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عقود الرتاخيص النفطية آثارها وأبعادها االقتصادية على مستقبل 
 الصناعة النفطية يف العراق

الشاىينكرم عمي أم.م.   
تربية ذي قارالعامة ل مديريةال  

:الممخص  
مرت الصناعة النفطية في العراق بحقب مختمفة وفترات متعاقبة من التذبذب ، بدأت من الحروب     

التي خاضيا العراق مع دول الجوار وما تركتو ىذه الحروب من حرق وتخريب طالت المواقع 
الكبيرة لتوفير عن الحاجة الصناعية النفطية ، فضال عن تعرض ىذه المنشآت الى النيب، فضال 

زمة إلعادة اعمار العراق نتيجة تدمير البنى التحتية والفوقية جراء غزو العراق واحتالل موارد الالال
اسموب عقود  وتزايد عبء الديون المترتبة عميو، مما دفع وزارة النفط العراقية الى اعتماد .3002عام 

 .لتراخيص النفطيةالتطوير الحقول النفطية من خالل طرح عددا منيا في عددا من جوالت الخدمة 
 الكممات المفتاحية: )عقود التراخيص النفطية، ابعادىا االقتصادية، مستقبل الصناعية العراقية(.

Oil licensing contracts, their effects and economic 

dimensions on the future of the oil industry in Iraq 

Akram Ali Shaheen 

General Directorate of Education Dhi Qar 

Abstract: 
    The oil industry in Iraq has gone through different eras and successive 

periods of fluctuation, starting with the wars that Iraq fought with 

neighboring countries and what these wars left in terms of burning and 

sabotaging the oil industrial sites, as well as exposing these facilities to 

looting, as well as the great need to provide the necessary resources for the 

reconstruction  Iraq as a result of the destruction of infrastructure and 

superstructures as a result of the invasion and occupation of Iraq in 2003 and 

the increasing burden of debts incurred by it, which prompted the Iraqi 

Ministry of Oil to adopt the method of service contracts for the development 

of oil fields by offering a number of them in a number of oil licensing rounds. 

 Keywords: (oil licensing contracts, their economic dimensions, the future of 

the Iraqi industrial sector). 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

082 

 المقدمة:
بمغت الصناعة النفطية فترة ازدىارىا خالل نياية عقد السبعينات التي بمغت فييا      

مميون برميل/ اليوم ، فيما تراجعت الصناعة  2.7مستوى الطاقات االنتاجية الى 
مع  بسبب الظروف التي مرت من حروب متواصمة النفطية وخاصة في التسعينيات 

فضال عن الحصار االقتصادي وتقييد الصناعة النفطية التي فرضت من  ، دول الجوار
لغرض النيوض  بإعادة ترتيب اوراقو 3002الدول المييمنة، اذ بدء العراق بعد عام 

الحقول النفطية وتطوير بالصناعة النفطية وعممت الحكومة العراقية عمى استثمار 
صادرات النفط إذ طرح عددا منيا ضمن جوالت التراخيص  المنتجة لغرض رفع سقف

ويعود سبب ادخال الشركات االجنبية الى العراق بسبب عدم قدرة الشركات الوطنية 
مميار  200_ الى 300لحاجة الى استثمارات كبيرة تقدر ب عمى القيام بيذه الميمة وا

  دوالر.
 

اذ يعد ، بعقود جوالت التراخيص النفطية البحث  تتعمق مشكمة  :مشكمة البحث _اواًل 
تقييم اثر االستثمار النفطي االجنبي من الموضوعات الميمة التي اخذت حيزا كبيرا 

ومحاولة  وعمماء االقتصاد العراقي،  ديميينوولدت جدال واسعا لدى الباحثين االكا
معرفتيم بالنتائج االيجابية والسمبية المتوقعة من عمميات االستثمار االجنبي ومدى 

 .تأثيرىا عمى مستقبل الصناعة النفطية في العراق
الى توضيح اآلثار السمبية الناجمة عن جوالت  ييدف البحث :أىمية البحث _ثانياً 

التراخيص النفطية التي تيدد وتمس االقتصاد العراقي بشكل مباشر، فضال عن ان نفط 
 العراق يشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة لمعراق.   
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ثار سمبية تؤثر عمى مستقبل ىناك آ ان يفترض البحث  : فرضية البحث _ثالثاً 
لعراق االقتصادي نتيجة لتوقيع عقود التراخيص النفطية، فضال عن ىذه وحاضر ا

 العقود يشوبيا نوع من الغموض وعدم وضوح بنودىا .
اعتمد البحث عمى المعطيات التاريخية لمصناعة النفطية  :منيجية البحث_ رابعاً 

التراخيص السمبية لجوالت االيجابية و  العراقية ، فضال عن الوقوف عمى اىم الجوانب
 النفطية.
تعد جوالت التراخيص المحور االساس الذي تدور حولو   :ىيكمية البحث _خامساً 

، في العراق النفطية لمصناعةالجذور التاريخية ىيكمية الدراسة مع االخذ بالحسبان 
، مع خالصة الىم االستنتاجات والتوصيات ثارىا االقتصادية عمى العراقآفضال عن 

