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حتليل اجلولة اخلامسة من جوالت تراخيص استكشاف النفط يف العراق

املقدمة 
نظمت وزارة النفط العراقية يف السادس والعشرين من نيسان للعام 2018 جولة الرتاخيص 
النفطية  والرتاخيص  العقود  إدارة  إشراف  نفط وغاز، حتت  اخلامسة الستكشاف وتطوير حقول 
)PCLD(. وقد متت عملية الرتاخيص من خالل أمنوذج عقد جديد، إذ كانت تلك اجلولة هي 

جولة الرتاخيص األوىل الذي تتم منذ مدة طويلة )انعقدت اجلولة الرابعة يف شهر أاير 2012(1.
أهداف وزارة  حتقيق  يف  وجناحها  الرتاخيص  جولة  نتائج  استعراض  الورقة  هذه  وحتاول 
النفط واحلكومة العراقية، وهي يف الوقت نفسه ال تنظر يف تفاصيل مجيع البنود والشروط التعاقدية 
يف جولة الرتاخيص اخلامسة، مقارنة ابجلوالت األربع السابقة، أو أية شروط دولية أخرى، إذ إهنا 
تركز بنحٍو أساس على الشروط املالية )حتديد كيفية السداد ومكافأة املقاول على استثماره(، وعلى 

عملية جولة الرتاخيص.

1.  كانت هناك منح حقول أخرى، مثل منحة حقل جنهوا شرقي بغداد، ومت إجنازها الحقاً من خالل مفاوضات مباشرة.

تحليل الجولة الخامسة من جوالت تراخيص استكشاف 
النفط في العراق

 روبن ميلز - لؤي الخطيب*

*  * روبن ميلز، زميل أقدم مبعهد العراق للطاقة - لؤي اخلطيب، املدير التنفيذي ملعهد العراق للطاقة.
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السياق الدويل جلولة الرتاخيص
امتاز السياق الدويل جلولة الرتاخيص اخلامسة بثالث خصائص مهمة، هي: 

األوىل: هبوط  أسعار النفط بنحٍو حاد يف أواخر عام 2014، وبقاؤها منخفضة حىت عام 
2015 وعام 2016. كان متوسط   سعر خام برنت املعّدل للتضخم هو 53.05 دوالر للربميل يف 
عام 2015، و43.73 دوالر للربميل يف عام 2016. وحبلول أواخر عام 2017، كان االتفاق 
بي الدول األعضاء يف أوبك وخارجها لكبح اإلنتاج- مبا يف ذلك العراق- قد جنح يف خفض 
الزائدة، وحتييد بعض املخاوف اجليوسياسية بشأن اإلمدادات، ووصلت األسعار إىل  املخزوانت 
حوايل 67 دوالر  للربميل الواحد حبلول هناية عام 2017،  وإىل 74.74 دوالر للربميل يف السادس 

والعشرين من نيسان )يوم انعقاد جولة الرتاخيص اخلامسة(.
فعلى سبيل املقارنة: حينما انعقدت اجلولة األوىل والثانية للرتاخيص يف العراق يف عام 2009، 
بلغ متوسط سعر النفط 68.99 دوالر للربميل )مت تعديله للتضخم(، و116.73 دوالر  للربميل 
سعر  اخنفاض  )للتنقيب(. ويعين  الرتاخيص الرابعة  حينما انعقدت جولة   2012 عام  الواحد يف 
النفط أن شركات النفط الدولية لديها ميزانيات أصغر وأكثر انتقائية يف تقييم الفرص اجلديدة. وقد 
ركزت الشركات األمريكية بنحٍو خاص على تطوير النفط الصخري يف الوالايت املتحدة، لكنها 
كانت أقل نشاطًا يف أماكن أخرى. وانسحبت شركة أوكسيدنتال Occidental من العراق وليبيا، 
وخفضت شركة أابتشي Apache  من نشاطها يف مصر، وقللت شركات هيس Hess، وأانداركو 

Anadarko، وكونوكو فيليبس ConocoPhillips من استثماراهتا خارج الوالايت املتحدة.

 ويبّي الشكل رقم )1( االستثمار العاملي يف التنقيب واإلنتاج، الذي بلغت قيمته 602 
مليار دوالر يف عام 2010، وارتفع إىل 889 مليار دوالر يف عام 2014، لينخفض إىل 508 
مليار دوالر يف عام 2016، ومن املتوقع أن يرتفع جمدداً إىل 584 مليار دوالر يف عام 2020، 
لذلك فإنه ما يزال أقل من مستوى عام 2010. ولقد عانت املناطق الربية التقليدية )يشمل ذلك 
االستثمار يف العراق( من أكرب اخنفاض، حيث يتوقع أالَّ تزيد يف عام 2020 عن نسبة 20٪ أقل 

من عام 2010.
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الشكل رقم )1( التنقيب العاملي واالستثمار يف اإلنتاج2

املناطق الربية التقليديةالنفط الصخري املناطق البحرية
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الثانية: لدى شركات النفط الدولية جمموعة أوسع من الفرص لالستثمارات اجلديدة، أكثر 
مما كان عليه احلال يف عام 2009 أو عام 2012، إذ يقدم بروز موارد النفط الصخري يف الوالايت 
املتحدة جمموعة واسعة من اإلمكانيات املتعطشة لرؤوس األموال يف بلد مستقر سياسياً، مع وجود 
سوق طاقة حملية ضخمة وصادرات متنامية. واستمر تطوير حقول »ما قبل امللح« العمالقة يف 
الربازيل، واكتشفت العديد من مناطق الغاز يف مجيع أحناء العامل، مثل شرق أفريقيا ومشال غرب 
أفريقيا وشرق البحر األبيض املتوسط، فضاًل عن أسرتاليا ومنطقة غرب كندا اليت متتلك موارد غازية 

كبرية مكتسبة تستهدف صادرات الغاز الطبيعي السائل.

2.https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-01/opec-s-reason-for-
sticking-with-the-cuts-rests-on-shaky-ground
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يف  جديدة  استثمارات  جذب  إىل  للنفط  املنتجة  الرئيسة  الدول  من  العديد  سعت  وقد 
السنوات األخرية:

إنتاج 	  اليت تضم حقول  والبحرية  الربية  امتيازاهتا  أبو ظيب إبعادة هيكلة  إمارة  أعادت 
تواتل  شركة  ذلك  يف  مبا  والقدماء،  اجلدد  الشركاء  لبعض  حصصاً  ومنحت  كبرية، 
Total، وشركة إيين ENI، وشركة يب يب BP، وشركة إنبكس Inpex، وشركة سي أن 

يب سي CNPC، وغريها. وتعرض حالياً ست رقع استكشافية للتنافس عليها. 
عرضت إيران قائمة طويلة من مشاريع التنقيب والتطوير يف جمال النفط والغاز يف إطار 	 

“عقد النفط اإليراين” اجلديد3، الذي يشبه عقود اخلدمات الفنية العراقية مع بعض 
التحسينات. وُمِنح مشروعان آخران لشركات أجنبية )Total / CNPC  للمرحلة 11 
من حقل جنوب فارس South Pars للغاز، وحقل زاروب زينفط Zarubezhneft إىل 
 ، Aban ن  احمللية حقال نفط أابَّ  Dana Energy للطاقة  داان  ولشركة  )روسيا(، 
وبيدار Paydar(، فيما ذهبت أخرى إىل شركات حملية، أو هي اآلن قيد التفاوض، 
مبا يف ذلك حقول نفط أزادجيان Azadegan، وايدافاران Yadavaran، الواقعة على 

احلدود العراقية ابلقرب من حقلي جمنون والفيحاء العراقية.
األجنبية 	  السابق لالستثمارات  يف  النفطية املؤممة ابلكامل  املكسيك صناعتها  فتحت 

واخلاصة، ومنحت مناطق برية ومناطق يف املياه الضحلة والعميقة، وأُعِلن عن عدد من 
االكتشافات الرئيسة.

أعلنت اململكة العربية السعودية عن خططها لالكتتاب العام األويل بنسبة 5٪ من شركة 	 
أرامكو اململوكة للدولة.

أما الدوافع اليت دفعت بتلك الدول جلذب االستثمارات األولية، فكانت:
تقليل العبء على ميزانية االستثمار احلكومي	 
جذب املهارات الدولية الرائدة يف جمال التكنولوجيا والنماذج التجارية	 
حتويل خماطر التنقيب اجلديد إىل الشركات اخلاصة	 

3.  من املرجح أن يعيق االنسحاب األمريكي من خطة العمل املشرتكة الشاملة هذا التطوير.
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 حتسي الشفافية واحلد من الفساد.	 
إنشاء معايري ميكن مقارنتها مع أداء الشركات احلكومية.	 
بناء عالقات مع القوى السياسية واألسواق العاملية الرائدة.	 
جذب مزيد من االستثمارات يف الصناعات التحويلية بعد املشاركة األولية يف املنبع. 	 
الدفع ابجتاه التحول لالقتصاد األوسع من خالل جذب مناذج جتارية جديدة موجهة 	 

حنو السوق.
تنافسية  التنقيب واإلنتاج- تقدمي شروط  أراد جذب استثمارات  إذا  العراق،  ويتعي على 
مع الوالايت املتحدة، وكندا- والربازيل، وأبو ظيب، واملكسيك، وإيران، وغريها من منتجي النفط 
العوامل األخرى من قبيل اإلمكاانت اجليولوجية، واألمن،  الرئيسيي، مع األخذ ابحلسبان مجيع 
القانوين،  النظام  وموثوقية  األسواق،  إىل  والوصول  اللوجستية،  واخلدمات  السياسي،  واالستقرار 

وسرعة الدفع وسهولته، ومكافحة الفساد، واجلزاءات، وغريها.
الثالثة: إن اخنفاض أسعار النفط قد دفع ابجتاه عقد صفقة بي الدول األعضاء يف أوبك 
اإلنتاج. وقد  لتقييد  وغريهم(  واملكسيك  وُعمان،  )روسيا،  أوبك  خارج  من  الرئيسيي  واملنتجي 
أدى هذا الرتتيب يف الوقت احلايل إىل خفض خمزوانت النفط الفائضة، وزايدة األسعار. غري أنه 
ما تزال هناك خماوف على املدى البعيد بشأن الطلب على النفط يف املستقبل، مع الزايدة احلاصلة 
يف إنتاج السيارات الكهرابئية، والضغوط البيئية، ونضوج االقتصادات. ويتعي على منتجي النفط 
الرئيسي حتقيق توازن بي تقييد اإلنتاج احلايل، ولكن مع ضمان استغالل املوارد بنحٍو أفضل، وأالّ 
يرتك النفط يف األرض فيما ميكن إنتاجه اقتصادايً يف وقت مبكر. وينطبق هذا األمر بنحٍو خاص 
على الدول ذات االحتياجات االستثمارية احمللية الكبرية واملدخرات املنخفضة، مثل العراق، حيث 
ميتلك أعلى نسب االحتياطيات مقارنة ابإلنتاج يف العامل، أي إنه ينتج احتياطياته بنحٍو بطيء جداً 

