
 جوالت التراخیص وعقود الخدمة
 المقدمة.أوالً . 

بدایًة أود التعریف بالمتحدث وذلك لیكون معلوماً أن المعلومات والبیانات  .۱
التي أتحدث عنھا التمثل رأیاً شخصیاً ولیست منقولة أو مسموعة من أیة 

جھة أو شخص الیمت بصلة الى الموضوع، بل ھي تعبیر عن الحقیقة 
 والواقع الفعلي، فالمتحدث ھو:

 - مدیر عام دائرة العقود والتراخیص البترولیة في وزارة النفط
 - من المشاركین األساسیین في جوالت التراخیص

 - مساھم أساسي في إعداد عقود الخدمة
 - رئیس وفود وزارة النفط للتفاوض مع الشركات األجنبیة

 - رئیس الفریق الوزاري للتفاوض حول تعدیل عقود الخدمة
 - رئیس لجنة مراجعة قوائم حساب الشركات المقاولة

 
  ولحد االن :-2008منجزات الوزارة للفترة من سنة  .۲

 جوالت التراخیص وتوقیع عقود الخدمة. .أ
) ألف برمیل 3500زیادة إنتاج النفط الخام لیصل المعدل الى أكثر من ( .ب

یومیاُ من حقول المنطقتین الوسطى والجنوبیة فقط (ما عدا المنطقة 
 الشمالیة).

) مالیین برمیل یومیاً بعد 4زیادة الطاقة التصدیریة الى أكثر من ( .ت
) ألف 850) طاقة كل منھا (SPM) منصات تحمیل عائمة (4إضافة (

 برمیل یومیاً .
 ) ملیون برمیل.12زیادة الطاقة الخزنیة (المستودعات) الى حوالي ( .ث
توفیر المنتجات النفطیة (بنزین، كازأویل، نفط أبیض) لتلبیة األستھالك  .ج

المحلي بالرغم من خروج مصفى بیجي من الخدمة إعتباراً من حزیران 
 ، والذي یمثل ثلث طاقة العراق لتكریر النفط الخام.2014

 زیادة إیرادات خزینة الدولة للسنوات : .ح
) ملیار دوالر، معدل سعر بیع برمیل النفط 41,329 ـــنة : (2009- ســ

 ) دوالر. 58.838الخام = (
) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 52,202 ــنة : (2010- ســ

 ) دوالر. ... إعتبار ھذه السنة سنة األساس للمقارنة.76.106(
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) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 61,833 ــنة : (2011- ســ
 ) دوالر.104.972(

) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 94,846 ــنة : (2012- ســ
 ) دوالر.106.007(

) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 83,169 ــنة : (2013- ســ
 ) دوالر.102.317(

) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 83,445 ــنة : (2014- ســ
 ) دوالر.92.291(

) ملیار دوالر، معدل سعر بیع البرمیل = 49,026 ــنة : (2015- ســ
 ) دوالر.44.7(

 ، یكون :-2015 ھي سنة األساس للمقارنة مع سنة 2010وبأعتبار سنة 

 %).6) ملیار دوالر، وبنسبة فرق مقدارھا (3,176* نقص إیرادات الخزینة = (

 %).41) دوالر، وبنسبة فرق مقدارھا (31.406* نقص سعر بیع البرمیل = (

وھذا یعني أن فرق السعر لبیع البرمیل قد تم تعویضھ بزیادة األنتاج والتصدیر، 
) ملیون برمیل یومیاً 1,892 ما مقداره (2010حیث بلغ معدل الصادرات في سنة 

) ألف برمیل یومیاً من كركوك، أي أن المعدل الُمصدر من الجنوب 413بضمنھ (
) ملیون برمیل یومیاً، في حین كان معدل التصدیر من الجنوب فقط 1,479یساوي (
) ملیون برمیل یومیاً . وبذلك یكون فرق الزیادة 2,847 مساویاً الى (2015في سنة 

 %). 92) ملیون برمیل یومیاً، وتكون نسبة الزیادة (1,368بین سنتي المقارنة (
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 لماذا لجأت الوزارة الى جوالت التراخیص ؟؟؟ثانیاً . 

تراجع األنتاج من الحقول المنتجة وھي : كركوك، الرمیلة، الزبیر، غرب  .۱
 وحقول میسان (بزركان، فكة وأبو غرب) بنسبة مئویة تزید على 1القرنة -

 %) سنویاً، وكما في الجدول أدناه :-5(
 المعدل الحالي   2015معدل األنتاج نھایة   معدل األنتاج بتاریخ نفاذ العقد    الحقل

  ب/ي 1,300,000 ب/ي      668,000 ب/ي            1,066,000الرمیلة       
    ب/ي320,000 ب/ي      136,000 ب/ي               183,000الزبیر        

  ب/ي 365,000 ب/ي       212,000 ب/ي               284,000      1غ.ق-
  ب/ي 135,000 ب/ي         68,000 ب/ي                 88,000میسان       

وبمقارنة مجموع معدالت األنتاج بین العمود الثالث (معدل األنتاج نھایة سنة 
 بعد حساب تراجع األنتاج الطبیعي) وبین مجموع المعدالت الحالیة 2015

) ملیون برمیل 1,036یكون الفرق (في العمود الرابع (المعدل الحالي) 
  یومیاً .

أما إذا تمت المقارنة بین العمودین األول والرابع فیكون الفرق حوالي 
 ) ألف برمیل یومیاً .    500(

تطویر وإنتاج الحقول النفطیة الُمكتشفة غیر المطورة (الخضراء)، حیث یبلغ  .۲
 إنتاجھا الحالي :-
 ) ب/ي45,000- بــــــدرة = (
 ) ب/ي100,000- الغــراف = (
 ) ب/ي200,000- الحلفــایة = (
 ) ب/ي200,000- مجنــون = (

 ) ب/ي450,000 = (2- غ.ق/ 
 ) ب/ي135,000- األحدب = (

 ) ملیون ب/ي.1,350ویكون مجموع معدالت إنتاجھا مساویاً الى (

) أعاله الى مجموع معدالت 1وبإضافة فرق معدالت األنتاج للحقول المنتجة في (
 ) ملیون برمیل یومیاً .2,166یصبح المجموع (إنتاج الحقول الخضراء 

تطویر وإنتاج الحقول الغازیة المكتشفة غیر المطورة (الخضراء) وھي :  .۳
) 820عكاس، المنصوریة والسیبة لیصل معدل إنتاجھا من الغاز الحر الى (

 ملیون قدم مكعب قیاسي یومیاً .
إستكشاف حقول نفطیة وغازیة جدیدة بھدف تعزیز األحتیاطي المثبت  .٤

 للعراق من النفط والغاز.
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عدم توفر األموال الالزمة لدى الدولة لتمویل مشاریع تطویر وإنتاج ھذه  .٥
الحقول أو ألستكشاف حقول جدیدة (بلغت اإلستثمارات من قبل الشركات 

  أكثر من خمسین ملیار دوالر).2015األجنبیة لغلیة نھایة سنة 
  لتنفیذ وإدارة ھذه المشاریع.الكافیةعدم توفر الموارد البشریة المؤھلة  .٦
صعوبة إجراءات تنفیذ المناقصات وإحالة العقود باألضافة الى عدم تناسب  .۷

 الصالحیات المالیة للوزارة وشركاتھا مع كلف ھذه العقود.

وقد یتساءل البعض عن سبب أو جدوى عرض الحقول النفطیة المنتجة (الحقول 
البنیة) في جولة التراخیص األولى، ولماذا لم یتم األكتفاء بعرض الحقول المكتشفة 
غیر المطورة (الجولة الثانیة) فقط وترك األولى للجھد الوطني . ویمكن تبریر ذلك 

 بما یلي :-

 ـــنة)، والتي 2008إمكانیات الجھد الوطني المحدودة في ذلك الوقت (ســـــ  .۱
 سیتم الحدیث عنھا الحقاً .

