ،مما يساعد على زيادة الصادرات وزيادة الموارد المالية للدولة.
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مشكلة البحث :يعاني قطاع النفط في العراق من نقص االستثمار ،مما أثر سلبياً على االقتصاد الوطني،
ومحاولة اجتياز حاجز الخوف من االستثمار األجنبي ،الن النظام السابق عزل هذا القطاع عن التطورات
العالمية لهذه الصناعة.

هدف البحث :توضيح وتقييم جوالت التراخيص من خالل عرض تحليلي مع بيان أهميتها لالقتصاد
الوطني عموماً ولقطاع النفط بصورة خاصة .ولإلحاطة بجوانب البحث ،تم تقسيم البحث إلى ثالثة مباحث

رئيسة .يتضمن المبحث األول الواقع وجولتي التراخيص للحقول النفطية وركز على الشروط األساسية للعقود
واألهداف التي تسعى إليها و ازرة النفط من خالل إبرامها لتلك العقود وقانونية العقود وعالقة العراق مع

منظمة أوبك بعد ارتفاع إنتاجه إلى ( )03م ب/ي.

إما المبحث الثاني قد حلل جولة التراخيص للحقول الغازية الحرة فيما خصص المبحث الثالث

لتقييم جوالت التراخيص .وأخي اًر اختم البحث ببعض االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول
الواقع وجولتي التراخيص للحقول النفطية
إن قطاع النفط يمثل القطاع القائد والقاطرة التي تجر ورائها بقية القطاعات االقتصادية ،وان أي
أفاق إلعادة بناء االقتصاد العراقي ،البد وان يرتبط باالستثمارات والتطورات التي تحدث في هذا القطاع.

إن قرار إبقاء النفط تحت األرض أو ضخه واستخدام عوائده هو قرار سياسي بالدرجة األولى ،وان

أي توجه لهذا القرار ال يمكن إن يكون رشيداً إذ لم يتسق به قرار اقتصادي يصب في مصلحة المجتمع ،من

خالل تنمية اقتصادية – اجتماعية شاملة

والسؤال الذي يشغل الكثيرين ،ما هي أفضل طريقة ،في الوقت الحاضر ،لزيادة القيمة المضافة

للمورد الناضب الذي تمتلكه الدولة ،وتديره نيابة عن الشعب حسب ما جاء في الدستور العراقي الدائم؟ هل
يجب التوسع في زيادة إنتاج النفط الخام وتصديره ،والى أي مدى؟ هل يمكن تطوير الثروة النفطية ،بما
يحقق مصلحة الشعب باالعتماد على إمكانياتنا الذاتية؟ أم االستعانة بشركات النفط الدولية؟ وما الضرورة
في ذلك؟ ما الدور الذي يمكن إن تؤديه شركة النفط الوطنية العراقية في تنمية وتطوير الثروة النفطية بعد
تأسيسها؟ هل يمكن قيام نوع من الشراكة بين و ازرة النفط وشركات النفط الدولية مع مراعاة الثوابت العراقية

؟ بأي سرعة يريد العراق تطوير موارده النفطية؟ والى أي مستوى من اإلنتاج يريد إن يصل؟ وضمن أي مدة

زمنية؟ ما مستوى االستثمارات المطلوبة لتحقيق األهداف التي يرنو العراق لتحقيقها؟ وسوف يتحدد مستقبل
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بناء على السياسات النفطية واالقتصادية التي تتخذها الحكومات المتعاقبة خالل هذا العقد والعقد
العراق ً
القادم.
لقد مر العراق طوال أكثر من أربعة عقود بسوء اإلدارة ونقص االستثمارات ،مما اثر سلباً على

قطاع النفط بصورة خاصة واالقتصاد الوطني بصورة عامة ،بحيث أصبحت سمات هذا االقتصاد فريدة
واستثنائية.وتتمثل باالتي:

)1

بالرغم من قدم الصناعة االستخراجية في العراق ،وتحقيقها خطوات متميزة في معدالت اإلنتاج وصلت إلى
أكثررر مررن ( ) 2.3م ب/ي عررام .0191غيررر إن بناهررا التحتيررة حالي راً االسرروء بررين الرردول المجرراورة المنتجررة

للنفط بسبب اإلهمال والتخبط واالرتجال في إدارة هذه الثروة .وما لحق بها من تدمير جرراء الحرروب .وبعرد
مرور أكثر من سبع سنوات على سقوط النظام لم تحرظ الصرناعة النفطيرة باالهتمرام والرعايرة الكافيرة ،لريس

لكونها الشريان األساس لالقتصاد ،برل العتبارهرا ثرروة وطنيرة يفتررض الحررص عليهرا وانقاذهرا مرن اإلهمرال
والتبديد.

)2

ال ازلررت الصررناعة النفطيررة تعرري

)3

م ررا يعاني رره العر رراق م ررن مش رركالت أمني ررة وسياس ررية وتخل ررف القطاع ررات االقتص ررادية وانهي ررار البني ررة التحتي ررة

تخلفراً يلررف أسراليب العمررل فرري كافررة مفاصررله بسرربب غيرراب النظررام اإلداري

القادر على مسك زمام األمور واالرتقاء باألداء.

وضخامة الديون الخارجية وزيادة مستويات الفقر والبطالرة وتفشري ظراهرة الفسراد المرالي واإلداري،وانخفراض
مستويات المعيشة والحاجة المتزايدة لألعماروالبناء.

)4

يحترراج العرراق إلررى إعررادة بنرراء مروارده الماليررة بشرركل سرريع وتقررديم ترردفق مسررتدام لالسررتثمار لمعالجررة القائمررة

المطول ررة م ررن االحتياج ررات االجتماعي ررة واالقتص ررادية .إن ض ررمان بق رراء أنت رراج قط رراع ال ررنفط ،حت ررى ض ررمن
مستويات اإلنتاج الحاليرة التري ال تتجراوز ( )3.9م ب/ي ،فضرالً عرن زيادتهرا فري المسرتقبل بحاجرة ماسرة

إلررى عمليررة واسررعة مررن التطررور وادخررال التقانررة الحديثررة واألنظمررة األكثررر كفرراءة فرري إدارة اإلنترراج واالحتيرراط

النفطي والغازي ،وهذا يحتاج إلى استثمارات ضخمة ال طاقة للعراق بها في الوقت الحاضر.

فقررد قرردرت وكالررة الطاقررة الدوليررة تكرراليف إعمررال قطرراع الررنفط والغررازعلى المرردى الطويررل مبلر يصررل

إلى (  )000مليار دوالر وأكد البنك الدولي على ضرورة تخصيص ملياردوالر سنوياً من عائدات النفط على
األقل إلى الصناعة النفطية لمجردالحفاظ على اإلنتاج الحالي(.)0

لررذلك علررى الع رراق خلررق بيئررة مالئمررة لجررذب االسررتثمارات لقطرراع الررنفط ،وخلررق عالقررة واقعيررة بررين
مصالح الشعب العراقي ومصالح شركات النفط الدولية في مجرال االسرتثمار والتعراون المشرترك ،الن الموقرف
()3

الس ررلبي ال رردائم م ررن االس ررتثمار األجنب رري يعن رري المزي ررد م ررن العزل ررة واالنغ ررالق والتخل ررف
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االستثمار األجنبي ،بأي حال من األحوال ،إلى تهمي

سيادة الدولة على كامل ثروتها النفطية والغازية ،وان

تكررون الش رراكة مررع الشررركات الدوليررة مقيرردة بشررروط فنيررة وقانونيررة واداريررة وبيئيررة ،يجررب االلت رزام بهررا ،وابعرراد
التجاذبات السياسية والطائفية والقومية عن إدارة الثروة النفطية.

استناداً إلى (المادة )003/من الدستور العراقي الدائم ،والمادتين (01و )3مرن مشرروع قرانون الرنفط

والغاز االتحادي الصادر في حزيران  3009أنجزت و ازرة النفط جولتي التراخيص األولى والثانية في حزيران

عررام  3002وكررانون األول  3001بعقررود خدمررة فنيررة ،بعررد إن تقرردمت أكثررر مررن ( )030شررركة نفررط دوليررة
لالستثمار في الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة من خالل عملية تنافسية وشفافة وعلنيرة.

