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  نفطية-مسائل اقتصادية
  يف العراق رتاخيص النفطيةالملقاول يف عقود امعدل عائد 

  د. علي مرزا

  1مقدمةأوًال: 
عد ة في الجوالت األرع أثناء و قة منح التراخص النفط خالل الفترة  ،في العراق السا

 ،في المجال العام ،في هذه التراخص مناقشات العقودعض في  ورد، 2009-2012
 Rate of Return on، فیها على رأسماله المستثمر عائد المقاولمسألة معدل 

Investment،  ة ة والتشغیل صرف على التكالیف الرأسمال ست(ونه هو الذ   عیدهاو
عد ما   ، من بین أهداف عدیدةهدف المقاول أنانصرف جانب من النقاش إلى و  .)ف

ئد على امن معدل الع أو مقبول أدنى اً هناك حدأن ف . لذلكالرحتحقی هو  ،أخر 
الدخول في المقاولة أو  متنع عنحیث  ،عقودالمستخدم في تنفیذ ال ،المستثمر رأسماله

غیر ان منح . أو المقبول االستمرار بها إذا انخفض معدل العائد عن هذا الحد األدنى
ن  تلكالعقود في  ارهالجوالت لم  ، مع تحقی  األهم، من بین معاییر متعددة أخر

ن ،Remuneration Fee، رسم أتعابأقل  دفع وٕانما معدل عائد محدد للمقاول  له مم
الصادرة  المتوفرة لم ترد إشارة في األدلةلذلك برمیل منتج. كل ل مبلغ ثابتعنه  اً معبر 

، إلى MoO (2009a, 2009b)تلك الجوالت، شرو التعاقد في ل النفطعن وزارة 
  المقاول.استثمار معدل العائد على 

صورة أوضح  )الداخلي(غیر أن مسألة معدل العائد  المتوقع، للمقاول، برزت 
ة (التي عُ  5في الجولة  سان أواخر قدت في للتراخص النفط  وزارة) في دلیل 2018ن

ة، النفط حول الشرو ا س في دلیل  MoO (2018a)لعامة للعقود االستكشاف [ولكن ل
رة،  ضًا MoO (2018b)العقود التطو رزت أ ات وردت في ]. و انات وحسا في ب

                                                            
امل المهید وعالء  1 ر  مةاش   على مسودة الورقة. الخطیب على مالحظاتهم الق
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ضاح"  ار  على الموقع اإللكتروني لوزارة النفط ُنِشرَ "إ  إلى . وسنشیر2018في أواخر أ
ضاح"  رة"ال"إ ارة "المذ ع ه الما  ،وزارة  ا مهمةنطو عل ات وقضا انات وحسا  ،من ب

ما یلي: وزارة النفط ( مصدر فسنشیر له     3 ،2).2018أما 
، في شرح دوافع التخلي عن رسم أتعاب ثابت ("  ة أخر ةمن ناح  4"أجر رح

في الجولة  األراح أشراك المقاول فيللبرمیل المنتج لمصلحة ثابت بتعابیر وزارة النفط) 
ار  31ي فالموقع اإللكتروني،  زَ َّ رَ  ،الخامسة ، من أساسیینعلى دافعین ، 2018أ

ه إال عند تحق إهما: (أ)  وجهة نظر الوزارة، حصل على رسم ألتعا ن المقاول لن 
حرص المقاول على تقلیل التكالیفراحاأل    5.، (ب) س

اب ُمقنعة في تبرر ضرورة  وهنا یثار استفسار أساسي مفاده: هل هناك أس
ة تأمین معدل عائد داخلي،  غ  ,Internal Rate of Returnاشراك المقاول في األراح 

IRR محدد أو "مقبول" الستثماراته؟ وفي تناول هذا االستفسار في هذه الورقة، من بین ،
، سنتعرض اعًا،مسائل أخر اً في  ، ت إلى المقارنة بین عائد المقاول في الجولة  أدناه ثان

قة ونبین  5 اب والدوافع التي ُاقترحت للتخلي عن مع عائده في الجوالت السا األس
                                                            

ضاح" أو "عد أُ  2 رة"إ ار  27ُنشر في ، و )2018وزارة النفط ( "مذ ة ا، 2018أ موقعة  لرسالةستجا
ص الخامسة خبراء نفطقبل مجموعة من من  عارضون جولة التراخ اد؛ عراقیین   .)2018( أنظر: ج

رة" عن الحقول الثالثة في جداول ثالثة في  ضاح أو "المذ انات وردت في "اإل ولقد أعدنا عرض ب
  ) في هذه الورقة.3الملح (

قتیننَ  3 ة  شرت وزارة النفط على موقعها وث شرو التعاقد في الحقول االستكشاف (او دلیلین) تتعلقان 
ص الجولة  رة المعروضة في تراخ   .MoO (2018a, 2018b) أنظر: ؛5والحقول التطو

ة" تعبیرموقع الوزارة لإن استخدام  4 لیز  مقابل "أجر الرح َ  "Fee Remuneration"للتعبیر اإلن

اً  غي و . غیر مناسب اقتصاد   "رسم األتعاب". استخدام بدله تعبیران ین
ابفي  5 ص الخامسة عرض أس الجوالت  مراجعة عقود جولة التراخ قةمقارنة  أشارت  ، عمومًا،السا

رة وزارة النفط ( ةالموازنة العامة  ي) إلى قانون2018مذ ن ورد یاللذ 2017و 2016لسنتي  االتحاد
رة، ما یلي:  مراجعة عقود جوالت فیهما، حسب المذ ة ووزارة النفط  ومة االتحاد ص"تلتزم الح  التراخ

ة ما  لتعدیل النفط دفع مصلحة العراق ا حفظبنود العقد  ة و ضاإلنتاج النفطي  بزادةالقتصاد  وتخف
ةالنفقات وٕایجاد  عض . "...مع أسعار النفط  تتالءمحیث  التكالیفالسترداد  آل قة أن  وفي ضوء حق
قةالمراقبین یر  بیرًا على حساب المقاول، خاصة عند  أن شرو الجوالت السا حققت للعراق عائدًا 

فه، عض ا حیث تأخیر استعادة تكال  واحد، یبدو أن لالنسحاب من عقود هذه الجوالت لمقاولیندفعت 
ة في هذه  5اهداف الجولة من  عض جوانبها المال ما ستتبین    الورقة.هو منح حوافز أكبر للمقاولین، 
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اتجاه تأمین حد أدنى أو مقبول5تلك الجوالت على الجولة شرو تطبی  من معدل  ، 
تعرف  نتناول ثالثاً وفي  .اشراكه في األراح الوقت ذاتهالعائد الداخلي للمقاول، وفي 

ص ر  معدل العائد الداخلي رة  المقاول لس ماأوتشخ ضاح") وما ورد في مذ وزارة ("إ
ات لهذا العائد لحقول ثالثة مُ  عاً وفي . 5نحت في الجولة النفط من مستو الحظ أن نُ  را

ص، في الجولة  ("إحالة") معاییر منح انت5التراخ مزجًا من أشراك المقاول  فعًال،، ، 
في األراح وفي نفس الوقت تحقی مستو من معدل العائد الداخلي یتغیر بتغیر سعر 

في  ،Computable، تمرن حسابيلذلك نتناول، من خالل . تصدیر النفط الخام
ه المقاول في الجولة  خامسًا، حصل عل ن أن  م  نتیجة لتطبی هذه المعاییر. 5ما 
ة،فمن  ع ناح  العائد معدل رأسماله المستثمر وتحقی حد أدنى من عادةاست ستط

مدة ملموسة15( الداخلي ص  ة) قبل انقضاء فترة الترخ عد الضر ة %،  . ومن ناح
، ع أخر ص إلى نهایته وتحقی معدل عائد داخلي یتخطى  ستط االستمرار في الترخ

ات والمؤشرات  ولكننا. قلیلغیر هذا الحد بهامش   ،سادسافي نالحظ، في ضوء الحسا
جواب على االستفسار ال لمعدل العائد الداخلي أو مقبول أن تأمین حد أدنى  ثار،مُ و

قه برسم أتعاب ،للمقاول ن تحق س  ثابت م إشراك  الضرورةاٍف للبرمیل المنتج ول
األراح لتحقی ذلك. وفي  عالمقاول    .الورقةُتلخص استنتاجات  اً سا

ة  ةومن المناسب التأكید على أن هذه الورقة استطالع عود ذلك إلى  .أول و
انات عدم اكتمال المعلومات ، التي Public Domain في المجال العام احةالمت ،والب

ة (وزارة النفط)  5عن الحقول الممنوحة في الجولة  تستخدمها الورقة، من مصادرها األول
ة. ولقد اضطررنا إلى استكمال عضها وعدم اتساق  ما هو متاح في المصادر الثانو

ا الورقة (خاصة في  ما مبین في ثنا )، ومن ضمنها خامساً افتراضات ومؤشرات عامة 
ح  انات في الورقة قابلة للتصح ات والب المالح ومالحظات الجداول. لذلك فأن الحسا

ة علیها قابلة للت من حبذا، في ضوء ذلك، أن تستجیب وزارة النفط و  .عدیلوالنتائج المترت
ات والمالحظات والنتائج  خالل انات والحسا   6الواردة فیها.التعلی على الب

                                                            
رة الوزارة، والحصول على  6 ، إضافة لما ورد في مذ انات ومؤشرات أخر في محاولة للحصول على ب

میًال بهذا الصدد، في  اتب هذه الورقة إ عث  عض االستفسارات،  ة ل ، إلى 2018أیلول  5استجا
ًا    لحد اآلن.وزارة النفط، ولكن لم یتل جوا
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ًا: قةو في الجولة الخامسة  المقاول دخلمقارنة  ثان   الجوالت السا
ة المقاول من األراح في ) 2-1( ص الجولة الخامسةنس   تراخ

ة 5الجولة تم في  الى ستة حقول ("إحالة") منح للتراخص النفط صرة ود ، منها في ال
ة ة أرعة نفط تإ، ثالثة مع حدود زة، -نفط( یران وواحد مع الكو اد، الخانة، الحو سند

ات ن غازةیوأثن ،الماء)-خضر عاً  وفیها .انجانا)-األحمر-الَكمر، خشم-(جال نح مُ  جم
ة (أو حسب تعابیر دلیلالمقاول  ة  ،5الوزارة لعقود الجولة  يّ نس ة "نس ة،رح  تنافس

Remuneration Percentage Bid, RPB("  ولقد"هأتعا" مقابلمن األراح المتحققة . 
ة،مستو  ُحدد رة   هذه النس بین  من خالل "التنافس" ،)2018النفط ( وزارةحسب مذ

سان أواخر في  ، في هذه الجولةbiddersالمناقصین،   أساس أن التنافس ىعل، 2018ن
ة الرح الممنوحة.یؤد  ض نس عدد حول  ستدل من الشواهد المتاحةُ ولكن  7لتخف

ین في المناقصات ة أن المشار    8.في هذه الجولة درجة المنافسة لم تكن عال

ة األراحمتوسط  ولقد بلغ ة لثالثة حقولالممنوحة للمقاولین  نس  منها، نفط
رة رضت عُ  اد ورقعة نفطو ، وزارة النفطمؤشراتها في مذ ورقعة خانة -هي حقل السند

بلغ مجموع اإلنتاج "المخطط" . %11.7حوالي  ء،الما-خضر  338لحقول الثالثة لو
% من متوسط إنتاج العراق 8أقل قلیًال من یؤلف الذ ، و -ب-ألف برمیل/یوم، أ

                                                            
ما فیها اإلتاوة/الرعتساو األراح: العوائد من إنتاج النفط  7  ،Royalty، والغاز ناقصًا التكالیف 

  .المدفوعة للجانب العراقي
ان هناك "ُمناقص" واحد لكل من ثالثة  فلقد تبين الشواهد التالية أن درجة المنافسة لم تكن عالية.  8

زة وخضر-األحمر-حقول هي: خشم الماء، أ یبدو، من ذلك، أنها ُمنحت بدون منافسة. -انجانا والحو
ان هناك "مناقصان" -ولرقعة نفط اتاثنان خانة  اد وجال الَكمر ثالثة مناقصین، -فقط، وحقلي السند

ات .Mills & al-Khateeb (2018, p. 10)لكل منهما؛ أنظر:  ر ان ثالثة حقول هي جال -ومما یذ
ة الهالل-انجانا وخضر-األحمر-الَكمر وخشم ة وحقلین Crescent ،الماء ُمنحت إلى شر ، اإلمارات