تراجع معدالت األنتاج من الحقول المنتجة بنسبة تصل الى أكثر من  .۲
 %) سنویاً .15(

الفترة الزمنیة ألیقاف تراجع األنتاج وزیادة معدالتھ من الحقول المنتجة  .۳
أقصر بكثیر من الفترة الزمنیة لتطویر الحقول المكتشفة غیر المطورة، حیث 
أن الفترة الزمنیة لتطویر وانتاج الحقول الجدیدة قد تصل الى ثالثة أضعاف 

الفترة الزمنیة ألیقاف تراجع األنتاج وزیادة معدالتھ من الحقول المنتجة، 
 وھذا یؤدي الى كسب عامل الوقت لتعظیم العوائد المالیة للدولة.

) أضعاف كلف 5-3إن كلف تطویر وانتاج الحقول الجدیدة تتراوح بین ( .٤
زیادة األنتاج من الحقول المنتجة وھذا یوفر للدولة عوائد مالیة كبیرة. كما 

) سنوات مما یعطي للدولة 5-3أن تسدید كلف الحقول الجدیدة یبتدأ بعد (
 فترة زمنیة طویلة تجني خاللھا عوائد إنتاج الحقول المنتجة .   
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 ھل باألمكان األستغناء عن الشركات األجنبیة بالجھد الوطني ؟؟؟ثالثاً . 

 – مع كامل األحترام والتقدیر واألجالل لھ –إن أسباب عدم قیام الجھد الوطني 
بتنفیذ المشاریع التي تم تنفیذھا بموجب عقود الخدمة لجــــوالت التراخیص تعود 

 الى :-

عدم كفایة تمویل المشاریع من الموازنة العامة أو خزینة الدولة، وخاصًة في  .۱
) ملیار دوالر 18السنوات األولى، حیث بلغ حجم األستثمارات أكثر من (

  .2013 – 2010للسنوات 
عدم توفر الموارد البشریة المتناسبة مع حجم المشاریع من حیث : إدارة  .۲

المشاریع، حفر األبار، إستصالح األبار، منشات عزل الغاز، منشات معالجة 
وحقن الماء، منظومات األنابیب، مستودعات الخزن، مسح وإزالة األلغام، 

 عملیات المسح الزلزالي، إعداد المناقصات، متابعة تنفیذ العقود .... ألخ.
محدودیة الخبرة الفنیة والعملیة المطلوبة لتنفیذ وإدارة المشاریع، تصمیم حفر  .۳

األبار وبرامج إستصالحھا، تصمیم المنشات السطحیة المختلفة، منظومات 
 الخزن والتصریف ... ألخ.

منظومة التشریعات المتمثلة باألنظمة والتعلیمات التي تقید تنفیذ المشاریع،  .٤
 وخاصة العمالقة منھا.

 محدودیة الصالحیات األداریة والمالیة. .٥
عدم توفر األعداد الكافیة من أجھزة الحفر واألستصالح، حیث تم حفر  .٦

المئات من األبار وإستصالح أضعاف ھذا العدد، باألضافة الى عدم توفر 
 األجھزة والخبرة لحفر األبار المائلة واألفقیة.

عدم توفر األمكانات المناسبة لدى الشركات الوطنیة لبناء مستودعات خزن  .۷
 النفط الخام وإنشاء منظومات األنابیب والمشاریع األخرى.
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 كیفیة تنفیذ جوالت التراخیص.رابعاً . 

تشكیل فریق عمل من دائرة العقود والتراخیص البترولیة باألضافة الى  .۱
شركات ودوائر الوزارة ذات العالقة لتدارس الحقول النفطیة والغازیة 

والرقع األستكشافیة التي ستعرض في جوالت التراخیص، أخذین بنظر 
 األعتبار التوزیع الجغرافي، حجم الحقول وطبیعة الحقول.

 تحضیر وتجمیع المعلومات الفنیة الخاصة بكل حقل أو رقعة إستكشافیة. .۲
األعالن عن جولة التراخیص من قبل وزیر النفط في مؤتمر صحفي ُتدعى  .۳

لحضوره وكاالت األعالم المحلیة واألجنبیة، ثم األعالن عنھا في الموقع 
 األلكتروني للوزارة وبعض الصحف المحلیة.

دعوة الشركات النفطیة العالمیة الراغبة في المشاركة في جولة التراخیص  .٤
لتقدیم وثائقھا لغرض تأھیلھا (محاور التأھیل ھي الفني، المالي، القانوني، 

 التدریب والصحة والسالمة والبیئة) . ثم إعالن قائمة الشركات المؤھلة.
 إعداد عقد الخدمة الخاص بكل جولة وحسب طبیعة المشاریع، فمثالً : .٥

- الجولة األولى شملت الحقول المنتجة : كركوك، باي حسن، الرمیلة، 
  وحقول میسان.1الزبیر، غرب القرنة -

، مجنون، 2- الجولة الثانیة شملت حقول نفطیة جدیدة : غرب القرنة -
الغراف، الحلفایة، بدرة، القیارة، نجمة، شرق بغداد، الفرات األوسط (الكفل، 

 غرب الكفل ومرجان) والحقول الشرقیة (خشم األحمر، قمر وناودومان).
 - الجولة الثالثة تضمنت حقول غازیة جدیدة : عكاس، المنصوریة والسیبة.

، 9، 8- الجولة الرابعة التي ضمت رقعاً إستكشافیة نفطیة وغازیة : الرقع 
 .12و 10

مناقشة مسودات العقد في إجتماعات ھیئة الرأي في الوزارة وإجتماعات  .٦
موسعة ُتخصص لھذا الغرض، إضافة الى توزیع المسودات الى كافة 

الجھات ذات العالقة في الدولة وكذلك شركات ودوائر الوزارة المعنیة لبیان 
 مالحظاتھا ومقترحاتھا.

 ومناقشتھا في "Initial Tender protocol"إعداد وثیقة المناقصة األولیة  .۷
 الوزارة.

 خارج العراق لشرح وتوضیح "Road Show"تنظیم مؤتمرات الترویج  .۸
المالمح العامة األساسیة للعقد من النواحي التعاقدیة، القانونیة، التجاریة 
والفنیة بحضور الشركات النفطیة المؤھلة والراغبة بالمشاركة في جولة 

 التراخیص لألطالع على أفكارھذه الشركات ومالحظاتھا.
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إعداد الصیغة شبھ النھائیة للعقد ووثیقة المناقصة شبھ النھائیة ومناقشتھا في  .۹
 الوزارة، ومن ثم تزویدھا للشركات المؤھلة المشتركة.

 للشركات المؤھلة المشتركة "Workshop"تنظیم ورشة عمل  .۱۰
للمناقشة التفصیلیة للمالحظات والمقترحات والتغییرات الخاصة بالصیغة 

 شبھ النھائیة للعقد ووثیقة المناقصة شبھ النھائیة.
 Final"إعداد العقد المعیاري (النھائي) ووثیقة المناقصة النھائیة  .۱۱

Tender Protocol".وإقرارھما من قبل الوزارة  
بناء المودیل األقتصادي لكل حقل لبیان الجدوى األقتصادیة وحساب  .۱۲

المؤشرات األقتصادیة للمشروع ولكل من الدولة والشركات المقاولة مثل : 
 Net" وصافي القیمة الحالیة "IRR"أجر الربحیة، معدل العائد الداخلي 

Present Value" ومعدل الخصم "Discount Rate" والذي یطلع علیھ 
وزیر النفط فقط باألضافة الى مدیر عام العقود والتراخیص البترولیة للحفاظ 

 على السریة.
تزوید الشركات المؤھلة والمشتركة في الجولة بالعقد المعیاري  .۱۳

ووثیقة المناقصة النھائیة مع إستمارة تقدیم العروض التنافسیة الُمعدة لھذا 
الغرض لتكون األساس في تقدیم العروض التنافسیة للشركات في عملیة 

تنافس شفافة وعلنیة یتم نقلھا انیاً من قبل وسائل األعالم والقنوات الفضائیة 
 المحلیة والعالمیة.