 باحث.التي توصل ليا ال
مفاىيم عامة: سادسًا   

 _ مفيوم النفط1
مكونة من مقطعين ىما   (petroleumان النفط او البترول كممة التينية االصل)    

(petro(وتعني الصخر و )uleum وتعني الزيت اي زيت الصخر، والبترول )
مصطمح يطمق عمى جميع المواد الييدركاربونية التي تتكون بصورة طبيعية ولكن 

 naturalبالمعنى الضيق يطمق عمى جميع المواد الغازية مصطمح الغاز الطبيعي )
gas )،(.00، ص3003)الجوراني  

 النفطية التراخيص او عقود مفيوم جوالت _2

يقصد بجوالت التراخيص بانيا عقود لتأىيل وتطوير الحقول النفطية المنتجة     
والحقول المستكشفة من حيث انتاج النفط الخام والغاز المصاحب من حقل ما بشكل 
تصاعدي لمدة محددة تصل الى سبع سنوات، وصوال الى ىدف االنتاج المطموب خالل 
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الف برميل في اليوم وادامة االنتاج لمدة  050فترة زمنية من تاريخ تفعيل العقد وليكن 
سنة قادمة بالكمية نفسيا مثال، فيي عقود مشاركة في ادارة االنتاج وفي الوقت  02

نفسة ىي عقود خدمة فنية لزيادة االنتاج وتطوير الحقول عمى وفق افضل تقنيات 
شاركة الصناعة النفطية العالمية كما مخطط ليا، وال تمنح االبعد عمل مناقصات بم

افضل العروض التجارية دولية لشركات النفط العالمية والتنافس فيما بينيا عمى تقديم 
 .(3007،، وزارة النفط)جميورية العراقوالفنية

 عقود الخدمة_ 3
ان يحصل تفاوض بين الشركات الوطنية)عراقية خاصة( والشركات االجنبية عمى     

شكل عقد بموجب ىذا العقد تعطي الحكومة العراقية لمشركات الوطنية واالجنبية 
)الشركاء( حق البحث عن النفط وحق االنتاج بمكان محدد الذي يمارس ىنا دور 

عن الحكومة العراقية بعد ذلك تبدا  السيادة ىي الشركة الوطنية )العراقية( بالنيابة
اشير من تاريخ توقيع العقد  6الشركتين الوطنية واالجنبية بالتنقيب عن النفط بعد 

ويتم استرجاع تمك وتتكفل الشركات االجنبية دفع اجور التنقيب والحفر واجور الموظفين 
عاما والتستطيع 05الى 05وتبمغ مدة العقد من    النفط،  االستخراجالمبالغ في حالة 

الشركات االجنبية استخدام االحتياطي النفطي كتامين او وديعة او رىين يقترض بو ، 
 %.80اما عن ارباح الدولة فتبمغ 

 _ عقود المشاركة4
عقود المشاركة تشبو الى حد ما عقود الخدمة حيث يعقد اتفاق بين الشركة الوطنية     

عام ولكن ىنا الشركات المستثمرة 35الى  03من والشركة االجنبية ، وتبمغ مدة العقد 
% 30% ، وبعد انتاج النفط الخام تستقطع 75تستطيع اخذ حصة من االرباح قدرىا 

% 20من االنتاج االجمالي ويذىب الى الحكومة العراقية ، فضال عن استقطاع نسبة 
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ان  % تذىب لمشركات المستثمرة عمى شكل تعويض عن التكاليف والجيد الى00الى 
 )جميوريةيصبح ىناك انتاج نفط والباقي يتقسم بين الدولة وبين الشركات االجنبية

 .(3007،العراق
 

 في العراق المبحث االول: البعد التاريخي لمصناعة النفطية
ميمًا،  الشك ان االىتمام بدراسة تاريخ الصناعة النفطية في العراق يمثل عمالً     
االطماع االجنبية التي استكشاف النفط العراقي، فضاًل عن  عميو ان يحيط بصفحةو 

ومن المعروف ان العراق كان جزءا من  ،طرة عمى نفطوجاءت الى العراق لغرض السي
االمبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر وحتى سقوط ىذه االمبراطورية نياية 

الرسمية العراقية بموضوع استثمار يعود اىتمام السمطات  ، فيماالحرب العالمية الثانية
عندما اقدم والي العراق في العيد  0870العراقي ألغراض تجارية الى عام  النفط

العثماني مدحت باشا الى جمب الخبراء والفنيين وادوات الحفر من المانيا الستثمار 
از حال دون انج 0873ال ان عزلو عن الوالية عام النفط في منطقتي خانقين ومندلي، إ

المشروع فيما قام الخبراء الفرنسيين في اواخر القرن التاسع عشر بمحاوالت الستكشاف 
ك السمطان العثماني عبد الحميد اجو في الموصل وكركوك وعندئذ أدر النفط وتحسين انت