زة ونفط ة، وحقل GeoJade Petroleumخانة إلى -هما الحو اد إلى الصین  United Energy السند

Group .ة   الصین
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ةلل بلغ 2018.9األولى من  أشهر ثمان ة) إنتاج البرمیللفة متوسط  و ة ورأسمال  (تشغیل
ثیرًا،بتعدی وهو متوسط منخفض وال دوالر/برمیل، 4.3للحقول الثالثة حوالي  عن  ، 

ة في جنوب ووسط العراق لفة اإلنتاج في الحقول الحال ، 2018مرزا ( :أنظر؛ متوسط 
ع).    10الفصل السا

اد ورقعة نفط رة حقل السند أنهما حق-ولقد وصفت المذ ر النخانة   انتطو
ة. -ورقعة خضر أنها استكشاف رة ما یليالماء  ح هذا األمر": فلقد ورد في المذ  ولتوض

ات الى نلجأ سوف ة  اعتماد الكلمات والوصف الشرح من بدالً  واألرقام الحسا نسب الرح
ة ة في عقود ستة) 6( إحالة موجبهاالتي تم  الفعل  الخامسة، التراخص لجولة التنافس عمل

ات و  ةسنقدم نتائج الحسا اد، حقل  هيلثالث مناط تعاقد  االقتصاد  حقل نفطي وهوالسند
تشف  ارة عن هيرقعة نفط خانة التي ، طّورمُ  غیرم وتراكیب ودوال  نتجحقل نفطي مُ  ع
ة   ". الموضوع هذالتكون نماذج لمناقشة  ء،ة خضر المااالستكشافوالرقعة ، جیولوج

قةفي الجو  المقاولتعاب ) رسم ا2-2(   الت السا
ة بلغ المتوسط الموزون   2و 1 في الجولتین لرسم األتعاب )Plateau، (بإنتاج الهض

رة)واألحدب  ة (حقول تطو قى للمقاو  دوالر/برمیل. 2 حوالي قبل الضر ت  1.9ل و
                                                            

افتراض  المخطط اإلنتاج متوسطات حتسبتاُ   9 لفة و  سنة فترة إنتاج) 20( ة المقاول من الرح و نس
، 3) في الملح (3-3م(–)1-3من الجداول (م ،للحقول الثالثة ،اإلنتاج للبرمیل ة أخر ). من ناح

ردستان) بلغ  ه  ما ف ة خالل ال-ب-أ 4,386متوسط إنتاج العراق (  2018أشهر األولى من  ثمان
ة وردت في نشرات -ب-أ 4,496، وحسب الموقع اإللكتروني لوزارة النفط  حسب مصادر ثانو

ك،  انون الثاني2018، لعام Monthly Oil Market Reportاألو   أیلول.-، لألشهر 
ل من الحقول الثالثة ال  10 لفة اإلنتاج في   3.0حول المتوسط، فهي ثیرًا تتشتت ما أن 

اد و برمیل/دوالر أنظر جداول ؛ ءاالم-خضرل برمیل/دوالر 3.9خانة و-لنفط برمیل/دوالر 5.7للسند
رة أرقام منفصلة عن حجم االستثمار (التكالیف  ).3الملح ( ، لم ترد في المذ ة أخر من ناح

ة".  ة والرأسمال ة) في الحقول الثالثة، وٕانما ُشمل االستثمار ضمن "مجموع التكالیف التشغیل الرأسمال
ماثل ما ورد في (أ) من النقطة ( ة فصله عن مجموع التكالیف استخدمنا إجراًء  غ ات ) في مالحظ1و

موجب 1) في الملح (6الجدول ( ة للبرمیل المنتج. و ه استخدام نفس الرقم للتكالیف التشغیل ما ف  ،(
ة في جداول الملح ( ة والرأسمال م مجموع التكالیف التشغیل ) لكل حقل، بین 3هذا اإلجراء تم تقس

اد  ظهر أن حجم االستثمار یبلغ في السند ار دو  0.55نوعي التكالیف، ل  2.96خانة -الر ونفطمل
ار دوالر وخضر ار دوالر. أ ما مجموعه  1.40الماء -مل ار دوالر  4.91مل   للحقول الثالثة.مل
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ان  مالحظة%. مع 5 ك" العراقيأو "الشرلنظیر حصة ااستقطاع عد ، دوالر/برمیل
انت  ص في 25هذه الحصة  -أوائل/2014-أواخر% قبل تعدیل شرو جوالت التراخ

ة للقطعتین  رسم االتعابفیبلغ متوسط  4أما في الجولة   2015.11 قبل الضر
حصة  استقطاعو برمیل./دوالر  5.5ر،في المثنى وذ قا ،12و 10ین یتاالستكشاف

ق ،%5 النظیر العراقي ة ،رسم االتعابمن  4ولة للمقاول في عقد الج ىیت  ،قبل الضر
 أنظر مرزااقتصرت على حقول غازة.  3هذا مع العلم أن الجولة . برمیل/دوالر 5.2

ع)2018(    .، الفصل السا

ر  الذ ة هنا هي تلك التي یدفعها المقاول أومن الجدیر  الضر ن المقصود 
ه مجموع رسومعلى  ان( أتعا رسم على أساس  ة، أ رسوم األتعاب،محسو تسواء 

ة من األ ثابت لكل برمیل منتج نس ة وقدرها  ح)ارأو  مجموع % من 35لوزارة المال
  .دخل المقاول)أ من ( رسوم االتعاب

  ةـــــــالمقارن) 2-3(
قةحسب شرو و  5الجولة  المقاول حسب شرو دخلعائد أو  لمقارنة  الجوالت السا
المقاول لكل برمیل منتج في هذه الجولة وتلك دخل لمناسب إجراء المقارنة بین من ا

تطلب ذلك ل ابتداًء، ،الجوالت. و لكل  ،5حصة المقاول من األراح في الجولة  تحو
افئ(" رسم أتعابسعر نفط مفترض، إلى   .السعر المفترضعند  لكل برمیل منتج") م

امولقد  ة الق ف ) في 1في الجدول (ت النتائج نَ مِ وُض  )2لملح (في ا بذلك ُعِرَضت 
   12.ادناه)، 1الملح (

                                                            
رة وزارة النفط (ختست 11 ومي"،  ) تعبیر2018دم مذ ، لتشیر إلى النظیر العراقي partner"شرك ح

قة ص السا ة الذ  ،في جوالت التراخ ل َض فَ %. وُ 5شارك المقاول في رسم األتعاب الثابت بنس
ة في توزع األراح في الجولة  ن أن یثار من المشار م استخدام تعبیر "نظیر" لتجنب التشوش الذ 

  بین الجانب العراقي والمقاول. 5
ة استخدام سعر النفط الخام لحساب 3) والجداول الواردة في الملح (1-3أنظر الفقرة (م  12 ف )، في 

  .5الجولة اإلیراد من إنتاج النفط والغاز في 



7 - 40 

اس، عد هذا "التوحید" في الق ل (عُ  و تبین. ، أدناه)1رضت المقارنة في الش  و
ل ه  من الش افئتطور دخل المقاول (أ رسم أتعا في الجولة لكل برمیل منتج ) الم

عدها ،5 ة و ات ، قبل الضر افئیتغیر فیها رسم األتعاب منحن . سعر النفط بتغیر الم
قة هفإن  ،أما حسب الجوالت السا عد استقطاع حصة الثابت دخله (أ رسم أتعا  ،

ل لكل برمیل منتج )النظیر العراقي ة، ممثل في الش عد الضر ةب ،قبل و  خطو أفق
ة 3.2حیث یبلغ  ال یتغیر فیها رسم األتعاب بتغیر سعر النفط،  دوالر/برمیل قبل الضر

قة) 5.2و 1.9(وهو متوسط موزون لرسمّي األتعاب  ، دوالر/برمیل، المشار لهما في الفقرة السا
عد  2.1و ة.دوالر/برمیل      13الضر

ل ( تبین من الش هما عند سعر نفط أنه ، )1و  دوالر/برمیل، 31.3عد تساو
ه المقاول في الجولة ت حصل عل ه  5تصاعد الفجوة بین ما  حصل عل ان س وما 

قة. على سبیل المثال  ،دوالر/برمیل 50نفط  عند سعر ،حسب شرو الجوالت السا
حصل على متوسط  ن المقاولأف ،خالل عمر اإلنتاج ة 3.5س عد الضر لكل  )دوالر (

قة. ولكن  برمیل/دوالر 2.1برمیل منتج مقارنة مع   عندحسب شرو الجوالت السا
ه 80سعر نفط  حصل عل ح ما  ص ة المقاول دوالر/برمیل  عد الضر )( 5.9 

قة/دوالر 2.1دوالر/برمیل مقارنة مع  ذابرمیل حسب شرو الجوالت السا ، ، وه
افئ بتصاعد سعر النفط.  یتصاعد رسم االتعاب الم

افئ") 1ل (الش اد متوسط رسم األتعاب "الم الماء) حسب -خضر ،خانة-نفط، للمقاول (السند
قة الجوالت السا   شروط الجولة الخامسة ومقارنته 

انات  المصدر:    استخدام ب ل    ).1الملح (في  )،1( الجدولُرسم الش
                                                            

ة حساب ، في 2-2م، الفقرة )2أنظر الملح ( 13 ف ان    دوالر/برمیل. 3.2 المتوسط الموزون ب
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عض ا یر  ، Mills & al-Khateeb (2018)ملز والخطیب، ابتّ كُ لغیر أن 
قةالجوالت  5الجولة  أو مقارة شرو مقارنة من غیر المناسب أن ما یخص السا ، ف
اب أتعاب المقاول، رسم ة لألس   :التال

الذات الجولتین ن الحقول في الجوالت إ  ) 1( قة ( ات ضخمة.  )2و 1السا اط احت تتسم 
تضمن ذلك ان ثابت أن رسم أتعاب  ،implies، و  للبرمیل منخفضًا)(حتى ولو 

ة نتیجة المنتج   ،في المقابل .في هذه الحقول اإلنتاج "لضخامة"قود إلى عوائد عال
ات اط احت  14.أصغر (ومن ثم إنتاج) تتسم حقول الجولة الخامسة 

ات  ) 2( قة تخلي شر ة إن حق عض عقود  نفط قةعن  ل،  الجوالت السا (أكسون/مو
عني  حت ال تج أن شروشل، الخ)  اتذب تهذه العقود أص بل أن  .هذه الشر

رانملز والخطیب  ة  الداخلي أن معدل العائد یذ ًا في الجولة الثان ان سال للمقاول 
)-3.5 ،%p. 18(.15 

                                                            
اد، -نفط لحقول ،‘planned’، اإلنتاج "المخطط" یبلغ 14  ،5في الجولة  ،الماء-خضرخانة، السند

. ، مع التقرب)-ب-أ 338(المجموع  على التوالي، خالل فترة العقد ،-ب-أ 117، 102، 118
ة" یتراوح من ارة، إلى -ب-أ 115 متوسط قارن ذلك مع إنتاج "هض  -ب-أ 400 في نجمة والق

ة إلى  یلة، في الجولتین  في الرم-ب-أ 2,100وٕالى  1- في غرب القرنة-ب-أ 1,302في حلفا
عد تعدیل شروطها في  2و 1 ضًا أن المقاول  ).2014/2015( ستح المقارنة أ في حقل ولكن ما 

ة  2في الجولة  الغراف ة وحصة  ثابت إجمالي  ُمنح رسم أتعاب-ب-أ 230بإنتاج هض (قبل الضر
ارة ف ودوالر/برمیل فقط. أما مقاول 1.5 النظیر العراقي) یبلغ األحدب ذلك و  2ي الجولة نجمة والق

حقولهم  6 - 5 یبلغ فقد منحوا رسم أتعاب ثابت ة  قارب إنتاج الهض دوالر/برمیل، في الوقت الذ 
اد، خضر-اإلنتاج المخطط لكل من نفط ن -خانة، السند م ات فال  اط ة لالحت النس الماء. أما 

انات موثوقة عنها  5الجولة اإلنتاج المخطط للحقول الثالثة في . أرقام 5للجولة  مقارنتها لعدم توفر ب
ة ) 3-3(م-)1-3الجداول (م في البترول المتراكم المنتج" "لحجم سنة فترة إنتاج 20افتراض  محتس

ع).2018فمن: مرزا ( واألحدب، 2و 1). أما أرقام الجولتین 3في الملح (   ، الفصل السا
ان لهذا المعدل 15 یف توصل الكات انات  من غیر الواضح  حتو المصدر على ب السالب، حیث ال 