)اجلدول رقم 1(.
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اجلدول رقم )1( نسب االحتياطيات مقارنة ابإلنتاج ملنتجي النفط الرئيسي
إنتاج النفط لعام 2016 الدولة

)مليون برميل يومياً(1
احتياطي النفط لعام 
2016 )مليار برميل(2

نسبة االحتياطي مقارنة 
ابإلنتاج )ابلسنوات(

2.41300.9341فنزويال
4.46171.5105كندا
4.60158.494.1إيران

4.465142.593,6العراق
3.15101,588,0الكويت
4.0797,865,6اإلمارات
12.35266.559,0السعودية

11.23109.526,6روسيا
4.025.717,5الصي

12.3548,010,6الوالايت املتحدة

حتظى فنزويال وكندا أبطول االحتياطيات عمراً بسبب خزينها النفطي الثقيل غري التقليدي 
)اإلنتاج يف فنزويال منخفض بسبب سوء اإلدارة واألزمة االقتصادية(. أما إيران فتتفوق قلياًل على 
العراق يف عمر احتياطياهتا، غري أنه مبا أن العراق كان لديه استثمار حمدود يف انعاش نفطي حُمسن 
أو ُمعزز، واستكشافات جديدة على مدى السنوات األربعي املاضية، فمن احملتمل أن احتياطياته 
قد تزداد بنحٍو كبري ويتفوق على إيران. أما الكويت واإلمارات العربية املتحدة فلديها عدد سكان 
أقل، وبنية حتتية حملية متطورة جداً، ولديها توفري كبري يف الثروات السيادية، وإهنا ليست حباجة ملحة  
لزايدة اإلنتاج. وحتافظ روسيا والصي والوالايت املتحدة على مستوايت إنتاج عالية من احتياطيات 
صغرية نسبياً، من خالل الرتكيز الدقيق على إنعاش نفطي حمسن أو معزز، أو التكسري اهليدروليكي 

ملستودعات النفط الصخري كما يف حالة الوالايت املتحدة.
وعلى الرغم من أن العراق قد رفع إنتاجه بنحٍو كبري يف السنوات األخرية، ليصبح اثين أكرب 
منتج يف أوبك، إال أنه ما يزال يتبع سياسة إنتاج حمافظة جداً، وهو أمر حمفوف ابملخاطر، ألنه ال 
يعرف حىت اآلن إذا كان العامل سيبقى حباجة إىل كميات كبرية من النفط خالل 94 عاماً املقبلة.

.NGLs 4. بضمنها املكثف والـ

.NGLs 5. بضمنها املكثف والـ
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وصف جولة الرتاخيص ونتائجها
 ،2018 نيسان  من  والعشرين  السادس  يف العراق يف  اخلامسة  الرتاخيص  جولة  انعقدت 
ومشلت إحدى عشرة رقعة على طول احلدود مع إيران والكويت )مبا يف ذلك رقعة حبرية واحدة(، أربع 
منها مشاريع تنموية )مع حقول نفط/ غاز جتارية حالية(، وسبع منها جمرد رقع استكشافية )من 
دون استكتشافات، أو مع استكتشافات سابقة مل حُتدَّد بعد على أهنا جتارية(. ويوضح الشكل رقم 
)2( موقع الرقع. وبصرف النظر عن موقع السندابد، حيث ُحفرت البئر االستكشافية )السندابد 
2( يف عام 2013، وُأجريت بعض الدراسات، مل جُتِد الكثري من األعمال منذ بداية الثمانينيات 
من القرن املاضي. أما بعض املواقع مثل )خشم األمحر، وجالابت القمر، والنفط خانة(، فتوجد يف 

مناطق ذات هتديد أمين خطري، يف حي توجد الرقع األخرى يف مناطق آمنة نسبياً.
الشكل رقم )2( الرقع املعروضة يف جولة الرتاخيص اخلامسة واملنافسون الفائزون مشرتكي 

املوارد

يوانيتد انريجيي كروب

كريسنت برتوليوم كريسنت برتوليوم

كريسنت برتوليوم

جيو جيد برتوليوم
جيو جيد برتوليوم

اخلريطة من إعداد معهد العراق للطاقة
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كان جلولة الرتاخيص عدد من األهداف، كما يبدو من التحليل اخلارجي وهذه األهداف هي:
- جذب مزيد من االستثمارات الدولية يف قطاع النفط والغاز العراقي.

- جذب االستثمار إىل املناطق املهملة يف البالد.
- تطوير قطاع الغاز لتغطية حاجة السوق احمللية، واحلد من استهالك النفط لتوليد الطاقة.

- أتمي سالمة األراضي العراقية من خالل تطوير املناطق احلدودية.
خارج  احندارها  طريق  إىل الدول اجملاورة عن  هيدروكربونية  موارد  أي  هدر  عدم  - ضمان 

احلدود.
وتقدر املوازنة االحتادية للعراق لعام 2018 وجود عجز يبلغ 22،78 تريليون دينار عراقي 
)19،13 مليار دوالر(، ويعاين البلد من دين مرتاكم بنسبة 65٪ من الناتج احمللي اإلمجايل6. وقد 
خيفض هذا العجز من خالل ارتفاع أسعار النفط، ولكن االستثمار احلكومي مقيَّد بنحٍو كبري، 
ويوجه حالياً لتأهيل املناطق احملررة من تنظيم داعش، وحتسي توليد الطاقة. وحيتاج العراق إىل جذب 
مزيد من االستثمار األجنيب املباشر لتمكي احلكومة من توجيه مواردها االستثمارية إىل القطاعات 
األكثر إحلاحاً، مثل الزراعة، واملياه، والصحة، والتعليم؛ ويبقى قطاع النفط والغاز هو العامل األكثر 

جاذبية وجناحاً يف جذب االستثمار األجنيب املباشر.
هناك -ضمن قطاع النفط عمومًا- جماالت حيوية أخرى أيضاً لدعم توليد الدخل والتنمية 
اهليكل  إطار  يف  املباشر  األجنيب  االستثمار  جذب  على  قدرة  أقل  أهنا  ثبت  وقد  االقتصادية، 
والتكرير،  املياه،  وحقن  الغاز،  ونقل  األانبيب،  وخطوط  للتصدير،  التحتية  البنية  مثل  احلايل، 
هذه  يف  االستثمارية  ميزانيتها  النفط  وزارة  تركز  األفضل أن  من  سيكون  والبرتوكيماوايت؛ لذلك 

اجملاالت.
حيتاج العراق إبحلاح إىل الغاز لتوفري اإلمدادات الالزمة لتوليد الطاقة والصناعة، واالستعاضة 
التكاليف  تقليل  عن  فضاًل  تصديره.  ميكن  والذي  حالياً،  حُيرُق  الذي  القيمة  عايل  النفط  عن 
الباهظة للغاز اإليراين، فيما ميكن تصدير الفائض يف حال لُّبيت حاجة السوق احمللية من الغاز، 

6. األشكال الواردة يف هذا القسم من البنك الدويل
http://pubdocs.worldbank.org/en/557071507054520670/MEM-Oct2017-Iraq-ENG.pdf
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وهو ما ميكن أن يساعد يف حتقيق دخل إضايف، وبناء عالقات جيدة مع اجلريان. وستكون القيمة 
اليت يقدمها الغاز لالقتصاد والعمالة ومستوايت املعيشة أكرب بعدة أضعاف من الكلفة ابلدوالر 

 .MMBtu األمريكي لكل وحدة
غري  الغاز  حقول  من  اثني  أن  والسيما  جداً،  مثل خشم األمحر مهم  حقل  تطوير  إن 
فيهما  العمل  يبدأ  -ومها عكَّاس واملنصورية- مل  الثالثة  الرتاخيص  جولة  يف  املمنوحة  املصاحب 
ملشكالت أمنية. وعلى الرغم من حتسُّن الوضع األمين   يف حميط حقل املنصورية، إال أنه مت أتجيله 

حالياً بسبب مراجعة العقود اليت طلبتها الشركات املعنية بسبب مدة التأخري الطويلة.
وتتضمن الــرقــع املــعــروضــة حــقــواًل قريبة مــن احلـــدود الــســيــاديــة، وتــقــوم الـــدول اجملـــاورة حالياً 
ابستغالهلا؛ فحقل احلويزة -على سبيل املثال- جياور حقل نفط بيدار الغريب اإليراين، فيما جياور 
حقل النفط خانة حقاًل إيرانياً حيمل االسم نفسه. وعلى الرغم من عدم وجود كميات كبرية من 
النفط والغاز حتت احلــدود، لكن من الضروري للعراق أن يثبت مطالبته بتلك املــوارد، وأن يعزز 

معرفته اجليولوجية ابملناطق احلدودية.
الربملانية  االنتخاابت  اقرتاب  بسبب  ذات جدول زمين قصري  الرتاخيص  لقد كانت جولة 
العراقية يوم الثاين عشر من أاير 2018، وأقرت وزارة النفط أبن هذه االنتخاابت قد تؤدي إىل 

أتخري جولة الرتاخيص لعدة أشهر.  
وكانت معظم الرقع املعروضة موجودة يف املناطق اجليولوجية اليت حيتمل فيها وجود النفط 
والغاز، إما داخل الرقعة وإما ابلقرب منها، وتشري البياانت اجليولوجية الداعمة )اآلابر، واملسوحات 
العريب  للنفط والغاز(. أما رقعة اخلليج  العامة )اهلياكل احملتملة  ثنائية األبعاد( إىل اآلفاق  الزلزالية 
الناحية اجليولوجية. ومن بي احلقول املكتشفة، تقدر االحتياطيات  )الربية( فهي أقلها شهرة من 
يف خشم األمحر حبوايل )251200000( برميل نفط، و2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز. أما 
النفط املوجود يف احلويزة فيقدر بـ 2.4 مليار برميل )من املمكن اسرتداد جزء منه يصل إىل 20-
حقل  يف  املوجود  نفط، والنفط  مليار برميل   2.15 السندابد  حقل  يف  املوجود  30٪(، والنفط 
مكعب  قدم  مليار  و64.7  مليون برميل )حمتمل(،  و238.7  مليون برميل )مؤكد(  راجي 420 
جريشان 24.5  يف حقل  املوجود  )حمتمل(، والنفط  مكعب  قدم  مليار  و238.7  )مؤكد(  غاز 
عن  النفط معلومات  وزارة  مليون برميل )حمتمل(7. ومل تُعِط  و70  نفط )مؤكد(،  مليون برميل 

7.  مجيع األشكال من العرض التقدميي لوزارة النفط يف أثناء عقد جولة الرتاخيص اخلامسة.
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احتياطيات احلقول األخرى.
ويتبي من تلك األشكال، أن جولة الرتاخيص تلك كانت خمتلفة جداً عن اجلولتي األوىل 
والثانية، اليت ُخصصت حلقول عمالقة مثل الرميلة والزبري وجمنون، وغريها. ففي الرميلة كان هناك 
غرب القرنة )1+  حقل  يف  يوجد  فيما  املتبقية،  االحتياطيات  من  نفط  مليار برميل   14 حوايل 
2( 44 مليار برميل نفط، وحقل الغراف 1.6 مليار برميل نفط، وتبلغ احتياطيات مجيع احلقول 
املكتشفة املعروضة يف جولة الرتاخيص اخلامسة حوايل 1.75 مليار برميل نفط؛ لذلك فإن الشروط 
والثانية، من أجل جذب  األوىل  الرتاخيص  أكثر من جوليت  بنحٍو  اليت مت عرضها كانت جاذبة 