بربط االراضي النفطية في والية  0889الثاني اىمية النفط واصدر فرمان)مرسوم( عام 
ك الخاصة بالسمطان العثماني بذريعة حماية حقول النفط من االمال بإدارةالموصل 

)النداوي، اطماع االستثمارات االجنبية وابقائيا في خدمة مصالح الدولة العثمانية
       .(667، ص3000
تحت االنتداب البريطاني فيما بعد احتاللو وكان العراق يتكون من  العراق دخل     

البريطاني ىو  ثالث واليات ىي بغداد والموصل والبصرة وكان من اول اىتمام االحتالل
االستكشاف عن النفط في االراضي العراقية خاصة بعد اكتشاف في مناطق مجاوره في 
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عندما  0903النفط العراقي منذ العام ايران رغم ان البريطانيين قد اىتموا بموضوع 
اسسوا شركة النفط التركية التي كان من اىدافيا استثمار نفط الموصل والتي تم تحويل 

تعد عقود جوالت فيما  .(306،ص3005)الراوي،نفط العراق اسميا فيما بعد الى شركة
ذ يمحظ التراخيص النفطية انعطافو كبيرة في مسيرة الصناعة النفطية في العراق، ا

الشفافية والوضوح البارز التي اعتمدىا وزارة النفط في اعالن مناقصة تنافسية عمنية 
     ولم تكن معيودة في السابق.

لم تكن عممية التراخيص الستثمار الحقول العراقية عممية مباغتو لممختصين      
مذكرات تفاىم وفي شير ايار بالتحديد جرى التوقيع عمى   3002بشؤون النفط فمنذ 

بين العراق وثالثين شركة اجنبية تتضمن تدريب الكوادر العراقية واالعمال االستثمارية 
قل مجنون المكتشف عام وقدمت دراسات اولية الستثمار ح ودراسات عن المعادن

مميار برميل حسب بيانات وزارة التخطيط( وحقل  00_20ويقدر احتياطو ب ) 0975
مميا برميل ، اما الحقول الصغيرة فقد جرى  0.5يضم نحو  الحمفايو في ميسان الذي

الناصرية الى  لتطويرىا مثل حقلاتفاق مبدئي بين وزارة النفط والشركات االجنبية 
شركة)ايني ريبول( وحقل طوبة الى الشركات اونجك وسوناطراك وبتروفيني وحقل 

وروزنيفتكاز  ارطاوي الى شل وبتروناس وحقل الغراف الى الشركات ماسثينبورت
 .(076، 3002)الحمفي، اكسبورت وحقل العمارة الى شركة بتروفيتنام ونور السورية

 الصناعة النفطيةالمبحث الثاني: 

تعرضت أغمب المنشآت الصناعية في العراق الى التخريب وخاصة بعد حرب     
، ودمرت العديد من اآلبار النفطية المنتجة لمنفط ومنشآت االستخراج والمنشآت 3002

اليندسية والخدمية، ناىيك عن المنظومات الساندة لصناعة استخراج النفط، فيما 
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ضرار جسيمة بفعل العمميات العسكرية، تعرضت الشركات النفطية في جنوب العراق أل
فيما رافقيا من اعمال سرقة وتخريب شامل عطمت وأوقفت مجمل نشاطات انتاج النفط 

وتصدير النفط الخام، وفيما يمي عرض موجز لواقع الصناعة النفطية في والغاز 
  العراق:

 القدرة التنافسية لمشركات النفطية والغازية العراقية. _اوالً 

ي العمميات النفطية الحقمية بواسطة ثالث شركات نفطية منتجة يمكن تسميتيا تجر     
، نب)االخوات الثالث( ىي شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال وشركة نفط ميسا

فيما تعمل في قطاع الغاز شركتان وطنيتان ىما شركة غاز الجنوب وشركة غاز 
الشركات مجتمعة يمكن التوصل ه مال وعند تطبيق مؤشر القدرة التنافسية ليذشال

 تي:لآل

 القوة. 1
 .جيل من القوى العاممة يتمتع بمينية عالية من الخبرة والكفاءة 
 ( مميار برميل مؤكد من  000,250احتياطي نفطي وغازي ضخم

( مميار 200_300تريميونات متر مكعب من الغاز الطبيعي و) 2,07النفط(و)
 عب من الغاز الطبيعي المحتمل.( تريميونات متر مك8_6برميل محتمل و)

 .حقول نفطية وغازية موزعة عمى مناطق متباعدة في البالد 
 .وجود حقول غازية مستقمة تنتج الغاز الحر الى جانب الغاز المصاحب لمنفط 

 .الضعف2
 . مستمزمات ومعدات انتاج قديمة من الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
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 من 00االدارية والخدمية تصل الى نحو  بطالة مقنعة عالية في االقسام %
 مجموع القوى العاممة.