و وفق معايير معينة ،اختارت الو ازرة ( )23شركة للتنافس على تلك الحقول(.)2

إما الشروط األساسية لعقود الخدمة فهي (:)4
 )0السيطرة الوطنية على كامل الثروة الوطنية والغازية العراقية.
 )3إطراف العقد :شركة النفط االستخراجية (شمال ،جنوب ،ميسان) بصفتها رب العمل والشرركات األجنبيرة
بصررفتها مقرراول مررع الش رريك الحكررومي .وتنحصررر مسررؤولية المقرراول فرري ترروفير رأس المررال والتكنولوجيررا
والخبرات الفنية لتحقيق أهداف العقد.
 )2قيام المقاول بتنفيذ التزامات الحد األدنى للعمل خالل مدة ثالث سرنوات مرن تراريف نفراذ العقرد .وتتضرمن
إعررداد خطررة إعررادة التأهيررل ،خطررة التطرروير الشررامل وب ررامج العمل،والميزانيررة السررنوية ،باإلضررافة إلررى
فعاليات المسح الزلزالي ثالثي اإلبعاد ،وحفر واستصالح اآلبار.

 )4مرردة العقررد ( )30سررنة مررن ترراريف تنفيررذ العقررد ،ويمكررن إن يمرردد خمررس سررنوات إضررافية خاضررعة لشررروط
جديدة.
 )3إن ال تقررل العمالررة العراقيررة عررن ( )%23مررن إجمررالي العمالررة .واذا لررم تترروفر العمالررة الع ارقيررة المتدربررة،
على الشركات األجنبية تدريب وتطروير المرالك الع ارقري سرواء داخرل العرراق أو خارجره خرالل مردة سرت

اشهر من تاريف نفاذ العقد.

 )1إن يكررون تطرروير الحقررول علررى وفررق أحرردث الررنظم الترري تضررمن نسررب اسررتخالص أعلررى مررا يمكررن مررن
المخزون النفطي بعد إجراء الدراسات المكمنية الالزمة لهذا الغرض.
 )9إن تضمن الشركات استغالل الغاز المصاحب استغالالً امثل ومنع حرقه تحت أي ذريعة .فالغاز يكون
لتعزيز إنتاج الحقول وبكميات محدودة والباقي يسلم إلى العراق ضمن الشبكة الوطنية.

 )2إن تضمن الشركات تطبيق أفضل أنظمة السالمة للعاملين والسالمة العامة والصرحة وحمايرة البيئرة مرن
الملوثات الصناعية الناتجة عن هذه الصناعة.
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 )1تكون مسؤولية و ازرة النفط حصرياً تحديد مستويات إنتاج النفط الخام في الحقرول النفطيرة كافرة.وتحصرل
الشركات عن كل برميل منتج فعلياً أجور إتعاب محددة في العقد.

 )00جميع الموجودات المجهزة من قبل الشركات لتنفيذ العمليات النفطية تصبح ملكاً.
 )00للشركة االستخراجية العراقية حال دخولها األراضي العراقية.

 )03تتحمل الشركات التمويل الكامل لكلف التطوير على إن تسترجعها من النفط المنتج الحقاً.
 )02يخضع العقد لكافة القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة في العراق.

 )04حجررم الضرريبة علررى اإلربرراح المتمثلررة بررأجور اإلتعرراب الترري سرريتم فرضررها علررى الشررركات الفررائزة تبلر (
 )%23من اإلرباح المتجمعة فصلياُ بعد نهاية السنة المالية.

 )03تنفيررذ العمليررات النفطيررة تقرروم الشررركة االسررتخراجية العراقيررة (رب العمررل) بتنفيررذ العمليررات النفطيررة خررالل
السنة األولى ،ولحين تشكيل هيئة تشرغيل الحقرل ( )FODيرتم تشركيل هيئرة التشرغيل خرالل مردة ( ) 20
يوماً من تاريف نفاذ العقرد .وتنتقرل إليهرا مسرؤولية تنفيرذ العمليرات النفطيرة بعرد سرنة واحردة مرن تراريف نفراذ
العقد وتعمل كمشغل.إما هيئة تشغيل الحقل عبارة عن مؤسسة أو جهة مستقلة إدارياً ومالياً عن الشركة

االسررتخراجية .ويررتم تمويلهررا مررن قبررل المقرراول ،وهرري هيئررة ال تسررتحق إربرراح وال تتحمررل خسررائر .يتررألف
مالكهررا مررن منتسرربي الشررركة االسررتخراجية العرراملين أصررال فرري الحقررل المعنرري ،ومررالك المقرراول بنسرربة (
.) %03-%00ويكون مديرها عراقياً ووكيله يعين من المقاول.

 )01يررتم تشرركيلها بموجررب اتفاقيررة هيئررة تشررغيل الحقررل .ويكررون عمررل منتسرربي الشررركة االسررتخراجية فرري هيئررة
تشررغيل الحقررل بموجررب نظررام اإلعررارة ،كمررا إن لهررا صررالحية التعاقررد مررع المجه رزين والمقرراولين الثررانويين
لغاية ( )30مليون دوالر.
 )71لجن ررة اإلدارة المش ررتركة ( .)JMCي ررتم تش رركيلها بع ررد ( )20يومر راً مر رن ت رراريف نف رراذ العق ررد .الغاي ررة منه ررا
اإلشراف على/وادارة العمليات النفطية ،عدد أعضائها ثمانية أعضاء مناصفة بين رب العمرل والمقراول،
إما واجباتها وصالحياتها فهي:

أ-

مراجعة الخطط وبرامج العمل والميزانية ووضع التوصيات بشأنها.

ب-


مراجعة أساليب العمل (إدارة العمليات النفطية) ووضع التوصيات بشأنها.

ت-


المصادقة على العقود الثانوية واإلحالة لغاية ( )40مليون دوالر.

ث-


المصادقة على برامج التدريب والتطوير والخطط.

ج-


اإلدارة واإلشراف على تنفيذ الخطط وبرامج العمل والمصادقة عليها.

ح-


مراجعة و/أو المصادقة على الهيكل التنظيمي وقوة العمل للمشغل.
مجلة
الدنانير

011

العدد
الثالث

الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
خ -مراجعة التقارير الفصلية والحسابات السنوية والتقارير المالية.
 )1أجور الخدمة (  )service feesوتشمل (: )5
أ -الكلف النفطية  :وهي الكلف التي يتكبدها المقاول اعتبا اًر من تاريف نفاذ العقد ،ويتم تسرجيلها فري حسراب
التشرغيل .وتعرد مسررتحقة الردفع بعرد االنتهرراء مرن مردة إعررادة التأهيرل .أو تحقيرق زيررادة باإلنتراج فروق معرردل
إنتاج خط الشروع أيهما اقرب .ومع ذلك فأن أجور أو رسوم الخدمرة تصربح مسرتحقة وواجبرة السرداد فقرط
بعد نهاية مدة إعادة التأهيل .وتكون إعادة التأهيل نحو ( )34شه اُر كحد أقصرى .وهرذا يعنري إن المقراول
ال يبرردأ باسررترداد الكلررف خررالل العررامين األوليررين مررن العقررد .ومررا إن تنتهرري مرردة إعررادة التأهيررل سرريكون

بمقرردور المقرراول اسررترداد تكرراليف المباشر ررة مررن اإلنترراج ،ووفقرراً لنسرربة مح ررددة مررن الررنفط .وتبقررى النس رربة
المحددة ثابتة خالل مدة تغيرات أسعار النفط الخام ،وهرذا مفهروم جيرد ،فهرو يخلرق سريولة نقديرة للمسرتثمر

تساعده في تمويل حقول جديدة.
ابتداء

ب -أجور اإلتعاب (  : )remuneration feesتدفع إلى المقاول بعد انتهائه من مدة إعادة التأهيل .و ً
مررن الفصررل ال ررذي يليهررا ،وتحسررب ك ررأجر (دوالر/برميررل) مررن اإلنت رراج اإلض ررافي ف رروق مع رردل إنترراج خ ررط
الشروع.

ت -يستحق المقاول أجور خدمة (الكلف النفطية  +أجور إتعراب) نسربة أقصراها ( )% 30مرن عوائرد اإلنتراج

اإلضافي.
 )2العقود المعيارية :عقود الخدمة مبنية على أساس الدفع نقداً .ويمكن للمقاول استرداد كلفة إتعابه وارباحه
عيناً بالنفط الخام بأسعار السوق السائدة يوم االستالم.

إن عقود الخدمة الفنية تتناسب أكثر من غيرها من العقود مع مقتضيات سيادة الدولة على كامل ثروتها

النفطية والغازية .وهو تطور مهم في وسائل استغالل النفط في الشرق األوسط

(.)1

األهداف التي تسعى إليها وزارة النفط لتحقيقها من خالل جوالت التراخيص :
 )1تطرروير الحقررول المنتجررة والترري انخفررض إنتاجهررا بشرركل كبيررر .باإلضررافة إلررى تطرروير الحقررول المكتشررفة
وغير مستغلة.