اهتمام أكثر. 
العمالقة  للحقول  العلين  ابملزاد  االستثمار  حقوق  مع  للمقارنة  قابلة  الرقع  هذه  تَُعدُّ  وال 
ميكن  اليت  االستكشافية  والرقع  األخرى  احلقول  من  العديد  البلد  العراق، وميتلك  يف  الفريدة 
بغداد  شرق  املثال- حقل  سبيل  -على  منحت وزارة النفط مؤخراً  املستقبل. وقد  يف  عرضها 
حقل كركوك واحلقول اجملاورة )مع  لتطوير  مفاوضات  وهناك  الصينية،   Zhenhua جنهوا لشركة 
إكسون  شركة  عمر )مع  الناصرية، وأرطاوي، وهنر ابن  BP(، وحقول  الربيطانية  البرتول  شركة 
والعمارة، والرافدين،  نور،  مثل  احلجم  متوسطة  األخرى  احلقول  Exon Mobil(. أما  موبيل 
تزال  ما  أهنا  العلم  مع  املستقبل،  يف  منحها  فيمكن  والظفرية، والنهروان، وعجيل، وغريها 
احلقول  من  غريها  عن  فضاًل  العاملة،  اإلقليمية  والشركات  النفط  قبل وزارة  من  للتطوير  متاحة 
يف  عرضها  ميكن  اليت  االستكشافية  الرقع  من  العديد  أيضاً  مثل اللحيس، وصّبة، وطوبة. هناك 
املستقبل، مبا يف ذلك الرقع اليت مل مُتنحنْ يف جولة الرتاخيص الرابعة، بضمنها احلقول املنتجة احلالية، 
واألجزاء غري املستكشفة من الصحراء الغربية؛ لذلك ميكن لوزارة النفط أن تتعلم من نقاط القوة 

والضعف يف هذه اجلولة لتحسي اجلوالت املستقبلية. 
موبيل  إكسون  مثل  اخلامسة  الرتاخيص  جلولة  الكبرية  الشركات  من  عدد  أتهلت  وقد 
قدمت  اليت  الوحيدة  األخرية كانت  هذه  لكن   ،ENI وإيين   ،Total وتواتل   ،ExxonMobil
عروضها، ومل يفز أحد من هذه الشركات بل فازت هبا شركتان صينيتان جديداتن فيما بعد مها: 
)شركة جيوجادي GeoJade، وجمموعة يوانيتد للطاقة United Energy Group(، فضاًل عن 
شركة نفط كريسنت Crescent Petroleum اليت مل يكن لديها يف السابق أي أصول يف العراق، 
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ابستثناء عقود مع حكومة إقليم كردستان.
وتظهر نتائج املناقصات يف اجلدول رقم )2(، إذ مت منح سٍت من أصل 11 رقعة معروضة، 
فيما كانت الرقع اخلمس -اليت مل حتصل على أي عطاءات- عبارة عن رقع استكشافية صرفة؛ 

ولذلك فإن فيها خماطرة أكرب.
اجلدول رقم )2( نتائج جولة الرتاخيص اخلامسة

صايف الواردات مشرتكة القيمةاملزايدوناحلقول احلاليةالرقعة
احلد األقصى للوزارة: 10,97٪بال  الشهايب
احلد األقصى للوزارة: 4,77٪زرابطية

احلد األقصى للوزارة: 14٪بالجبل سنام

النفط خانة، انودومان،   النفط خانة
جارالبيكا، تل غزال

21,19٪ - إيين

14,67٪ - احلد األقصى للوزارة: 24,45٪جيوجادي
7,15٪ - احلد األقصى للوزارة: 7,16٪جيوجادياحلويزةاحلويزة

14٪   8إيينالسندابدالسندابد
UEG٪6,11 :4,55٪ - احلد األقصى للوزارة
4,89٪اهلالل

احلد األقصى للوزارة: 12,80٪بالالفاو
خضر خضر املاي جريشان،  راجي، 

املاي
13,75٪ - احلد األقصى للوزارة: 13,76٪اهلالل

احلد األقصى للوزارة: 22٪بالاخلليج العريب
9,21٪ - احلد األقصى للوزارة: 16,65٪اهلاللجالابت، القمرجالابت القمر

13,15٪جيو-جادي
15,91٪جنهوا

اجنانة - خشم 
األمحر

19,99٪ - احلد األقصى للوزارة: 20٪اهلاللاجنانة – خشم األمحر

 املناقصات الراحبة مؤشرة ابللون األزرق
8. هذا هو الرقم الذي مت اإلبالغ عنه، على الرغم من أنه أعلى من احلد األقصى للوزارة.
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الشروط املالية واملقارنة
مبادئ النظم املالية

قبل مناقشة الشروط احملددة يف جولة الرتاخيص اخلامسة، جيب صياغة بعض املالحظات 
املستثمر يف  يُعوَُّض من خالهلا  اليت  الشروط  أجل حتديد  النفطية؛ من  املالية  النظم  العامة حول 
استكشاف موارد النفط والغاز وتطويرها عن استثماره، واملخاطر اليت يتعرض هلا، والتقنية واخلربة 

اليت يشارك هبما. 
تكون املوارد الكامنة حتت سطح األرض -يف معظم البلدان- مملوكة -عادة- للدولة )وشعبها(، 
وليس للقطاع اخلاص؛ ولذلك فإن من واجب احلكومة ضمان أفضل عائد متأٍت من تلك املوارد.  
احلكومة جبميع اإليرادات )العائدات  احتفاظ  املثالية-  الناحية  النفطي -من  املايل  النظام  ويدعم 
املستثمر على عوائد  فيما حيصل  تنافسية(،  يتم احلصول عليها يف سوق  اليت  تلك  الفائضة عن 
السوق التنافسية فقط بعد األخذ ابحلسبان املخاطر اليت يتعرض هلا، وأية مهارات معينة. ويشارك 
عدم اليقي من الناحية اجليولوجية، والتكاليف، والزايدة املستقبلية ألسعار النفط والغاز يف جعل 
حتديد نظام مثايل أمراً مستحياًل، غري أنه جيب أن يكون هناك توازن معقول بي مصاحل احلكومة 

ومصلحة املستثمر يف شركات النفط العاملية.
وفضاًل عما ذُكر آنفاً جيب أن تتوافق الشروط املالية مع املصاحل، وجيب على كل من شركة 
النفط الدولية واحلكومة -يف إطار عقد جيد التصميم- تسريع العمليات الفعالة- وتعظيم اإلنتاج 
)ضمن حدود اإلنتاج ملنظمة أوبك(، وحتقيق أقصى قدر من االسرتداد أو االحتياطيات النهائية، 
واكتشاف حقول إضافية، وخفض التكاليف، وكذلك املتطلبات القياسية اخلاصة ابحرتام القانون، 
تدريب  مثل  احلكومية  األهداف  العقد  يضمن  أن  احمللية. وينبغي  واجملتمعات  والسالمة  والبيئة، 
املوظفي احلكوميي، وتشجيع التنمية االقتصادية الوطنية واإلقليمية على نطاق أوسع، وزايدة القدرة 

التقنية للبالد.
املالية الصارمة مناسبة للحقول العمالقة بتكاليف منخفضة، غري أنه  وقد تكون الشروط 
حىت يف هذه احلالة، قد متنع تلك الشروط الشركة من تطوير فرص اقتصادية أخرى يف احلقل نفسه 
أو الرقعة نفسها، كأن تكون املستودعات أعمق أو أقل جودة، أو أن فيها غازاً مصاحباً، أو أن 
يكون استكشاف املزيد منها حمفوفاً ابملخاطر. ولن تكون إعادة التفاوض بشأن الشروط الحقاً أمراً 
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ُمرضياً لتحسي هذه الفرص االقتصادية، أو تقسيمها بي املشغلي يف املنطقة نفسها؛ لذلك جيب 
أن يكون العقد مرانً مبا يكفي لتعظيم إيرادات احلكومة من املوارد العمالقة منخفضة التكلفة، مع 

السماح للمستثمر بتطوير الفرص األكثر صعوبة.
ومن املهم أن نفهم أن الدول تعمل أيضاً يف مضمار سوق عاملية تنافسية الستثمار النفط 
والغاز؛ ولذلك جيب أن تكون الشروط املالية واقعية للدول املتنافسة، عند السماح حبجم مواردها 
السياسي واألمين  ، وجودة  الدولة، ومستوى االستقرار  التشغيل يف  اجليولوجية وجودهتا، وسهولة 
البىن التحتية، وما إىل ذلك. وقد لوحظ ذلك يف السنوات األخرية حينما فتحت العديد من الدول 
ذات املوارد النفطية والغازية الكبرية قطاعاهتا أمام االستثمار. وتتمتع شركات النفط العاملية إبمكانية 
وتقييدات  نسبياً  النفط  أسعار  تراجع  -بسبب  لكنها  هلا،  عطاءات  ستقدم  اليت  الدول  اختيار 

املوازنة- ستكون أكثر مرونة يف تقدمي العطاءات، وأكثر انتقائية بشأن االستثمار يف دول معينة.
 شروط جولة الرتاخيص اخلامسة

 )TSC( متثل الشروط املالية جلولة الرتاخيص اخلامسة تطوراً عن شروط عقد اخلدمات الفنية
الذي اعتمد يف جوالت الرتاخيص األربع اأُلول، إذ يستثمر املقاول )شركة نفط دولية أو جمموعة 
شركات( يف مجيع هذه العقود يف استكشاف )يف حالة عقود التنقيب(، وتطوير حقول النفط أو 
الغاز. ومبا أهنا خاضعة ملقاييس األداء فتسدَّد تكاليفها ورسومها، لكنها ال متتلك االحتياطيات أو 
املوارد النفطية يف األرض، إذ إهنا تبقى ملكاً للشعب العراقي، وهي يف الوقت نفسه ليس لديها احلق 

.)PSC يف حصة من النفط الذي تنتجه )كما هو احلال يف عقود مشاركة اإلنتاج
على الصعيد الدويل هنالك ثالثة أنواع رئيسة من عقود النفط هي: عقود اإلاتوة الضريبية، 
وعقود مشاركة اإلنتاج، وعقود اخلدمات التقنية. ومينح املستثمر -يف نظام اإلاتوة الضريبية- ملكية 
النفط أو الغاز الذي يكتشفه يف األرض، مقابل أن يدفع إاتوة )حصة من إمجايل اإليرادات أو 
اإلنتاج( إىل احلكومة أو مالك احلقوق املعدنية )كما يف الوالايت املتحدة(، ومن مث يدفع ضريبة 