 .محدودية الصالحيات الممنوحة لمديري الييئات والعاممين اآلخرين 
 تتناسب مع ضخامة االىداف والعمل المناط  قمة التخصيصات المالية التي ال

 .بيذه الشركات
  المختصين في ضعف نشاط البحث والتطوير والعالقة مع االكاديميين

 الجامعات العراقية.
 .الفساد المالي واالداري خاصة في مجال المناقصات العامة 

 .الفرص3
  االستثمار االمثل في قوة العمل لتطوير الحقول واالستفادة من دروس تطوير

 غرب القرنة وارطاوي وقبة صفوان وابو غريب.
  العراقية وعقد مؤتمرات تفعيل جسور التعاون بين الشركات الوطنية والجامعات

 متخصصة في ىذا المجال.
 .تأسيس اقسام لمبحث والتطور وحاضنات االبداع 

 .التيديدات4
 .ارتفاع تكمفة االنتاج وادامتو وتراجع عمميات الصيانة 
  المنافسة التكنولوجية الشديدة من قبل الشركات النفطية العالمية من خالل

 خيص .اعمميات التر 
 كمة في العراق عمى عمميات التعاقد.سيطرة االحزاب الحا 
 الحمفي، ضعف العالقة بين السمطات المحمية والحكومية المركزية(

3002،080). 
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 المبررات التي دعت الحكومة العراقية ان تمجأ الى عقود جوالت التراخيص: _ثانياً 
العراقية تمجأ الى ابرام عقود جوالت التراخيص ومنيا  ىناك عدة اسباب دعت الحكومات

 :ما يمي
وانتاج كبير اال ان البنى التحتية لمصناعة النفطية لم  عالية مكمنيو. ىناك ضغوط 0

تكن بمستوى انتاج الحقوق )االنابيب ووحدات الضخ( وكذلك التحميل اذ كان يعتمد في 
 .3003ة الى ان ادخمت نياية تحميل البواخر النفطية عمى وحدة قياس المسطر 

 . العمل عمى تطوير وانتاج الحقول النفطية المكتشفة غير المطورة.3

. المساىمة في تطوير وانتاج الحقول الغازية المكتشفة غير المطورة)الخضراء( وىي 2
 عكاز والمنصورية والسيبة.

الشركات االجنبية . لغرض تعزيز االحتياطي المثبت لمعراق من النفط والغاز باعتماد 0
 الستكشاف حقول نفطية وغازية جديدة.

. عدم توفر االعداد الكافية من الموارد البشرية المؤىمة لتنفيذ وادارة المشاريع النفطية 5
الكبيرة وعدم توفر الكوادر المدربة ومحدودية الخبرة الفنية والعممية المطموبة إلدارة 

 ميات الخاصة في تصميم حفر االبار.المشاريع وعمميات المسح الزلزالي والعم

.عدم توفر االعداد الكافية من االجيزة المستعممة في عمميات الحفر واالستصالح 6
 اضافة الى عدم توفر االجيزة والخبرة الفنية لحفر االبار المائمة واالفقية.

. عدم توفر االمكانات الالزمة عند الشركات الوطنية لبناء مستودعات خزن النفط 7
 لخام وانشاء منظومات االنابيب والمشاريع االخرى.ا
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 . االفتقار الى االموال الالزمة لتمويل المشاريع الكبيرة الخاصة بتطوير وانتاج النفط.8
الروتين في منظومة التشريعات المتمثمة في االنظمة والتعميمات التي تقيد تنفيذ 

  .(3006،النفط )جميورية العراق، وزارةالمشاريع وخاصة العمالقة منيا

 3002ثالثًا: التحول  في منيج السياسة النفطية العراقية بعد 

عراقية، وىي السمة كبيرة في مسيرة السياسة النفطية ال انعطافوجوالت التراخيص تعد    
البارزة ليذا المنيج، وذلك من خالل طرح مناقصة تنافسية عمنية لم تكن معيودة في 

من عقدين ونصف، اخذت الحكومة عمى عاتقيا عرض السابق، بعد ركود دام اكثر 
تمخضت منيا اربع  3003ولغاية  3009مناطق نفطية وغازية متعددة، بدءًا من عام 

 :ما يميجوالت تراخيص وكان اليدف منيا تحقيق 

االساليب االدارية  ألحدثالحقول النفطية وتطوير انتاجيا وفقًا  تأىيل_ اعادة 0
 والمالية.

الشركات العالمية المتخصصة في المجال النفطي ، فضال عن تقنياتيا  _ نقل خبرات3
 الحديثة في الحفر واالستكشاف.