 )2الحصول على التقانة المتقدمة و التي غابت عن الصناعة النفطية العراقية لمدة طويلة.
 )3التمويل الكامل من الشركات األجنبية.

مجلة
الدنانير
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العدد
الثالث

الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
 )4تحقيق زيادة في االحتياطيات النفطية والغازية.

 )5تعظيم الموارد المالية من خالل الزيادات الكبيرة في إنتاج النفط الخام ولبضع سنوات محددة.

 )6تلبيررة االحتياجررات المت ازيرردة مررن المشررتقات النفطيررة والغازيررة والمباش ررة باسررتثمار الغرراز لتعظرريم الم روارد
المالية.

 )7امتصرراص البطالررة .فمررثالً يعمررل فرري حقررل برردرة فرري محافظررة واسررط ( )20عامررل بعررد اسررتثماره مررن قبررل
ائتالف شركة غاز بروم الروسية.

 )8عدم قدرة الكوادر العراقيرة التعامرل مرع التقانرة المتطرورة النقطراعهم مردة طويلرة عرن مواكبرة التطرور ،لرذا
من الضروري االعتماد على خبرة الشركات األجنبية للنهوض بقطاع النفط

 )9الحصول على الخبرة الدولية في إدارة وصيانة الحقول النفطية.

قانونية العقود
إن المادة 003 /من الدستور العراقي المتعلقة بإدارة الثروة النفطية المسرتخرجة مرن الحقرول الحاليرة
من قبل الحكومة االتحادية .وواضح من المرادة المرذكورة إن الحكومرة االتحاديرة هري مجلرس الروزراء وليسرت
السلطة التشريعية .وان اإلدارة مفهوم عام يشمل كل ما يؤدي إلى إدارة هذه الحقول المنتجة سواء باألسلوب
المباشر أو غير المباشر .وان إدارة الثروة النفطية من اختصاص و ازرة النفط التي تمثل الحكومة االتحادية.

إمررا توزيررع العوائررد الماليررة فاختصرراص و ازرة الماليررة الررذي يررنظم بقررانون.وهررذا يعنرري للحكومررة االتحاديررة حررق

التعاقد مع الغير لتطوير هذه الحقول .إما المادة ( )0/01من مشروع قانون النفط والغاز االتحادي الصادر
في حزيران  3009الخاص بالتراخيص ينص  (( :يجوز إن ينصرب العقرد النمروذجي علرى مجرال الخدمرة
أو التنقيب واإلنتاج أو التطوير و اإلنتاج)).
كمررا إن نررص ( المررادة ) 3/مررن مشررروع القررانون أعرراله(( .علررى إن العقررود يصررادق عليهررا المجلررس

االتحادي للنفط والغاز الذي يتكون من رئيس الوزراء وبعض الوزراء وأعضاء آخرين اقل درجة من الوزير.

وهرذا المجلررس اقرل سررلطة وصرالحيات مررن مجلرس الرروزراء ومررن ثرم فرران تصرديق مجلررس الروزراء علررى عقررود
الخدمة أكثر قوة من تصديق مجلس النفط والغاز االتحادي المرذكور فري مشرروع القرانون .ومرن ثرم فران هرذه
العقررود ال تخرالف مشررروع قررانون الررنفط والغرراز االتحررادي .وانمررا العقررود الترري لررم تعرررض علررى مجلررس الرروزراء
هي التي تخالف قانون النفط والغاز االتحادي

()9

كالعقود التي تم توقيعها في إقليم كردستان.

الجدول( )1يبين الفقرات الخاصة بجولة التراخيص األولى للحقول المنتجة ما يلي:

مجلة
الدنانير
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الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
 )1لقد تم طرح الحقول العمالقة المنتجة للنفط الخام في جولة التراخيص األولى .وهي حقول الرميلة والزبير
وغرب القرنة ،فضالً عن حقلين غازيين هما عكاز والمنصورية في محافظتي االنبار ديالى و اللذان لم

يتم استثمارها وكذلك حقول ميسان ( الفكة والبزركان وأبو غراب ) .وتمثل الحقول النفطية المعروضة
نسبة ( ) %10من إجمالي إنتاج النفط الخام لعام  3002البال ( )3.320م ب/ي

و( )%93من

إجمالي الصادرات النفطية للعام ذاته والبالغة ( )0.230م ب/ي .حصل إتالف شركة ( (BPالبريطانية
على تطوير حقل الرميلة ،واتالف شركة ( )ENIااليطالية على تطوير حقل الزبير .فيما فاز إتالف
شركة ( )EXXON MOBILاألمريكية على تطوير حقل غرب القرنة المرحلة األولى.

بل اإلنتاج االبتدائي لتلك الحقول عند توقيع العقرد األولري نحرو (  ) 0.222م ب/ي ومرن المتوقرع أن

تتضاعف الطاقات اإلنتاجية بنسبة ( ) %009لتصل إلى ( )1.293م ب/ي بعد (  ) 9-1سنوات.
 )2تحصل الشركات األجنبية على ( ) 0،1دوالر عن كل برميل منتج فعالً بعد إعادة التأهيرل البالغرة ( 34

) شرره اًر كحررد أقصررى و زيررادة إنترراج تلررك الحقررول بنسرربة ( .) %00وفعرالً قامررت شررركت ( )BPالبريطانيررة
بزيررادة إنترراج حقررل الرميلررة بنسرربة ( )% 00،3خررالل شررهرين مررن توقيررع العقررد األولرري ليصررل اإلنترراج إلررى

( )0.011م ب/ي .فيما قدرت الشركة رأس المرال المسرتثمر و التكراليف التشرغيلية طويلرة األمرد (30
()2

) سنة بنحو ( )40مليار دوالر

تتحملها الشركة كاملة.

 )3ش ررارك شررركة االكتش ررافات النفطيررة الوطنيررة العراقي ررة االئتالف ررات الم ررذكورة بنس رربة )%33مررن أسررهم ك ررل
ائتالف وتكون المشراركة فري اإلدارة واإلنتراج واألربراح وكرل مرا يتعلرق برذلك حسرب ماأكدتره و ازرة الرنفط/

المكتب اإلعالمي.

جدول (  ) 1جولة التراخيص األولى للحقول النفطية المكتشفة في 2008/6/03

اسم
الحقل
والموقع

ائتالف الشركات
النفطية

مجلة
الدنانير

عائد
الخدمة
(أجور
إتعاب)
(د/ي)

مستوى
اإلنتاج
االبتدائي
(األولي )
(ب/ي)

منطلق
اإلنتاج
التجاري
(ألف ب
/ي)

011

هدف
اإلنتاج
األقصى
(م ب/
ي)

االحتياطي
الحالي
(مليار
برميل)

العدد
الثالث

مكافأة
التوقع
(مليون
دوالر)

الحد
األدنى
لألنفاق
في 0
سنوات
األولى
(مليون
دوالر)

الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
الرميلة
البصرة

الزبير
البصرة
غرب
القرنة
م /ا
البصرة

 PBالبريطانية
CNBCالصينية
شركة اكتشاف
النفط العراقية
ENIااليطالية
KOGASالكورية
Oacidantal
األمريكية
شركة اكتشافات
العراق
Exxon Mobil
shellالهولندية

19.3

..693
33

19.3

1.590
0.

19.3

54493
33

ـــــ

59..
3

ـــــ

1953
3

ـــــ

10933

49.

5905
.

.90.