على أرابحها )اإليرادات انقص اإلاتوات والتكاليف املصرح هبا(.
أما يف حالة عقود مشاركة اإلنتاج، فتمتلك احلكومة النفط أو الغاز املوجودين يف األرض، 
لكن يكون للشركة املتعاقدة احلق يف حصة من اإلنتاج على رأس البئر )أو ما يعادله مالياً(. وقد 
ُتدفُع إاتوة للحكومة، وميكن اسرتداد تكاليفها من حصة حمددة من اإلنتاج املتبقي، على أن يُقّسم 
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اإلنتاج املتبقي بي الشركة واحلكومة على وفق صيغة قد ختتلف ابختالف مستوايت اإلنتاج أو 
أسعار النفط أو الرحبية أو أية إجراءات أخرى. و ميكن أن تدفع الشركة ضريبة على أرابحها )أو 

أن ُتضّمن الضريبة املذكورة يف حصة ربح احلكومة(.
أما يف حالة عقود اخلدمات الفنية، فإن املقاول يستثمر رأس ماله للبحث عن النفط والغاز 
البئر، ولكن يُعّوض عن استثماره  أو تطويرمها، أي إنه ال ميتلك املوارد يف األرض أو على رأس 
ابسرتداد التكاليف من حصة حمددة من اإليرادات، ومن مث حيصل بعد ذلك على مكافأة توفر 

عائداً على رأس املال املستثمر.
وحتتفظ احلكومة، يف مجيع هذه األنظمة، بصالحيات واسعة للموافقة والتنظيم، وقد يكون 
هلا حصة مباشرة يف العقد، وحىت يف ظل عدم وجود ذلك، فإن وزارة النفط، وشركة النفط الوطنية 
قدرة،  أكثر  التنظيمية  اهليئة  الرقابة. وكلما كانت  لديها صالحية  يكون  الوطنية  التنظيمية  واهليئة 
كانت قادرة على االهتمام ابملصاحل احلكومية والوطنية، مع السماح للمقاول العمل بنحٍو فاعل. 

ومثلما يوضح اجلدول رقم )3(، فإن البلدان الرئيسة املنتجة للنفط والغاز تستفيد من جمموعة 
من النظم القانونية واملالية الضريبية، إذ ُتستخدم عقود مشاركة اإلنتاج على نطاق واسع، حىت من 
قبل املنتجي الرئيسيي، ابستثناء إيران والكويت اليت تعد عقود مشاركة اإلنتاج غري مسموح هبا من 

الناحية الدستورية.
اجلدول رقم )3( األنظمة املالية النفطية للمنتجني الرئيسيني

النظام املايل النفطيالدولة
عقد اخلدمات الفنية )مع مشاركة الواردات جلولة الرتاخيص اخلامسة(العراق

عقد مشاركة اإلنتاجإقليم كردستان العراق
اإلمارات العربية املتحدة 

)أبو ظيب(
إاتوة ضريبية )لكن الشروط املالية مشاهبة لعقد اخلدمات الفنية(

عقد اخلدمات الفنية مع مشاركة الوارداتإيران
عقد مشاركة اإلنتاجقطر

عقد اخلدمات الفنيةالكويت
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إاتوة ضريبية )حمددة أساساً للتنقيب عن الغاز(السعودية
عقد مشاركة اإلنتاجُعمان
عقد مشاركة اإلنتاج9اجلزائر
عقد مشاركة اإلنتاجليبيا
عقد مشاركة اإلنتاجمصر

عقد مشاركة اإلنتاجاملكسيك
إاتوة ضريبية، عقد مشاركة اإلنتاج )حلقل ما قبل امللح(الربازيل
إاتوة ضريبية، عقد مشاركة اإلنتاجروسيا

وقد اشتكت الشركات من صعوبة شروط عقد اخلدمات الفنية األصلية، وجعلت عملياهتا 
  Statoil أويل  املثال: خرجت ستيت  االقتصادية. فعلى سبيل  الناحية  العراق غري جمدية من  يف 
من حقل غرب القرنة-2 يف عام 2012، وتركت أوكسيدنتال Occidental حقل الزبري يف عام 
2015، وأعلنت شل Shell وبرتوانس Petronas انسحاهبما من حقل جمنون يف عام 2017، 
وابعت شل Shell حصتها يف حقل غرب القرنة-1 يف عام 2018. وأدى ذلك إىل ترك العراق 
أكرب  لتشغيل  الكربى  النفط  شركات  من  التقلص  يف  وآخذة  نسبياً  صغرية  دائرة  على  معتمداً 
  Petronasو CNOOCو )PetroChina(CNPCو ENIو BPو ExxonMobil :حقوله

.10 Gazprom Neftو Lukoilو
أربع جوالت  الفنية ألول  لعقد اخلدمات  املالية  الشروط  الرئيسة بي  وتكمن االختالفات 
 )DPC( أو عقد التطوير واإلنتاج ،)EDPC( تراخيص، وعقد االستكشاف والتطوير واإلنتاج

جلولة الرتاخيص اخلامسة ابآليت:

9. هذا هو الرقم الذي مت اإلبالغ عنه، على الرغم من أنه أعلى من احلد األقصى للوزارة.
10. تبقى شركة شل مرتبطة مع شركة غاز البصرة، مع شركة متسوبيشي Mitsubishi، أما شركة تواتل Total، فلديها حصة 
غري تشغيلية يف حقل احللفاية، أما برياتمينا Pertamina، وايتوشو Itochu، وجابكس Japex، فلديها حصص غري تشغيلية 
In- من تركيا، وإنبكس TPAO وتيباو )Rosneft اململوكة من قبل روزنفت( Bashneft    بعض احلقول. أما ابشنفت

 ،Dragon Oil ودراغون أويل ،Zhenhua الياابنية فلديها أصول استكشافية، بينما ترتبط شركات أصغر مثل جنهوا pex
والكويت إنرجي Kuwait Energy، أبصول أصغر. أما تواتل Total وشيفرون Chevron فإهنما مهتمتان حبقل جمنون.
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عقد اخلدمات الفنية، جولة 
الرتاخيص 4-1

والتطوير  االستكشاف  عقد 
واإلنتاج )EDPC(، أو عقد 
 )DPC( واإلنتاج  التطوير 

جلولة الرتاخيص اخلامسة
لالسرتداد، مكافأة التوقيع قابلة  غري  نقدية  دفعة 

وختتلف حبسب احلقل11، من 100 
– 500 مليون للرقع االستكشافية

10 ماليي دوالر لعقود التطوير 
واإلنتاج. غري قابلة لالسرتداد.

لعقود بالاملكافأة التجارية دوالر  مليون   15
االستكشاف والتطوير واإلنتاج. 

قابلة للدفع.
من شريك الدولة تنفذ  التكاليف   .٪25 حصة 

من  اسرتدادها  ويتم  املقاول  قبل 
ذلك  يكن  )مل  املستقبلية  التكاليف 
موجودا يف جولة الرتاخيص الرابعة(

يبيع  املقاول  إذا كان  )لكن  بال 
جزءاً من أو كل أسهمه أو كلهما، 
فإن للطرف العراقي احلق يف رفض 

حيازهتا حبسب الشروط نفسها(
النفط بالاملنحة شركة  إىل  )ُتدفع   ٪25

اإلقليمية(12
مخسة ماليي دوالر لكل سنة. غري رسوم التدريب

قابلة لالسرتداد
رسوم سنوية. املبلغ املرتوك فارغاً 

يف العقد األمنوذج
تقدم الدفعات لتطوير البىن التحتية متويل البىن التحتية

قابلة  تكاليف  احلقل.  حمافظة  يف 
لالسرتداد.

البىن  لتطوير  الدفعات  تقدم 
احلقل.  حمافظة  يف  التحتية 

تكاليف قابلة لالسرتداد.
اإلنتاج اسرتداد التكلفة هدف  يصل  حينما  يبدأ 

إىل احلد املنشود. من احلد األقصى 
 ٪70( اإليرادات  من   ٪50
للرقع  الرابعة  الرتاخيص  جلولة 

االستكشافية(.

يبدأ حينما يصل هدف اإلنتاج 
األقصى  احلد  من  التجاري. 
حلصة اإليرادات بعد اإلاتوة. من 
30٪ إذا كان سعر الربميل 21 
دوالراً أو أقل إىل 70٪ إذا كان 

سعر الربميل 50 دوالراً فأكثر.
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إنتاجه رسوم االسرتداد يتم  برميل  لكل   رسم اثبت 
)يف حدود 1-6 دوالر للربميل(

املتبقية  اإليرادات  من  حصة 
مع  للتقدمي  قابلة  املنحة.  بعد 
العطاءات الراحبة وترتاوح ما بي 

4.55 – 19.99 دوالر.
يتم تقليل االسرتداد نسبياً إذا كان عامل األداء

اإلنتاج خالل ذروة اإلنتاج أقل من 
احلد املـُلتزم به حبسب اإلنتاج.

يتم تقليل االسرتداد بشكل نسيب 
النسبة  من  أقل  اإلنتاج  إذا كان 

املصادق عليها 

R يتم تقليل رسوم االسرتداد إىل 30٪ عامل
 R من املستوى األصلي مع عامل
مقارنة  النقدية  اإليصاالت  )نسبة 

بنسبة النفقات( 13

غري مستخدمة

35٪ من رسوم االسرتداد35٪ من رسوم االسرتدادضريبة الدخل

ضريبة على 
التحويل

35٪ إذا بيع جزء أو كل العقد بال
إىل طرف آخر.

يهدف تعريف اإلاتوة وجدول اسرتداد التكاليف املتغري )الشكل رقم 3( إىل جتنب الوضع 
الذي يعيشه العراق يف وقت اخنفاض أسعار النفط، واضطراراه إىل تسديد دفعات كبرية لشركات 
النفط املتعاقدة معه. وإذا اخنفضت أسعار النفط فسيتم جدولة تكلفة االسرتاداد لفرتة أطول. وتضمن 
اإلاتوة اليت نسبتها )25٪( للحكومة احلد األدىن من اإليرادات؛ غري أن ذلك، قد جيعل احلقول 
اهلامشية )صغرية أو عالية الكلفة( وغري جمدية من الناحية االقتصادية؛ ويف هذه احلالة ميكن إعادة 
التفاوض على الشروط أما إذا اختارت الشركة عدم تطوير احلقل، فيمكن حينها إعادة عرضها يف 

جولة تراخيص، أو التفاوض على شروط أكثر مالءمة للمستثمر.

11.شكل عقد اخلدمات الفنية يف حقل الرميلة نقطة كانت قابلة السرتاداد الكلفة مع فائدة، أما احلقول الغازية اليت ُمنحت يف 
جولة الرتاخيص الثالثة فلم تقدم أية مكافآت توقيع.

البصرة ابلنسبة للحقول  املثال- شركة نفط  العقد -فهناك على سبيل  النفط مسؤولة عن منطقة  التشغيلية يف وزارة  12.الوحدة 
القريبة من البصرة. 

13.مت يف بعض احلاالت إزالة عامل )R( بعد عملية إعادة تفاوض الحقة.