 _ تطوير الكوادر العراقية وتدريبيا لغرض النيوض بالصناعة النفطية العراقية.2

مع الزيادة السكانية وحاجة البمد الممحة من  رفع الطاقة االنتاجية بما يتماشى _0
 .(023،ص3007)عذافو، لتحتيةاعمار البنى ا

 ارتيا.الخمل في عقود التراخيص ام في اد :رابعا

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين واالقتصاديين وخبراء النفط حول موضوع     
عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى االقتصادية التي حققيا العراق من ىذه العقود 
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يجوز المس بيا او تعديميا ام ان الضرورة والحاجة  الوفيما اذا كانت ىذه العقود مثالية 
بما يحقق اقصى منفعة ممكنة تقتضي اعادة النظر بنصوص ىذه العقود وتعديميا 

لمعراق وفي المقابل يرى البعض بان التيم التي وجيت لمعقود كانت تتمحور طروحاتيا 
العقود من قبل وزارة حول مواضيع ال تمس بنود العقد لكنيا تؤشر ضعفا عاما في ادارة 

 العقود واىم المحاور: ال دارةالنفط والمجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر 

خمل حقيقي لعقود  تأشيريقول المؤيدون لعقود التراخيص بانو لم يستطع احد  _1
التراخيص اذا كان ىذا الكالم صحيحا وان العقود سميمة تماما فمماذا تدخل وزارة النفط 
في مفاوضات مع شركات النفط االجنبية العاممة في العراق ىل ان المفاوضات تقتصر 
عمى ضغط التكاليف ام مراجعة العقود ان وزارة النفط االتحادية ممزمة بموجب قانون 

 .28الى المادة ا استنادا ـــــــــــــــــــــــــــــــعمى مراجعة العقود لتعديل بنودى 3006نة لعام المواز 

ىذه العقود من  بإدارةيقول مؤيدو التراخيص بان المشكمة ليست بالعقود وبنودىا بل  _2
ض قبل كادر الوزارة والكوادر في المجان المشتركة مع الشركات صاحبة العقود وان تخفي

نسبة الشريك العراقي يعد ضعفا واضحا بالمفاوض العراقي وليست بالعقود وان المسالة 
 مسالة عقود وليس ضعف بالعقود.

يعترف مؤيدو التراخيص بان الشركات االجنبية تمارس عمميات الفساد عمى نطاق  _3
العقود اذ يتساءل  إلدارةالعراقيين  وتأىيليحول دون قيام الشركات بتدريب  واسع وىو ما

)ىل يعقل ان تساىم الشركات بتطوير كادر ينغص عمييا عيشيا مؤيدو التراخيص 
 ويقف عائقا بوجو فسادىا الواضح واذا كانت  الشركات االجنبية عمى ىذا القدر اليانئ

من الفساد فكيف يقول المؤيدون بان الشركات االجنبية ىي صاحبة الفضل االكبر عمى 
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عمى الحكومات السابقة رفع القبعات احتراما ليا وصيانتيا من اي  العراق ويتوجب
 سوء.

تعمن وزارة النفط االتحادية والشركات الوطنية عن كمفة  من غير الصحيح اال _4
استخراج برميل النفط العراقي قبل وبعد عقود التراخيص وان يترك لمشركات االجنبية 

ن الصحيح القول بتعذر حساب كمفة محرية التصرف بيذا التكاليف وتضخيميا وليس 
اختصاص المحاسبين وليس  استخراج النفط فالموضوع يتعمق بحساب الكمفة وىو من

 .(3006،038)عبد الرضا،الفنيين

 .(3005_3000التغيرات في حجم االنتاج لممدة )_ خامساً 

حيز ودخوليا عقود جوالت التراخيص النفطية االتفاق عمى  ىذه المرحمة بعد بدأت     
التنفيذ مع وزارة النفط ، وكان اليدف الرئيس من ىذه العقود ىو رفع االنتاج النفطي في 
عموم العراق، والتركز عمى الحقول الجنوبية في البصرة وميسان وذي قار، فيما يمحظ 

(، ان االنتاج الكمي في شركة نفط الجنوب ازداد من 0في بيانات جدول )
 ، 3005(م/ب/س في سنة 0,020الى ) 3000م/ب/س، في سنة (588)

 (1جدول)
 ( 2215_2212انتاج النفط في شركة نفط الجنوب لممدة )

 2215 2212 السنة

 الحقل
كمية 

االنتاج 
 السنوي

معدل 
االنتاج 
 اليومي

 النسبة %
كمية 

االنتاج 
 السنوي

معدل 
االنتاج 
 اليومي

 النسبة %

 05,62 0,200 070 63,6 0,030 268 الرميمة
 03,90 0,270 022 02,0 0,330 79 1غرب القرنة
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 02,6 0,290 000 - - - 2غرب القرنة 
 00 0,230 000 03 0,300 70 الزبير
 7 0,300 73 2,9 0,060 32 مجنون
 0,9 0,020 9 3,6 0,000 05 بن عمر
 3,5 0,070 35 2,0 0,060 30 المحيس
 0,2 0,000 02 0,0 0,000 3 الطوبو

 0,0 0,020 00 0,6 0,000 0 الناصرية
 2,0 0,000 25 - - - الغراف
 0,02 0 0,020 - - - الفيحاء
 0,6 0,030 6 0,0 0,030 6 ارطاوي
 %000 3,880 0020 %000 0,600 588 المجموع

 المصدر:   

وزارة النفط، شركة نفط الجنوب، ىيأة العمميات، قسم االنتاج)البصرة، شركة  (0)
 (.3006نفط الجنوب، 