یتم تشكیل لجنة إستالم عروض الشركات التنافسیة برئاسة وزیر  .۱٤
النفط ، وكیل الوزارة لشؤون األستخراج، المفتش العام، مدیر عام دائرة 
العقود والتراخیص البترولیة، مدیر عام الدائرة القانونیة ومدراء عامین 

 الشركات األستخراجیة المعنیة. 
إستالم العروض التنافسیة من قبل اللجنة وفتحھا وتحلیلھا أثناء عملیة  .۱٥

 التنافس الشفافة والعلنیة وإعالن الشركة أو إئتالف الشركات الفائزة.
توقیع العقود باألحرف األولى من قبل الشركات األستخراجیة  .۱٦

والشركات الفائزة، ثم إرسالھا الى مجلس الوزراء للموافقة على األحالة 
 وإصدار القرار بذلك.

 التوقیع النھائي للعقود من قبل أطرافھا. .۱۷
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 جوالت التراخیص أعادت الشركات األجنبیة ... ما حقیقة ذلك ؟؟؟خامساً . 

إن ما تم توضیحھ سابقاً والمتعلق بمحدودیة القدرات واألمكانیات البشریة  .۱
والفنیة والمالیة للدولة بشكل عام ولوزارة النفط بشكل خاص جعل من 

الوزارة غیر قادرة على تطویر الحقول النفطیة والغازیة وزیادة األنتاج 
بشكل ملموس، واضطرھا لألستعانة باألمكانات المالیة والفنیة والخبرات 

 والتكنلوجیا التي تمتلكھا شركات النفط العالمیة.
إن عملیة التأھیل المسبق لشركات النفط العالمیة التي قامت بھا الوزارة قد  .۲

أثبتت أن ال نفوذ وال سیطرة ألیة شركة نفطیة مھما كانت جنسیتھا على 
الوزارة للحصول على أي عقد، بل أن الجانب المھني ھو الفاصل في األمر، 

باألضافة الى عملیة التنافس الشفافة والعلنیة في إختیار العروض األفضل 
 التي تقدمھا الشركات المؤھلة.

كانت ھناك مقوالت أن الشركات األمریكیة سوف تسیطر وتھیمن على  .۳
صناعة النفط العراقیة، وخاصًة األستخراجیة منھا. ولكن الحقیقة أن ھناك 
شركتین أمریكیتین فقط حصلتا على عقود في الجولة األولى ھما : أكسون 

%) من حصتھا في العقد، 45) والحقاً باعت (1موبل (حقل غرب القرنة -
وشركة أوكسیدینتال (حقل الزبیر) والتي إنسحبت من العقد وحصلت شركة 

 نفط الجنوب على حصتھا.
لم یحدث أن حاولت أیة جھة سیاسیة أو سفارة أجنبیة ممارسة الضغط على  .٤

الوزارة بھدف الحصول على عقد لصالح شركة معینة. وذلك ألن المعاییر 
والشروط واألجراءات التي وضعتھا الوزارة لجوالت التراخیص قد 

 أصبحت موضع إحترام وقبول من قبل الجمیع ولم تسمح الوزارة بخرقھا.
من جانب أخر فان األستعانة بالشركات النفطیة العالمیة یساعد في تحقیق  .٥

األستقرار السیاسي واألقتصادي واألمني للبلد، حفاظاً من ھذه الشركات على 
 مصالحھا المالیة وتحقیق أرباحھا.

ومن الجانب األقتصادي، فقد تحققت المصلحة العلیا للعراق في عقود  .٦
%) من العوائد 90%-88الخدمة، حیث وصلت عوائد الدولة الى نسبة (

 المالیة الكلیة لألنتاج تحت عقود الخدمة.

ُتصنف عقود الخدمة لوزارة النفط من حیث تحقیقھا للمصلحة األقتصــــادیة للعراق 
 في المرتبة الثالثة بعد عقود المشاركة باألنتاج لبولیفیا – حسب وود ماكینزي –

 وعقود الخدمة للمكسیك.
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 المالمح األساسیة لعقود الخدمة .سادساً . 

 ) سنة .30-25) سنة، وبعد تعدیل بعضھا أصبحت المدة (20مدة العقد ( .۱
زیادة األنتاج من الحقول المنتجة، أو تطویر وإنتاج الحقول الجدیدة وكذلك  .۲

 إستكشاف حقول نفطیة أو غازیة جدیدة.
دفع منحة التوقیع من قبل الشركات المقاولة والتي بلغ مجموعھا لجمیع  .۳

) ملیون 115.5) ملیار دوالر ... مبلغ حقائب المعلومات (1,230العقود (
) ملیون دوالر. ویكون مجموع ھذه العوائد 1.183دوالر، ورسوم التأھیل (

 ) ملیار دوالر غیر ُمسترد.1,347(
  الحد األدنى أللتزام العمل والنفقات. .٤
 مسؤولیات وصالحیات لجان األدارة المشتركة :- .٥

 مراجعة خطط التطویر ورفع التوصیات بشأنھا. .أ
 مراجعة برامج العمل والموازنات السنویة وإقرارھا. .ب
 مراجعة األجراءات التشغیلیة والمصادقة علیھا. .ت
مراجعة طلبیات الشراء والعقود الثانویة وإحالتھا حسب الصالحیات  .ث

 المالیة.
 المصادقة على برامج التدریب. .ج
 المصادقة على برامج التعریق. .ح
األشراف والسیطرة على تنفیذ خطط التطویر وبرامج العمل وسیاسة  .خ

 المشغل بشكل عام.
 مراجعة القوة العاملة والھیكل التنظیمي للمقاول والمصادقة علیھا. .د
 مراجعة الكشوفات المالیة للمقاول. .ذ
المراجعة الدوریة لكافة التقاریر التي یقدمھا المقاول والخاصة بتنفیذ  .ر

 العملیات البترولیة لضمان حسن التنفیذ ورفع التوصیات بشأنھا.
 تشكیل لجان فرعیة تخصصیة لمساعدتھا في أعمالھا. .ز

وإن قرارات لجان األدارة المشتركة تكون باألجماع وُملزمة لطرفي العقد، علماً أن 
) مرات 4نصف أعضاء كل لجنة من العراقیین ویكون رئیسھا عراقیاً، وتجتمع (

 سنویاً على األقل.

المصادقة على خطط تطویر الحقول وبرامج العمل والموازنات السنویة من  .٦
 صالحیة شركات وزارة النفط.

تكون كافة المعلومات والبیانات ملكاً لوزارة النفط ویجب األحتفاظ بكافة  .۷
 المعلومات والبیانات والنماذج األصلیة داخل العراق.
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یقدم المقاول تقاریر شھریة وفصلیة وسنویة عن تنفیذ العملیات البترولیة الى  .۸
 الشركة األستخراجیة.

یحق للجھات الرقابیة متمثلًة بھیئة النزاھة، دیوان الرقابة المالیة، مكتب  .۹
المفتش العام ودائرة الرقابة الداخلیة في وزارة النفط والجھات التدقیقة في 

الشركات األستخراجیة الوصول الى منطقة العقد وكافة المناطق التي تجري 
فیھا العملیات البترولیة للقیام بمھامھا بعد تبلیغ المقاول قبل فترة مناسبة، 

 وعلى أن یكفل المقاول تسھیل مھامھا وتوفیر مستلزمات األقامة لھا.
یتم قیاس كمیات النفط الخام المنتج بعدادات القیاس ووفق محاضر  .۱۰

 قیاس مشتركة.
إحتفاظ المقاول بكافة السجالت والوثائق الخاصة بالعملیات البترولیة  .۱۱

والكلف والنفقات داخل العراق وتكون ُمتاحة للفحص في أي وقت أثناء 
 ساعات العمل.

