
االقت�سادية  املنافع  تعظيم  وان   ، االقت�سادي  التطوير  لعملية  الرئي�ش  املفتاح  اال�ستثمار  يعد 
عملية  حاجات  مع  النفط  انتاج  يرتبط  ان  يتطلب  النفط  ا�ستغالل  عن  الناجمة  واالجتماعية 

التطوير االقت�سادي ومع حاجة التنميه اىل االموال اال�ستثماريه  .
وا�سنادًا اىل )م 11( من الد�ستور العراقي الدائم ، و)م / 16/ ثانيا( من امل�سروع قانون النفط 
والغاز االحتادي )اخلا�ش بالرتخي�ش (، اجنزت وزارة النفط اال�ستثمارات يف جوالت الرتاخي�ش 
االوىل والثانيه يف عام 2009 بعقود خدمة . بعد ان تقدمت اكرث من)120( �سركه نفطية عاملية 
�سركة  الوزارة )35(  واختارت   . املطوره  املكت�سفه وغري  املنتجه واحلقول  لال�ستثمار يف احلقول 

لتتناف�ش على تطوير تلك احلقول . 

د. رحيم ح�سوين زياره 
 كليه االداره واالقت�ساد جامعة بغداد  
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ال�رشوط اال�سا�سيه للعقود :
والتي  اال�شتثمارات  جميع  وان   , النفطية  الرثوه  ملكية  على  الوطنية  ال�شيطرة 
تقدر باكرث من)100( مليار دوالر لتطوير احلقول , تتكفل بها ال�شركات االجنبية, 

وان مدة العقد )20 ( �شنه ميكن ان متدد خم�ض �شنوات اخرى.
وتكون م�شوؤولية وزارة النفط ح�شرياً حتديد م�شتويات انتاج النفط  اخلام يف كافة 
احلقول امل�شتثمره, ت�شغيل ال�شركات العمالة العراقيه بن�شبة )85 %( من اجمايل 

العمالة وتوفري فر�ض التدريب يف الداخل واخلارج . )2(
حت�شل ال�شركات عن كل برميل منتج فعلياً على ر�شوم خدمة )حمددة يف العقد( 
ا�شتحقاقها  يعادل  �شكل نفط خام مبا  على  ال�شركات بدون فائدة عيناً  تدفع اىل 
نقداً, وح�شب ت�شعري النفط اخلام املعتمد من قبل �شركة ت�شويق النفط العراقيه 
وتتحمل  االنتاج  بزيادة  ارباحها  من  تزيد  فال�شركات  لذا  نقدا"  او   .)  somo(
الرباميل  كل  الدولة  ومتلك  اال�شتك�شاف(.  حالة  )يف  امل�شروع  ف�شل  خماطر 
واملن�شاأت والتحكم االداري . وهذه العقود املعاير تنا�شب اكرث من غريها مقت�شيات 
ال�شيادة الوطنية للدولة على ثروتها النفطية . وقراءة اجلوالت الرتخي�ض االوىل 

والثانيه يت�شح. 
1-لقد مت طرح احلقول العمالقة املنتجه للنفط اخلام يف جولة الرتخي�ض االوىل 
ومتثيل   . الرميلة  وحقل  الزبري  وحقل   ,  ) االوىل  )املرحله  القرنه  غرب  وهي 
احلقول املعرو�شه يف هذه اجلوله ن�شبة )73,7%( من اجمايل انتاج النفط اخلام يف 
العراق لعام 2009 البالغ )2,45( م ب/ ي , و)94,7%( من اجمايل �شادرات العراق 

النفطية للعام نف�شه والبالغة )1,906( م ب/ي . 
حقل  تطوير  على  الهولنديه  و�شيل  االمريكيه  موبيل  �شركة  ائتالف  وح�شل 
حني  يف    , الزبري  حقل  على  االيطالية    )ENI( �شركة  .وائتالف  القرنه)م/1( 

ح�شلت �شركة )BP( الربطانية و)CNBC( ال�شينيه على تطوير حفل الرميلة 
2- بلغ االنتاج االويل عند توقيع العقد االويل نحو )1,8( م ب/ي يت�شاعف مبقدار 
الطاقات  حجم  ويكون   . �شنوات  �شت  بعد  ب/ي  م   )5,4( اىل  لي�شل  مرات  ثالث 
م  نحو)6,375(  قادمة  �شنوات  �شت  بعد  املحلي(  االنتاج  )ولي�ض  املتوقعة  االنتاجة 