وان الزيادة حصمت نتيجة ارتفاع االنتاج في اغمب الحقول النفطية، فيما      
دخمت حقول جديدة لمخدمة والمساىمة في رفع االنتاج، فقد ارتفعت كمية االنتاج 
السنوي من حقل الرميمة والذي يصنف اكبر الحقول المنتجة لمنفط من 

شركة  ، وتعد3005(م/ب/س في 070، الى ) 3000%(م/ب/س في سنة 268)
بي بي البريطانية ىي العاممة في ىذا الحقل وىو من حقول الجولة االولى ، وكانت 

 %(.63,6ب) 3000مساىمتو في 
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 . نظرة عامة عمى جوالت التراخيص االولى والثانيةسادسًا_ 

اتخذت وزارة النفط عدة خطوات إلنجاح صيغة عقود الخدمة طويمة االجل تمثمت      
وثائق وصيغ العقود لتسييل عممية االحالة سبقتيا دعوة الشركات النفطية  بإعداد

العالمية بتقديم وثائقيا وتقييميا لغرض دراستيا وتقييم وضعيا المالي والقانوني 
شركة  030تنافس فييا  3008وامكانياتيا الفنية سميت بجولة التأىيل وجرت في عام 

شركة فاز اربعة منيا ووقعت معيا  25لى لدخول جولة التراخيص االو  عالمية تأىمت
، الزبير، مجموعة حقول ميسان( ثم فتح 0العقود لتطوير الحقول )الرميمة، غرب القرنة

شركة عالمية تنافس في  05 فأصبحتعشر شركات جديدة  فتأىمتثانية  التأىيلباب 
ايا، ، حقل مجنون، حقل حمف3جولة التراخيص الثانية عمى سبع عقود ىي)غرب القرنة

حقل الغراف، حقل بدرة، حقل القيارة، حقل نجمة(وفي الجولة الثالثة فازت بثالثة عقود 
لتطوير الحقول الغازية )حقل السيبة في البصرة والمنصورية في ديالى وعكاز في 

نجد انيا شممت تطوير حقول تزيد احتياطييا   3و 0، وخالل النظر الى جدول االنبار(
)المشيداني، ، شركة عالمية 06تحالف مكون من  00قبل مميار برميل من  75عن 

 . (6، ص3006
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 (1جدول)
 تفاصيل جوالت التراخيص الثانية

 اتحاد الشركات الفائزة المشروع

احتياطيات 
الحقل 
)مميار 
 برميل(

االنتاج 
التجاري 
االول 
)مميون 
 برميل(

طور 
االنتاج 

المستيدف 
مميون 
 برميل

الطور 
االدنى 
مميون 
 برميل

رسوم 
تعويضية 

 دوالر

رسوم حق 
 االستكشافات
مميون 
 دوالر

 القرنة غرب
% لوك 19ستات اويل 

% شركة نفط 56
 %25الشمال 

 122 1215 اليوجد 12822 122 1229

 مجنون حقل
% شل 32بتروناس 

% شركة نفط 45
 %25ميسان 

 152 1239 اليوجد 12822 175 1226

 حمفايا حقل

 %، بتروناس19توتال 
، مؤسسة البترول 19

الوطنية الصينية 
%، شركة نفط 38

 %.25الجنوب 

 122 1.42 اليوجد 535 72 421

 الغراف حقل

الشركة اليابانية 
الستكشاف البترول 

% 45%بتروناس 32
شركة نفط الشمال 

25% 

 122 1.42 اليوجد 232 35 2.9

 بدره حقل

%، شركة 15بتروناس 
%،غاز 22غاز كوريا 

ميدالندز %،32بروم 
شركة %،25اويل 

البترول التركية 

 122 5.52 اليوجد 172 15 1.2
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%،شركة نفط 8
 %25الشمال

 القيارة حقل
شركة سونانغول 

%، شركة نفط 75
 %25نينوى 

 122 5.22 اليوجد 122 32 5.4

 نجمة حقل
شركة سونانغول 

%، شركة نفط 75
 %25نينوى 

 122 6.22 اليوجد 122 22 5.7

 المصدر:
الرحمن نجم المشيداني، جوالت التراخيص النفطية وأثرىا عمى اقتصاد العراق، عبد 

 .6، ص25مجمة المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، العدد 
 (1شكل)

 2217معدالت االنتاج المستيدفة في عام 

 
 المصدر:

 (.0وجدول ) 6عبد الرحمن نجم المشيداني، مصدر سابق،  ص
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 التراخيص عمى االقتصاد العراقي:اثر جوالت  -سادساً 
ان سوء االدارة وغياب السياسة االقتصادية الرشيدة وتبديد العوائد النفطية المتحققة     

في حروب لم يجن منيا العراق سوى الدمار يستمزم منا االستفادة من دروس االمس 
ة تعزز أىمية إلعادة بناء اقتصاد قوي قائم عمى التنوع االقتصادي وبناء قاعدة اقتصادي