تكون ملكیة كافة المواد والمعدات واألجھزة لشركات الوزارة حال  .۱۲
دخولھا األراضي العراقیة إذا كانت مستوردة ، وحال إقتنائھا عند شرائھا من 

 السوق المحلیة طالما أنھا مدفوعة الكلف. 
) ملیون دوالر سنویاً غیر ُمستردة ألغراض التدریب 5-1تخصیص ( .۱۳

 ونقل التكنلوجیا والبعثات الدراسیة.
%) على أجور الربحیة 35تدفع الشركة المقاولة ضریبة دخل بنسبة ( .۱٤

 المتحققة لھا سنویاً .
وجود الشریك الحكومي وھو شركة عراقیة مع المقاول بنسبة شراكة  .۱٥

%) من أجور 25%) ، وھو الیدفع الكلف ولكنھ یستلم (25مقدارھا (
الربحیة المتحققة للمقاول قبل دفع الضریبة، ویسمى بالشریك المحمول... (تم 

% - 6% - 5تعدیل حصة الشریك الحكومي في بعض العقود وأصبحت 
 %).25% بدالً من 10

إعطاء األفضلیة للمواد والسلع الُمصنعة محلیاً بشرط توفر النوعیة  .۱٦
 والسعر التنافسي والتجھیز في الوقت المحدد.

 توظیف العمالة العراقیة المؤھلة. .۱۷
 الحفاظ على السالمة والصحة والبیئة. .۱۸
حل النزاعات بأسلوب التراضي بین األدارات العلیا أو الخبیر أو  .۱۹

التحكیم الدولي، علماً أن قرار التحكیم الدولي یخضع للقضاء العراقي 
 ألغراض التنفیذ.

 خضوع العقد والعقود الثانویة تحتھ للقانون العراقي. .۲۰
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فتح مكتب للمقاول في العراق وأن یتم تسجیل الشركة لدى مسجل  .۲۱
 الشركات في وزارة التجارة.

 یخضع العقد وكل مایتعلق بھ لسریة المعلومات. .۲۲
یسترد المقاول الكلف البترولیة (الرأسمالیة والتشغیلیة) بشكل كامل  .۲۳

%) تحمیالت إداریة، بدون أیة فائدة على ھذه الكلف حتى 1باألضافة الى (
 وإن تأخر تسدیدھا.

%) من عوائد األنتاج 50یتم دفع الكلف البترولیة من ما مقداره ( .۲٤
 Deemed"الصافي للنفط الخام، أو مایسمى باألیراد المفترض 

Revenue" والذي یساوي حاصل ضرب كمیة األنتاج الصافي في سعر ،  
 بیع برمیل النفط الخام حسب تسعیرة شركة تسویق النفط.

یحصل المقاول على أرباحھ من خالل أجور الربحیة المتحققة لھ عن  .۲٥
 إنتاج النفط الخام، فكلما زاد األنتاج زادت أجور الربحیة.

 األلتزام بأخالقیات العمل العامة. .۲٦
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 دور الجانب العراقي في عقود الخدمة .سابعاً . 

 یتمثل دور الجانب العراقي في عقود الخدمة بما یلي :-

، ولذلك الشركات األستخراجیة لوزارة النفط ھي الطرف األول في العقود .۱
تترتب علیھا واجبات ومسؤولیات بموجب أحكام ھذه العقود، منھا على سبیل 

 المثال :-
متابعة تنفیذ العملیات البترولیة من قبل الشركات المقاولة وتدقیق الكلف  .أ

 والصرف.
تزوید الشركات المقاولة بكافة المعلومات والبیانات عن الحقول النفطیة  .ب

 والغازیة والرقع األستكشافیة.
تسلیم مناطق العقود الى الشركات المقاولة خالیًة من المخاطر بسبب  .ت

وجود األلغام واألجسام غیر المنفلقة أو أیة مطالبات ألطراف ثالثة مثل 
 ملكیة األراضي والمنشأت والعقارات.

توفیر األمن في مناطق العقود من قبل القوات المسلحة العراقیة، أو  .ث
 الشركات األمنیة الخاصة.

إبداء التعاون وتقدیم التسھیالت من قبل الحكومات المحلیة، منح سمات  .ج
الدخول، الدخول الى مناطق العقود، تسجیل الشركات وإجراءات 

 التخلیص الكمركي.
 السماح باستخدام الطرق والجسور المؤدیة الى مناطق العقود. .ح
 الوصول الى مصادر المیاه واستخدامھا دون ثمن مقابل. .خ
إستخدام النفط والغاز من قبل المقاول لتنفیذ العملیات البترولیة دون  .د

 مقابل.
 إستخدام األبار والمنشأت الموجودة في مناطق العقود. .ذ
 تسدید المستحقات المالیة من قبل شركة تسویق النفط بالنفط الخام. .ر

 
  ... كما في سادساً أعاله.دور لجان األدارة المشتركة .۲

 
 العمالة العراقیة : .۳

%) من العراقیین من مجموع العمالة الكلیة في حقول جولة 85( .أ
 التراخیص األولى یعملون في ھیئات تشغیل الحقول.

 تشغیل العمالة العراقیة المؤھلة في تنفیذ العقود. .ب
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تنفیذ برامج التدریب والتطویر وتنمیة المھارات والخبرات للعراقیین  .ت
) أشھر من تأریخ نفاذ عقود الخدمة بھدف 6وتقدیم ھذه البرامج بعد (

تولیھم المسؤولیات والمناصب التنفیذیة واألداریة لكل مرحلة من مراحل 
 تنفیذ العقود وإستبدال العمالة األجنبیة تدریجیاً .

تدریب وتطویر العراقیین من خالل التدریب ونقل التكنلوجیا والبعثات  .ث
الدراسیة سواًء داخل أو خارج العراق، وتخصیص مبلغ یتــراوح بین 

 ) ملیون دوالر سنویاً غیر ُمسترد لھذا الغرض.1-5(
 

 التفتیش : .٤
یحق لموظفي الشركات األستخراجیة لوزارة النفط الدخول الى مناطق  .أ

العقود وأیة مناطق یجري فیھا تنفیذ العملیات البترولیة بعد إخبار 
الشركات المقاولة كتابیاً لغرض الفحص وتفتیش السجالت والتقاریر 

والمخططات واألطالع على كل كل مایتعلق بأعمال الشركات المقاولة 
مستخدمین األجھزة والمعدات واألالت الالزمة لتنفیذ أعمال التفتیش 

وبشكل الیعرقل أو یتعارض مع أعمال الشركات المقاولة. وعلى 
 الشركات المقاولة توفیر كافة مستلزمات تسھیل أعمال التفتیش.

یحق للسلطات المختصة وھي ھیئة النزاھة، دیوان الرقابة المالیة، مكتب  .ب
المفتش العام ودائرة الرقابة الداخلیة في وزارة النفط وأقسام التدقیق 
 الداخلي للشركات األستخراجیة القیام بأعمال التفتیش حسب القانون.