.33

133

133

033

533

5.3

حجم الطاقات اإلنتاجية المتوقعة بعد( )6سنوات() 6.315
المصدر 9الجدول من تنظيم الباحث باالعتماد على:
 91حقول العراق النفطية،الموسوعة الشاملة على الرابط9
(p.35،(http://www.marefa.orglindex.php/13/03/2010

د 9احمد ابريهي ،الجوانب المالية في العقود النفطية وإدارة العمليات ،مجلة الحوار ،العدد/
 56السنة  6 /أيار  ،5311ص95.
وفي جولة التراخيص الثانية والتري امتردت يرومي  00و  03كرانون األول  ،3001عرضرت عشررة
حقررول نفطيررة مكتشررفة وغيررر متطررورة علررى شررركات الررنفط العالميررة بهرردف تطويرهررا .ومررن الجرردول ( )3نالحررظ
األتي:

 )0حصل ائتالف شركة لوك اويل الروسية على تطوير حقل غررب القرنرة المرحلرة الثانيرة ،بسرعر ()0.03
دوالر عررن كررل برميررل منررتج .وفرراز ائررتالف شررركة شررل الهولنديررة علررى حقررل مجنررون بسررعر ( )0.21د/
ب.ويتوقع ان ترتفع الطاقات اإلنتاجية في هذين الحقلين العمالقين بعد ست سنوات بمقردار ( )03و (
 ) 00م ررات علررى الت روالي ليصررل إلررى ( )0.2م ب/ي .فيمررا فرراز ائررتالف بترررو الص رينية بحقررل الحلفايررة

بسررعر ( )0.4د/ب .وانتاجرره عررام  )3000( 3000ب/ي .وحصررل ائررتالف شررركة بترررو نرراس الماليزيررة
على تطوير حقل الغراف بسعر ( )0.41د/ب.إما حقل بدره المشترك مع إيران تم اسرتثماره مرن ائرتالف
شركة غاز بروم الروسية بسرعر ( )3.3د/ب .بعرد إن رفرض السرعر المقردم مرن االئرتالف والبرال ( )1د
/ب .ينر ررتج الحقر ررل ( )03إلر ررف ب/ي عر ررام  3000والمتوقر ررع إن يصر ررل إلر ررى ( )090ألر ررف ب/ي عر ررام

مجلة
الدنانير
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الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
 .3003وفازت شركة سونان كول االنغولية بحقلي القيارة ونجمة بسرعر ( )3و ( )1د/ب علرى التروالي.
بعد إن رفض السعر المقدم من الشرركة والبرال ( )2د/ب ،لحقرل نجمرة .ولرم تتقردم أي شرركة السرتثمار
حقول كربالء في هذه الجولة وهي (مرجان ،الكفل ،غرب الكفل).

 )3يبلر منطلررق اإلنترراج التجرراري لهررذه الحقررول غيررر المطررورة (  ) 413ألررف ب/ي ويتوقررع ان ترتفررع بررأكثر
من عشرة مرات لتصل إلى ( ) 4.931م ب/ي بعد ( )9- 1سنوات.
 )3ق رردر الطاق ررات اإلنتاجي ررة لحق ررول جول ررة التر رراخيص األول ررى ( )1.293م ب/ي يضررراف إليه ررا الطاقرررات

اإلنتاجيررة لحقررول جولررة الت رراخيص الثانيررة والبالغررة (  ) 4.913م ب/ي .يكررون مجموووول الطاقوووات

اإلنتاجية المتاحة بعد ( ) 9 -1سنوات ( ) 00.040م ب/ي .واذا أضيف إليها الجهد الوطني والبال
نحو (مليون) ب/ي يكون إجمالي الطاقات اإلنتاجية المتاحة ( ) 03.040م ب/ي عام .3001

وإذا أضيف إليها إنتاج حقول ميسان (الفكة ،البزركان و أبو غورا)) نحوو ( )711ألوف )
ي عام  ،3001بعد إن كان اإلنتاج األولي ( )40ألف ب/ي ،بسعر ( )3.4د/ب والمستثمر من قبرل شرركة
صينية وتركية.علماً إن االحتياطي المتوقع في تلك الحقول ( )2–3مليار برميل .بعد االتفاق على اسرتثمارها

في  .3000/3/02مع و ازرة النفط العراقية.

جدول ()5

جولة التراخيص الثانية في533./15/15-11

اسم
الحقل
والموقع

ائتالف الشركات النفطية

غر)
القرنة م
2
البصرة

Lukoilالروسية
Stat oilالنرويجية

مجلة
الدنانير

عائد
الخدمة
أجور
إتعا)
(د ي )

7.75

مستوى
اإلنتاج
االبتدائي
(األولي )
() ي)

منطلق
اإلنتاج
التجاري
(ألف )
ي)

غير
مطور

721

011

هدف
اإلنتاج
األقصى
(م )
ي)

7.811

االحتياطي
الحالي
(مليار
برميل)

72.1

العدد
الثالث

مكافأة
التوقع
(مليون
دوالر)

751

الحد األدنى
لإلنفاق في 3
سنوات
األولى
(مليون
دوالر)

251

الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
وجود
أنتاج
رائد

مجنون
البصرة

Shellالهولندية
PETRONAS
الماليزية

715

7.811

72.6

751

311

7.31

الحلفاية
ميسان

Petroالصينية
Petronasالماليزية
Totalالفرنسية

7..1

وجود
أنتاج
تجريبي

11

1.535

71.11

751

211

الغراف
الناصر
ية

PETRONAS
الماليزية
Japexاليابانية

7..1

غير
مطورة

35

1.231

1.1

711

751

بدرة
واسط

Gaspronالروسية
Kogasالكورية
PETRONAS
الماليزية
TPAOالتركية

5.5

غير
مطور

75

1.711

1.711

711

751

القيارة
نينوى

Sonangol
االنغولية

5.1

مطور
جزئيا

31

1.721

غ .م

711

751

نجمة
نينوى

Sonangol
االنغولية

6.111

غير
مطور

21

1.771

غ .م

711

711

حجم الطاقات اإلنتاجية المتوقعة بعد ست سنوات ()4906.
ــــ واذا أضيف إليه إنتاج حقل األحدب (محافظة واسط) والمسرتثمر مرن قبرل شرركة الواحرة الصرينية والرذي بلر
إنتاجرره األول رري ( )10أل ررف ب/ي ع ررام  3000والمتوق ررع ان يص ررل إل ررى

(  ) 300أل ررف ب/ي ع ررام

 3001بعررد إج رراء المسررح الزل ازلرري ثالثرري اإلبعرراد .وبررذلك يكررون إجمررالي الطاقررات اإلجماليررة المتاحررة عررام
 ) 03.440 ( 3001م ب/ي ،عنردها يكرون العرراق اكبرر منرتج ومصرردر فري العرالم إذا رغرب بتحويرل تلررك
الطاقات التصميمية إلى طاقات فعلية وبما يتفق والقدرة االستيعابية لالقتصاد الوطني.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل تستطيع البنية التحتية لقطاع النفط والسريما النقرل والتحميرل والخرزن
والم روانت تصرردير مررا يزيررد عررن (  ) 00.2م ب/ي فرري نهايررة عررام  3001؟ مررا جرردوى تلررك الزيررادات فرري
الطاقات اإلنتاجي ة قبل توفير البيئرة التحتيرة لهرا وكافرة االسرتعدادات لتصردير هرذه الكميرات الضرخمة؟ كيرف
نسررتطيع إن نصرردر هررذا الحجررم المتوقررع مررن الررنفط الخررام بمنشررمت نفطيررة متقادمررة ومتمكلررة؟ وكيررف يسررتخدم
الريع النفطي؟ كيف ستنفق هذه األموال الضخمة؟ وفري أي مشراريع ستسرتثمر؟ وكيرف تكرون عالقرة العرراق
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مع منظمة أوبك بعد وصول الطاقات اإلنتاجية إلى الذروة؟ هل من مصرلحة العرراق الخرروج مرن المنظمرة؟
أم البقاء كعضو مؤسس وفاعل فيها؟
إن منشات التصدير من خطوط وأنابيب وموانت ومحطرات ضرف وسرعات خرزن وغيرهرا قرد أصرابتها

إضررار كبيررة جرراء الحرروب .سررنركز علرى مرا أوصررت بره اللجنررة االقتصرادية فري نرردوة المنتردى االقتصررادي
األول المقام في بغداد للمدة (  )3001 /2/34-33وهي:
 )1التلكؤ في تنفيذ مشاريع تعويض الطاقات الخزنية لمنظومة التصدير التي انخفضرت إلرى دون ( )%22مرن
طاقتهررا السررابقة .حيررث دمررر معظمهررا أثنرراء الحررروب كمشررروع خ ازنررات الفرراو والزبيررر وشررمال الرميلررة ومجمررع

حديثة (  ) k3فضالً عن التلكؤ الحاصل في برامج صيانة الطاقات الخزنية الحالية ،والتي أصرابها التقرادم
والتمكرل جرراء انعرردام الصرريانة المبرمجررة .لقررد أدى كررل ذلرك إلررى انعرردام المرونررة فرري الطاقررات الخزنيررة واثررر

سلباً على اإلنتاج اليومي وعلى حركة ونوعية تصدير النفط الخام.