ة أو تفاصیل احتساب مساندة.  : هل تم حساب معدل العائد الداخلي التالي ستفساراالیثار  لذلكخلف
ع العقود في الجولة  عة (غرب قرنة2لجم ة، غراف، الخ) وقت منح 2-، وعددها س ، مجنون، حلفا

ن مقارنته مع عقود الجولة  2010العقود في  م ه من قبل  5حتى  وقت انعقادها؟ أم هل جر حسا
 الحساب؟هي تفاصیل  وماوأل عقود، ن، في الوقت الحاضر مع نظرة للماضي والمستقبل، یالكاتب
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ةظتغیر ال  ) 3( ة وزادة عرض المناط النفط في ستثمار أد االلقد ف .روف الدول
 والنفط ،sub or pre-salt oil، والنفط تحت الملحي ،tight oil، النفط المحصور

ة على ، الخ، إلى زادة الثقیل ات النفط في مختلف أنحاء عرض الحقول النفط شر
 .العالم

صل ال اب،  انفي ضوء هذه األس ات  كات غي اجتذاب الشر إلى نتیجة أنه ین
ة الداخلي للعائد  "وتأمین معدل "مقبول في األراح اشراكهإتتمثل بحوافز  امنحه النفط

ة على االستثمار ات النفط  عموماً ’الكاتبین  بتعبیر( وهو تتوقعه عادة الشر
‘typically( 15؛% Mills & al-Khateeb (2018, p.18).   
ع الحقول الستة الممنوحة في الجولة  وهنا ان  5من المناسب مالحظة أن جم
ار في سنین مختلفة تمتد منذ  مسحقد جر لها  ات القرن عشرنأواخر زلزالي وحفر لآل

شیر  ،الماضي وحتى الوقت الحاضر ه الإما  انل احتمال عال كات هذا فهي تتسم  . و
رةفي وجود النفط  ة، وغني عن القول في الحقول التطو . في الحقول االستكشاف

ن أن یتعرض لها  م النتیجة فإن المخاطر التي  ع استثمار و ت ة. و المقاول غیر عال
ه المقاول  الغة في معدل العائد الذ یرغب    مبررة. تكون  قد الهذا أن الم

  معدل العائد على رأس المال المستثمر للمقاولثالثًا: 
ص رأس مال المقاول ومعدل العائد  ) 3-1(   تشخ

مقارنة الدخل (ا  إلیراداتصورة عامة، ُحتسب معدل العائد على االستثمار وذلك 
ع یتقبل  16ناقصًا التكالیف) الط مة االستثمار خالل هذه الفترة. و خالل فترة معینة مع ق

ط"هذا التعرف معدل  س المحتسب لفترة محددة من عمر المشروع، أو معدل  العائد "ال
ط" العائد الداخلي المحتسب لكامل عمر المشروع.  س ساو معدل العائد "ال حاصل و

ستلمه المقاول في فتر قسمة  ، رأسماله المستخدم في المشروع ة معینة، علىالدخل، الذ 
ساو  هذهخالل  الذ یجعل مجموع  معدل الخصمالفترة. أما معدل العائد الداخلي فإنه 

ًا للصفر.  ة للتدف النقد (للمقاول) خالل عمر المشروع مساو مة الحال صافي الق
                                                            

ًا، تشمل اإل 16 ضًا  یراداتاقتصاد مة رأسمالا سمى ارتفاع ق   .capital gains، ما 
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ارة أخر  ة لمجع مة الحال ساو بین الق موع التدف النقد ، هو سعر الخصم الذ 
ة لمجموع التدف النقد الموجب (اإل مة الحال )، خالل یراداتالسالب (التكالیف) والق

  17عمر المشروع.

ضًا  غي أ أنه حصته من األراح، فین ص دخل المقاول  ن تشخ م ان  وٕاذا 
قوم المقاول في  ص "استثمار" المقاول.  ص رأسماله "المستثمر". لنحاول تشخ تشخ

ة والتكالیف  5الجولة  الصرف على التكالیف التشغیل قة)  ما في الجوالت السا )
عد  ستعید هذه التكالیف  ة و ثة أشهر من صرفها. أ الصرف خالل ثال لالرأسمال

عه استعادته في الرع التالي. وحسب شرو الجولة  ستت یتراوح  5رع سنو معین 
عًا لسعر مقدار االستعادة بین حدین أدنى وأعلى % 30هما  ،الخام النفطتصدیر ، ت

ه70و طل عل رة بتعابیر أدلة هذه الجولة ،% مما  ة والتطو  ،للحقول االستكشاف
مة اإلنتاج من النفط الخام  Net Deemed Revenue"المفترض"،  یرادصافي اإل" (أ ق

ة ــــي أدلــف (e) 19.5ادة ــــر المــــ؛ انظع)ـاوة/رـــإت% 25ا ــًا منهـوالغاز وسوائله مطروح
  MoO (2018a, 2018b).18ط ــــوزارة النف

                                                            
ساو  17 ، عادة. لذلك، عند النص على أنه  %، مثًال، 21لمعدل العائد على االستثمار ُْعٌد سنو

عني أن استثمار  ان العائد من نفس مبلغ دوالرًا خالل سنة. أما  12دوالر ینتج عنه  100فهذا  إذا 
ةاالستثمار  فترات رع سنو . فالقول  ُستلم  غي ترجمة المعدل الرع سنو إلى معدل سنو ن إفین

غي أن 3قدره، مثًال،  من السنة خالل رع سنو معیندوالر  100على معدل العائد  عه%، ین  یت
ون ذلك،للعائد عل احتساب المعدل السنو  العدد أرعة  ى هذا االستثمار. و ضره  أما 

ط، أو %12=3×4( س ه%)، في حالة معدل العائد ال ی " للسنة compound it "تر
ط والداخلي ة%]، في حال12.6=%4)1+3[( س ، فأن معدًال لرع سنة معدلي العائد ال ارة أخر ع  .

قابله معدل سنو في المد 3مقدار    حسب طرقة االحتساب.%، 12.6-%12% 
، لكل )قيمة اإلنتاج من النفط الخام والغاز وسوائله( حساب اإلیراد المفترض في )3أنظر الملح ( 18

اد، نفط رة وزارة النفط الماء-خانة، خضر-من الحقول الثالثة، السند ر، في مذ الذ . ومن الجدیر 
 ما. ولكننا آثرنا استخد"Deemed Revenue" لترجمة المفترض" عائد"التعبیر ) ُستخدم 2018(

 ".لعائدالوارد في تعبیر "معدل "ا ،Return، لعائد"ا"تمییزًا له عن " Revenue" لترجمة "إیراد" تعبیر
شیر إلى رحه او دخله من االستثمار. أما ترجمة لعائدإن تعبیر "ا ة للمقاول،  النس " في هذه الورقة، 

لم ع النفط والغاز Revenueة إیراد فهي أقرب لما هو مقصود من    .في أدلة وزارة النفط لتعني إیراد ب
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ة للمقاول هي أن تعرف  إن النقطة النس اه لها  غي االنت األساس التي ین
حسب على أساسه معدل العائد هو ما صرفه في الرع السنو  رأسماله المستثمر والذ 

: حصة المقاول من األراح في  اعتقاد ساو معدل العائد،  هذا   رعالمنصرم. و
ة في الرع  ة والتشغیل سنو معین مقسوماً على مجموع ما صرفه على التكالیف الرأسمال
امل التكالیف التي صرفها المقاول، في رع سنو  المنصرم. وفي حالة عدم تسدید 
ح  ص قي منها،  حیث یتراكم المت ا على استعادة التكالیف،  معین، نتیجة للحدود العل

ما  یلي: حاصل قسمة حصة المقاول من األراح في رع سنو تعرف معدل العائد 
ة حتى الرع المنصرم  ة والتشغیل معین على متراكم ما صرفه على التكالیف الرأسمال
سدد من التكالیف  ار ما لم  االعت أخذ  (ولم یتم استعادته). إن استخدام المتراكم 

  المصروفة.

س له عالقة ، أن معدل الimpliesإن هذا التعرف یتضمن،  عائد للمقاول ل
ه المقاول والذ سُ االستثمار  مته (او استعاد) تدَ دِ الذ صرف عل . ذلك أنه عند ق

ح ملك الجانب العراقي.  ص مته (أ ما استعاده المقاول لقاء ما صرفه)  تسدید ق
النتیجة ساو  ،و ، الذ working capital، العامل رأسمالهفأن استثمار المقاول 

ة زائدًا المتراكم من التكالیف  ة والتشغیل ستخدمه في الصرف على التكالیف الرأسمال
قة، قرضًا قصیر المد (بدون فائدة) للجانب  غیر المسددة. قدم، في الحق أنما  فهو 

العراقي لفترة ثالثة شهور (قابلة للتمدید في حالة عدم التسدید الكامل للتكالیف). والتسدید 
ع الط ون القرض لفترة أطول یبدأ  اإلنتاج. أما قبل ذلك ف    .عد البدء 

ة غیر أن األمر یختلف حین تطول الفترة بین  ة اإلنتاجبدا دا  ،االستثمار و
ة حدث عادة في الحقول االستكشاف طول وهذا  ذلك عندما تتراكم متأخرات التسدید و ، و

ح أمد التأخیر ص غیر مناسب. على  رأسماله العاملباستثمار المقاول  تعرف. إذ 
ستثمر فیها المقاول  ان طول الفترة التي  ة  ثالثسبیل المثال، لو  سنوات حتى بدا

ا من نفقاته االستثمارة خالل هذه السنوات.  فإنهاإلنتاج  ستعید أ  وتبدأ االستعادةلن 
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م تتراوح في المد  عد مة 70-%30ابتداء اإلنتاج ومن ضمن ق "صافي % من ق
ستغرق التسدید فترة المفترض" یراداإل ة اإلنتاج س عد بدا ه أعاله. وحتى  ما أشیر إل  ،

ة. لهذ اباأل هإضاف ًا، افتراض أن االستثمار  س الذ صرف ون من المبرر، حساب
ه المقاول  ة زائدًا حدًا أدنى أو حد مقبول من  له،عود عل حتى یتم تسدید نفقاته الرأسمال

ة). معدل ا عد الضر   لعائد (قبل أو 
رة معدل العائد الداخلي للمقاولأرقام ) 3-2( ضاح") في مذ   وزارة النفط ("إ

ة،  (b)3.7ورد في المادة   ٌص ، نMoO (2018a, p. 15)في دلیل العقود االستكشاف
ة"م المقاول بإجراء زِ لْ یُ  ات أخر  "دراسة اقتصاد احتساب معدل  ،ضمنها، من بین متطل

حققه المقاول  عدالعائد الداخلي المتوقع ( ة) الذ س ذلك (العقد  خالل تنفیذالضر و
ة لصافي تدفقه النقد مة الحال ة،الق عد الضر   .)%10و %سعر خصم صفر ، 

انات رة وزارة النفط  وتبین الب لعائد الداخلي امعدالت ) 2018(الواردة في مذ
رة ،للمقاول اناتها في المذ عد % 25% إلى 17تراوح من ت ،للحقول الثالثة الواردة ب )

ة)،  ؛ أنظر الجداول في الملح برمیل/دوالر 75و 50 الخام حسب سعرن للنفطالضر
ه في  أو المقبول أعلى من الحد األدنى هذه معدالتو  .في هذه الورقة )3( المشار أل

االفقرة  احتساب  أعاله.، ثان رة الداخلي معدل العائدو أنما  للحقول الثالثة تكون المذ
ة اعتبرتهاقد  عًا حقول استكشاف ات هذا اال، وذلك جم ساب تسر على تحألن متطل

رة ة دون التطو  .MoO (2018a ,2018b)النفط،  وزارة، حسب أدلة الحقول االستكشاف
م اً وهذا خالف رة نفسها لهذه الحقول إلى لتقس رین وحقل استكشافي،  المذ حقلین تطو

ه    .اً ثان في الفقرةما أشیر أل

عًا:   معاییر منح العقود في الجولة الخامسة را
ةأن  إلى 5جولة التراخص  عن هو متاحما  شیر مناقصات  التيالرح  نس تقررت 

ة" (لهذا  ة " :تسمى"تنافس ةالنس ةال رح رة في ،"تنافس )، أدلتهافي  "RPB "و  الوزارة مذ
ار في منح ،ها المقاول طیلة فترة العقدعلی حصل والتي  ("إحالة") انت هي المع