مساىمة القطاعات   االقتصادية الحقيقية الزراعة والصناعة في الناتج المحمي 
االجمالي ومعالجة االختالالت الييكمية وايجاد الحمول المناسبة لمقضاء عمى البطالة 
والفقر، خاصة وان اقل التوقعات تشير الى ان العوائد المتحققة خالل العشر سنوات 

 تريميون ونصف دوالر. القادمة ستصل الى
 وقد والثانية األولى التراخيص جولتي توقيع بعد النفط إنتاج يزداد أن المتوقع من    

 في يوميا برميل إلف 0950الخام  النفط صادرات ارتفعت فقد فعال اإلنتاج بالزيادة بدء
 وبالتالي الحالي العام نياية الف برميل2160 الى 2010 مالثاني لعا كانون شير

 اثر راسة د جدا، ولغرض أرقام كبيرة إلى المتحققة اإليرادات النفطية بزيادات سينعكس
 النفط إن منيا مقبولة فرضيات اعتماد من البد ,راقيالع االقتصاد عمى النفطية العقود
تشكل  والتي القادمة سنة 25 ال خالل الطاقة مصادر بصدارة محتفظا سيبقى والغاز
 والطاقة النووية المفاعالت(المصادر  وباقي %20 الحجري والفحم  %60حاليا

 الذي الزلزال بعد خاصة تزداد ان المتوقع %، البل00نسبة)الشمسية والكيرومائية
 الذي فوكوشيما مفاعل في اإلشعاعي التسرب وحصول 2011اذار  في اليابان ضرب
 حال في المتسربة اإلشعاعات ىعم السيطرة في بكل تقنياتيا المتقدمة الدول عجز اثبت
 الى الطاقة توليد في النووية المفاعالت تعتمد عمى التي الدول دفع فييا خمل أي وقوع

 ودول والفمبين واليابان الجنوبية والمانيا كوريا في كما عنيا بالتخمي الجدي التفكير
 اخرى.

 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

096 

 : التالية الثالث اتالسيناريوى افتراض تم عميوو   
 معظم وزراء  وفق التصورات العادي السعر $ وىو75 بسعر النفط ان يباع

 االوبك. منظمة 
 معطيات وفق حدد السعر وىذا الواحد لمبرميل  $85 بسعر النفط يباع ان 

 . العالمية تشيدىا السوق التي والعرض الطمب الحالية وعوامل السوق
 عمى بناءا السعر ىذا حدد وقد الواحد لمبرميل $000 بسعر النفط يباع ان 

 .كبيرة بمعدالت األسعار تزايد احتمالية الى تشير التوقعات التي بعض
 التراخيص  الجوالت عقود في المحددة اإلنتاج سقوف عمى االعتماد لم يتم

وانما تم اعتماد سقوف انتاج تتالئم ومعطيات السوق العالمية لمنفط وتوقعات 
ان العراق لن يستطيع  منظمة الطاقة العالمية ومنظمة اوبك والبنك الدولي من

لجممة من االسباب  3006مميون برميل يوميا في عام  6تصدير اكثر من 
 منيا: 

 نفطلم يالكم بالطم مع يالكم العرض فيو يتوازن يكاد العالمية _ ان السوق 0
 األسعار. انييار الى تؤدي ان يمكن كبيرة زيادة فان أي وبالتالي

وبناء شبكة انابيب  في موانئو الوطنية التصدير متطمبات العراق إكمال يستطيع _ لن3
نقل النفط جديدة عبر تركيا وسوريا اضافة الى تبديل الخطوط الحالية كونيا متآكمة 

،)المشيداني، مصدر 3007، وتعرضت الى اعمال تخريب كثيرة قبل عام 
  .(03سابق،ص

 السمبية لجوالت التراخيص_ الجوانب سابعاً 
ت ضمن الجولة االولى معظميا حقول مكتممة وبنسب عالية _ ان الحقول التي طرح0

% مما يمنع الجيود الوطنية لتأىيل ىذه الحقول وىذا سيضعف المكانة  90_  80
 االقتصادية لمعراق ويعرض اقتصاده لمخطر.
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_ ان شركات النفط الوطنية قد انفقت امواال كبيرة لشراء المكائن والمعدات والتي 3
 االجنبية بحسب عقود جوالت التراخيص.اصبحت بيد الشركات 

ان شركات النفط العراقية تستطيع ادارة حقول جولة التراخيص االولى وكل ما _ 2
تحتاجو ىو الدعم الحكومي وتوسيع الصالحيات مع الشركات العالمية المتقدمة بعقود 

 مقاولة لزمن محدد لتقديم الدعم الفني لمشركات الوطنية لتأىيل حقوليا.
كيك الصناعة النفطية العراقية من خالل تقميص احجام شركات نفط الجنوب _ تف0

 ونفط الشمال وميسان.
النفط العالمية في الجولة االولى عمى دور كبير في صنع القرار  _ حصمت شركات5

 في جميع الحقول وادارتيا وتشغيميا.
ن الشركات _ اغمب الكوادر العراقية العاممة في شركات النفط سيتم الحاقيم ضم6