20

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الشكل رقم )3( حصة اسرتداد الكلفة

سعر النفط )دوالر/برميل(

كحصة من اإليرادات بعد اإلاتوة

كحصة من اإليرادات الكلية

النفط على ممارسة أكرب قدر  التكلفة إىل تشجيع شركات  هتدف حصة االسرتداد واطئة 
يف  الشركات  أداء  بشأن  النفط  وزارة  قدمتها  شكوى  تلك  )كانت  التكاليف  يف  التحكم  من 
بعض احلقول األخرى(. وقد اُستبدلت رسوم األجور الثابتة السابقة حبصة من اإليرادات. وينسجم 
ذلك مع مصاحل وزارة النفط العراقية ومصاحل املستثمرين. وإذا ارتفعت أسعار النفط فإن الطرفي 
ذلك  النفط. ويضمن  أسعار  اخنفضت  إذا  اخلسائر  بعض  سيتحمل كالمها  مثلما  سيستفيدان، 
بقاء العقد يف سياق تنافسي ملدة تزيد على 25 عاماً لعقود التطوير واإلنتاج، و34 عاماً لعقود 

االستكشاف والتطوير واإلنتاج.
إن »رسوم التحويل« اليت تعد ضريبة أرابح رأس املال، على الرغم من أهنا تفرض يف الواقع 
على قيمة الصفقة ابلكامل، وليس الربح فقط، إذا كانت الشركة تبيع فوائدها، غري أهنا هتدف إىل 
الرغم من  تبيعها. وعلى  املنافع من شركة أتخذ رقعة مث  ضمان حصول احلكومة على حصة من 
التعامالت؛ مما  أن تظهر إشكالية ألهنا ستصعِّب احلصول على موافقة على  احملتمل  ذلك، فمن 
يرتك األصول يف أيدي الشركات غري األنسب لتطويرها، فضاًل عن عدم السماح ابلنفقات اليت قد 
تضعها الشركة يف األصل )واملخاطر اليت قد تتعرض هلا( قبل بيعها؛ لذلك ينبغي أن يتم خصمها يف 
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مقابل مدفوعات الضرائب يف املستقبل، وإال فإن ذلك سيكون شكاًل من أشكال االزدواج الضرييب.
ويبي الشكل رقم )4(، واجلدول رقم )4( تقسيم عائدات برميل واحد يُنتج مبوجب العقد 
املربم بي احلكومة واملقاول، ويظهر ذلك بثالثة أسعار خمتلفة )21.5 دوالر للربميل، السرتداد احلد 
للربميل ، و100 دوالر للربميل(، وتكلفتي خمتلفتي  األدىن من التكلفة يف العقد، و50 دوالراً 
دوالراً  دوالرات للربميل، و20  و5  اسرتدادها،  سيتم  اليت  التشغيل(  وتكلفة  االستثمار  )تكلفة 
للربميل )حقل منخفض التكلفة يف مقابل حقل مرتفع التكلفة(. ويفرتض ذلك أن حصة إيرادات 
املقاول بنسبة 10٪، قد ُعرضت وقُبلت )يكون ذلك يف منتصف القيم املعروضة يف جولة الرتاخيص 
اخلامسة(. وال يشمل هذا التقسيم منحة التوقيع، وال رسوم التدريب اليت يعتمد أتثريها على عدد 
الرباميل املنتجة، وال رسوم التحويل البالغة 35٪ اليت لن تدخل حيز التنفيذ إال إذا ابعت الشركة 
االقتصادي  التأثري  تشمل  وال  واحدة،  حماسبية  ملدة  توضيحية  حملة  هذه سوى  حصتها. وليست 

الكامل للعقد.
الشكل رقم 4 تقسيم اإليرادات حبسب سيناريوهات خمتلفة
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اجلدول رقم )4( تقسيم اإليرادات حبسب سيناريوهات خمتلفة
555202020التكاليف )دوالر/ برميل(

21,55010021.550100سعر  النفط )دوالر/مليار برميل(
20٪40٪23٪5٪10٪23٪اسرتداد التكلفة

4٪2٪3٪59٪4٪3٪األجور بعد الضريبة

25٪25٪25٪25٪25٪25٪املنحة
2٪1٪2٪2٪2٪2٪الضريبة

50٪32٪47٪63٪59٪47٪حصة احلكومة
76٪58٪74٪90٪86٪74٪احلصة الكلية إليرادات احلكومة

96٪96٪100٪ 9514٪95٪97٪احلصة الكلية ألرابح العراق

ما  الشركة  فيما أتخذ  العراقية،  مييل لصاحل الدولة  اإليرادات  تقسيم  أن  وميكن مالحظة 
بي 2-5٪ من إمجايل اإليرادات يف األجور بعد استقطاع الضرائب )ابستثناء اسرتداد تكاليفها(.

وميكن إجراء حتليل أكثر تفصياًل -مثاًل- ابستخدام حقل )مع اإلنتاج السنوي، وتكاليف 
االستثمار والتشغيل، بسعر مفرتض للنفط قدره 50 دوالراً للربميل(، ملقارنة عقد جولة الرتاخيص 
اخلامسة مع األنظمة املالية األخرى، مبا يف ذلك أتثري املكافآت، ورسوم التدريب، وفائدة الدولة، 
وبعطاء مفرتض نسبته 10٪ كإيرادات صافية. أما احلقل املأخوذ كمثال فهو حقل الغراف، وهو 
واحد من أصغر احلقول املعروضة يف جولة الرتاخيص األوىل والثانية، ويبلغ إنتاجه املتوقع 230 
ألف برميل يوميًا15، واحتياطاته حوايل 1.5 مليار برميل، ويعد أكرب بكثري من احلقول املعروضة يف 
جولة الرتاخيص اخلامسة. وتتم مقارنة ذلك مع ثالثة أنظمة مالية أخرى هي: يف حقل الغراف على 
وفق أحكام عقد اخلدمات الفنية جلولة الرتاخيص الثانية، مع رسوم بقيمة  1.49 دوالر للربميل. ويف 
14. يف هذه احلالة، يكون الربح الكلي دوالراً ونصف للربميل )21.5  دوالر سعر النفط - 20 دوالر التكاليف(، لكن احلكومة 
العراقية أتخذ أكثر من دوالر ونصف ألن املقاول ال يستطيع استعادة كل التكاليف )تبلغ التكاليف املسرتدة  20 دوالر للربميل لكن 
21.5*75٪*30٪=4.84 دوالر للربميل تكون متوافرة السرتداد التكاليف( وقد يتمكن املقاول من اسرتداد تكاليفه يف السنوات 

املستقبلية حينما يكون اإلنتاج أعلى والتكاليف أقل.
www.reuters.com/article/us-iraq-oil-contracts/oil-companies-tem- االنتاج ذروة  نسبة   .15

.per-iraqs-dreams-of-production-expansion-idUSKCN1GQ1ID
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أبو ظيب )حقل زاكوم العلوي(16، ويف إقليم كردستان العراق )حقل شيخان(17.   
اجلدول رقم )5( النتائج االقتصادية لعقد اخلدمات الفنية جلولة الرتاخيص اخلامسة مقارنة 

ابألنظمة األخرى18
العراق: عقد 

اخلدمات الفنية، 
جولة الرتاخيص 

اخلامسة

العراق: عقد 
اخلدمات الفنية، 
جولة الرتاخيص 

الثانية

أبو ظيب )زاكوم 
العلوي(

إقليم كردستان 
العراق، عقد مشاركة 

اإلنتاج )شيخان(

القيمة  صايف  الشركة 
احلالية 19

177560-243489

7638837575717326احلكومة
صايف القيمة احلالية 20

العائد  نسبة  الشركة 
الداخلي  21

٪15,1٪3,5-٪16,2٪17,7

وميكن مالحظة النقاط اآلتية:
حقل مثل  يف  للمقاول  معقواًل  اقتصادايً  عائداً  اخلامسة  الرتاخيص  جولة  -  توفر 
الغراف )تستهدف عادًة الشركات معدل عائد بنسبة 15٪ أو أكثر(. ومن شأن حقل أصغر وذي 
تكلفة أعلى أن يوفر إيرادات أقل، وإن التنقيب أيضاً سيوفر إيرادات أقل عند حساب املخاطر.    
حقٌل  إذا كان   ٪10 من  أقل  إيرادات  صايف  على  الشركات  حتصل  أن  احملتمل  من   -
مثل الغراف موجوداً يف جولة الرتاخيص اخلامسة، حيث كان الرتخيص الفائز حلقل السندابد حوايل 

4.55٪، وحقل احلويزة ٪7.15.

16. ال تتضمن النقاط املهمة اليت مل تكن عامة حلقل زاكوم العلوي، الذي يتغاير بنحٍو واسع مع حقل أبو ظيب.
17. عقود مشاركة اإلنتاج يف إقليم كردستان ال ختتلف إال قلياًل.

18. أمنوذج طاقة قمر.
19. القيمة احلالية الصافية للشركة )املقاول( هي عند 10٪ من نسبة اخلصم. 

20. القيمة احلالية الصافية للحكومة هي عند 10٪ من نسبة اخلصم.
21. قيمة العائدات أو اإليرادات للداخلية.
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تعد شروط جولة الرتاخيص الثانية غري جمدية للمقاول من الناحية االقتصادية، حيث 	 
قدمت معدل عائد سلبياً، وال ميكن  ألي شركة أن تقبل مثل هذه الشروط، والسبب 
يف أنه مت عرض سعر حقل الغراف، ألنه تبي أن التكاليف أعلى من املتوقع، واإلنتاج 
أقل  أو متأخر. وستكون احلقول ذات املخاطر العالية أو األصغر يف جولة الرتاخيص 

اخلامسة أقل مالءمة ملثل هذه الشروط.
ُيطلب من الشركات على وفق جولة الرتاخيص الثانية عرُض أعلى سعر للربميل. ومن 	 

أجل أن تتناسب مع صايف القيمة احلالية جلولة الرتاخيص اخلامسة، وعلى افرتاض أن 
فائدة الدولة قد ُحذفت، فإن العرض جيب أن يكون حوايل 3.5 دوالر للربميل.

توفر جولة الرتاخيص اخلامسة عائدات أقل للمقاول )وقيمة أعلى للحكومة العراقية( 	 
مقارنة بعقود مشاركة اإلنتاج يف أبو ظيب وإقليم كردستان22.