 
 تعیین المدقق المستقل: .٥

یتم تعیین المدقق المستقل بشكل مشترك من قبل الشركات األستخراجیة 
والشركات المقاولة للقیام بأعمال التدقیق السنوي لسجالت المقاول وتقدیم 

 تقریر بذلك یتضمن مایلي :
 ان سجالت الكلف البترولیة والكلف األضافیة وأجور الربحیة صحیحة. .أ

 ان الكلف ُمصنفة حسب التصنیف الصحیح للصرف. .ب
 وجود الوثائق المبررة للكلف والمصاریف. .ت
 عدم وجود أي غش في السجالت الخاصة بالكلف المصروفة. .ث

  
 تعیین الخبیر: .٦

یتم تعیین خبیر مختص بشكل مشترك بین الشركات األستخراجیة والمقاولة 
 للفصل في أي خالف ینشأ بین الطرفین.
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 الشریك الحكومي :  .۷
وھو أیة شركة من شركات وزارة النفط یسمح لھا نظامھا الداخلي بتطویر 
الحقول النفطیة والغازیة أو المساھمة في ذلك ... حصة مشاركة الشریك 

%) في العقود ... الیشارك ھذا الشریك 25% - 5الحكومي تتراوح بین (
 في دفع الكلف ولكن یحصل على أجور الربحیة حسب حصتھ.

 المصادقة على خطط تطویر الحقول األولیة والنھائیة . .۸
المصادقة على إحالة العقود الثانویة التي تزید قیمتھا عن الصالحیة المالیة  .۹

 ) ملیون دوالر.100 -50للجان األدارة المشتركة والتي تتراوح بین (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 



 إسترداد الكلف وتقاضي إجور الربحیة.ثامناً . 

ُتصنف كلف تطویر وانتاج الحقول النفطیة والغازیة والرقع األســتكشافیة  .۱
 الى :-

 كلف بترولیة. .أ
 كلف إضافیة. .ب

الكلف البترولیة ھي عبارة عن كلف العملیات البترولیة داخل منطقة العقد 
 وحسب األلتزامات التعاقدیة المنصوص علیھا في العقود.

أما الكلف األضافیة فھي عبارة عن كلف المشاریع واألعمال خارج 
منطقة العقد، مثل منظومات الخزن أو أنابیب نقل النفط الخام أو الغاز 

وغیرھا، أو داخل منطقة العقد مثل عملیات مسح وازالة األلغام واألجسام 
غیر المنفلقة، والتي ھي من مسؤولیة وزارة النفط ولكن تم إسناد تنفیذھا 

 الى الشركات المقاولة. 
 یتم تسجیل جمیع الكلف في السجالت المحاسبیة إبتداًء من تأریخ نفاذ العقود. .۲
 یستحق المقاول أسترداد الكلف وتقاضي أجور الربحیة إبتداًء من تحقیق : .۳

%) فوق معدل األنتاج األساسي (األولي) في عقود 10زیادة مقدارھا ( .أ
 ).األنتاج األضافيجولة التراخیص األولى، وھو ما یسمى بـ (

  لحقول جولة التراخیص الثانیة وكما یلي :األنتاج التجاري األولمعدل  .ب
 ) ب/ي15,000- بـــــــــــــــــدرة = (
 ) ب/ي35,000- الغــــــــــــراف = (
 ) ب/ي70,000- الحلفـــــــــــایـة = (
 ) ب/ي175,000- مجنـــــــــــــون = (

 ) ب/ي 120,000 = (2- غرب القرنة -
 فقط لحقول جولة األنتاج األضافيویتقاضى أجور الربحیة عن 

 لحقول جولة التراخیص الثانیة، األنتاج الكليالتراخیص األولى، وعن 
 والتي ھي ما یلي :

 ) دوالر/ برمیل إضافي.2* الرمیــــلة = (
 ) دوالر/ برمیل إضافي.2* الزبیـــــر = (

 ) دوالر/ برمیل إضافي.2 - 1.9 = (1* غ. ق.-
 ) دوالر/ برمیل إضافي.2.3* میســــان = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5.5* بـــــــدرة = (

 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.1.49* الغــــراف = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.1.4* الحلفــــایة = (
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 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.1.39* مجنـــــون = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.1.15 = (2 –* غ.ق.

 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5* القیـــــارة = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.6* نجمــــــة = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5.5* عكــــاس = (

 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.7* المنصوریة = (
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.7.5* الســـــیبة = (
 ) دوالر / برمیل.6* األحــدب = (

 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5.38 = (8* الرقعة-
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.6.24 = (9* الرقعة-
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5.99 = (10* الرقعة-
 ) دوالر / برمیل نفط مكافيء.5 = (12* الرقعة-

 
 إن أختالف أجور الربحیة من حقل ألخر یعتمد على عدة عوامل منھا :

 - كمیة األحتیاطي النفطي والغازي ومعدل األنتاج.
 - موقع الحقل، وخاصًة القرب من الحدود أو البعد عن البنى التحتیة.

 - نوع النفط المنتج، خفیف أو ثقیل.
 - طبیعة المشروع، إن كان حقل نفطي أو غازي أو رقعة إستكشافیة.

 - حجم المشروع ومقدار األستثمارات والتاریخ المتوقع ألسترداد الكلف. 
 یتم دفع الكلف البترولیة بدون فائدة حتى وإن تأخر تسدیدھا. .٤
 لحقول الجولة لألنتاج األضافي%) من العوائد المالیة 50تخصیص ( .٥

 لحقول الجولة الثانیة لتسدید الكلف البترولیة ولألنتاج الصافياألولى، 
 وأجور الربحیة. وُتعطى األسبقیة لتسدید الكلف على الربحیة.

 لحقول الجولة لألنتاج األساسي%) من العوائد المالیة 10تخصیص ( .٦
 لحقول الجولة لألنتاج الصافي%) من العوائد المالیة 10األولى، وحوالي (

 %).1الثانیة لتسدید الكلف األضافیة باألضافة الى فائدة مقدارھا (الیبور+
%) إعتماداً على معــامل األســــترداد 20یتم تقلیل أجور الربحیة بنسبة ( .۷

"R. Factor".بعد وصول قیمتھ الى أكثر من واحد  
یتم تسدید مبالغ الكلف البترولیة والكلف األضافیة وأجور الربحیة بما  .۸

یكافؤھا بالنفط الخام من قبل شركة تسویق النفط وإعتماداً على السعر 
 الرسمي لبیع النفط الخام الُمقرر من قبلھا.
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 األنتاج ، العوائد المالیة للدولة وكلف تطویر الحقول.تاسعاً . 

 كما في الجدول أدناه :-

 2015 – 2010البیانات األنتاجیة والمالیة لعقود الخدمة للفترة من
 4,556,621,669 األنتاج الكلي من جمیع الحقول (برمیل)

 
 4,404,413,856 األنتاج الصافي  (برمیل)

 
 2,305,728,432 األنتاج األساس (برمیل)

 
 2,250,893,236 الزیادة في األنتاج (برمیل)

 
 382,997,958,836 العوائد المالیة الكلیة (دوالر)

 
 168,955,407,501 العوائد المالیة للزیادة في األنتاج (دوالر)

 
 46,671,848,141 مبالغ الكلف المدفوعة للشركات األجنبیة (دوالر)

 
 991,048,948 مبالغ الكلف المدفوعة للشریك الحكومي، األحدب (دوالر)

 
 4,538,913,576 أجور الربحیة الكلیة (دوالر)

 
 845,854,017 أجور الربحیة للشریك الحكومي (دوالر)

 
 2,405,198,958 أجور الربحیة للشركات المقاولة بعد الضریبة (دوالر)

 
 49,094,030,602 مجموع المستحقات المدفوعة للشركات األجنبیة (دوالر)

 
 1,287,860,601 مبلغ الضریبة بضمنھ ضریبة األحدب الُمستردة (دوالر)

 

صافي العوائد المالیة للدولة بعد تسدید 
 مستحقات الشركات المقاولة (دوالر)