ما یتوفر من شواهدإال انه  ).2018وزارة النفط ( :العقود؛ أنظر یبدو العقود  فأن منح ،ف
ةمن خالل  جر أنه  ة تفاعل ة فیها تم التوصل، عمل ة الرحل سو ة،نس  الحدو  ، من ناح
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،مستو معدل العائد الداخلي للمقاولاألدنى ل ة أخر عًا للمد األكثر  ، من ناح ت
ة هاأكثر من احتماًال ألسعار النفط المتوقعة، ة عمل ة .تنافس   :لنستعرض الشواهد التال

، بدون تنسی من خالل المناقصة فقط ،لكل حقل أو رقعة التوصلمن الصعب   ) 1(
ة "زمة توازن بین إلى حُ  ة الرح ة"نس  التي عرضها المناقصون في ظل "التنافس

ة،  ة الرح، من ناح ة تحقیالحد األعلى الذ وضعته الوزارة لنس ان  ومد إم
.أو حده األدنى الذ یتوقعه المقاول الداخلي معدل العائد ة أخر  ، من ناح

قة  ) 2( فرض إن حق ام وزارة النفط  ة ال ق ة الرح ا على نس ةحدود عل للحقول  تنافس
ص ما ورد في الممنوحة أو المعروضة في جولة التراخ  ،Mills & al-Khateeb 

(2018, p. 10)  ،یتضمن ،implies، ة تحض ات حساب عمل  رةیأن الوزارة قامت 
ة  ذلك 5 حقول المعروضة في الجولةلللهذه النس ضاً  و  لمعدل العائد الداخلي أ

ةل  یتراف مع الذ للمقاول ة محتس  . نس
ة إلزام  ) 3( م " ،المقاول، في الحقول االستكشاف یبین فیها معدل العائد  "دراسةبتقد

ما ُأشیر له أعاله.نتیجة الستغالل هذه الحقول الداخلي الذ یتوقعه  ، 
ة المنافسة في مناقصات العقود، التيفي   ) 4( اً في  اشیر ألیهأُ  ظل محدود  رجحتُ ، ثان

ات الوزارة تأنه تم هذه الشواهد ة  مقارنة حسا ات المقاول للوصول إلى نس وحسا
أقل األسعار  الداخلي للمقاول أدنى أو مقبول لمعدل العائد مستواً الرح تحق  من

ات الوزارة المشار ألیها یالحظ. لذلك المتوقعة للنفط مستقبالً  ، في الفقرة من حسا
قة أن أقل معدل عائد للحقول الثالثة  ،) أدناه3 (حوالمبینة في جداول المل ،السا

ة) % 17 هودوالر/برمیل  50عند سعر  عد الضر وهو أعلى خانة -لحقل نفط(
ات النفط ،من ذلك الذ تتوقعه  ؛typically( 15%‘ عموماً ’( , وهو"عادة" شر

اً  ما أشیر له في  .ثان
سعر  مقبول،حد أدنى أو  داخلي على هذا فإن المقاول مع تأمین معدل عائد  ) 5(

، یتمتعسوف  ،الرع قرن القادمملموس خالل  هامشبانخفاضه من غیر المتوقع نفٍط 
. أنظر الفقرة سعر النفطمع تصاعد یتصاعد  عائد داخلي عدلم احتمال عال،

ة.  التال
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عاتال ًا:خامس ة ت   في الجولة الخامسة في العقود الممنوحة للمقاول المال
ة،، سنتناول في هذه الفقرة ة التحلیل ة من الناح عات المال ة أهم الت نة والزمن  المم

رأسماله المستثمر وتحقی  عادةاست الذات: (أ)؛ تطبی معاییر منح العقودلللمقاول نتیجة 
مدة ملموسة ص  ، (ب) أو حد أدنى من معدل العائد الداخلي قبل انقضاء فترة الترخ

ص إلى نهایته وتحقی معدل عائد داخلي یتخطى هذا الحد بهامش  االستمرار في الترخ
عاتهذه في استطالع و  .(إضافة الستعادة رأس المال) غیر صغیر ، في ، سنستخدمالت

ًا،  اً تمرن أدناه، سا  ،Computableحساب ه، ولكن ل فترض مقاولة شبیهة أو حقل شب
قین، مع نفط عود احتمال عدم التطاب إلى عدم اكتمال -الضرورة متطا خانة. و
انات والمؤشرات حولهما ه ذلك من افتراضات وتقرب. ، المتاحة للكاتب،الب ستدع   وما 

نال) 5-1( ه  احتساب معدل العائد الداخلي :تمر   خانة-نفطبلحقل شب
ه، في التمرن، ُاستخدمت  یب" المقاولة أو الحقل الشب انات في "تر ع التدفقات ب مجام

رة وزارة النفط (-نفط رقعةالمختلفة ل )، والتي تشمل، مجموع 2018خانة الواردة في مذ
ة لمجموع  ة المحتس ة إنتاج النفط الخام المتراكمة خالل فترة أو عمر اإلنتاج والنس م

مة إنتاج النفط الخام (البترول)، Deemed Revenueض، اإلیراد المفتر  ، إلى مجموع ق
انات والمؤشرات  ة الرح الممنوحة للمقاول، إلى آخره من الب رة لهذه الرقعةونس ، في المذ

) في الملح 2-3دوالر/برمیل. أنظر: الجدول (م 75و 50عند سعرن للنفط الخام 
ان النمط الزمني للت3( سبب عدم ب ة عن ). و ة، وال فصل التكالیف التشغیل دفقات النقد

ل سعر نفط،، لجأنا  رة، والالزمة لحساب معدل العائد الداخلي عند  ة، في المذ الرأسمال
ة  م مجموع التكالیف بین تشغیل ذلك في تقس إلى افتراضات حول هذا النمط، و

)، الخ ر ة، ونوع الحقل (استكشافي، تطو  )،7) و(6الجدولین ( ما ورد في؛ ورأسمال
ة أخر  .)1في الملح ( ومالحظاتهما، م التكالیف، یبین من ناح عد تقس  ال، 

ة) في الحقلالجدوال ه ن، في سطر المجموع، استثمارًا (التكالیف الرأسمال یبلغ  الشب
ار دوالر. 2.96 مثل مل عة المبرمجة ن الجدوالاهذ و ة المَوسَّ  فين وجداولهما الخلف
ة.   ،Computable، أدوات التمرن الحسابي،  EXCELاتصفح   اإللكترون

  وتحقی حد أدنى لمعدل العائدفترة استعادة المقاول لرأسماله ) 5-2(
ان احالتین ل ،في هذه الفقرة سنتناول، ستعید المقاول رأسماله "المستثمر" ب لفترة التي 

حق حد أدنى لمعدل العائد الداخلي ار  ،األولى. الحالة ، خاللهاو ه نفطهي اعت -شب
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.حقل استكشافي، واألخر حقل خانة  ر ال الحالتین نفترض أن المقاول  تطو وفي 
ة) %15عدل عائد داخلي میتوقع  عد الضر ، وأن سعر حد أدنى أو مقبول (قبل أو 

قع في المد   ستخدم التمرن في الحساب.وسُ  19دوالر/برمیل. 75 - 50 النفط الخام س
ه : 1الحالة   حقل استكشافي-نفطشب   خانة 

ر، تستغرق ثالث سنوات ونصف،  لنفترض أن االستثمار یتم خالل فترة استكشاف/تطو
بدأ اإلنتاج  عةالسنة  فيو ستمر عشرن سنة (أ إلى سنة  الرا العقد و لبدء العمل 

انات واالفتراضات الواردة في23 ) في الملح 6الجدول ( مالحظات ). وفي ضوء الب
ل یتبین من، )1( ان سعر النفط  ،، أدناه)2( الش دوالر/برمیل خالل عمر  62.5إذا 

حلول السنة  ،دوالر) 75و 50(وهو متوسط السعرن  اإلنتاج الخامسة من اإلنتاج أنه 
ة) وحق  ثامنة(ال ة (والتشغیل فه الرأسمال ون المقاول قد استعاد تكال ة العقد)  من بدا
ًا، دًا ئعا ة)، IRRداخل ًا على "رأسماله" المستثمر (قبل الضر . أما إذا %15قدره  سنو

ة15ان هدفه تحقی معدل عائد داخلي قدره  عد الضر ل، أنه%   ، یتبین من الش
ة(ال جنتالإل الثامنةحلول السنة  ون المقاول قد استرجع  حاد ة العقد)  عشر منذ بدا

فه  ةتكال ة( الرأسمال ة(المنشود  الداخلي مع تحقی معدل العائد )والتشغیل . )عد الضر
ان سعر النفط عند  إذا  أنها تقصرفي حین  تطول، الفترةفإن دوالر/برمیل  50أما إذا 

ما یتبین من  75ان السعر  ل.دوالر/برمیل،   الش

ن استخالصه  م  62.5 نفط ، عند سعرهو أن المقاول مما تقدمإن ما 
المنظور الحالي للمستقبل،وهو  ،دوالر/برمیل ه  الغ   علىحصل  سعر "وسط" غیر م

                                                            
ه بنفطاستُ  19 الخانة، المبین في األ-خدم هذا التمرن لحساب معدل العائد الداخلي، للحقل الشب  ش
قارب) في هذه الفقرة. 4(-)2( ة) المحتسب في هذا التمرن، عند عد معدل العائد الداخلي ( و الضر

ار هذا  أنه استكشافي، معدل العائد الداخلي لاعت رة الوزارة، -نفط رقعةالحقل  خانة، الوارد في مذ
ة فترة  75و 50)، عند سعر النفط 3) في الملح (2-3والمبین في الجدول (م دوالر/برمیل، في نها

س لدینا طرقة 1) في الملح (4العقد. قارن هذا الجدول مع الجدول ( رب تدقی مد قل). ولكن ل
انه في  ، لعدم ب رةالمعدل، المحتسب في هذا التمرن، عند أسعار النفط األخر ، عند هذه المذ

ون أن الفرق  توقعنااألسعار. هذا مع    بیرًا. لن 
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ة %)15حده األدنى أو المتوقع لمعدل العائد الداخلي ( حوالي مر إال ولم  قبل الضر
ةرع  عد الضر ن استنتاجه  .فترة اإلنتاج ثلث حواليمر إال ولم  فترة اإلنتاج، و م وما 

ار المقاول مالكًا لرأس ال في ضوء ذلك، أن من اعت صعب تبرر استمرار المقاولة 
ة في األراح عد هذه الفترةالمال، ورما حتى المشار   .، لما 

ل ( ه ) 2الش رأس مال المقاول وتحقی استعادة  سنین: عدد يحقل استكشافخانة -نفطشب
  الجولة الخامسة ،له %15معدل عائد داخلي 

 
ل رُ  المصدر: انات الجدولاسم الش   ).1، في الملح ()2( ستخدام ب
 .سنة 23فترة العقد االستكشافي  مالحظة:

ه : 2الحالة  حقل -نفطشب ر خانة    تطو
ر  س استكشافي) عند افتراض أن هذا العقد هو عقد تطو ر و (ول تغطي أن فترة التطو

سنة لاإلنتاج یبدأ من ا وأن )ثالثة سنوات ونصفبدًال من فترة االستكشاف ( سنتین
ة   ىحتاألولى لإلنتاج ولكنه یزداد خالل أراع السنة  اإلنتاج "المخطط"من  أقل(الثان
الت دفإن فترة استعادة رأس المال وتحقی مع )مخططال مستو الفي نهایتها إلى صل 

بین  20.مد ملموسالعائد المنشود تقصر  ل و  ، حیثهذه الحالة ، أدناه،)3(الش
                                                            

رة حساب معدل العائد على  75هنا نقترب (خاصة عند سعر نفط  20 دوالر)، ولكن ال نصل تمامًا، لف
ة المقاول لكامل راس مال 1-3التي أشرنا لها في الفقرة ( رأس المال العامل قى افتراض ملك )، لهذا ی

  المشروع، لغرض الحساب، قائمًا.



17 - 40 

حق معدل عائد دوالر/برمیل،  62.5سعر نفط  عند ،یالحظ % (قبل 15أن المقاول 
ة)  ة السنة الثالثة عندالضر ة من نها ةاإلنتاج ( بدا عة نها  من بدء العقد). السنة الرا
ة) في 15حق معدل عائد ما أنه  عد الضر ة % ( عةالسنة نها من اإلنتاج  الرا

ة السنة الخامسة( ل ( من بدء العقد). نها ما في الش ان سعر النفط عند  ،)2و إذا 
ان السعر  أنها تقصردوالر/برمیل فإن الفترة تطول، في حین  50   .دوالر/برمیل 75إذا 

حق معدل  ستعید فیها المقاول رأسماله و وفي ضوء الفترات األقصر التي 
عده%، 15عائد داخلي  ة أو  ار ، اسواء قبل الضر اعت ح تبرر استمرار المقاولة ( ص

ة في األراح) ة عمر المشروع، المقاول مالكًا لرأس المال وحتى المشار أصعب  لنها
  ثیر من حالة العقد االستكشافي.