بناًء على ذلك، ليس هناك من دليل على أن شروط جولة الرتاخيص اخلامسة مالئمة للمقاول 
وحتتفظ احلكومة العراقية حبوايل 98٪ من صايف القيمة احلالية للحقل، وحصتها من القيمة أعلى، 
الداخلي  العائد  إقليم كردستان. وإن معدل  أو  أبو ظيب  إىل حد ما، مما ميكن احلصول عليه يف 
للمقاول معقول ملشروع جذاب من الناحية االقتصادية، وليس مرتفعاً جداً. ولو أن الشروط كانت 
أكثر صرامة، فسيكون هناك احتماالن، مها: إما هناك عدد أقل من مقدمي العروض، وإما كانوا 

سيقدمون عطاءات أعلى من احلصص، ورمبا أعلى من احلد األقصى لوزارة املالية.
كان هناك تغيري إضايف يف اإلجراء اخلاص جبولة الرتاخيص اخلامسة مقارنة ابجلوالت األربع 
األول، حيث كانت وزارة النفط قد حددت أقصى عرض لكل رقعة، لكنها مل تكشف عنها حىت 
قدمت الشركات عطاءاهتا، وقد مسح ذلك إبمكانية أن تقدم الشركات عرض سعر أقل من احلد 
األقصى، حىت لو كانت هي الطرف الوحيد الراغب بذلك، لكن ذلك خلق خماطر تتمثل يف عدم 
حصول الرقعة على أية عروض إذا كانت العروض مرتفعة جداً. وقد ُمنحت أربع من أصل 12 
رقعة يف جولة الرتاخيص الرابعة يف شهر أاير 2012، ويف كل منها كان هناك طرف واحد  قد 
أويل  Petrovietnam، وبرميري  برتوفيتنام  جمموعة  قدمت  فقد   ،12 الرقعة  يف  عرضاً. أما  قدم 

22.  خماطر الدفع واملخاطر اجليولوجية والسياسية أعلى يف إقليم كردستان، ولذلك كان على حكومة اإلقليم أن تفرض شروطاً 
ابستقرار  يتمتع  الذي  ظيب  أبو  حقل  مثل  املقاول كثرياً  صاحل  يف  ليست  الشروط  تلك  وإن كانت  االستثمار،  لتشجيع  جاذبة 

وتشريعات جيدة.
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Premier Oil، وابشنفت Bashneft 9.85 دوالر للربميل، وهو ما مت رفضه، ولكن برميري  أويل 
Premier Oil ، وابشنفت Bashneft، وافقتا، بعد مفاوضات،  على 5 دوالرات للربميل، فيما 
انسحبت برتوفيتنام Petrovietnam، وتلتها برميري أويل Premier Oil الحقاً يف شهر كانون 

األول 2015.
وقد  كشفت الوزارة -يف جولة الرتاخيص اخلامسة- عن حصتها القصوى من اإليرادات قبل 
تقدمي العطاءات، وهو ما أدى إىل فوز مقدم واحد بثالثة رقع، مع العلم أن العرض كان أقل بقليل 
من احلد األقصى للوزارة، فيما كانت هناك ثالث رقع أقل بكثري من احلد األدىن للوزارة، ومل حتصل 

الرقع اخلمس األخرى على أية عطاءات.
مزااي العقود والعطاءات األخرى

الشفافية
أصدرت وزارة النفط -بعد جولة الرتاخيص- األمنوذج EDPC  واألمنوذج DPC. وُكِشف 
خالل جولة الرتاخيص عن احلد األقصى من حصة عائدات وزارة النفط، والعطاءات املقدمة. غري 
أنه كان من األفضل إاتحة العقود للجمهور قبل تقدمي العطاءات، إذ إن إجراءات التأهيل مل تكن 
واضحة، على الرغم من عدم وجود دليل على حصول أي شركة على معاملة حمسوبية خاصة أو 
حساب  من  املستقلون  احملللون  ومتكن  شفافية كاملة،  هناك  ذلك،كانت  تعسفية. ومع  معاملة 

النتائج االقتصادية لكل عقد مت منحه.
ملبادرة  املتعاقد  امتثال  بوجوب  القائل  التعاقدي  الشرط  فهي  األخرى  اجلديدة  امليزة  أما 
املدفوعة  املبالغ  اإلفصاح عن مجيع  تتطلب  اليت   ،)EITI( الصناعات االستخراجية  الشفافية يف 
النفط  اتفاقية مبيعات تصدير  البيع الفعلي للنفط مبوجب  للحكومات، مبا يف ذلك أتكيد سعر 
كجزء من جهود احلكومة العراقية للعودة إىل احتالل تصنيف جيد مع مبادرة EITI بعد أن ُعلِّقت 

يف شهر تشرين الثاين املاضي.
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 التأهيل
مُسح للشركات املؤهلة سابقاً يف جولة الرتاخيص اخلامسة والتأهل مرة أخرى، ومُسح للمقدمي 
اجلدد أيضاً ذلك؛ حيث كانت بعض الشركات املؤهلة من املقدمي اجلدد إىل العراق وصغرية نسبياً، 
ولكنها كانت متتلك القدرات الفنية واملالية املطلوبة. وتظهر الشركات املؤهلة يف اجلدول رقم 6، 
حيث  يالحظ أن بعض الشركات املؤهلة سابقاً، مثل: شل Shell، ويب يب BP، وسي إن يب سي 
عدم  اختارت  قد   ،Kuwait Energy إنرجي  والكويت   ،PetroChina برتوتشاينا  ،CNPC
املشاركة؛ إذ مل تكن عملية التأهيل شفافة، وميكن مالحظة ذلك من خالل بيان واضح ابخلطوات 

واملعايري منشور على موقع وزارة النفط على شبكة اإلنرتنت.

الدولةالشركة املتأهلة
روسياابشنفت

CNOOCالصي
اإلمارات العربية املتحدةاهلالل

اإلمارات العربية املتحدةدانة غاز
اإلمارات العربية املتحدةدراغون أويل

ENIإيطاليا
الوالايت املتحدةإكسون موبيل

الصيجيو جادي
روسيالوك أويل

فرنساتواتل
الصييوانيتد إنرجي غروب

روسيازاروب زينفت
الصيجنهوا
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وكانت وزارة النفط يف عهد الوزير حسي الشهرستاين 2006-2010 - الذي كان انئب 
رئيس الوزراء 2010-2014- قد تبنت سياسة “اإلدراج يف القائمة السوداء” للشركات العاملة 
يف جمال التنقيب واإلنتاج يف إقليم كردستان العراق. وعّدت الوزارة يف حينه أن هذه العقود غري 
قانونية، ومنعت الشركات اليت وقعت عليها من التقدمي يف جوالت الرتاخيص. وقد مشلت القائمة 
السوداء كاًل من سينوبك الصينية Sinopec، اليت منعت من التقدمي جلولة الرتاخيص الثانية يف 
شهر كانون األول 2009، وشركة هيس األمريكية Hess اليت منعت من التقدمي جلولة الرتاخيص 

الرابعة يف شهر أاير 2012.
أما شركة النفط العمالقة إكسون موبيل Exxon Mobil، -اليت كانت تعمل يف مشروع 
غرب القرنة -1 يف جنوب العراق- فقد وقعت -يف شهر تشرين الثاين 2011- ستة عقود ملشاركة 
اإلنتاج مع حكومة إقليم كردستان. وقد أوقفت وزارة النفط العراقية -رداً على ذلك- املداوالت 
إىل  مفاوضات-  -بعد  الشركة  واضطرت   ،)CSSP( البحر  مياه  توريد  مشروع  حول  معها 
ختفيض حصتها يف احلقل املذكور من 60٪ إىل 25٪ من خالل بيع حصص لشركة برتوتشاينا 
PetroChina، وشركة براتمينا Pertamina. غري أن الشركة بقيت املشغل واملستثمر، وعادت 
اآلن إىل التفاوض حول مشروع اجلنوب املتكامل )SIP( الذي يشمل تطوير حقول هنر بن عمر، 
 ،Total وأعمال أخرى. أما شركتا تواتل CSSP وأرطاوي، فضاًل عن مشروع توريد مياه البحر
وغازبروم نفت GAS Prom Neft اللتان كانت لديهما حصص يف إقليم كردستان العراق وعقود 
يف العراق االحتادي، فلم يطلب منهما املغادرة؛ لذلك فإن سياسة “القائمة السوداء” مل ُتطبق بنحٍو 
مستمر حىت يف العام 2012، ومبا أنه مل تكن هناك جوالت تراخيص الحقة، فإن هذه السياسة 

مل يتم تطبيقها منذ ذلك احلي.
 GAS وقد مشلت قائمة الشركات املتأهلة اىل جولة الرتاخيص اخلامسة كاًل من غازبروم نفت
 ،Dana Gas وشركة دانة غاز ،Exxon Mobil وإكسون موبيل ،Total وتواتل ،Prom Neft
ونفط اهلالل Crescent Oil، ومجيعها نشطة يف كردستان العراق. ويف النهاية، كانت شركة نفط 
اهلالل هي الوحيدة اليت قدمت عرضاً، وفازت بثالث رقع. وتنص املادة 8 من العقد على احتفاظ 
وزارة النفط ابحلق يف إلغاء العقد، إذا خالف املقاول القانون أو أي توجيهات من احلكومة أو وزارة 
النفط. واجلدير ابلذكر هو أن موقف حكومة إقليم كردستان فيما خيص املركز قد تغري بنحٍو كبري 
أعقبه من عودة منطقة كركوك إىل سيطرة  أيلول 2017، وما  استفتاء االستقالل يف شهر  منذ 

احلكومة االحتادية.
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االستنتاجات
اخلامسة،  الرتاخيص  العقد وجولة  ميزات  إجراء حتليل شامل جلميع  الورقة  ال حتاول هذه 

لكنها توصلت إىل عدة مالحظات مهمة.
فبالنظر إىل اجلدول الزمين القصري، فقد منحت وزارة النفط ستاً من أصل 11 رقعة متاحة، 
وميكن تقدمي الرقع اخلمس األخرى يف املستقبل. وقد اتسمت عملية تقدمي العطاءات بتنافسية أكثر 
مما يف جولة الرتاخيص الرابعة، إذ اقرتبت العديد من العطاءات من احلد األقصى للوزارة، وكانت 
عملية انجحة جداً. وميكن لوزارة النفط أن تنظر اآلن -بعد انتهاء االنتخاابت- يف تقدمي الرقع 
اخلمس املتبقية، ورمبا إدراج رقع أو حقول أخرى غري مستغلة، مع إجراء بعض التحسينات على 

العقد والعملية حبسب ما َسيـُبـَّي يف أدانه.
تبّي من هذه الورقة البحثية أنه ال ميكن مماثلة عقود جولة الرتاخيص اخلامسة مع اجلوالت 
منخفضة جداً.  بتكاليف  والثانية حلقول عمالقة  األوىل  اجلولتان  ببساطة، حيث كانت  السابقة 
ومن الواضح أن حقاًل لديه احتياطيات تصل إىل 100 مليون برميل، أو رقعة استكشافية دون 
غرب القرنة أو  مثل الرميلة أو  حقل  من  أكثر  للمستثمر  جاذبة  شروطًا  سيتطلب  مؤكدة،  موارد 
حىت الغراف. وإن مشهد الصناعة قد تغرّي منذ ذلك احلي، مع ظهور مزيد من الفرص للشركات، 

واخنفاض أسعار النفط، ومستوايت االستثمار.
 فضاًل عن أن بعض املستثمرين قد تردعهم عن االستثمار مسائل من بينها استمرار حالة 
اإليرانية )مع  انعدام األمن يف أجزاء من حمافظة دايىل -مثاًل- ووجود أصول على طول احلدود 
احتمال حدوث نزاعات أو متطلبات للتعامل مع النظراء اإليرانيي(، ووجود ذخائر غري منفجرة من 
احلروب املاضية )كما هو احلال يف الشهايب وزرابطية واحلويزة على وجه اخلصوص(، واحلجم الصغري 