 سنة مما يضعف دور الشركات العراقية. 35_  05الجديدة ولمدة ما بين 
ىدر _ لم تشمل جوالت التراخيص استثمار الغاز المصاحب لمنفط مما يؤدي الى 7

 .الغاز
 _ عدم وضوح ايرادات الدولة الداخمة من جوالت التراخيص.8
الى ضعف في اندفاع  _ ادى طرح اغمب الحقول النفطية لممناقصة دفعة واحدة9

 الشركات االجنبية لتقديم افضل العروض. 
_ تعدد الشركات االجنبية العاممة ضمن جوالت التراخيص سبب ان العراق فقد 00

 السيطرة في امكانية التحكم في السياسة النفطية.
)عبد الرضا، مصدر سابق، _ىذه التراخيص النفطية تمت من دون غطاء قانوني00
 .(008ص
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 االستنتاجات والتوصيات:
يجب اعادة النظر في عقود التراخيص وطرق احتساب الكمف االنتاجية والحد من  .0

 ظاىرة ارتفاع ىذه التكاليف التي حممت العراق تكاليف عالية.
الشركات االجنبية العاممة ضمن جوالت التراخيص حصمت عمى حقول مضمونة .3

 فة المخاطر معدومة.االيرادات وذات احتياطي نفطي مؤكد وكم
الحاجة الى سن قوانين ينظم عمميات التحكم التجاري يمكن المجوء اليو في حال . 2

 حصول خالفات ومنازعات بين شركات النفط االجنبية وشركات النفط العراقية.
. عمى وزارة النفط العمل عمى تكثيف حمالتيا االعالمية لتوضيح جوالت التراخيص 0

 وسمبياتيا.ومدى ايجابياتيا 
 .يجب الضغط عمى الشركات االجنبية لغرض استثمار الغاز .5
%، ىو من 75. العمل عمى مطالبة شركات النفط بتقميل الغاز المحترق، اذ ان نسبة 6

 الغاز المصاحب وان زيادة االنتاج تعني زيادة في الكمية المحروقة.
جل من شانو ان يؤدي الى . ان اتباع اسموب التعاقد مع الشركات النفطية طويل اال7

 غمق االبواب امام الحكومات الالحقة.
. ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الشركات النفطية التي تعاقدت مع اقميم كردستان 8

 فضال عن ان ىذا النفط يصدر إلسرائيل بثمن بخس.
. يجب ان يكون ىناك صندوق االجيال كما في الدول المجاورة لضمان حقوق 9

 دمة.االجيال القا
 . العمل عمى تطوير قطاع الصناعة غير النفطي وعدم االعتماد عمى النفط.00
. يجب تطوير الكوادر المحاسبة والتدقيق في شركات النفط في عموم العراق لتكون 00

 قادرة عمى استيعاب البرمجيات التي تستخدميا الشركات االجنبية.
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:البحث  مصادر  
( الجوراني، حميد عطية عبد الحسين ، الصناعة النفطية وآثارىا التنموية في 0) 

 .3003جنوب العراق، اطروحة دكتوراه، جامعة البصرة، كمية اآلداب، 
( الحمفي، عبد الجبار عبود، و عبد الرضا، نبيل جعفر ، نفط العراق من عقود 3)

 .3002، 0ئر،طاالمتيازات الى جوالت التراخيص، دار ومكتبة البصا
 ( الحمفي، عبد الجبار عبود ، مصدر سابق.2)
 .3007( جميورية العراق، وزارة النفط،0)
( وزارة النفط، شركة نفط الجنوب، ىيأة العمميات، قسم االنتاج)البصرة، شركة 5)

 (.3006نفط الجنوب، )

ي (عذافو، حيدر حسين، نظرة تقويمية لجوالت التراخيص النفطية، مجمة المتنب6)
 .3007، 0، العدد7لمعموم االدارية واالقتصادية، المجمد

( عبد الرضا، نبيل جعفر، عقود التراخيص النفطية قيود جديدة عمى االقتصاد 7)
 .3006العراقي، شركة الغدير لمطباعة والنشر، البصرة، 

( المشيداني، عبد الرحمن نجم ، جوالت التراخيص النفطية وأثرىا عمى اقتصاد 8) 
 .25،3006العراق، مجمة     المستنصرية  لمدراسات العربية  والدولية، العدد 

 ( المشيداني، عبد الرحمن نجم ، مصدر سابق.9)
 ( نبيل جعفر عبد الرضا، مصدر سابق.00)    
( جميورية العراق، وزارة النفط، دائرة العقود والتراخيص البترولية، الشعبة 00)    

 . 3007القانونية،
 .3007( جميورية العراق، وزارة النفط، 03)    



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

322 

( النداوي، خضير عباس احمد ، االستثمار االجنبي في القطاع النفطي في 02)
 .3000، 2، 35مد ، مجمة كمية التربية لمبنات، المج3002العراق بعد 

( الراوي، احمد عمر، التراخيص النفطية ودورىا في مستقبل الصناعة النفطية 00)
 .3005بالعراق، مركز المستنصرية لمدراسات العربية والدولية،