 )2عرردم تروافر أنظمررة الفحررص الهندسرري لمنظومررة النقررل والخررزن والتحميررل وال سرريما ألنابيررب التصرردير البحريررة
التي أصبحت تشكو من التقادم والتمكل وانخفاض كفاءة أدائها إلى دون النصف من طاقتها التصرميمية .كمرا

فقدت المرونة في استغالل منافذ بديلة للتصدير للظروف االستثنائية والطارئة .والسيما في منظومة التصدير
التي تربط بين المنفذ الشمالي نحو تركيا والجنوبي نحو الخليج العربي.
 )3محدوديررة طاقررة التصرردير لمينرراء البصررة النفطرري ومينرراء خررور العميررة ووجررود مشرركالت فنيررة وهندسررية كبي ررة
والسريما فرري خررور العميرة .كررل ذلررك أدى إلرى انخفرراض شررديد فري إمكانيررات التصرردير علمراً إن مينرراء البصررة
يمتلك أربعة م ارسري سرعة كرل منهرا (  ) 400ألرف ب/ي ،وطاقتره القصروى ( )3م ب/ي بينمرا خرور العميرة

طاقتره القصرروى (  ) 400ألررف ب/ي .يمتلرك العرراق أالن طاقررة تصرديره بحرردود ( )3.3م ب/ي منهررا ( )3م
ب/ي عن طريق الخليج العربي ومتبقي عن طريق تركيا(.)1

اذاً يفتق ررد العر رراق الي رروم البني ررة التحتي ررة الالزم ررة الس ررتيعاب كمي ررات ال ررنفط الض ررخمة المزم ررع إنتاجه ررا

وتصررديرها ،وتقررع مسررؤولية تشررييد هررذه البنيررة بحسررب العقررود المبرمررة علررى و ازرة الررنفط ولرريس علررى الشررركات
الدولية المتعاقدة .والسؤال هنا هل تسرتطيع الرو ازرة بجهازهرا الفنري واإلداري الحرالي اإلشرراف علرى تنفيرذ عقرود
النفط الضخمة التي وقعتها مرع تلرك الشرركات باإلضرافة إلرى تنفيرذ عشررات المشراريع الخاصرة بالبنيرة التحتيرة
لإلنترراج النفطرري الجديررد .لررم تكررن تجررارب و ازرة الررنفط مشررجعة خررالل السررنوات األخي ررة ألسررباب ذاتيررة تتعلررق
بالو ازرة وجهاز الدولة.

إن النفط الخام المنتج من حقول البصرة حالياً يذهب مباشرةً إلى موانت التصدير من دون أن يمر
بمرحلة التخزين قرب الموانت وهذا أمر غير مقبول في الصرناعة االسرتخراجية ممرا يردل علرى التردني الشرديد

فرري البنيررة التحتيررة كمررا عبرررت الشررركات الدوليررة العاملررة علررى تطرروير الحقررول .وهررذا مررا جعررل الشررركات عرردم
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المضرري فرري بررامج تطرروير الحقررول بعررد إن تحقررق زيررادة اإلنترراج بنسرربة ( .)%00كمررا حرردث فرري حقررل الرميلررة
بسربب ترردني البنيررة التحتيررة .وان الشررركات األخرتررات اتخررذت نفررس الموقررف وأنهررا مضررطرة للتوقررف أو التبرراطؤ
فرري عمليررة التطرروير واالكتفرراء بزيررادة متواضررعة لعرردم وجررود بنيررة تحتيررة تسررتوعب اإلنترراج بعررد توقررف عمليررات

التصدير

(.)00

فرري ضرروء مررا سرربق ال يمكررن بهررذه اإلمكانيررات إن نقرروم بتصرردير مررا يقررارب (  ) 00.2م ب/ي فرري
عام  3001لذلك ينبغي وضع خطة تواكب وتزامن الطاقة اإلنتاجية من خالل التعاقد مرع شرركات أجنبيرة أو
وطنية مؤهلة إلعادة بناء وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط وبما يساعد على استيعاب تلرك الزيرادات الكبيررة

في اإلنتاج المتوقع.

وقررد قامررت و ازرة الررنفط بالتعاقررد مررع شررركات بريطانيررة واسررترالية ويابانيررة ،وبتمويررل مررن مررن الق ررض
اليابرراني ،بتطرروير البنيررة التحتيررة لقطرراع تصرردير الررنفط ليواكررب الزيررادة الكبيررة فرري اإلنترراج المتوقررع .وذلررك عررن
طريررق بنرراء ( )3منصررات عائمررة لتصرردير الررنفط ،طاقررة كررل منهررا ( )100ألررف ب/ي .وطاقتهررا اإلجماليررة (
 ) 3.4م ب/ي بنهايررة عررام  3004بتكلفررة تصررل إلررى ( )2.0مليررار دوالر .وك رذلك إنشرراء خ ازنررات ومنشررمت
التصرردير المرتبطررة بالمنظمررات وانشرراء خطررين بحرريين وخررط بررري لنقررل الررنفط الخررام مررن الحقررول إلررى المروانت
وسروق يبردأ التصردير مرن أول ثرالث منصرات عائمرة فري بدايرة عرام  3003إمرا المنصرتين االخررتين فتنجرزان
فرري نهايررة عررام  .3002إضررافة إلررى خطررط الررو ازرة بتأهيررل مينرراء خررور العميررة لتصررل طاقترره ( )3م /ب.
ومينراء البصررة ليسررتوعب ( )3م ب لغررض التصرردير .وبررذلك تكرون الطاقررة التصررديرية حروالي ( ) 3.2م ب/
ي في جنروب العرراق فقرط .مرع محراوالت لتأهيرل الخرط السروري إالرى ( ) 0.330م ب/ي وخرط تركيرا إلرى (

 ) 3.3م ب/ي بإنشاء أنبوبين للنفط الثقيل وأخر للنفط الخفيف فري نهايرة عرام  3004لمواكبرة زيرادة اإلنتراج
المتوقع في عام .)00(3001

إن إنش رراء ال ررو ازرة لمنص ررات التحمي ررل بطاق ررة (  ) 4.3م ب/ي يك ررون المت رراح منه ررا وف ررق المع ررايير

الهندسررية بحرردود ( )2م ب/ي وهررذه السررعة ال تكفرري ليرروم واحررد فرري حررال مررا اذا سرراءت األح روال الجويررة ف ري

الخليج وتوقفت عمليات التحميل .في حين اقل فترة متوقعة لسوء األحوال الجوية ثالث أيرام وقرد تسرتمر لمردة
أسبوع .ناهيك عن احتمالية حدوث تصدع لرصيف التحميل فأن الفترة اإلصالحية تصل إلى شهر.
إننا بحاجة إلى سعة تخزين في حقول الجنوب بحدود ( )20م ب بنهاية عام  3002عندما يصل إنتاج
العراق إلى ( )4م ب/ي ،ويجب إن تتوفر فيها طاقة تخزينية ال تقل عن(  )10م/ب نهاية عام 3001

عندما تنجح الشركات برفع الطاقة اإلنتاجية إلى ( )03م ب/ي كما ألزمت نفسها به من خالل توقيعها عقود

التطوير .وهذا ال يمثل أال البداية لتوسعات بهذه الطاقة للوصول إلى سعة تخزين تغطي فترة شهر بدالً من
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أسبوع .بحيث تتوزع هذه المنظومات التخزينية على منافذ التصدير سواء في البصرة أو سوريا أو تركيا.
وليس بناء بضعة خزانات ال تغني من فاقة كما خططت الو ازرة (.)03

إما بالنسبة لمنظمة أوبك :فإن أسعار النفط سوف تأخذ اتجاهاً تصاعدياً بتأثير الطلب المتزايد

على النفط الخام وعجز اغلب الدول المنتجة للنفط باستثناء (العراق والسعودية وايران وفنزويال والكويت) عن
التوسع في طاقاتها اإلنتاجية لمواجهة تلك الزيادة .مع ضعف احتماالت التوصل إلى بدائل أمنة وكافية
ومستقرة ورخيصة خالل المستقبل المنظور .وهذا يساعد على امتصاص المزيد من اإلمدادات النفطية من
دون انخفاض أسعار النفط.لكن حتى لو تم تحقيق الطاقات اإلنتاجية المستهدفة عام  3001اليمكن للع ارق

إن يصدر نح ( )00.2م ب/ي .الن هذا مرتبط بمدى استيعاب سوق النفط العالمية لهذه الكميات
الضخمة .هذا فضالً عن محدودية حصة العراق في منظمة أوبك والتي سوف لن تكون مفتوحة كما هو
الحال قبل عام  ،3003والمحددة أالن ( )4م ب /ي وذلك بسبب وجود منافسين في أوبك ال يروق لهم إن
يكون العراق بهذا المستوى من اإلنتاج والتصدير ومن ثم بهذا المستوى من األهمية إقليميا وعالميا.