333,908,638,479 

نسبة العوائد المالیة من الزیادة في األنتاج الى العوائد المالیة 
 الكلیة 

44,11% 
 

 %0,63 نسبة ربحیة الشركات األجنبیة الى العوائد الكلیة 
 

 %12,82 نسبة المستحقات المدفوعة للشركات الى العوائد المالیة الكلیة
 

 %88 نسبة عوائد الدولة األجمالي الى العوائد المالیة الكلیة

 10,8 الكلفة الكلیة ألنتاج البرمیل (دوالر)
 152,207,813 كمیة التقلیص في األنتاج
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إن الكلفة الكلیة ألنتاج البرمیل المحسوبة في الجدول التمثل الكلفة الحقیقیة الدقیقـة 
 وإن كانت بمستوى مقبول مقارنًة بكلف إنتاج البرمیل في البلدان المجاورة، –

 –) 12.6) ، إیران (12.3) ، األمارات (9.9 )، السعودیة (8.5الكویت (
 لألســــباب األتیة :-

إنھا تمثل حاصل قسمة مجموع الكلف البترولیة واألضافیة  وإجور الربحیة  .۱
(الكلف الرأسمالیة والكلف التشغیلیة) التي تم دفعھا الى الشركات المقاولة في 

فترة السنوات الستة السابقة على األنتاج الكلي الذي تم تحقیقھ، وھذا لیس 
 صحیحاً بسبب :

ان الكلف الرأسمالیة التي تم إنفاقھا لحفر األبار وبناء المنشأت السطحیة  .أ
بمختلف انواعھا والخزانات ومنظومات األنابیب وغیرھا والتي سیستمر 

أستخدامھا طیلة مدد العقود وربما لفترات أطول من ھذه المدد ولیست 
لمدة ست سنوات فقط. والصحیح أن ُتحتسب نسبة من الكلف الرأسمالیة 

%) إعتماداً على مبدأ األندثار، وھذا یؤدي الى 25% - 20تتراوح بین (
 تقلیل الكلف الرأسمالیة.

إن جمیع الكلف الرأسمالیة والتشغیلیة التي ُتنفق قبل تحقیق األنتاج  .ب
األضافي لحقول الجولة األولى واألنتاج التجاري األول لحقول الجولة 

 الثانیة تعتبر كلفاً رأسمالیة.
إن الكلفة التشغیلیة ألنتاج البرمیل في ھذه الفترة السابقة تكون عالیة بسبب  .۲

تنفیذ الكثیر من المشاریع مما ُیرتب زیادة في األنفاق في حین أن كمیة 
األنتاج من بعض الحقول، وخاصًة الجدیدة (الخضراء) تكون قلیلة، والتي 

 تزداد مع الوقت مما یؤدي الى إنخفاض الكلفة التشغیلیة.

أن الكلفة الكلیة ألنتاج البرمیل متضمنًة الكلفة الرأسمالیة والتشغیلیة بما فیھا 
أجور الربحیة المحسوبة بناًء على ھذه الكلف كما جاءت في خطط التطویر 

الشامل لجمیع الحقول (والتي لم تتم المصادقة علیھا لحد األن من قبل وزارة 
 )9-8(النفط ، ھذه المصادقة التي ستؤدي الى تقلیل الكلف) ھي بحدود 

  دوالر للبرمیل، والمقصود بھذه الكلفة ھو للمدة الكلیة للعقود.
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 فوائد عقود الخدمة لجوالت التراخیص.عاشراً . 

 العوائد المالیة : .۱
بلغت العوائد المالیة الصافیة للدولة ( بعد دفع الكلف البترولیة واألضافیة  .أ

 ملیار )334( ما مقداره 2015 – 2010وأجور الربحیة) للفترة من 
 دوالر، إضافًة الى :

 ) ملیون دوالر.1,2رسوم تأھیل الشركات النفطیة العالمیة = ( .ب
 ) ملیون دوالر.115,5عوائد بیع حقائب المعلومات = ( .ت
 ) ملیار دوالر.1,230ھبات التوقیع غیر الُمستردة = ( .ث
 ) ملیون دوالر.987مبلغ الضریبة الذي تمت جبایتھ = ( .ج
 ) ملیون دوالر.846مبلغ حصة ربحیة الشریك الحكومي = ( .ح

إضافًة الى الضریبة على رواتب منتسبي الشركات المقاولة وكذلك رسوم 
 تسجیل الشركات ورسوم الكمارك وسمات الدخول.

 الفوائد الفنیة والعلمیة : .۲
 أستخدام التقنیات الحدیثة في مجاالت :  .أ

 - إزالة األلغام .
 - المسح الزلزالي.

 - حفر األبار المائلة واألفقیة.
 - منظومات مراقبة األنتاج.

 - منشأت األنتاج ( عزل الغاز ومعالجة وحقن الماء).
نقل الخبرة المتراكمة لدى منتسبي الشركات المقاولة من خالل التعامل  .ب

 والعمل المشترك.
 أو الدورات التدریبیة وورش "On-Job Training"التدریب الموقعي  .ت

 العمل.
التطویر األكادیمي من خالل البعثات الدراسیة الى معاھد العلم  .ث

 والجامعات األوربیة واألمریكیة.
تطویر المختبرات ومراكز البحث وبناء مراكز بحث جدیدة وتقدیم الدعم  .ج

 والمساعدة الى الجامعات العراقیة.
تطویر أسالیب العمل واألمكانیات للشركات الوطنیة مثل شركة المشاریع  .ح

النفطیة، شركة الحفر العراقیة، شركة األستكشافات النفطیة وشركة إبن 
 ماجد من خالل تنفیذھا للكثیر من العقود الثانویة.
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تدریب وتأھیل أعداد كبیرة من العراقیین لغرض تشغیلھم مع الشركات  .خ
 المقاولة.

باألضافة الى التأثیر األیجابي على تطور األسالیب األداریة والتنظیمیة لبعض 
المؤسسات العراقیة ذات الصلة بتنفیذ العقود مثل وزارة البیئة، وزارة الموارد 

 المائیة، الھیئة العامة للضرائب والھیئة العامة للكمارك وغیرھا. 

 البنیة التحتیة : .۳
تم تنفیذ العدید من مشاریع البنیة التحتیة في بعض المحافظات التي تقع 
الحقول ضمن حدودھا األداریة كالمدارس والطرق ومحطات الكھرباء 

 ومنظومات میاه الشرب وغیرھا.
  

 الحقول النفطیة والغازیة : .٤
 حفر مئات األبار األنتاجیة وأبار حقن الماء. .أ

بناء المنشأت السطحیة الجدیدة لعزل الغاز ومعالجة الغاز المصاحب في  .ب
حقول الزبیر، بدرة، الغراف، الحلفایة، مجنون، األحدب، میسان وغرب 

 .2القرنة -
 2 وغرب القرنة -1مشاریع حقن الماء في الرمیلة، غرب القرنة - .ت

 واألحدب.
 بناء المخیمات المؤقتة والدائمیة. .ث
 إصالح وبناء العدید من الطرق داخل الحقول والمؤدیة الیھا. .ج
 بناء منظومات مراقبة أمنیة متطورة داخل الحقول. .ح
إنشاء حرم كمركي في بعض الحقول لتسھیل إجراءات التخلیص  .خ

 الكمركي.
 

 توفیر فرص العمل : .٥
تشغیل األالف من العراقیین سواًء مع الشركات المقاولة أو مع شركات  .أ

 الخدمات البترولیة التي تنفذ العقود الثانویة .
إشتراك الكثیر من المقاولین الثانویین المحلیین في تنفیذ المشاریع والعقود  .ب

 الثانویة.
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 كیف ینظر الخبراء في العالم الى عقود الخدمة.أحد عشر. 