ب /ي 
3- حت�شل ال�شركه االجنبية على)1,9( دوالر عن كل برميل منتج فعال" بعد زيادة 
االنتاج  يف تلك احلقول بن�شبة)10%( وفعال" قامت �شركة )BP ( بزيارة انتاج حقل 
 . م ب/ي   )1,066( اىل  االنتاج  لي�شل  �شهرين فقط  بعد  بن�شبة)%11,5(  الرميلة 
فيما قدرت ال�شركة راأ�ض مال امل�شتثمر والتكاليف الت�شغيلية بعد )20( �شنة بنحو 

)40( مليار دوالر تتحملها ال�شركة بالكامل)4( 
 )%25( بن�شبة  املذكورة  االئتالفات  العراقية  النفط  ا�شتك�شاف  �شركة  ت�شارك   -4
من ا�شهم االئتالف وتكون امل�شاركة يف االدارة ويف االنتاج ويف االرباح وكل مايتعلق 

بذلك )5(  
  ويف جولة الرتاخي�ض الثانيه والتي امتدت يومي 12,11/ 2009/12 عر�شت ع�شرة 
حقول نفطيه غري م�شتغلة , على �شركات النفط الدولية لغر�ض تطويرها وزيارة 

انتاجها ,وهي : 
)املرحله  القرنه  حقل  ا�شتثمار  على  الرو�شيه  اويل  لوك  �شركة  ائتالف  1-ح�شل 
الثانيه ( ب�شعر )1,15( دوالر عن كل برميل منتج فيما فاز ائتالف �شركة برتونا�ض 
املاليزيه على تطوير حقل الغراف ب�شعر )1,49( د/ب . وحقل بدره ,مت ا�شتثمار من 
�شركة كازبروم الرو�شيه ب�شعر )5,5( د/ ب  وحقلي جتة والقياره ا�شتثمر من قبل 
�شركة �شتنكوب االنغولية ب�شعر)6(و)5( د/ب . وفاز بحقل احللفاوية �شركة �شيل 

الهولنديه وبرتنا�ض املالزيه ب�شعر )1,39(د/ب . 
2-قدرت الطاقة االنتاجية بجولة الرتاخي�ض الثانيه )4765( م ب / ي بعد �شت 
�شنوات . ي�شاف اليها حمجم الطاقات االنتاجيه جلولة الرتخي�ض االوىل , يكون 
جمموعه الطاقات االنتاجية املتاحة بعد �شت �شنوات )11,140( م ب / ي .ي�شاف 
اليها االنتاج من اال�شتثمار املحلي املحدود امكانيات والذي اليتجاوز )مليون (ب/ 

ي ي�شبح حمجم الطاقة االنتاجية )12,140( م / ب/ ي . 
و�شينيه  تركية  �شركتني  ائتالف  مع  النفط  وزارة  تعاقد  مت   2010 ماي�ض  3-ويف 

لتطوير حقول حمافظة مي�شان وهي )البزركان , الفكله , ابو غرب ( 

�شت  بعد  االنتاجية  الطاقات  و�شتكون  ي  ب/  الف   )400( قدرت  انتاجية  بطاقة 
�شنوات )100( الف ب / ي , ب�شعر )2,4( د / ب ,بعد ان رف�شت ال�شركتان املتعاقدة 
ولكنها   , ب   / د   )20( ال�شعر  يكون  ان  وارادت  االوىل  الرتاخي�ض  عليها يف جوله 
ر�شخت ملا حددتة وزارة النفط . وبذالك يكون جمموع الطاقات االنتاجية املتاحة 
بعد )6-7( �شنوات نحو )12,240( م ب / ي , عندها ي�شبح العراق اكرب بلد منتج 

وم�شدر يف العامل . 
وال�شوؤال الذي يتبادر اىل الذهن , هل ت�شتطيع البنيه التحتيه اخلا�شه بت�شدير 
النفط من نقل وحتميل وخزن وت�شدير مايزيد عن)11,5( م ب / ي يف نهاية عام 