اذاً عودت العراق للسوق النفطية التدريجية ال يؤثر على سوق النفط،آلن النفط العراقي المحدود

الصادرات سوف يستوعب أي زيادة في الطلب على نفط األوبك خالل السنوات القادمة .ولكن هل من
مصلحة أعضاء أوبك إن يدفعوا العراق إلى ترك المنظمة؟ ربما من مصلحة العراق،على أفضل وجه،البقاء
داخل المنظمة والمحافظة على تماسكها والتي قد تساعد في مقاومة انخفاض األسعار.
إن الطريقة التي يتصرف بها أعضاء المنظمة مع متطلبات العراق تمثل قضية جوهرية والسيما

أنها أظهرت في وقت يرغب بعض أعضاء المنظمة إعادة النظر في نظام الحصص لكي يأخذ بنظر
االعتبار زيادة طاقاتهم اإلنتاجية .لقد طلبت نيجيريا واألمارات و ليبيا حصص أعلى و أعلنت إيران في عام
 3002زيادة احتياطها النفطي إلى ( )020مليار برميل

()02

ثم إلى ( )030مليار برميل عام  3000وهذا

يعني ضمنياً المطالبة بحصة اكبر من المنظمة ،وحتى تستبق أية حجة تتعلق بزيادة احتياطي العراق .لقد

كانت حصة العراق مساوية لحصة إيران عام  0122وتبل حصة إيران ما يقارب ( )4م ب/ي وهذا يعد

هدفاً يمكن إن يحققه العراق خالل السنتين القادمتين.

ولكن قضية الحصة الحقيقة ليست فقط عدد البراميل المنتجة في كل دولة عضو في المنظمة

ولكن حجم كل منتج داخل المنظمة .حيث تبل حصة إيران عام  )%04.31 ( 0110من سقف أنتاج
أوبك في حين ال تتجاوز حصة العراق وايران عن ( )% 9.2و ( )%02من سقف أنتاج أوبك لعام 3002
على التوالي وسيكون على السعودية – التي استولت على حصة البلدين إن تخفض إنتاجها بمقدار ( )3.3م
ب/ي وان تخفض األمارات والكويت حصتهما بمقدار ( )0.3و ( )0.9م ب/ي على التوالي لتعويض
حصة العراق ولكي يستمر تماسك المنظمة وهذا بعيد المنال .وبالمقابل إذا ازد إنتاج العراق إلى ( )2 -1م
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ب/ي عام  3001قد يدفع باآلخرين من أعضاء المنظمة إلى تبني هذا التوجه ال سيما الدول التي تطالب
بزيادة حصتها نظ اًر لزيادة احتياطياتها النفطية وطاقاتها اإلنتاجية ولحاجتها إلى المزيد من الموارد المالية.

لذلك نتوقع إن يخرج العراق من المنظمة إذا حول طاقات التصميمية المستقبلية إلى طاقات فعلية بسبب
عدم حصول العراق على متطلباته األساسية في المستقبل المنظور .وهذا ليس لمصلحة أعضاء المنظمة

جميعاً.

المبحث الثاني
جولة التراخيص الثالثة للغاز الحر
لقد تم التركيز بهذه الجولة على الغاز الحر كونه بعيد عن االستثمار الحقيقي .وباعتباره مصد اًر

مهم لتمويل الموازنة العامة للدولة باإلضافة إلى العوائد النفطية.

استناداً للمادة 003/من الدستور العراقي والمادة ( )3/01من مشروع قانون النفط والغاز االتحادي

الصادر في حزيران  ،3009أنجزت و ازرة النفط جولة التراخيص الثالثة الخاصة بالحقول الغازية وبعقود
خدمة .حيث تقوم الشركات الدولية باستثمار رأس المال الالزم وعند البدء باإلنتاج تعاد التكاليف (من

مبيعات الغاز) عيناً أو نقداً مضاف إليها بصورة عامة ،رسوم ثابتة عن كل برميل نفط مكافت من الغاز
الحر .فالشركات الدولية تزيد من إرباحها بزيادة اإلنتاج وتتحمل المخاطرة.

لقد شاركت ( )02شركة عالمية في هذه الجولة بتاريف  3000/00/30وفازت أربع شركات
مختلفة الجنسية في تطوير ثالث حقول غازية وفق األسعار التي حددتها و ازرة النفط .وتم اختيار هذه
الحقول ألنها قريبة من محطات الطاقة الكهربائية المزمع إقامتها في تلك المناطق .فضال عن الفوائد التي
يجنيها العراق كزيادة الموارد المالية ومساعدة الشركات في تطوير الصناعات البتروكيمياوية وصناعة

االسمنت التي تعتمد على الغاز الحر ولتزويد محطات الطاقة الكهربائية بحاجتها من الغاز فضالً عن

استخدام العمالة العراقية .والجدول ( )2يبين جولة التراخيص الثالثة ويتضح منها اآلتي:

 )1قد تم طرح ثالث حقول غازية هي السيبة في البصرة والمنصورية في ديالى وعكاز في االنبار .وان مجموع
أنتاج الغاز الحر من هذه الحقول يصل إلى ( )230مليون قدم مكعب يومياً عند الذروة .بينما يشير
المخزون الغازي إلى ( )00.1تريليون قدم مكعب وهو يمثل ( )% 00.3من احتياطيات الغاز الطبيعي في
العراق البال ( )000تريليون قدم مكعب عام .3000
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جدول ( ) 0جولة التراخيص الثالثة لحقول الغاز الحر في 5313 / 13 / 53
اسم
الحقل

الموقع

اسم االئتالف

سيبة

البصرة

شركة الطاقةالكويتية
(مشغل الحقل )
شركة البترولالتركية TPAO

المنصورية

ديالى

شركة()TPAOشركة الطاقةالكويتية
شركةكوغازالكورية ج

عكاز

االنبار

شركةكوغازالكورية ج
شركةغازمونليالكازاخستانية

نسبة
المشاركة
باسهم
الشركة

سعر
العطاء
(د/ب
نفط
مكافئ)

أنتاج
الثروة
(مليون
0
قدم /
بوم )

المخزون
الغازي
(تريليون
قدم
مكعب)

مدة
أنتاج
الذروة
(سنة)

%63
09.

133

19.

.

%43
%.3
%03

093

053

49.

10

%53

%.3
.9.

433

.96

15

%.3

المالحظات
سحب من جولة
التراخيص الثانية
لغرض تطويرها
من قبل وزارة
النفط كما ادعت
الوزارة ذلك
عرض في جولة
التراخيص األولى
لم يقدم احد
الستثماره
عرض في جولة
التراخيص األولى
لم يقدم احد
الستثماره
انسحبت الشركة
الكازاخستانية من
االئتالف
5311/13/10

المصدر :الجدول من تنظيم الباحث باالعتماد على:

 )1معلومات من الموقع االلكتروني لو ازرة النفط العراقية.

0

 )2كامررل المهيرردي ،ق رراءة فرري جولررة الت رراخيص الثالثررة ،مجلررة الح روار ،العرردد ،33/السررنة  ،1/ك ،3000
ص (.)32

 )2فاز ائتالف شركة الطاقة الكويتية باستثمار وتطوير حقل سيبة .بسعر ( )9.3دوالر للمكافت الحراري

لبرميل النفط .وحصل ائتالف شركة البترول التركية على حقل المنصورية بسعر( )9د/ب .في حين
حصلت شركة كوكاس الكورية الجنوبية على حقل عكاز بسعر ( ) 3.3د/ب .بعد انسحاب شركة
الغاز الكازاخستانية في .3000/ 00/ 02

 )3إن هذه الجولة تعد نقطة ايجابية تحسب لو ازرة النفط من حيث األسعار واإلنتاج وتطوير الحقول
ومحاولة االستفادة المثلى من الغاز الحر ،بعد تزايد الطلب العالمي عليه وقرب العراق من أوربا
المتعطشة للمزيد من الغاز لسد احتياجاتها الحالية والمستقبلة أال إن هناك بعض السلبيات التي تؤخذ

عليها :
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 )4إن الشركات التي تم التعاقد معها لم تكن من الشركات العالمية الكبرى ذات الكفاءة والخبرة والمعروفة

على الصعيد العالمي.وانما هي شركات تابعة لبعض الدول النامية ،وهذا مما يثير الشك في إمكانية

نقل التكنولوجيا المتطورة في استثمار الحقول.

 )5طول مدة العقد ( ) 30سنة ويمكن إن يضاف إليها ( )3سنوات أخرى.وكان باألحرى إن تكون نصف
المدة.ثم توكل المهمة إلى شركة النفط الوطنية العراقية لتولي مسؤولية إدارة وتشغيل واستثمار الحقول.