ل ( ه ) 3الش : عدد -نفطشب ر حقل تطو رأس مال المقاول وتحقی معدل  استعادة سنینخانة 
  الجولة الخامسة ،له %15عائد داخلي 

 
ل  المصدر: انات الجدولارسم الش   ).1في الملح ( )،3( ستخدام ب
ر فترة العقد ال مالحظة:  .سنة 21.5 تطو
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ة ) 5-3(    : تغیر معدل العائد بتغیر سعر النفطفترة العقداستمرار المقاولة لنها
ة فترة العقد فإن  في حالة حق استمرار المقاولة إلى نها معدل  المقاولمن المتوقع أن 

عند استمرار سعر النفط  مستو ملموس ،%15 ،عائد أعلى من الحد األدنى المبین
لةدوالر/برمیل لفترة  50فوق  ما سیتبین في أدناهطو ن، من . ،  غیر ان من المم

ة أخر  ار أسعار النفطتحقی  ،ناح واستمرارها  معدل عائد داخلي "غیر مناسب" عند انه
لة اب تتعل بتطور الوقود البمستو منخفض لفترة طو یل والقل العالمي د، رما ألس

ذا  .حول التغیر المناخي الرغم من أن مثل ه ار منخفضهذا  خالل  االحتمال، انه
المنظور الحالي، تخطي سعر  دوالر/برمیل،  50الرع قرن القادم. إذ تشیر التوقعات، 

 ,IEA (2017, p. 52) ر:ــــــأنظبهامش غیر قلیل؛ ، ةـــالمستقبلی رةــــك الفتـــخالل تل

OPEC (2018, pp. 39, 162).  
ل حال ل  الحظ ،وعلى   ،)1.4( منه في الجزء األعلى) أدناه، 4(من الش

عتبر  ه الذ  اً -حقل نفطشب عند  أنه ،(في التمرن المستخدم هنا) خانة حقًال استكشاف
ساو معدل العائد الداخلي ( 20 نفطسعر  ة) عددوالر/برمیل  وهو  %3.4 الضر

قفز معدل العائد الداخلي 50سعر نفط  عندمعدل منخفض جدًا. ولكن   دوالر/برمیل 
ة) عد الضر %، 22ساو ، برمیل/دوالر 75 نفط عند سعر%، و 16إلى حوالي  (

صل إلى  عد ذلك بتصاعد سعر النفط حتى   100% عند سعر نفط 27لیتصاعد 
ضًا الجدول (دوالر/برمیل    ).1) في الملح (4؛ أنظر أ

ار  صورة واضحة عند اعت زداد الفرق اتساعا"  ه و رًا -نفطشب خانة حقًال تطو
ل (2.4ما یتبین من الجزء األسفل (  20عند سعر نفط  الحظ أنه). 4) من الش

ساو معدل العائد الداخلي ( ة) عددوالر/برمیل  سعر  % فقط، ولكن عند3.8 الضر
ة) قفز معدل العائد الداخلي  برمیل/دوالر 50نفط  عد الضر عند %، و 22إلى حوالي (
ة إلى ، برمیل/دوالر 75 نفط سعر عد ذلك بتصاعد سعر %، 33قفز مرة ثان لیتصاعد 

صل إلى  ضًا دوالر/برمیل 100% عند سعر نفط 44حوالي النفط حتى  ؛ أنظر أ
  ).1) في الملح (5الجدول (
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ال ال الش بین  ضًا معدالت العائد الداخلي و ع  قبلن أ الط ة، وهي  الضر
ل سعر للنفط عدلمعدالت امن  أعلى ة عند    ، ولكنها تبین الصورة ذاتها.الضر

ة من األراح  س هناك تسبیب مقنع حول رط منح المقاول نس النتیجة ل و
عدها.وتأمین حد أدنى او مقبول من معدل العائد الداخلي ة أو    ، سواء قبل الضر

ل ه لللمقاول  ،IRRالداخلي،  معدل العائد) 4( الش   الجولة الخامسة ،خانة-نفطشب
  استكشافيحقل ) 1.4(

  
ر ) 2.4(   حقل تطو

  
الالمصدر:  انات  نُرسم الش اعًا،  )،5و( )4( ینالجدولاستخدام ب   ).1(الملح في ت
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 أو المقبول الحد األدنىتحقی و  للبرمیل المنتج ًا: رسم األتعاب الثابتسادس
  معدل العائد الداخليل

ات للمقاول معدل العائد (الداخلي)ل أو حد مقبول تأمین حد أدنىل استقالل عن تقل  ،
الغة (خاصة عند تخطي سعر النفط  سعر النفط ه ذلك من بخس أو م وما ینطو عل

قه من خالل تأمین ،دوالر/برمیل) 50 ن تحق م رسم أتعاب  مستو مناسب من فإن ذلك 
رةعروضة ورد في الجداول الم ،على سبیل المثال .منتج) (لكل برمیلثابت   في مذ

ضاح") ل ()2018( وزارة النفط ("إ ما یتبین من الش أن رسم أتعاب  ) أدناه،5، و
رة،شیر لهأُ ( برمیل/دوالر 1.8مقدار ة  تعبیرب ، في المذ افئ""أجر الرح قبل  21)الم

ة، اد معدل عائد داخلحق ل الضر وأن رسم أتعاب ، %18ي لمقاول في حقل السند
ة دوالر/برمیل 6.6مقداره  خانة معدل عائد داخلي -حق للمقاول في نفط ،قبل الضر

ة/دوالر 7.5 وٕان رسم أتعاب مقداره، 17% حق للمقاول في رقعة  ،برمیل قبل الضر
لها معدالت عائد داخلي تتخطى  %.20معدل عائد داخلي  ماءال-خضر    .%15وهذه 

النتیجة،  ان تحقی معدل عائد داخلي إو ة"جذاب"ذا  عد الضر فوق  ،  (أ 
ساو حد محدد ىحدًا أدن قه برسم أتعاب ثابتومستقر ) مقبول اً أو  ن تحق (لكل  م

ة المقاول في األراح برمیل منتج)    ؟فلماذا مشار

رة وزارة النفط (و   ، تحدیدًا،)2018من المناسب اإلشارة إلى أنه لم یرد في مذ
عدها.  ة أو  ة هي قبل الضر انت معدالت العائد الداخلي المحتس ما إذا  في  ولكنف

عة للجدول (م) 3من المالحظة () ب(و (أ) ضوء التسبیب الذ بینته في ) في 1-3التا
رة،المعدل المحتسب فأن، )3الملح ( ة  ، في المذ ع الت ل (في او هو  ،) أدناه5لش

ة.عد ما لمعدل العائد الداخلي للمقاول    الضر
                                                            

رة عند سعر نفط خام  21 ما أن رسم األتعاب  50احُتسبت هذه األرقام في المذ دوالر/برمیل. ولكن 
ل ( افئ" المبین في الش اق الوارد في المتن، یُ 5"الم غض النظر عن مستو سعر )، في الس دفع 

غض النظر عن مستو سعر النفط. ه تتحق  ة عل   النفط فإن معدالت العائد الداخلي المترت
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افئ") ومعدل العائد الداخلي للمقاول لثالثة حقول في ) 5ل (الش رسم األتعاب الثابت ("الم
  الجولة الخامسة

  
استخدامسم رُ  المصدر: ل  انات المشار الیها أعاله المأخوذة من وزارة النفط ( الش والواردة ، )2018الب

  .) في هذه الورقة3الملح (في جداول 

ع   ًا: استنتاجاتسا
ت، من 1( ة، اثنان مع إیران وواحد مع الكو ) تتناول هذه الورقة ثالثة حقول حدود

ة ة ضمن أرعة حقول نفط في الجولة  ("ُأحیلت") (مع حقلین للغاز) ُمنحت حدود
سان  5 ة، في أواخر ن ضیف اإلنتاج 2018للتراخص النفط . ومن المتوقع أن 

ساو  ما   % من اإلنتاج النفطي الحالي للعراق. 8 حوالي من الحقول الثالثة 

ار و/أو مسح زلزالي  5جر لمعظم الحقول المعروضة في الجولة لقد ) 2( حفر لآل
ات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر. في سنین مختلفة تمتد منذ أواخر  عشرن

مخاطر منخفضة.  احتمال عال في وجود النفط فیها، ومن ثم  هذا فهي تتسم  و
، تبین مؤشرات الحقول الثالثة المعروضة في هذه الورقة متوسطًا  ة أخر من ناح
ثیرًا عن متوسطها للحقول المنتجة في وسط  لكلفة إنتاج برمیل النفط ال یبتعد 

ًا.   وجنوب العراق حال
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ابفي ) 3( ان أس ة من األراح وفي ذات الوقت تأمین  5منح المقاول في الجولة  ب نس
ات عائده للبرمیل المنتج في حد أدنى من معدل العائد الداخلي له،  مقارنة بث

قة،  ة في الجولالجوالت السا اطات النفط ة: (أ) صغر االحت اب التال ة ُاقترحت األس
في الجوالت  "ضخامتها"مقارنة  ،ومن ثم الصغر النسبي لإلنتاج المتوقع منها، 5

قة  عض عقود الجوالت السا ة في العراق عن  ات نفط قة، (ب) تخلي شر السا
ات فیها، (ج)  ة ظتغیر السبب تدني معدل العائد الداخلي لهذه الشر روف الدول

ة حقولوزادة عرض ال ات الن النفط  فط في مختلف أنحاء العالم.على شر
ص، في الجولة  إن) 4( ة فقط على 5معاییر منح التراخ ة من ، لم تكن منص منح نس

انت مزجًا من أشراك المقاول في األراح وفي نفس الوقت  األراح للمقاول وٕانما 
  تحقی مستو من معدل العائد الداخلي یتغیر بتغیر سعر تصدیر النفط الخام. تأمین 

ع المقاول أما استرجاع رأسماله المستثمر وتحقی ) 5( ستط نتیجة لتطبی هذه المعاییر، 
ص 15حد أدنى من معدل العائد الداخلي ( ة) قبل انقضاء فترة الترخ عد الضر  ،%

ص إلى نهایته وتحقی معدل عائد  ع االستمرار في الترخ ستط مدة ملموسة، أو 
 غیر.داخلي یتخطى هذا الحد بهامش غیر ص

ن تأمین حد أدنى أو مقبول لمعدل العائد الداخلي ) تُ 6( بین هذه الورقة أن من المم
ة) للمقاول عد الضر اٍف، لكل برمیل منتج، ( ، من خالل منحه رسم أتعاب ثابت 
ات یختلف  االستقرار ألنه مستقل عن تقل تسم هذا المعدل  اختالف الحقول. و

ه ذلك  سعر النفط الغة (خاصة عند تخطي سعر وما ینطو عل من بخس أو م
ست شرطًا دوالر/برمیل) 50النفط  ة المقاول في األراح ل النتیجة، فأن مشار . و

  للمقاول.ضرورًا لتأمین حدًا أدنى أو مقبول لمعدل العائد الداخلي 
ة شرو التصعید، ) 7( التي لم ُتشمل في ، Escalation Clausesالرغم من أهم

عود ذلك إلى الورقة لم تتناولها هذه غیر أن ،5الجولة  ل مناسب ،ن تناولهاأ. و  ،ش
ة  یتطلب و/أو معدل  المقاول من األراحافتراضات محددة حول نمط تأثیرها في نس

ات ومؤشرات غیر  عن تفاصیل عائده الداخلي. وهذا یتطلب، بدوره، انات ومعط ب
  .Public Domainفي المجال العام،  متاحة
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  )1حق (ـــــــاملل
  داولــــــــــــــــــــاجل

اد، نفط) 1لجدول (ا افئ" للمقاول (السند الماء) حسب -خانة، خضر-متوسط رسم األتعاب "الم
قة الجوالت السا   ، دوالر/برمیلشروط الجولة الخامسة ومقارنته 

قة حسب متوسط الحقول الثالثة  حسب شروط الجوالت السا
تصدیر سعر   الجولة الخامسة شروط