2016 ؟ 
ابواب جولة  الزيادات يف الطاقات االنتاجية وال�شيما ونحن على  ما جدوى تلك 
تراخي�ض رابعه حلقول نفطية وغازية يف اذار 2012 , قبل توفري البنية التحتية 
لها وكافة اال�شتعدادات االخرى . كيف ن�شتطيع ان ن�شدر هذا احلجم املتوقع من 
النفط اخلام مبن�شات نفطية متقادمة ومتاأكله ؟ وهل ي�شتطيع االقت�شاد العراقي 
املنهار ان ي�شتوعب تلك االموال ال�شخمة املتاأتية من ت�شدير هذا لكم الهائل من 
النفط , والبالغة )904( مليون دوالر يف اليوم الواحد, اذا كان �شعر برميل النفط 
اخلام بعد �شت �شنوات )80( د/ ب وهذا ادنى �شعر ممكن. ونحو )330( مليار دوالر 
�شنوي اأما يذهب اىل الف�شاد االداري واملايل امل�شت�شري يف كافة ارجاء الدولة . اما 
من االف�شل بقاء النفط داخل االر�ض وتنتج بقدر ما حتتاجه متطلبات االعمار 
والبناء والتنميه ونحافظ على هذه الرثوه لالجيال القادمه . ان العراق ميتلك 
طاقه تقديره بحدود )2,5( م ب / ي , منها)2( م ب / ي من ميناء الب�شره ومينائي 
للعراق  ,الميكن  ما�شبق  �شوء  يف   . ب/ي  الف   )400( العميه  وخور  الزبري  خور 
بهذه االمكانيات ان يقوم بت�شدير مايقارب )11,30( م / ب /ي عام 2016 , لذلك 
ينبغي و�شع خطة تواكب وتزامن زيادة الطاقات االنتاجية من خالل التعاقد مع 
ال�شركات اجنبيه العادة بناء وتطوير البنيه التحتية القطاع النفط ومبا ي�شاعد 

على زيادة الطاقات الت�شديريه بوقتها املحدد.
لذلك و�شعت وزارة النفط خطة بداأتها منت�شف هذا العام حيث مت التعاقد مع 
�شركات نفط بريطانية و)ا�شرتالية ويابانية و�شنغافورية(  وبتمويل من القر�ض 
الطاقة   . الت�شدير  لغر�ض  الب�شرة  يف  عائمه  مواينء  خم�شة  الجناز  اليابانية 
املرحلة  افتتاح  و�شيتم  ي   / ب  م   )4,5( يعادل  ما  اي  ي  ب/  الف   )900( منها  كل 
االوىل والثانية يف نهاية هذا العام . ا�شافة اىل التعاقد على بناء عدادات القيا�ض 
وربط املن�شات العائمه باالنابيب . واعادة تاأهيل ميناء الب�شرة لي�شتوعب )2( م 
ب / ي وكذلك ميناء خور العميه لي�شل اىل )2( م ب / ي وكذلك تكون الطاقات 

الت�شديريه حوايل )8,5( م ب / ي يف اجلنوب فقط .يف نهايه عام 2012 .
كما مت االتفاق مع اجلانب ال�شوري لغر�ض اعادة تاهيل اخلط ال�شوري لي�شتوعب 
)1,250( م ب / ي وكذلك اخلط الرتكي )2,5( م ب / ي مع نهاية 2016 )6( وبذلك 
تكونت الطاقات الت�شديرية لغاية عام 2016 بحدود )12,250( م ب / ي كما اكدت 
على ذلك وزارة النفط, وهذه الطاقات الت�شديرية تتزامن مع زيادة اال�شتثمارات 

االجنبية من خالل جوالت الرتاخي�ض. 
اما من ناحية تق�شيم جوالت الرتاخي�ض :

فلقد خالفت تلك اجلوالت قانون رقم )80( ل�شنة 1961 ال�شاري املفعول االن ون�ض 
)م/19/ اوال ( من م�شروع قانون النفط والغاز االحتادي بعد منح حقول املرحلة 
امللغاة  العراقية  الوطنية  النفط  ل�شركة  حمددة  وهي  االجنبية  لل�شركات  االوىل 
واملُ�شرع باعادتها ا�شافة اىل ان احلقول العمالقة ا�شبحت بيد ال�شركات االجنبية 
وهي حقول منتجة وكان االوىل ان تذهب اجلوالت اىل القطع اال�شتك�شافية غري 
املنتجة وغري املعروفة بانتاجها الوافر ا�شافة اىل ما متتلكه من احتياطات �شخمة 
ف�شال ًعن كرثة عدد ال�شركات , وهي من دول غري متقدمة لي�ض لديها التقانة 
واخلربة االدارية الكفوءة يف تطوير تلك احلقول . وهذا يتطلب من وزارة النفط 
م�شرتكة  االدارة  كون  معها  العراق  متعاقد  �شركة  كل  يف  كفوئني  مدراء  اختيار 
وهجرة  وندرتها  واالدارية  الفنية  الكفاءات  انخفا�ض  من  حالياً  ي�شكو  والعراق  
املالكات  وتطوير  وتاأهيل  تدريب  يف  ونق�ض  بع�شها  وتقاعد  اخلارج  اىل  العقول 

الوطنية وهذا ما متتلكه ال�شركات االجنبية من عنا�شر كفوءة ومتطورة.
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