 )6أليس من األمثل اقتصادياً إن تتوجه و ازرة النفط لالستثمار واالستفادة من كميات الغاز المصاحب الذي
يحرق يومياً والذي يقدر بر ر ( )900مليون قدم مكعب/يومياً في حقول البصرة لوحدها ،بدالً من التوجه
الستثمار حقول غازية لم تحمل العراق أي خسارة ،وفي الوقت نفسه تقوم باستيراد الغاز من الدول
المجاورة لسد الحاجة المحلية المتزايدة والذي يكلف موازنة الدولة أموال طائلة سنوياً.

 )7إن سعر العطاء أو الرسوم الثابتة جاء بالدوالر للمكافت الحراري لبرميل النفط تجنباً الن تكون هناك
عدة أسعار ،سعر للغاز الحر ،وسعر للسوائل الغازية ،والمهم هو إن يتم االتفاق على كيفية هذا
المكافت بما يرضي الطرفين (.)04
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المبحث الثالث
تقييم عقود التراخيص
 )1إن االستثمار ضمن جوالت التراخيص ،وبالرغم من بعض سلبياتها يمكن إن تعد نقطة مضيئة في تاريف
صناعة النفط العراقية حيث صممت العقود بطريقة تضمن سيطرة الدولة على كافة العمليات النفطية

واإلدارة المرتبطة بها ونقل النفط وتسعيره وتصديره ،والتصرف بالغاز المصاحب على أفضل وجه و
محاولة تقليل اإلضرار بالبيئة المحلية والوصول باإلنتاج إلى الذروة بعد ( )9– 1سنوات قادمة .وهذا
اليمكن الوصول إليه بالجهد الخالص حتى لو بعد سنوات طويلة .إضافة إلى الحصول على التقانة
الحديثة والخبرة الدولية في إدارة وصيانة الحقول النفطية.
 )2لقد تم طرح الكثير من العقود بشفافية ووضوح ونزاهة من قبل و ازرة النفط ،بين عدد كبير من الشركات
العالمية ،وتوزيعها بشكل مناسب بين اكبر عدد منها تحاشياً لالحتكار من جهة،وتوفير سبل سرعة

االنجاز ،وسرعة الحصول على العوائد النفطية من جهة أخرى فضالً عن ذلك ،إن هذه الطريقة تضع
مسؤولية توفير الموارد المالية االستثمارية المطلوبة على عاتق الشركات المتعاقدة.

 )3إن الشريك الحكومي يحصل على فائدة تبل ( )% 30وان الهدف من مساهمة الجهة الحكومية في
العقد

للمساعدة

على تطوير القوى الوطنية في مجال الصناعة النفطية حيث يتم التعرف على

الممارسات اإلدارية واتخاذ القرار واج ارءاته في هذا المجال .ليتم تنمية القوى البشرية وحضورها في هذه
(.)03

الصناعة وتعد من األهداف المرغوبة بالنسبة للعراق

وهناك سلبيات على هذه العقود منها:
 )1لقد خالفت جولتي التراخيص األولى والثانية نص المادة /01/أوال :من مشروع قانون النفط والغاز
االتحادي الذي حدد استثمار وتطوير تلك الحقول بالشركة الوطنية العراقية الخاصة وليس استثمارها من

قبل شركات أجنبية .وكذلك قانون ( .) 19لسنة  .0119الساري المفعول أالن.
 )2تكون الرواتب واألجور المدفوعة للعراقيين المستخدمين لدى هيئة التشغيل أعلى بكثير من األجور التي

تدفع إلقرانهم في الشركات الحكومية والو ازرة.وهذا قد يفتح باب للمحاباة والوساطة والرشوة لتعين الموظفين
في تلك الوظائف وقد يكون ذلك مفضي إلى الفساد.

 )3إن انجاز تلك العقود بأفضل كفاءة يتوقف على مدى تهيئة و ازرة النفط لمتطلبات وخبرات وأنظمة العمل
اإلدارية واكمال البنية التحتية لقطاع النفط واألساليب المثلى في المتابعة والتنفيذ وهذا ما ال نراه ،بل إن
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تنفيذ العقود المفروض إن يتم وفق أفضل أنظمة العمل المعمول بها عالمياً والتي تجلبها الشركات .وهذا

ما ال يحدث .نعم هناك أنظمة عمل نصف متطورة قد دخلتها الشركات العاملة وهذه األنظمة بحد ذاتها
تفضي إلى الفساد كما وساهمت على استمرار العمل باألنظمة العراقية الفاسدة وهكذا استمر الفساد.

 )4الشريك الحكومي :وجود الشريك الحكومي العراقي ضمن مجالس إدارة هذه الشركات ويشارك في اتخاذ

الق اررات الكبرى مسألة مهمة للغاية لكن و ازرة النفط لم تحدد وظيفة والدور الذي يقوم به الشريك الحكومي

لحد اآلن .كان يجب إن يكون الشريك الحكومي حاضر قبل إن تأتي الشركات وان يكون فاعالً في
مجالس إدارات الشركات العاملة على تطوير الحقول الن من خالل الشريك يقدم العراق رؤيته بخصوص

عمليات التطوير ،وان يحث الشركات باتجاه االلتزام بشروط العقد فالشركات ربما تتلكئا بتنفيذ شرطاً ما أو

تحاول االلتفاف عليه بطريقة أو بأخرى لكن الشريك العراقي هو الذي يحدد الفهم العراقي لذلك الشرط وهو

الذي يعرف أهميته بالنسبة للبلد.
 )5لقد اجتاز العراق اكبر عقدتين تقعان بوجهه،هي كتابة العقود وقبول الشركات لما تضمنه العقد من
شروط .وباشرت التنفيذ فعالً إن التحدي األكبر يكمن بإدارة تنفيذ تلك العقود بما تم التعاقد عليه .هناك
خلل في مسار التنفيذ باتجاه الهدف الذي وضعه العراق بالكامل ،وليس فقط تحقيق مستويات اإلنتاج التي

ألزمت الشركات نفسها ،بل تحقيق كامل األهداف التي رسمتها العقود ،الن األهداف األخرى ال تقل أهمية
عن مستويات اإلنتاج.
 )6إن كتابة عقود التراخيص (عقود الخدمة طويلة األجل) قد تمت بناء على تكليف و ازرة النفط لشركات
عالمية متخصصة وذات خبرة واسعة بصياغة العقود بينما لم تفعل نفس الشيء عند التنفيذ .وذلك لخلو

الو ازرة ومؤسساتها من الكفاءات القيادية ذات الخبرة والحنكة لتأدية كامل األدوار التي يتحتم القيام بها.
ألنها مهما بلغت كلفة االستشارة فأنها ستكون بال شك اقل بكثير من الهدر باألموال الموجود حالياً ،وان
تعلم هذه الشركات العراقي كيفية إجبار الشركات المتعاقدة على التنفيذ المبدع والنزيه لشروط العقد (.)01

 )7اإلضرار الكبير في البيئة العراقية والسيما في المناطق القريبة من الحقول ولعدم وجود قانون عراقي يحمي
البيئة العراقية.

 )8كثرة عدد الشركات األجنبية المتعاقدة .وهذا يفرض على العراق اختيار مدير إداري في كل شركة كون
اإلدارة مشتركة للحقول النفطية والعراق يشكو حالي ًا من انخفاض الكفاءة اإلدارية وندرتها .بسبب هجرة

العقول والخبرات العراقية وتقاعد بعضها ونقص في تدريب وتطوير المالكات الشابة الجديدة .هذا بالمقارنة

مع ما تمتلكه الشركات األجنبية من عناصر كفوءة و متطورة.

االستنتاجات
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 )1يمكن اعتبار جوالت التراخيص نقطة تحول بتاريف العقود النفطية على المستوى اإلقليمي ،وعدت بأنها
اكبر نجاح ممكن إن يسجل لو ازرة النفط بل للحكومة التي تبنتها.

 )2إن ملكية النفط والغاز ،ملكية عامة كما نص عليها الدستور العراقي وتقوم الشركات األجنبية باكتشاف

وتطوير هذه الثروة بعقود خدمة مقابل الحصول على رسوم ثابتة على كل برميل من النفط ينتج فعالً
وتتحمل كافة التكاليف االستثمارية وتحمل المخاطر.