  الخام النفط
ة ةقبل   عد الضر ة  الضر ة  عد الضر   قبل الضر

2.09 3.21 1.21 1.87 20 
2.09 3.21 1.60 2.47 25 
2.09 3.21 1.99 3.06 30 
2.09 3.21 2.09 3.21 31.3 
2.09 3.21 2.77 4.26 40 
2.09 3.21 3.54 5.45 50 
2.09 3.21 4.32 6.65 60 
2.09 3.21 5.10 7.84 70 
2.09 3.21 5.48 8.44 75 
2.09 3.21 5.87 9.03 80 
2.09 3.21 6.65 10.23 90 
2.09 3.21 7.43 11.42 100 

اناتالمصدر:  ة، لمد األسعار ل الب -20متوسط الحقول الثالثة حسب شرو الجولة الخامسة محتس
موجبهاعلى  دوالر/برمیل، 100 انات هذه الحقول نفس األسس التي احتسبت  رة  ب في مذ

(جداول  دوالر/برمیل 75و 50 لتصدیر النفط الخام)، والتي وردت لسعرن 2018وزارة النفط (
ضًا الملح ( .، أدناه)3الملح    ).2أنظر أ

مقدار  مالحظة: ة  ة 35عد دفع الضر ة تساو األرقام قبل الضر عد الضر × % فإن األرقام 
65.%  
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ه  )2( الجدول رأس مال المقاول وتحقی  عادةستا سنین: عدد يحقل استكشافخانة -نفطشب
  الجولة الخامسة ،له %15معدل عائد داخلي 

تصدير سعر  منذ بداية عقد االستكشاف سنينعدد ال منذ بداية اإلنتاج نينعدد الس
 الخامالنفط 

  قبل الضريبة  بعد الضريبة  قبل الضريبة  بعد الضريبة  دوالر/برميل

14.0 7.0 17.3 10.0 50 

7.0 4.5 10.5 7.5 62.5 

5.3 3.4 8.1 6.4 75 

ع : محتسب من جدول تفصیليالمصدر ة، مَوسَّ ة للجدول مقسم إلى فترات رع سنو مثل الخلف ، والذ 
حتسب عدد السنین الالزمة الستعادة رأس اُ  فلكل سعر نفط،. ) ادناه، في هذا الملح6(

ة االستكشاف15داخلي  عائد المال وتحقی معدل ة) منذ بدا عد الضر ة و  .% (قبل الضر
طرح  ة اإلنتاج،  3العدد و ة اإلنتاج. سنین، قبل بدا   نحصل على عدد السنین منذ بدا

 سنة. 23فترة العقد االستكشافي  مالحظة:

ه ) 3( الجدول : -نفطشب ر حقل تطو رأس مال المقاول وتحقی معدل  عادةستا سنینعدد خانة 
  الجولة الخامسة ،له %15عائد داخلي 

ة اإلنتاج نینعدد الس ر ینعدد السن منذ بدا ة عقد التطو تصدير سعر   منذ بدا
الخام النفط 

ة  دوالر/برميل ة  عد الضر ة  قبل الضر ة  عد الضر   قبل الضر
6.0 4.1 7.0 5.1 50 

3.9 2.9 4.9 3.9 62.5 

2.9 2.3 3.9 3.3 75 

ع محتسب من جدول تفصیلي: المصدر ة للجدول مَوسَّ مثل الخلف ة، والذ  ، مقسم إلى فترات رع سنو
)7 . حتسب عدد السنین الالزمة الستعادة رأس اُ  فلكل سعر نفط،) ادناه، في هذا الملح

ة 15المال وتحقی معدل عائد داخلي  ة) منذ بدا عد الضر ة و ر. % (قبل الضر التطو
طرح العدد  ة اإلنتاج 1و ة اإلنتاج، نحصل على عدد السنین منذ بدا   .سنة، قبل بدا

ر  مالحظة:   سنة. 21.5فترة العقد التطو
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ه ) 4( الجدول معدل العائد الداخلي للمقاول  :استكشافيحقل خانة -نفطشب
ل حسب    الجولة الخامسة ،مستو سعر النفطوللمشروع 

 %، المشروع ككل
سعر تصدير  ، %المقاول

 النفط الخام
  قبل الضريبة  بعد الضريبة دوالر/برميل

28.9 3.4 5.0 20 
41.0 8.1 10.7 30 
51.3 12.3 15.6 40 
60.5 15.9 19.8 50 
68.8 18.4 22.8 60 
76.4 20.7 25.6 70 
79.9 21.8 27.0 75 
83.3 22.9 28.3 80 
89.8 24.9 30.7 90 
95.9 26.8 33.0 100 

ع الخلفي حتسب من الجدولاُ ) 1(المصدر:  في لكل سعر نفط ، في هذا الملح، )6( للجدول المّوسَّ
ل، أنظر المالحظة  )2( دوالر/برمیل. 100-20المد  حول معدل العائد الداخلي للمشروع 

  ).6) في الجدول (6(

ه ) 5( الجدول :خانة -نفطشب ر معدل العائد الداخلي للمقاول  حقل تطو
ل    ، الجولة الخامسةمستو سعر النفطحسب وللمشروع 

 ، %المشروع ككل
سعر تصدير  ، %المقاول

 النفط الخام
  قبل الضريبة  بعد الضريبة دوالر/برميل

37.9 3.8 5.6 20 
59.6 9.8 12.9 30 
81.6 16.1 20.4 40 
103.8 22.2 27.8 50 
126.2 26.8 33.6 60 
148.5 31.3 39.2 70 
159.7 33.5 41.9 75 
170.9 35.7 44.7 80 
193.3 40.0 50.1 90 
215.6 44.2 55.5 100 

ع ُاحتسب من الجدول الخلفي) 1(المصدر:  ، لكل سعر نفط في 7للجدول ( المّوسَّ )، في هذا الملح
ل، أنظر المالحظة حول معدل العائد الداخلي للمشروع ) 2(دوالر/برمیل.  100-20المد 

  ).6) في الجدول (6(
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ه ) 6( الجدول حقل استكشافي-نفطشب ع الزمني للتدف النقدخانة  ومعدالت العائد الداخلي  : التوز
ة ن ىاألول الصفحة اإللكترون    للتمر

  )دوالر/برمیل 75 الخام النفط تصدیر سعر(
  ملیون دوالر

  
   المصدر:

هلع سَّ موَ  خلفي جدولع من مَّ جَ مُ هذا الجدول  )1( ع. ولقد أُعتمد في إعداد الجدول خانة-نفط شب  المّوسَّ
رة وزارة النفط (على جدول آخر  ) في الملح 2-3، وأعید عرضه في الجدول (م)2018ورد في مذ

ع. والجدول والر/برمیلد 75، عند سعر نفط )، أدناه3( ه صِّ فُ  المّوسَّ ل على أساس رع سنو وف
لها إلى المعدالت معدالت العائد الداخليحتسبت اُ  ة وتم تحو ة الواردة في أسفل هذا  الرع سنو السنو

معدالت العائد الداخلي ة) الجدول لمقارنتها  ة منه.  (السنو ولقد احُتسب معدل العائد الداخلي المحتس

 ، ، ، وُرِّ rالرع سنو ما یليgَب، إلى معدل سنو  ،:  100 ×1]-4g = [(1+r).   ومن الصعب
عالخلفي عرض الجدول  سبب محددات حجم الصفحاتفي هذه الورقة المّوسَّ  ،.   

-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 1
-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 2
-845 0 -845 -845 0 -845 0 0 0 0 845 3
3,868 1,990 1,877 3,868 1,939 1,928 4,388 1,939 2,449 98 422 4
4,290 3,306 984 4,290 3,181 1,109 4,388 3,181 1,207 98 0 5
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 6
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 7
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 8
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 9
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 10
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 11
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 12
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 13
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 14
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 15
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 16
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 17
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 18
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 19
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 20
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 21
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 22
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 23
82,845 77,037 5,808 82,845 73,910 8,935 87,761 73,910 13,851 1,959 2,957 وع المجم

80.2% ∞ 21.7% 80.2% ∞ 26.9%
79.9% ∞ 21.8% 79.9% ∞ 27.0%

Deemed Revenue  ،راد المفترض اإلي

ام × %136 قيمة إنتاج النفط الخ

وع المجم المجموع راقي الجانب الع اول المق

:IRR داخلي، د ال معدل العائ
محتسب من هذا الجدول

نوية ع الس ات رب معدل سنوي محتسب من البيان

الجانب 
العراقي

اول المق
الجانب 
العراقي

دي دفق النق صافي الت
التكاليف 
التشغيلية

تكاليف 
رأس 
المال

السنة

وع المجم

بعد الضريبة قبل الضريبة

اول المق
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عإن الجدول الخلفي  )2( ن فیهاEXCEL وهذا الجدول مبرمجان في صفحة المّوسَّ م تغییر سعر  ، والتي 
ه من تغیر معدل العائد الداخلي وغیره من المؤشراتالنفط  حتسبت اُ استخدامها  ، والتيوما یترتب عل

التمرن  أدواتأدناه،  7هذه الصفحة، مع مثیلتها للجدول  وتمثل ، أعاله.)4(و )2( ولینالجدمؤشرات 
ة ، Computableالحسابي،    في هذه الورقة.اإللكترون

ات في هذا الجدول تمت على أساس مالحظات:   :ما یلي الحسا
ع أعمدة هذا الجدول  تعود )1( رة وزارة النفط ( إلى ما ورد فيمجام ، والمبینة في الجدول )2018مذ

متم ولقد  .دوالر/برمیل 75، عند سعر نفط )3) في الملح (2-3(م توزعها مع و  التكالیف فیها تقس
ما یلي:23-1سنوات االستكشاف واإلنتاج على  اقي التدفقات ساو مجموع التكالیف  (أ) ، 
ة والر  ة لعقد اسمأالتشغیل رة الوزارة، -نفطل ما ورد في مذ ملیون دوالر. ولكن لم تبین  4,916خانة 

استخدام متوسط  رة توزعه بین نوعي التكالیف. و ة  تكالیفالمذ دوالر/برمیل، أنظر  2.27تشغیل
اإلنتاج المتراكم2018مرزا ( ع)، وضرها  حتسب مجموع خانة اُ -نفط رقعةللبترول ل ، الفصل السا

مقدار التكالیف التش ة  طرحه من مجموع التكالیف نحصل على مجموع  1,959غیل ملیون دوالر. و
ة مقداره  ع لنوعي اوهذین الرقمین مبین ملیون دوالر، 2,957تكالیف رأسمال ن في سطر المجام

التساو بین  توزع )ب(التكالیف في هذا الجدول،  وهي  سنوات االستكشافأراع اإلنفاق الرأسمالي 
عةاإلنتاج یبدأ من السنة  )ج(، سنة 3.5 التساو خالل سنوات 23وحتى السنة  الرا ، ولقد وزع 

ة  التكالیف )د(اإلنتاج،  الرقم تتقرر حسب مستو اإلنتاجخالل سنوات اإلنتاج التشغیل ًا   مضرو
ساو ل صافي التدف النقد )ه(، دوالر/برمیل 2.27 صافي  (و) ،% من األراح14.7 لمقاول 

ساو التدف النقد ل % من 85.3إتاوة/رع زائدًا  اإلیراد المفترض% من 25لجانب العراقي 
ة  –) اإلیراد المفترض% من 25إتاوة/رع (-اإلیراد المفترضاألراح =  (ز) ،األراح التكالیف التشغیل

ة حیث تتحق وزعت هذه التدفقات )ح( ،والرأسمال ة عد، على السنوات  تقارب معدالت  ،الضر
رة عند سعر النفط  للمقاول العائد الداخليمعدالت  % 17دوالر/برمیل ( 75و 50الواردة في المذ

ما أن هذا الجدول مبین لسعر  ،)3) في الملح (2-3%، على التوالي)؛ أنظر الجدول (م22و و
ة، المبین ف عد للمقاول دوالر/برمیل فإن معدل العائد الداخلي 75نفط    %.22هو  ،ي أسفلهالضر

ة  )2( مة النفط الخام والغاز) اإلیراد المفترضنس مة النفط الخام (ق % 136تساو  (البترول) إلى ق
ة احُتسبت .")اإلیراد المفترض(والمبینة في عنوان عمود " انات وهذه النس مصدر وزارة النفط  من ب

ه   . ) أدناه3الملح () في 2-3الجدول (مو  )1-3: الفقرة (م؛ أنظرالمشار أل
% من 70فإن الحد األعلى الستعادة التكالیف هو  برمیل/دوالر 75هوالخام ما أن سعر النفط  )3(

 .المفترضاإلیراد % × 75 % ×70=  إتاوة/رع)% 25 – اإلیراد المفترض( اإلیراد المفترضصافي 
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ان سعر تصدیر النفط الخام 70مع مالحظة أن الحد األعلى ( سر إذا  دوالر/برمیل  %50) 
  .MoO (2018a, 2018b)ـط ة وزارة النففــي أدل(e)19.5 ـادة مـر النظأ؛ فأكثر