نسبياً للحقول املعروضة، اليت تعد غري جاذبة للشركات العمالقة العاملة يف العراق.
ويبّي حتليل اقتصادي يسري لنتائج عرض عينة حقل أن شروط جولة الرتاخيص اخلامسة 
ليست سخية على حنو غري عاٍد للمقاول، بل إهنا يف الواقع، حتفظ قيمة أكرب للحكومة العراقية 

أكثر مما هو متعارف عليه يف مقارانت إقليمية مثل إقليم كردستان العراق وأبو ظيب.
ال ميكن للعراق قياس القيمة اليت سيحصل عليها من هذه العقود بنحٍو يسري من خالل 
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البالد  عليها  اليت ستحصل  القيمة  بي  تكون  الصحيحة  املقارنة  إن  إذ  املتحققة،  اإلنتاج  حصة 
عمل  إعاقة  إىل  الصعبة  الشروط  تلك  أدت  إذا  ستحققها  اليت  صفر  والقيمة  االستثمار،  من 
أو  اإلنتاج  زايدة  قلياًل، وميكنه  أعلى  إيرادات  على حصة  املستثمر حيصل  املستثمرين. وإذا كان 
االحتياطيات، أو خفض التكاليف، فإن القيمة املتزايدة للحكومة العراقية ستكون أكرب بكثري من 

الدفعات اإلضافية الصغرية للمستثمر.
ن بعض  وإذا كان هناك مزيد من الوقت لتحليل الرقع املقدمة والعقد وتوضيحهما، وُحسِّ
لوحظ  ومثلما  عطاءات.  تقدمي  حنو  الشركات  جذب  املمكن  من  يكون  فقد  العقد،  تفاصيل 
 Total وتواتل ،ENI وإيين ،Exxon Mobil وإكسون موبيل ،Lukoil سابقاً، فإن لوك أويل
كانت كلها حاضرة يف جولة الرتاخيص، لكنها اختارت أمراً من اثني إما عدم املزايدة، وإما عدم 
تقدمي عطاءات تنافسية. فشركة إيين ENI، يف الواقع، قدمت عرضاً أعلى بكثري من احلد األقصى 
الذي حددته وزارة النفط حلقل السندابد، ألهنا وجدت أن الشروط غري قابلة للتطبيق. ومع ذلك، 
فإن مشاركة الشركات متوسطة احلجم، والقادرة من الناحية التقنية واملالية على استكشاف الرقع 
املذكورة، أمر يستحق اإلشادة؛ ألهنا تزيد من احلالة التنافسية، وتتيح للعراق احلصول على شروط 

أفضل، قد تكون أكثر مغامرة للتنقيب يف رقعة غري معروفة من شركة كبرية.
 وميكن للعراق -فيما خيص اجلوالت املستقبلية-، أن ينظر مبسألة للشركات ابلتأهل كشركات 
غري مشغلة، مع ضرورة إظهار القدرة املالية )غري الفنية( فقط؛ وقد اتُبع هذا اإلجراء -على سبيل 
املثال- يف جولة استكشاف لبنان، اخلاّصة ابملياه العميقة اليت تواجه حتدايت فنية. وقد يسمح ذلك 
للشركات العراقية احمللية اخلاصة املؤهلة بدخول هذه الصناعة، مع تقدمي ضماانت أبن ال تكون 
جزءاً من جهة فاسدة أو خاضعة لتأثري سياسي. وإن ذلك سيسمح لشركات أصغر -ولكنها ممولة 

بنحٍو جيد- بدخول العراق، وذلك سيضيف الكثري إىل جمموعة التمويل املتاحة.
وميكن مالحظة ميزتي سلبيتي يف الشروط: األوىل: أن حدود املوافقة على النفقات أقل 
من تلك املوجودة يف العقود السابقة حوايل مخسة ماليي دوالر ليوافق عليها املشغل، وحوايل 20 
مليون دوالر لتوافق عليها جلنة اإلدارة املشرتكة، ومن مث من قبل شركة النفط اإلقليمية ذات العالقة 
والتابعة لوزارة النفط. ويهدف كل ذلك إىل تسهيل مراقبة التكاليف، وإن كانت ستبطئ العمليات، 
وتفرض عبئاً بريوقراطياً كبرياً على وزارة النفط. الثانية: فهي إن “رسوم التوصيل” املقرتحة ستمنع 
الشركات من بيع حصصها بسهولة إىل شركة أكرب، وحينها جيب أن يتم تعويض رسوم التحويل 
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هذه مقابل ضريبة مستقبلية.
وميكن القول بنحٍو عام: إن جولة الرتاخيص اخلامسة هي األكثر جناحاً حبسب توقعات 
الشركات  بشروط مناسبة للعراق، وسُيطلب من  الرقع  العديد من  املراقبي، حيث منحت  معظم 

الفائزة العمل جبد لتحقيق عوائد اقتصادية معقولة.

امللحق
قائمة احلقول والرقع املعروضة

املصدر: وزارة النفط
حقول غاز جالابت وقمر

العراق داخل حمافظة دايىل، على  الشرقي من  الشمايل  اجلزء  احلقل يف  يقع  - جالابت: 
مبعدة 140 كم مشايل شرقي بغداد.

حمافظة دايىل ابلقرب  داخل  العراق  من  الشرقي  الشمايل  اجلزء  يف  احلقل  يقع  قمر:   -
من مدينة كفري على مبعدة 20 كيلو مرتاً غريب حقل جالابت، وعلى مبعدة 35 كيلو مرتاً مشايل 

شرق حقل خشم األمحر.
2-  حقول غاز خشم األمحر وإجناان

خشم األمحر: ويقع إىل اجلنوب الغريب من حقل جالابت.
   - إجناان: ويقع يف حمافظة دايىل، على مبعدة 130 كيلو مرتاً مشايل شرقي بغداد.

منطقة احلدود بني إيران والعراق
 3. رقعة النفط خانة:

النفط خانة، وانو دومان، وجاري بيكا، وتل غزال، فضاًل  وتقع يف حمافظة دايىل وتشمل 
عن هيكل جنوب النفط خانة.
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4. زرابطية:
وتقع يف حمافظيت واسط ودايىل.

5. الشهايب:
 وتقع هذه الرقعة يف حمافظيت ميسان وواسط.

 6. احلويزة:
وتقع يف حمافظة ميسان.

 7. السندابد:
وتقع يف حمافظة البصرة.

 رقع االستكشاف على املنطقة احلدودية بني العراق والكويت.
 8. رقعة الفاو:

وتقع يف حمافظة البصرة ابلقرب من احلدود العراقية - الكويتية - اإليرانية.
 9. جبل سنام:

 وتقع يف حمافظة البصرة.
 10. خضر املي:

 وتقع يف حمافظيت البصرة واملثىن.
املناطق البحرية - اخلليج العريب

11. اخلليج العريب:
 وتقع خارج  احلدود اإلقليمية العراقية ملياه اخلليج العريب.
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موجز احلقول والرقع املعروضة
املصدر: وزارة النفط

 جالابت
 يقع حقل جالابت يف اجلزء الشمايل الشرقي من العراق داخل حمافظة دايىل، على مبعدة 
بئرين  140 كيلو مرتاً مشايل شرقي بغداد، ويبلغ طوله 30 كم وعرضه 5 كيلو مرتات. مت حفر 
)جالابت األوىل Gilabat-1( يف عام 1958، و)جالابت الثانية Gilabat-2( يف عام 1959، 
 )Gilabat-3 لكنهما أمهلتا بسبب وجود طبقات ضغط عايل. مث مت حفر بئر اثلثة )جالابت الثالثة

.)Jeribe يف عام 1978، ومت العثور على آاثر نفط يف تشكيل )جريب
قمر 

حدود حمافظة دايىل ابلقرب  على  العراق  من  الشرقي  الشمايل  اجلزء  يف  قمر  حقل  يقع 
مشايل  مرتاً  كيلو  غرب جالابت، و35  مرتاً  كيلو    20 مبعدة  وعلى  من مدينة كفري، 
شرقي حقل خشم األمحر. يبلغ طوله حوايل 40 كيلو مرتاً،  وعرضه حوايل 8 كيلو مرتات.  ُحفرت 
 ،)Shiranish البئر األوىل ) قمر -1( يف عام 1979 بعمق 3200 مرتاً يف تشكيل )شريانيش

.) Jeribe حيث مت احلصول على آاثر نفط وغاز من تشكيل )جريب
حقول جالابت – قمر

املنطقة 38
شرقمشال

384300493474
3828894474276
3816423484613
3822166497248
3813633505781
3816751516119
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خشم األمحر 
مرتاً،  طوله حوايل 11 كيلو  ويبلغ  غريب حقل جالابت،  األمحر جنويب  يقع حقل خشم 
وعرضه 3 كيلو مرتات. ُحفرت البئر األوىل يف عام 1927، لكن أُوقف احلفر على عمق 1326 
مرتاً بسبب مشكالت فنية، فيما ُحفرت البئر الثانية عام 198، ووصل احلفر إىل عمق 1705 
أمتار، ومت العثور على آاثر نفط وغاز. ويقدر احتياطي النفط بنحو 251.2 مليون برميل، بينما 

يبلغ احتياطي الغاز احلر يف تشكيل )جريب Jeribe ( حوايل 2200 قدم مكعب.
إجناان 

 يقع حقل إجناان يف حمافظة دايىل، على مبعدة 130 كيلو مرتاً مشايل شرقي بغداد. وقد 
مت حفر أربع آابر خالل املدة 1927-1930، وُعثَر على آاثر غاز من تشكيل )فارس األسفل 
Lower Fares(. أما بئر إجناان -5 فقد ُحفرت يف عام 1958، وُعِثر على على آاثر نفط وغاز.

حقول خشم األمحر – إجناان
املنطقة 38

شرقمشال

3821363 467332 
3820824 460334 
3796535 476988 
3799394 480958 

النفط خانة
تقع يف حمافظة دايىل وتشمل احلقول اآلتية واالختالالت اهليكلية اآلتيتي:

 رقم )113( منديل.
 رقم )115( حبيب.
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 رقم )126( حطاب.

 رقم )111( انزازداغ.
 رقم )124( سعدية.

 رقم )129( عقبة.
 رقم )110( جنوب نفط اخلانة.

 رقم )148( بطان.
 رقم )108( حقل تل الغزال.
 رقم )109( حقل نفط خانة.
رقم )112( حقل انو دومان.