 )3تمثل الزيادات المتوقعة في الطاقات اإلنتاجية للنفط الخام العراقي من المستوى الحالي ( ) 3.9م ب/
ي إلى ( ) 03أو حتى ( )1م ب/ي في ظل الظروف الحالية وخالل خمس سنوات انجا اًز ضخماً ،ال

يمكن إن يتحقق باالعتماد على الجهد الوطني الخالص والذي لم يعد قاد اًر على النهوض بقطاع النفط

واستغالل اإلمكانيات النفطية الواعدة .وهناك حاجة ماسة لالستفادة من مصادر التمويل والخبرات

والتقنيات المتقدمة واإلدارة الكفوءة للشركات النفطية األجنبية إضافة إلى ما يعانيه قطاع النفط من
مشاكل وصعوبات كثيرة.

 )4إن البنية التحتية لتصدير النفط من خزانات وأنابيب نقل ،وعدادات قياس ومنصات تصدير

وكابسات .......الف غير جاهزة لحد أالن وكل ما عملته و ازرة النفط اجراءات محدودة ال تتعدى موانت
التحميل وخطوط نقل النفط للموانت ........وهذه ليس خطة عمل كاملة قادرة على تصدير ما يطمح
العراق إليه ( )03م ب/ي عام.3001

 )5غياب دور الو ازرة الميداني في متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج اإلنتاجية مع الشركات المتعاقدة لحل
المشاكل التي تعيق اإلنتاج ووضع الحلول السريعة والناجحة.

التوصيات
 )1على العراق إن يقطف ثمار وأهداف جوال ت التراخيص الثالث أوال وهذا ما يسمح به السوق العالمي
للطاقة وبالكاد ،قبل إن تخطط و ازرة النفط بطرح ( )02موقعاً استكشافيا غازياً ونفطياً في محافظات
العراق المختلفة بجولة التراخيص الرابعة التي ستقام في بغداد في أيار  .3003وان تراعي القدرة

االستيعابية لالقتصاد الوطني.
 )2من الضروري لو ازرة النفط العمل الجاد وحسب خطة عمل متكاملة بالشراكة مع الشركات األجنبية
إلعادة بناء البنية التحتية لقطاع النفط والسيما اإلنتاج والتصدير ومحاولة زيادة الطاقات الخزينة في

مستودعات التصدير تدريجياً للوصول إلى ما يعادل أنتاج خمسة أيام في المدى القصير وثالثون يوماً
في المستقبل المنظور.وقبل إن تصل الشركات األجنبية إلى ذروة إنتاجها.
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 )3اإلسراع بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية وتمكينها من العمل وفق مبدأ المنافسة وتكون هي

الجهة المركزية المسؤولة عن تنفيذ السياسة النفطية في العراق بما في ذلك تنفيذ برامج االستكشاف

والتنقيب والتطوير وادارة الحقول النفطية والغازية وكذلك المشاركة مع الشركات األجنبية الخاصة في هذا

المجال.

 )4المحافظة على البيئة العراقية من الملوثات النفطية ،ومعالجة المشاكل البيئية الناجمة عن نشاط
الشركات األجنبية مع وضع نظام لمراقبة البيئة في هذا النشاط أالستخراجي.

الهوامش


Energy information admonition official energy statistics from US govern
ment. http//www.eia.dce.gov/cabs/ragliol،htm.
 .0د .صبري زاير السعدي ،السياسة والريع النفطي في المشروع االقتصادي للتغير في العراق ،مجلة
الثقافة الجديدة ،العدد 3004 ،203/ص.32

 .3د .حسين الشهرستاني ،ندوة األفاق المستقبلة لصناعة النفط في العراق ،المعهد العراقي لإلصالح
االقتصادي ،بغداد ،فندق الرشيد.3000/0/20،

 .2انظر بهذا الخصوص:

 .4د .حسين الشهرستاني ،مصدر سابق ذكره.

 .3عبد المهدي حميد ألعبيدي ،عقود الخدمة والتعاون مع الشركات العالمية،مجلة الحوار ،العدد،01/
السنة ،3/نيسان  ،3001ص.

 .1حمزة ألجواهري ،من اجل إدارة أفضل لتنفيذ عقود النفط ،مجلة الحوار ،العدد ،33 /السنة  ،1/آذار
 ،3000ص.31

 .9بيد روفان هورس ،تعليق على مسودة عقد الخدمات الفنية ،مجلة الحوار العدد ،01 /السنة  ،3/نيسان
 ،3001ص .14

 .2د .محمد احمد الدوري ،مبادئ اقتصاد البترول ،بغداد ،مطبعة رشاد ،0122 ،ص .042

 .1صباح عبد الكاظم شبيب السامرائي ،مشروعية توقيع عقود الخدمة مع الشركات النفطية األجنبية لتطوير
الحقول النفطية والغازية ،مجلة الحوار ،العدد  ،32/السنة  ،1/تشرين الثاني  ،3000ص .39

25/ ،what can investors expect from Iraq deals? Http//www.energy intel.com .00
،02 / 2010
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 .00د .عمرو هشام محمد ،واقع الصناعة النفطية في العراق ومتطلباتها المستقبلية ،مجلة دراسات
اقتصادية ،بيت الحكمة ،السنة ،9/العدد ،3002 ،30/ص. 09

 .03حمزة ألجواهري ،من اجل إدارة أفضل لتنفيذ عقود النفط ،مجلة الحوار ،العدد  ،31/لسنة ،1/أيار
 ،3000ص .21

 .02و ازرة النفط ،المكتب اإلعالمي للو ازرة في .3000 /1/1
 .04حمزة ألجواهري ،مصدر سابق ذكره ،ص .23

 .03فير دوال روست ،العراق في خريطة جديدة إلمدادات النفط :المضامين بالنسبة

 .01إلى منتجي النفط اآلخرين في الخليج ،من بحوث ندوة العراق :إعادة األعماروالدور المستقبلي ،مركز
اإلمارات للدارسات ،أبو ظبي ،3002/1/03-04 ،ص .33

 .09كامل المهيدي ،قراءة في جولة التراخيص الثالثة ،مجلة الحوار ،العدد ،33/السنة ،1/ك،3000 0
ص .33

 .02بيدر فان مورس مصدر سابق ذكره ،ص.90

 .01حمزة ألجواهري ،مصدر سابق ذكره ،ص.23

قائمة المراجع
 -0ألجر ر رواهري.حمزة ،م ر ررن اج ر ررل إدارة أفض ر ررل لتنفي ر ررذ عق ر ررود ال ر ررنفط ،مجل ر ررة الحوار،الع ر رردد،01/الس ر ررنة،3/

نيسان.3000/

 -3الدوري ،محمد احمد ،مبادئ اقتصاد النفط ،بغداد ،مطبعة رشاد.0122،

 -2هورست ،بيد رفان ،تعليق على مسودة عقد الخدمات الفنية للعراق ،مجلة الحوار ،العدد ،01/السنة

.3002،3/

 -2السامرائي ،صباح عبد الكاظم شبيب ،مشروعية توقيع عقود الخدمة مع الشركات النفطية األجنبية
لتطوير الحقول النفطية والغازية ،مجلة الحوار،العدد ،32/السنة،1/ت.3000.3

 -3السعدي ،صبري زاير ،السياسة والريع النفطي في المشروع االقتصادي للتغير في العراق ،مجلة
الثقافة الجديدة ،العدد.3004،203 /

 -1الشهرستاني ،حسين ،ندوة األفاق المستقبلية لصناعة النفط في العراق ،المعهد العراقي لإلصالح

االقتصادي ،بغداد .فندق الرشيد.3000/0/20،

 -9المهيدي ،كامل ،قراءة في جولة التراخيص الثالثة ،مجلة الحوار،العدد ،01/السنة ،3/كانون األول،
.3001

مجلة
الدنانير

010

العدد
الثالث

الصناعة النفطية في العراق بين االستثمار المحلي
وجوالت التراخيص
 -2علي ،احمد بريهي ،الجوانب المالية في العقود النفطية ،مجلة الحوار ،العدد ،31/السنة ،1/أيار
.3000

 -1محمد ،عمرو هشام ،واقع الصناعة النفطية في العراق ومتطلباتها المستقبلية ،مجلة دراسات
اقتصادية ،بيت الحكمة ،العدد،30/السنة.3002 ،9/

 -00روست ،فير دوال ،العراق في خريطة جديدة إلمدادات النفط،من بحوث ندوة العراق:إعادة
األعماروالدور المستقبلي ،مركز االمارات للدراسات اإلستراتيجية ،أبو ظبي.)3002/1/03-04( ،

 -00و ازرة النفط العراقية ،الموقع االلكتروني للو ازرة.

 -03حقول العراق النفطية ،المعرفة ،الموسوعة الشاملة على الرابط:
/3/2010p.35 ، 13،http://www.marefa.orglindex
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