ة المقاول (تنخفض  )4( . انخفاض اإلنتاج المتحق عن اإلنتاج المخطط عند %) من األراح14.7نس
ساو  عامل األداء،   حاصل قسمة اإلنتاج المتحق على المخططو سمى   Performanceما 

Factor ة األراح المعدلة أو المخفضة ما ورد . وتساو نس عامل األداء،  ة  حاصل ضرب النس
ما ان الجدول . الوزارة أدلة في  (b)19.4في المادة ع منه هذا الجدول مِّ جُ  الذع سَّ الموَ الخلفي ولكن 

ة ال ت عمر اإلنتاج على مدفترض تحق اإلنتاج المخطط   . نخفضفإن النس
مؤشرات  ،الذ یبین، في جزءه األعلى )3) في الملح (2-3الجدول (ممقارنة هذا الجدول مع  )5(

رة وزارة النفط ( ما وردتخانة -نفط رقعة  بینهما في بینما هناك تطاب یالحظ أنه ،)2018في مذ
ة عد الضر ومة  ،مجموع صافي التدف النقد  هناك تفاوت ضئیل في التوزع بین المقاول والح

حوالي ا(الجانب العراقي). ففي هذا الجدول یزد مجموع صافي التدف النقد للمق ملیون  75ول 
وم ،)2-3%) عنه في الجدول (م1.3دوالر ( قل صافي التدف النقد للح حوالي في حین   75ة 

عود السبب في ذلك إلى أن صافي التدف النقد 0.1-ملیون دوالر ( ة %). و عد طرح الضر
ساو 35( ة %) في هذا الجدول  ة 65× صافي التدف النقد للمقاول قبل الضر %. أما النس

س 64.17) فهي 2-3المستخدمة في الجدول (م ومن غیر الواضح لماذا استخدمت  %.65% ول
رة وزارة النفط (%65% بدًال من 64.17ة نس   ).2018، في مذ

عني  )6( ة "الجانب العراقي"في هذا الجدول،  ة. لذلك یالحظ أن معدل العائد  وزارة النفط ووزارة المال سو
ة ال یتغیر. ولكن عند  عد الضر ل قبل و مالداخلي للمشروع  الجانب العراقي إلى وزارة النفط،  تقس

ة، ، سیتغیر التوزع ومن ثم سیتغیر معدل العائد الداخلي  من ناح ة أخر ة، من ناح ووزارة المال
ة عد الضر ل  ارة أدق، أو عنه قبلها للمشروع  "الضرائب"  تعني"الضرائب". و  قبلو  عد ع

ة) ة (المیزان ة إلى وزارة المال   :المدفوعات التال
ة على    %). 35المقاول ( دخل (أ) ضر

مة تاوة/الرع على (ب) اإل   %). 25( اإلیراد المفترض على أو، بنفس المعنى، اإلنتاجق
ًا دفع  قى من إیرادات وزارة النفط (أ اإلیرادات المفترضة ناقصًا 100(ج) یجر حال % مما یت

ةاإلتاوة /الرع ناقصًا حصة المقاول من األراح) وتحمیل  ة والتشغیل عقود ل التكالیف الرأسمال
ة). وٕاذا ما طب ما ورد في النف ة (وزارة المال ة، الجدید لقانون الط، إلى المیزان ة النفط الوطن شر

ة من   (أ أراح) صافي إیرادات من %90 ما ال یتجاوز % إلى100ستتغیر حصة المیزان
  التكالیف). –(اإلیرادات  وزارة النفط
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ه ) 7( الجدول حقل -نفطشب : خانة  ر ع الزمني للتدف النقدتطو ومعدالت العائد الداخلي  التوز
ة  ةالصفحة اإللكترون ن الثان   للتمر

  )دوالر/برمیل 75 الخام النفط تصدیر سعر(
  ملیون دوالر

  
  ما یلي: مالحظة، مع هذا الملح في )، أعاله،6( الجدول نفس مصدر ومالحظات   المصدر والمالحظات:

ع وهذا الجدول مبرمجان في صفحة ) 1( ن فیها تغییر سعر EXCELإن الجدول الخلفي المّوسَّ م ، والتي 
ه من تغیر معدل العائد الداخلي وغیره من المؤشرات، والتي  استخدامها ُاحتسبت النفط وما یترتب عل

أعاله، أدوات التمرن  6وتمثل هذه الصفحة، مع مثیلتها للجدول )، أعاله. 5) و(3( ولینمؤشرات الجد
ة ، Computableالحسابي،    في هذه الورقة.اإللكترون

م) حول الت6) للجدول (1ر في المالحظة (اإلضافة لما ذُ ) 2( ر سنوات  والتوزع، الخ، یالحظ على قس التطو
التساو بین  توزع: (أ) ما یلي، 21.5-1واإلنتاج  رأراع اإلنفاق الرأسمالي  ، (ب) 2و 1 سنتي التطو

  . 22وحتى منتصف السنة  2اإلنتاج یبدأ من السنة 
فترض أن اإلنتاج المتحق ینخفض عن اإلنتاج ع منه هذا الجدول، اُ مِّ ع الذ جُ سَّ الموَ الخلفي في الجدول ) 3(

موجب أدلة . 22ونصف السنة  21 األخیرتین، وفي السنتین(السنة األولى لإلنتاج)  2المخطط في السنة  و
معامل ، MoO (2018a, 2018b)، وزارة النفط ضرها  ة المقاول من الرح وذلك  غي أن تنخفض نس ین

اإلنتاج المتحق على اإلنتاج المخطط. غیر  حاصل قسمة ساو  الذ، Performance Factorداء، األ
ة و  فیهما  حصل 22ونصف السنة  21السنة أننا لم نطب ذلك في هذا الجدول وذلك ألن السنة األولى تجرب

عي في اإلنتاجا   .نخفاض طب

-1,478 0 -1,478 -1,478 0 -1,478 0 0 0 0 1,478 1
1,364 1,318 45 1,364 1,285 79 2,907 1,285 1,622 65 1,478 2
4,290 2,633 1,658 4,290 2,545 1,745 4,388 2,545 1,843 98 0 3
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 4
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 5
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 6
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 7
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 8
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 9
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 10
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 11
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 12
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 13
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 14
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 15
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 16
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 17
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 18
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 19
4,290 3,986 304 4,290 3,822 468 4,388 3,822 566 98 0 20
3,951 3,670 280 3,951 3,520 431 4,041 3,520 522 90 0 21
1,787 1,660 127 1,787 1,592 195 1,828 1,592 236 41 0 22
82,845 77,037 5,808 82,845 73,910 8,935 87,761 73,910 13,851 1,959 2,957 المجموع

166.5% ∞ 33.3% 166.5% ∞ 41.8%
159.7% ∞ 33.5% 159.7% ∞ 41.9%

:IRR داخلي، د ال معدل العائ
محتسب من هذا الجدول

نوية ع الس ات رب معدل سنوي محتسب من البيان

قبل الضريبة

اول المق

بعد الضريبة

المجموع
الجانب 
العراقي

راقي اولالجانب الع المق وع المجم
الجانب 
العراقي

اول المق وع المجم

ام × %136 قيمة إنتاج النفط الخ
دي صافي التدفق النق

التكاليف 
التشغيلية

تكاليف 
رأس 
المال

السنة

Deemed Revenue  ،راد المفترض اإلي
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  )2( حقـــــــاملل
اخلامسة لكل برميل منتج حسب شروط اجلولة " املكافئرسم األتعاب "احتساب 

  وحسب شروط اجلوالت السابقة

افئ" لكل برمیل منتج 1-2م   الجولة الخامسة حسب شروط: رسم األتعاب "الم
رة وزارة النفط في  ورد    Remuneration Feeرسم األتعاب تمثل ارقاماً ) 2018(مذ

افئ"  نفطلتصدیر ال نعند سعر معبر عنه بدوالرات للبرمیل المنتج،  ،لمقاولل ،"الم
وتتعل هذه األرقام بثالثة حقول (من ستة) . برمیل/دوالر 75و برمیل/دوالر 50 :خامال

اد ورقعة نفط الماء؛ -خانة ورقعة خضر-تم منحها في الجولة الخامسة، وهي حقل السند
حاصل قسمة حصة المقاول ولقد احتُ )، أدناه. 3أنظر جداول الملح ( سبت هذه األرقام 

ة على مد عمر المشروع من األراح ل سعر الكل ، على خامال نفطلتصدیر ال، عند 
ة البرامیل المنتجة افئ" إلى على مد عمر المشروع"المتراكمة"  م شیر تعبیر "الم . و

افئ للمقاول لمد أوسع هذا الحساب.  تصدیر لسعر ولمعرفة متوسط رسم األتعاب الم
انات الوزارة  النفط الخام ات لتشمل مد ألسعار أساس فلقد استخدمنا ب ع الحسا لتوس

) في الملح 1دوالر/برمیل. أنظر الجدول ( 100إلى  20متد من  الخام النفطتصدیر 
)1.(  

حسب شروط الجوالت  الخامسةلجولة المنتج في ابرمیل ال: رسم اتعاب 2-2م
قة   السا
افئ(لرسم األتعاب  مقابل، أتعاب ثابت آخرمتوسط رسم ُحتسب في هذه الفقرة   ،)الم

ان المقاولفترض   للبرمیل المنتج، ُمنح رسم أتعاب ثابت 5في الجولة  في ما لو 
قة تطلب .حسب شرو الجوالت السا ار متوسطین لرسوم  ، ابتداًء،ذلك و تعاب: األاخت

ة في  رة والثاني لحقول استكشاف عود لحقول تطو قةاألول  قابل ذلك الجوالت السا . و
ة في الجولة  رة والحقول االستكشاف  ستخدم األول لحقليُ حیث  ،5الحقول التطو
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اد ونفط رة) خانة-السند م -والثاني لرقعة خضر (تطو ة)، حسب تقس الماء (استكشاف
رة وزارة النفط للحقول الثالثة الذ ه في  مذ اً أشیر أل رسم األتعاب  ستخرجُ . ثم ثان

مهاهذه الحقول(بإنتاج  متوسط موزون  المقابل ةبین  ، حسب تقس رة واستكشاف  )تطو
قة، جرت اإلشارة لهما في اوالمتوسطلمتوسطین. هذین ال ن المختاران من الجوالت السا

ًا   حقولال، وهو متوسط رسم األتعاب لمقاولي برمیل/دوالر 1.9 هما: (أ)في المتن، ثان
عها  رة) في(وجم عد تنزل حصة النظیر  واألحدب 2و 1 تینالجول تطو ة،  قبل الضر

حقلین استكشافیین  لمقاولي ، وهو متوسط رسم األتعاببرمیل/دوالر 5.2العراقي، (ب) 
عة ة ،في الجولة الرا    .عد تنزل حصة النظیر العراقي، قبل الضر

، فأ ة أخر انات  نمن ناح رة وزارة ب ة إنتاج  )2018النفط (مذ م بینما تبین 
ة  نال تبیفإنها  الخام النفط ة 5للحقول الثالثة في الجولة  إنتاج الغازم ما ان نس . و

ما  اختالف الحقول  ه منإنتاج الغاز تختلف   اإلیراد المفترضمة اختالف ق ستدل عل
مة ان من، إنتاج النفط الخام عن ق رة المحتس  من ون ، أدناه )3( الملحأنظر ، المذ
اإلضافة الستخدام المناسب ضاً  النفط الخام،إنتاج ،  مة  أ  اإلیراد المفترضاستخدام ق

ار  االعت أخذ     22.لوزن المتوسط النفط الخام والغاز)إنتاج تأثیر مجموع (الذ 
                                                            

رةالوزارة  أدلةالوارد في  ،petroleum، تعرف "البترول" حسب 22 ة والتطو ، للحقول االستكشاف
MoO (2018a, 2018b,  p.8)،  عني المنتجات ةهیدروالفإنه  اع أن ذلك  ،رون عطي االنط مما 

ساو  ،Deemed Revenue، اإلیراد المفترضأن  األدلةورد في نفس  ولقدالنفط والغاز.  شمل
مة النفط والغاز المنتجین ضًا مجموع صافي التدف MoO (2018a, p.4)، ق ساو أ ، (والذ 

ة  الخام النفطتصدیر ولكن عند ضرب سعر النقد للجانب العراقي والمقاول زائدًا التكالیف).  م
مة  انات الوزارة تنتج ق ة ملموسة،  اإلیراد المفترضعن  َتقِّل"البترول" الواردة في ب  حسب تختلفبنس