 رقم )114( حقل جاراي بيكا.
حقول النفط خانة

املنطقة 38
شرقمشال

380000552563
3800922518455
3784924510419
3770646518985
3759424515526
 3748630519846 
3729419519846
373000051646
3730000560000
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رقعة زرابطية
تقع بي حمافظيت واسط ودايىل، وتشمل هياكل زرابطية رقم )106(، وطارق رقم )269(. 
ويعد هيكل زرابطية أحد اهلياكل احلدودية العمالقة، ويبلغ طوله حوايل )40( كيلو مرتاً، وعرضه 
من  الشمايل  اجلزء  يف  النتائج  تكن  ومل   .1978 عام  يف  زلزالياً  مسحه  ومت  مرتات،  )9( كيلو 
منطقة منديل-بدرة اليت تضم هيكل زرابطية جيدة بسبب التضاريس الوعرة، ومل ُيشَمل جزٌء منه يف 

املسح الزلزايل يف املناطق املتامخة للحدود العراقية.
ويعتقد معظم اجليولوجيي العراقيي أن هيكل زرابطية يقع ابلكامل داخل األراضي العراقية، 

وهو يقع يف مناطق حيتمل وجود احتياطات هائلة من النفط والغاز قد تصل إىل 800 مرت.
د موقع البئر األوىل للتنقيب ومسُِّي زرابطية 1 يف عام 1980، ولكن العمل به مل  وقد ُحدِّ

يبدأ بسبب احلرب العراقية اإليرانية.
وتقدر كمية النفط يف اخلزان العايل واخلزان الطباشريي حوايل 8،800 مليون برميل.

وسيتم نقل النفط املنتج إىل بدرة، ومن مث يتم نقله عرب خط أانبيب تصدير بدرة.
زرابطية

املنطقة 38

شرقمشال
3707999581763
3683701592500
3672617585910
3666736598315
3684740593474
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الشهايب 
 تقع بي حمافظيت ميسان وواسط، وسيشمل هيكل الشهايب رقم 121.

ُمسحت زلزالياً  ألول مرة يف عام 1975 من خالل برانمج مسح زلزايل ملنطقة علي الغريب، 
ويف املرة الثانية خالل املدة 1978-1983 بواسطة طاقم مسح عراقي.

الدراسة اليت أجريت يف عام 1995  الزلزايل لعام 1983، وكذلك  نتائج املسح  أظهرت 
أن هناك قعرية حافيَّة داخل األراضي العراقية، فضاًل عن هيكل جديد على طول احلدود العراقية 

اإليرانية.
يبلغ طول هيكل الشهايب داخل األراضي العراقية حوايل 32  كيلو مرتاً، ويرتاوح عرضه بي 

)1.3-5( كيلو مرتات.
يقع هيكل الشهايب يف منطقة يتوقع وجود كميات هائلة من النفط والغاز على تشكيالت 

ترايسية وطباشريية40.
النفط  وسينقل  استكشافية،  بئر  حفر  اإليرانية  العراقية  احلرب  بداية  عرقلت   وقد 
عرب خط  يُنقل  مث  ومن  أبو غراب،  إىل  مرتاً  )70( كيلو  بطول  جديد  أانبيب  خط  عرب  املنتج 

أانبيب حلفااي - بوزارغان - الفاو.
الشهايب

املنطقة 38

شرقمشال
464800607500
3580000700000
3594380700000
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رقعة احلويزة
تقع يف حمافظة ميسان، وتشمل حقل احلويزة وهيكل جنوب احلويزة.

يقع حمور حقل حويزة رقم 295 على الشمال والشمال الشرقي، ويبلغ طوله حوايل 17 كيلو 
مرتاً، وعرضه 8 كيلو مرتات، وتبلغ أبعاد جنوب احلويزة رقم 319 حبسب عاكس هنر عمر الذي 

يصل طوله إىل حوايل 9 كيلو مرتات، وعرضه حوايل 5 كيلو مرتات.
البئر االستكشافية األوىل )احلويزة رقم 1( يف عام 1980، وُعثر على آاثر نفط  ُحفرت 
يف اخلصيب وهنر عمر. وتشري السجالت أيضاً إىل وجود آاثر نفط يف اهلارثة، وسعدي، ومشرف.
وتثبت الدراسة اليت أجريت يف عام 2005 وجود مناطق ضغط نفطي جيدة جداً، وعالية 
الضغط يف الزبري. وتقدر احتياطات النفط حوايل 2400 مليون برميل. وسيُنقل النفط املنتج عرب 
خط أانبيب بطول )60( كيلو مرتاً إىل حقل احللفاية. وسُيعامل الغاز املنتج يف معمل غاز احللفاية.

احلويزة
املنطقة 38

شرقمشال
3551952751334
3477233758466
3477250750000
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السندابد 
تقع يف حمافظة البصرة ضمن منطقة حيتمل وجود كميات هائلة من النفط والغاز )تشكيالت 

طباشريية(، وتشمل حقل السندابد رقم 344.
ُحفرت البئر االستكشافية األوىل )السندابد رقم 1( يف عام 1974، ووصل احلفر إىل عمق 

2685 مرتاً يف تشكيل مشرف.
ومل تظهر نتائج االختبارات هلذه البئر وجود آاثر نفط وغاز يف مشرف، ولكن هناك إمكانية 

أفضل ضمن تشكيالت أعمق مثل الزبري واليمامة.
وبلغ عمقها 4،371 مرتاً  أيلول 2013،  أيضاً يف 21  رقم )2(  السندابد  بئر  وحفرت 

)تشكيل سوالي(.
 OOIP وقد أظهرت نتائج احلفر آاثر نفط وغاز جيدة يف تشكيل اليمامة، ويقدر حجم 

بنحو 2،150 مليون برميل.
السندابد

املنطقة 38

شرقمشال
3397434 792634 
3383864 793115 
3383776 780157 
3398075 765957 
3397380790286

رقعة الفاو
تقع يف حمافظة البصرة ابلقرب من احلدود العراقية - الكويتية - اإليرانية، داخل منطقة تعرف 
بوجود إمكاانت نفط مرتفعة يف اجلزء اجلنويب الشرقي من العراق، وحقل الزبري إىل الغرب، وحقول 
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ابن عمر، والسيبة إىل الشمال والشمال الشرقي.
ويقع هيكل أم قصر رقم 349 على مبعدة 12 كيلو مرتاً إىل الشرق من مدينة صفوان.

وُحفرت البئر االستكشافية األوىل )أم قصر رقم 1( يف عام 1978 الستكشاف إمكاانت  
وجود نفط وغاز يف تشكيالت مشرف ومودود وهنر عمر والزبري. ومع أن نتائج احلفر مل تثبت وجود 

نفط وغاز، ولكن املنطقة ما تزال تعدُّ منطقة عالية االحتمالية لوجود النفط والغاز فيها.
النفط يف عام 2016، فقد أشارت إىل  التنقيب عن  اليت أجرهتا شركة  الدراسة  وحبسب 
إمكانية وجود كميات هائلة للنفط والغاز يف تشكيالت مشرف والزبري، والسيما يف اجلزء الغريب 

والشمايل من شبه جزيرة الفاو.
الفاو

املنطقة 38

شرقمشالاملنطقة

املنطقة 
38

3353000771000
3327401771754
3322480783184

املنطقة 
39

3334426221817
3311894256009
3312571269142
3349654247106

رقعة جبل سنام
مرتات  8 كيلو  مبعدة  على  وتشمل هيكل جبل سنام رقم 351،  البصرة  حمافظة  تقع يف 

غرب صفوان، ويبلغ طوهلا حوايل 5 كيلو مرتات.
وقد ُحفرت البئر االستكشافية األوىل )سنام رقم 1( يف عام 1978، وأظهرت نتائج احلفر 

والسجالت وجود نفط يف تشكيالت األمحدي ومشرف ومودود وهنر عمر  والشعيبة والزبري.
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وسيُنقل النفط املنتج عرب خط أانبيب جديد بطول 35 كيلو مرتاً إىل مستودع الزبري  رقم 1.
جبل سنام
املنطقة 38

شرقمشال
3331297761319
3331032745775
3349741738072
3349947750022

رقعة خضر املاي
 تقع يف حمافظيت البصرة واملثىن، وتتضمن العديد من احلقول واالختالالت اهليكلية:

 دبدواب رقم )352(.
 حقل راجي رقم )354(.

راجي  اجلنويب  رقم )360(.

حقل جريشان  رقم )361(.
بطي رقم )367(.

حقل خضر املاي رقم )369(.
خضر املاي اجلنويب رقم )370(.

الغريب  اجلنوب  إىل  مرتاً  80 كيلو  مبعدة  على  يقع  احندارايً  خطاً  حقل خضر املاي  يعد 
من حقل الرميلة.

نتائج  وأشارت   ،1980 عام  يف   )KM-1( األوىل  االستكشافية  البئر  حفر  مت  وقد 
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نفط خفيف  أو  جيد،  ونفط  وغاز  نفط يف تشكيل اليمامة،  آاثر  وجود  إىل  والسجالت  احلفر 
يف تشكيل جنمة.

تشمل املستودعات الرئيسة يف هذه الرقعة مشرف، وهنر عمر، والزبري.
وسيتم نقل النفط املنتج عرب خط أانبيب جديد بطول 65 كيلو مرتاً إىل مستودع الزبري  رقم 

.2
خضر املاي
املنطقة 38

شرقمشال
3355340 716019 
3355519 687107 
3300014 667118 
260973   656672 
3250735  676567
3328993  728929

حقل راجي
يقع على مبعدة 80 كيلو مرتاً إىل الغرب واجلنوب الغريب من مدينة البصرة، وعلى مبعدة 

36 كيلو مرتاً إىل اجلنوب الغريب حلقل أرطاوي.
أبعاد احلقل: الطول )16( كيلو مرتات، والعرض )5( كيلو مرتات.

حفرت البئر االستكشافية األوىل راجي رقم 1 يف عام 1956، وُحفرت البئر الثانية راجي 
رقم 2 يف عام 1976.

 API النفط: 28، 31.9، 39 ملستودعات هنر عمر والزبري واليمامة على التوايل.
النفط األويل املثبت:
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النفط )مليون برميل(: 420 مؤكدة و740 حمتملة.
الغاز )مليار قدم مكعب(: 64.7 مؤكدة، و238.7 حمتملة.

  حقل جريشان
إىل  إىل اجلنوب الشرقي من حقل راجي، و25 كيلو مرتاً  يقع على مبعدة 23 كيلو مرتاً 

اجلنوب الغريب من حقل جنوب الرميلة.
 أبعاد احلقل: الطول 12.5  كيلو مرتاً،  والعرض 9 كيلو مرتات.

 ُحفرت البئر االستكشافية األوىل واحد فقط يف هذا احلقل. 
API للنفط: 19.

النفط املوجود )مليون برميل(: 24.5 مؤكدة، و70 حمتملة.
رقعة اخلليج العريب 

تقع ضمن احلدود العراقية االقليمية يف اخلليج العريب.
 املساحة: حوايل 400 كيلو مرت مربع.

احتماالت النفط والغاز: النفط - العصر امليزوزويكي.
 مت التعرف من خالل الدراسات العراقية  على تشابه مع الرقم 347، ويدعى اخلليج.

 سيتم نقل النفط املنتج إىل مستودع الفاو.
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اخلليج العريب
املنطقة 39

شرقمشال
3311889 255897 
3311964 267014 
3284939 285043 
3285071 254995 
3310603 256523 