في البدایة واجھت عقود الخدمة معارضة شدیدة من قبل الكثیرین، من بینھم  .۱
خبراء نفطیون عراقیون، كما أنھا تواجھ األن حملة معارضة قویة ال لشيء 

سوى ألنخفاض أسعار النفط في السوق العالمیة والتي لیس ألحد إمكانیة 
السیطرة علیھا أو التكھن بما ستؤول الیھ . إال أن العدید من الخبراء النفطیین 

العراقیین أصبحوا األن من المدافعین عن ھذه العقود ویتحدثون عن 
إیجابیاتھا وفوائدھا للعراق ، إال الذین لدیھم أغراض خاصة لیس لھا أساس 

 من الصحة والحقیقة.
إن إدراك وجود التوازن في المصالح والمنافع ألطراف عقود الخدمة (الدولة  .۲

والشركات المقاولة) ھو الذي شجع شركات النفط العالمیة على المشاركة 
والتنافس للحصول على ھذه العقود ، وھذا ما تبین من خالل عملیة التنافس 

لجوالت التراخیص األربعة ، حیث كان التنافس شدیداً بین الشركات مما 
 أدى الى حصول الوزارة على أفضل العروض.

أبدت بعض الدول النفطیة إعجابھا بعقود الخدمة لوزارة النفط الى الحد الذي  .۳
طلبت من السید الوزیر األسبق أن تلتقي مع فریق متخصص من الوزارة 

 لألطالع على تفاصیلھا وأحكامھا واألستفادة منھا.
مؤخراً أعدت إیران عقود الخدمة الجدیدة الخاصة بحقولھا باألستناد الى  .٤

عقود الخدمة لوزارة النفط مع إجراء بعض التعدیالت علیھا لتحسینھا لصالح 
 الشركات األجنبیة ، ومن ذلك إعفاء ھذه الشركات من ضریبة الدخل.

نشر وود ماكینزي الذي یعتبر مرجعاً في مجال األقتصاد واألحصاء مخططاً  .٥
بیانیاً یوضح فیھ أن عقود الخدمة لوزارة النفط تحتل المرتبة الثالثة من حیث 

 تحقیق العائد للحكومة بعد عقود المكسیك وبولیفیا.
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  عقود الخدمة وعقود المشاركة باألنتاج .ثاني عشر.

ھناك فروقات أساسیة بین عقود الخدمة وعقود المشاركة باألنتاج یمكن تلخیصھا بما 
 یلي :-

 عقد المشاركة باألنتاج                عقد الخدمة                         الموضوع
 ملكیة الحقل النفطي                             شركة النفط الوطنیة                             شركة النفط الوطنیة

 ملكیة النفط الخام                                شركة النفط الوطنیة                   شركة النفط الوطنیة + الشركة المقاولة

 مشغل الحقل                            الشركة المقاولة + شركة النفط الوطنیة                   الشركة المقاولة

 ربحیة المقاول                                       أجور ثابتة                                    نسبة من إنتاج النفط

 األحتیاطي النفطي                              شركة النفط الوطنیة                    شركة النفط الوطنیة + الشركة المقاولة

 الشریك الحكومي                           محمول والیتحمل المجازفة                     غیر محمول ویتحمل المجازفة

 

أما من الناحیة األقتصادیة وتحقیق العائد للدولة فقد الیكون ھنالك فرق جوھري بین 
 النوعین إذا ماتم األتفاق على حصة معینة من نفط الربح للشركة المقاولة.
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 لماذا تم تعدیل بعض عقود الخدمة.ثالث عشر. 

 تم إجراء عدة تعدیالت على عقود الخدمة لبعض الحقول ، منھا :- 

 ، الزبیر، ومیسان من قرض 1تغییر ھبة التوقیع لعقود حقول غرب القرنة - .۱
 ُیدفع بشكل أقساط الى ھبة غیر ُمستردة ، وكما یلي :

) ملیون 100) ملیون دوالر الى (400 من (1حقل غرب القرنة - .أ
 دوالر.

 ) ملیون دوالر.100) ملیون دوالر الى (300الزبیر من ( .ب
 ) ملیون دوالر.100) ملیون دوالر الى (300میسان من ( .ت

 وذلك بناًء على طلب من وزارة المالیة.

التعدیالت األخرى شملت تخفیض معدالت انتاج الذروة لحقول : الرمیلة ،  .۲
 والحلفایة ، حیث أصبحت ھذه 2 ، غرب القرنة -1الزبیر، غرب القرنة -
 المعدالت بعد التعدیل :

 ) ألف ب/ي.2,850) ألف ب/ي بدالً من (2,100الرمیــــــــــــــلة : ( .أ
 ) ألف ب/ي.1,200) ألف ب/ي بدالً من (850الزبیـــــــــــــــر : ( .ب
 ) الف ب/ي.2,825) ألف ب/ي بدالً من (1,600 : (1غرب القرنة - .ت
 ) الف ب/ي.1,800) ألف ب/ي بدالً من (1,200 : (2غرب القرنة - .ث
 ) ألف ب/ي.535) ألف ب/ي بدالً من (400الحلفـــــــــــــایة : ( .ج

 في 4257وذلك لألسباب التي بینتھا وزارة النفط في كتابھا العدد : ع ت/
  الى لجنة شــــؤون الطاقة في مجلس الوزراء، وھي :20/12/2012

عدم توفر البنیة التحتیة التي تتالئم مع حجم األنتاج من حیث منظومة الخزن  .أ
 والنقل والتصدیر.

عدم الیقین قي قابلیة األسواق العالمیة على إستیعاب ھذه الزیادة الكبیرة في  .ب
 األنتاج  والمعروضة للتصدیر.

التأثیر المتوقع على إنخفاض أسعار النفط الخام بسبب العرض الذي  .ت
 الیتناسب مع الطلب.

الكلف الكبیرة جداً المطلوبة للتطویر الشامل للحقول والمتمثلة بكلف حفر  .ث
 األبار، انابیب الجریان والمنشأت السطحیة المختلفة.

كون فترة إنتاج الذروة لبعض الحقول قصیرة نسبیاً ، وھذا یعني ان المنشأت  .ج
السطحیة التي سیتم بناؤھا سوف تستخدم لفترة الذروة فقط. وبعد ذلك ستكون 
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فیھا طاقة إضافیة معطلة أو فائضة عندما ینخفض األنتاج وسینعكس ذلك 
 زیادًة في كلف إنتاج البرمیل.

لتحقیق معدالت إنتاج الذروة بموجب العقود یتطلب األمر شراء مواد  .ح
ومعدات وأجھزة باعداد كبیرة جداً، إضافًة الى إستخدام الكثیر من أبراج 

الحفر بما الیتناسب مع قابلیة السوق العالمیة على توفیر ذلك مما یؤدي الى 
إرتفاع األسعار واألجور والكلف الى مستویات عالیة وغیر مسبوقة. وھذا 

 یساھم في تضخیم الكلف البترولیة بشكل كبیر.

من الجدیر بالذكر أن معدالت إنتاج الذروة التي قدمتھا الشركات المقاولة في 
عروضھا التنافسیة أثناء عملیة التنافس للفوز بالعقود ھي أعلى بكثیر من 

معدالت الذروة التي إعتمدتھا الوزارة في حساباتھا والمستندة الى الدراسات 
المتوفرة لدیھا والتي تم إنجازھا من قبل بعض دوائر الوزارة أو الشركات 

 العالمیة، ومثال ذلك :

 ) ألف ب/ي.1,750- حقل الرمیـــــــــــــلة : (

 ) ألف ب/ي.700- حقل الزبیــــــــــــــر : (

 ) ألف ب/ي .1,100 : (1- حقل غرب القرنة -

 ) ألف ب/ي .750 : (2- حقل غرب القرنة -

 ) ألف ب/ي .700- حقل مجنـــــــــــــون : (

 ) ألف ب/ي.300- حقول میســــــــــــان : (

 ولذلك باشرت الوزارة بالتفاوض مع بعض الشركات المقاولة لتعدیل العقود . 

ورغم األنتقادات العدیدة من قبل البعض لھذه التعدیالت، إال أن مصلحة الوزارة 
 والبلد في تلك التعدیالت تتجلى بما یلي :-

 تقلیل كلف التطویر الشامل للحقول. .أ
 المحافظة على إستقرار أسعار النفط الخام. .ب
 المحافظة على أستقرار إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب لفترة طویلة. .ت
 زیادة فترات إنتاج الذروة. .ث
 تجنب إلحاق الضرر بالمكامن المنتجة. .ج

 أما التعدیالت التي تمت على العقود فتتمثل بما یلي :
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 ) سنوات.10 – 5زیادة مدة العقود من ( .أ
 بحیث یكون أجر الربحیة ثابتاً طیلة "R. Factor"إلغاء معامل األسترداد  .ب

 مدة العقد.
 زیادة فترات معدل إنتاج الذروة. .ت
 وارتباط ذلك بأكمال "Performance Factor"تعلیق تطبیق معامل األداء  .ث

وتشغیل مشروع تجھیز ماء البحر المشترك الذي ھو من مسؤولیة وزارة 
 النفط.

%) بدالً من 10% أو 6% أو 5تقلیل حصة الشریك الحكومي لتكون ( .ج
)25.(% 
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 ھل تنوي الوزارة إجراء تعدیالت جدیدة على عقود الخدمة.رابع عشر. 

 بعد أن بدأت 2104وضعت الوزارة خطة لتعدیل العقود إعتباراً من نھایة سنة 
أسعار النفط باألنخفاض بھدف تقلیل الكلف وإیجاد ألیة لربط إسترداد الكلف وأجور 

الربحیة بأسعار النفط الخام. وُعقدت العدید من األجتماعات في الوزارة لھذا 
الغرض لبلورة أفكار تعدیل العقود. كما ُعقد إجتماع مع إستشاري الوزارة 

Gaffney, Cline & Associates لمناقشة أفكار 2015 في لندن في شھر أب 
الوزارة وتم التوصل الى مودیل إقتصادي أولي لتعدیل العقود. كما تم إستالم بعض 

 المقترحات من الشركات المقاولة بھذا الخصوص.

أما األن وبعد صدور قانون الموازنة العامة األتحادیة، فقد أصبح لزاماً تعدیل العقود 
) من القانون والتي تنص على " تلتزم الحكومة األتحادیة 38إستناداً الى المادة (

ووزارة النفط بمراجعة عقود جوالت التراخیص النفطیة لتعدیل بنود العقود بما 
یحفظ مصلحة العراق األقتصادیة ویدفع بزیادة األنتاج النفطي وتخفیض النفقات 

 وإیجاد الیة ألسترداد التكالیف بحیث تتالئم مع أسعار النفط"

وتعمل الوزارة حالیاً على إجراء التعدیالت على عقود الخدمة من خالل تطویر 
المودیل األقتصادي األولي الذي یعتمد على خطط التطویر النھائیة للحقول. حیث 

ستتم مراجعة ھذه الخطط بجوانبھا الفنیة والتجاریة ومن ثم مصادقتھا. وبعد 
المصادقة سوف یتم األعتماد على مستویات األنتاج التي سیتم تحقیقھا ومبالغ الكلف 

التي سیتم صرفھا على العقود الثانویة لتحقیق مستویات األنتاج مع الوقت في بناء 
المودیل األقتصادي النھائي للوزارة، والذي سُیناقش مع الشركات المقاولة مستھدفین 

تحقیق أفضل معدالت لألنتاج بأقل الكلف وإسترداد ھذه الكلف بما یتناسب مع 
 أسعار النفط الخام.
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 خطة الوزارة لتقلیل الكلف.خامس عشر. 

بعد تراجع أسعار النفط الذي أدى الى إنخفاض العوائد المالیة للدولة، والذي انعكس 
أیضاً على ھبوط أسعار المواد والخدمات في السوق العالمیة، فقد شكلت الوزارة 
فریق عمل لدراسة ومراجعة برامج العمل والموازنات السنویة للشركات المقاولة 

 لغرض تحدید المشاریع التي سیتم تنفیذھا في الحقول النفطیة والغازیة 2016لسنة 
والرقع األستكشافیة وإستبعاد بعضھا وتأجیل البعض األخر، وتدقیق كلفھا لتكون 

متناسبة مع األسعار العالمیة السائدة، باألضافة الى ضغط جمیع النفقات والمتمثلة 
 بما یلي :-

 تقلیل أعداد منتسبي الشركات المقاولة في داخل وخارج العراق. .أ
 تخفیض الكلف الرأسمالیة والتشغیلیة. .ب
 إلغاء كافة الدراسات. .ت
 إلغاء برامج التدریب بمختلف أنواعھا والتي تكون كلفھا ُمستردة. .ث
 إستبدال العمالة األجنبیة بالعمالة العراقیة المؤھلة. .ج
عدم دفع أیجارات مكاتب الشركات المقاولة خارج العراق وأیة نفقات  .ح

 للخدمات ذات صلة بھا.
 العمل على تخفیض رواتب منتسبي الشركات المقاولة. .خ

وبناًء على ذلك تم تخفیض موازنات الشركات المقاولة للحقول العشرة : الرمیلة، 
 ، مجنون، الغراف، الحلفایة، میسان، 2، غرب القرنة -1الزبیر، غرب القرنة -

 ) ملیار دوالر.9.5) ملیار دوالر الى حوالي (16بدرة واألحدب من (

وسف تتخذ الوزارة إجراءات مشددة لمتابعة الصرف وتنفیذ برامج العمل 
  ، كما سیكون ذلك سیاق عمل للسنوات القادمة.2016والموازنات لسنة 
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 معوقات تنفیذ عقود الخدمة.سادس عشر. 

ھناك العدید من األمور التي تعیق وتعرقل تنفیذ العقود مما أدى ویؤدي الى تأخیر 
تنفیذ المشاریع وتحقیق معدالت األنتاج المطلوبة وزیادة الكلف. ومن ھذه المعوقات 

ما یتعلق بوزارة النفط وشركاتھا، واألخر یخص الشركات المقاولة، ومنھا ما ھو 
 مرتبط بسیاقات عمل وإجراءات دوائر ووزارات الدولة األخرى.

 ومن أھم ھذه المعوقات :-

 تأخیر المصادقة على إحالة العقود الثانویة. .۱
 عدم ممارسة لجان األدارة المشتركة لصالحیاتھا المالیة المحددة في العقود. .۲
 تأخر منح سمات الدخول وتغییر تعلیمات منحھا من وقت ألخر. .۳
إجراءات الكمارك والتخلیص الكمركي بما یؤدي الى تراكم المواد في المنافذ  .٤

 الحدودیة وتأخیر إخراجھا.
 إجراءات وزارة الصحة لفحص الدم. .٥
 إستمالك األراضي. .٦
 التظاھر وقطع الطرق ومحاصرة الحقول والمخیمات. .۷
تأخیر تنفیذ أعمال المسح وإزالة األلغام بسبب تعلیمات دائرة شؤون األلغام  .۸

 وإجراءاتھا وتعلیماتھا المتغیرة باستمرار.
الوضع األمني غیر المستقر في بعض مناطق العقود وتعرض منتسبي  .۹

الشركات المقاولة أو شركات الخدمات النفطیة والمقاولین المحلیین لألعتداء 
 والخطف.

ممارسة الضغوط والمطالبات من بعض الحكومات المحلیة ومجالس  .۱۰
 المحافظات .

ومن الجدیر بالذكر ان بعض ھذه المعوقات قد تم تجاوزھا بالتعاون مع الدوائر 
 والوزارات المعنیة.    
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