ما یتبین من الجداول الثالثة في الملح (الحقول الثالثة شیر ذلك إلى أن "البترو  )، أدناه.3،  " لو
عني النفط ،الخام فقط.  في هذه الجداول  ة أخر لم تتم اإلشارة إلى الغاز المنتج وال إلى  من ناح

مته في جداول الوزارة.  مة "البترول"  اإلیراد المفترضالفرق بین  إنق مة الغاز المنتج وق وسوائل هي ق
ما یتبین من أدلة الجولة مع النفط في الحقول الثالثة ةالمنتج الغاز رة وزارة النفط. أنظ 5،  ر ومذ
  ) أدناه.3) في الملح (1-3(مالفقرة 



32 - 40 

استخدام  تبین من الحساب،  اناتو  )، ما یلي3في جداول الملح (الواردة  الب
قة 5لة لمقاولي الجو  المقابللرسم األتعاب    :حسب شرو الجوالت السا

 للحقول الثالثة: المخطط للنفط (البترول) اإلنتاجالموزون  متوسط رسم األتعاب  ) 1(
 .}853+863+748(\]$5.2× 853+$1.9) ×863+748([ = $3.0{ برمیل/دوالر 3.0

(ملیون  حجم البترول، [النفط الخام]، المتراكم المنتج ،853، 863، 748وتمثل األرقام 
اد ونفط3یل)، على مد عمر اإلنتاج، الواردة في جداول الملح (برم خانة -) للسند

  الماء، على التوالي.-وخضر

  :ةــقول الثالثــللح ةــالمفترض راداتــیاإل وزون ــاب المــم األتعـط رسـمتوس )2(
 \$]5.2×  66,412+$ 1.9) × 58,507+41,859([ = $3.2{ برمیل/دوالر 3.2

)41,859+58,507+66,412({.   
(ملیون دوالر)، على  اإلیراد المفترض 66,412، 58,507، 41,859وتمثل األرقام 

اد ونفط3مد عمر اإلنتاج، الواردة في جداول الملح ( الماء، -خانة وخضر-) للسند
 یـــراداتر اإلـــــین تغــــــم مـــــالرغلكن و  دوالر/برمیل. 50على التوالي، عند سعر نفط 

عضها ال تتغیر للحقول الثالثة  ةترضالمف مع تغیر سعر النفط فإن نسبها مع 
ة اإلنتاج للحقول الثالثة مع تغیر  م سبب عدم تغیر  لذلك فإن هذا ) سعر النفط(

  .بتغیر سعر النفط المتوسط ال یتغیر
ن استخدم) 3( م حیث  سنستخدم ، متوسطهما أ منهما أو مع تقارب هذین المتوسطین 

افئمع رسم األتعاب  دوالر/برمیل في المقارنة 3.2 الرقم   .الم

اتنتائج : 3-2م    الحسا
ات مِّ جُ  افئلرسم األتعاب عت نتائج الحسا  النفطتصدیر ، للمد الموسع ألسعار الم

قة، ورسم األتعاب الثابت ، 5حسب الجولة  ،دوالر/برمیل 20-100 حسب الجوالت السا
ة،  عد الضر   .)1في الملح ( )1في الجدول (قبل و
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  )3( حقـــــــاملل
  وزارة النفط لثالثة من حقول اجلولة اخلامسة("إيضاح") اجلداول اليت وردت يف مذكرة 

رة وزارة النفط قبل عرض الجداول من المناسب  شار له في مذ تناول ما 
اإلیراد المفترض" 5) وأدلة الوزارة لشرو جولة 2018( ألهمیته لمختلف  ، وذلك"

ة في جداول هذا الملح والجداول األخر في هذه الورقة.   المؤشرات المحتس

 Deemed Revenue ،اإلیراد المفترض: 1-3م
ات إنتاج النفط والغاز في الحقول الممنوحة  یرادهو اإل اإلیراد المفترض المتحق من عمل

رة. ولقد ورد في 5في الجولة  حتسب  هذه الجولةفي عقود  اإلیراد المفترضأن  المذ
  ما یلي:

ع برمیل النفط) + (انتاج الغاز الجاف × = (انتاج النفط  اإلیراد المفترض × سعر ب
ع برمیل النفط). 2/1   سعر ب

رة للجولة  وزارة النفط ةدلأما ورد في  ة والتطو  MoO، 5للحقول االستكشاف

(2018a, 2018b, p.4) ، ألسعار سوائل الغاز، ودقة تحدید أكثر تفصیًالNGLs ،
ما یلي:Dry Gasوالغاز الجاف،   ،  

مة اإلنتاج الصافي ببرامیل معادلة،  اإلیراد المفترض ه  .BOEهو ق  مَّ قَ ُ وفي حسا
 مَّ قَ ُ و ، )الدوالر للبرمیل(النفط الخام تصدیر سعر  الغاز ]ائلو سسائل [النفط الخام و 

الدوالر للبرامیل  النفط الخامتصدیر % من سعر 50 ساو  سعرالغاز الجاف  )
  .المعادلة من الغاز)

ة التي هي أكثر دقة من  إن هذا التعرف الوارد في األدلة یتضمن المعادلة التال
رة:   المعادلة الواردة في المذ

 النفط تصدیر برمیلسعر ×  وسوائل الغاز الخام اإلیراد المفترض = (انتاج النفط
  )الخام النفط تصدیر برمیلسعر  2/1×  ببرامیل معادلة ) + (انتاج الغاز الجافالخام
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ساو برمیل "معادل" من الغاز حوالي  عب 6,000و اسي قدم م ألن هذا  ق
مة الحرارة ( عادل الق  النفط الخام، حسب األدلةمن ) لبرمیل BTUsالحجم من الغاز 

رةولم یرد في  .المشار ألیها ة" المذ م الذ ینتج في الحقول (جاف وسوائل) الغاز  "
ة النفط الخام فیها، المتضمنة مؤشراتها 5الثالثة في الجولة  م ، بل اقتصر على 
  . "المخطط" إنتاجها

رةجداول في و  اد ونفط المذ س هناك -خانة وخضر-لحقول السند الماء ل
ات صرحة لإل حساب لمجموع فترة اإلنتاج المفترض یرادحسا  یرادهذا اإل. لذلك قمنا 
رة،لكل من هذه الحقول استخدام المؤشرات األخر الواردة حولها في المذ ما مبین  ، 

خدم في الحساب دناه. واستُ أ، )3-3(م-)1-3من األجزاء المظللة في الجداول (م
ة ع المعادلة التال   :العقودكامل فترة لالمتغیرات المبینة فیها  لمجام

التدف النقد للجانب العراقي والمقاول + التكالیف  صافي = اإلیراد المفترض
ة ة التشغیل   23.والرأسمال

اتنا هذه یتبین أنوفي ضوء  ، لكل من الحقول الثالثة، اإلیراد المفترض حسا
اد، نفط مة إنتاج النفط الخامالماء، -خانة، خضر-السند ،  یتخطى ق حاصل ضرب (أ

ة اإلنتاج منالخام النفط تصدیر سعر  رة ، النفط الخام م البترول) المبین في المذ
                                                            

مة الناتجة عن المعادلة في المتن:  23 ، ونتج عنها ذات الق ة للتدقی   اسُتخدمت الطرقة التال
ة  +  حصة المقاول من األراح   ة والرأسمال   التكالیف التشغیل

ة المقاول من األراح%  اإلیراد المفترض =   نس
75%  

ة المقاول  اد و4.6من األراح وتساو نس % في 13.8خانة و-% في نفط14.7% في السند
ة75الماء. أما -خضر قى من % فهي نس عد طرح اإلتاوة/الرع ( ما یت %) 25اإلیراد المفترض 

  المدفوعة للجانب العراقي.
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مة إنتاج النفط الخامیتخطى  اإلیراد المفترضلهذه الحقول. ف ة  ق % لحقل 12بنس
ة  نس اد، و ة -% لرقعة نفط36السند نس الماء؛ متوسط -% لرقعة خضر56خانة، و

-3(مأنظر الجداول  وهذه النسب ال تتغیر بتغیر سعر النفط؛ % للحقول الثالثة.35
ًا مع تعرف . أدناه) 3-3(م-)1 ن الفرق أف ،المبین في أعاله ،اإلیراد المفترضوتمش

غي أن  االثنینبین  مة الغاز. غیر أن الفرق بین ین حیث  االثنینعود إلى ق من الكبر 
ة یتضمن أن  مة نس مة النفط الخام) الغاز المنتجق تخطى تهذه الحقول من  (الى ق

ة ثیر  مةنس مة الغاز المنتج إلى  ق الغةق  حوالي النفط الخام المنتج في العراق وال
رة الوزارة 24%، فقط.5 س هناك إشارة لذلك في مذ ستدعي ول استطالع هذه ، مما 

شمل اإلنتاج في هذه الحقول الغاز المصاحب وغیر المسألة . على سبیل المثال، هل 
ة أو حر)؟   المصاحب (ق

                                                            
عيإنتاج الغاز  بلغ 24 عب 607في العراق متوسطًا قدره  الطب اسي قدم م لكل برمیل منتج من  ق
ما أن ؛ موقع وزارة النفط اإللكتروني. 2018حتى شهر تموز  2016، خالل السنوات لنفط الخاما و

عب 6,000حوالي  اسي قدم م متها الحرارة برمیل واحد من النفط الخام فإن ق ة إنتاج  تعادل ق نس
عيالغاز   لخام% برمیل "معادل" من برامیل النفط ا10ساو حوالي تلكل برمیل نفط منتج  الطب

ساو نصف سعر برمیل . )100×6,000\%607~10( ما أن سعر برمیل معادل للغاز الجاف  و
افتراض عدم حرق  النفط الخام، مة برمیل منتج في العراق (من النفط والغاز،  یتبین أن مجموع ق

مة برمیل النفط الخام. )%10× نصف +  %100=(% 105) = المصاحب الغاز أ ان   من ق
مة الغاز مة النفط الخام5 المنتج تبلغ ق ع المنتج % من ق الط سوائل حتو الغاز المصاحب  فأن. 

ط. تأهمل ها،إال ان )اإلضافة للغاز الجاف(غاز  س   لغرض الت
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  : الجـــــــــداول2-3م
اد 1-3الجدول (م   ) حقل السند

 
   ).2018النفط (وزارة  المصدر:

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 ام، دوالر/برميل ط الخ سعر  تصدير النف
Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 4.6 4.6 ريبة، % ل الض اح] ، قب ن األرب اول م ية، [ نسبة المق ة التنافس بة الربحي نس

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 3.0 3.0 ريبة، % د الض اح] ، بع ن األرب ية، [ نسبة المقاول م ة التنافس بة الربحي نس

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 2.73 1.77 ل ريبة، دوالر/برمي ل الض اب " المكافئ" ] ،  قب افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 1.77 1.15 ل ريبة، دوالر/برمي د الض اب " المكافئ" ] ،  بع افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 1269 805 ون دوالر،  اول، [ NPV0 بعد الضريبة] ، ملي دي للمق ا[ صافي]  التدفق النق

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 317 158 ون دوالر اول، [ بعد الضريبة] ، ملي ة (NPV10)  للمق ة الحالي صافي القيم

Contractor's IRR, [After Tax], % 25 18 د الضريبة] ، % اول،  IRR، [ بع داخلي للمق د ال معدل العائ

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million ون دوالر ل الضريبة] ، ملي اح قب ة المدفوعة، [ حصة المقاول من األرب أجور الربحية الكلي

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ل الضريبة ×  حجم البترول المتراكم المنتج افئ قب ا=   أجر الربحية المك

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 59,269 38,804 ون دوالر دي للحكومة، [ بعد استالم الضريبة] ، ملي [ صافي]   التدفق النق

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 18,605 12,067 ون دوالر د الضريبة]   ملي ة (NPV10)  للحكومة، [ بع صافي القيمة الحالي

Total Costs (Capex + Opex), $Million 2,250 2,250 ون دوالر غيلية)  ، ملي مالية +  تش الكلفة الكلية (رأس

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 748 748 ل ون برمي ج، ملي ترول، [ النفط الخام] ، المتراكم المنت حجم الب
Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take)
4.78 4.16 ل ربح، دوالر/برمي اول من]   ال منها [ حصة المق ل بض اج]   البرمي [ كلفة إنت

  Derived Indicators اله ات أع ن البيان بة م   مؤشرات محتس
Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 3.01 3.01 ل غيلية)، دوالر/برمي مالية +  تش ل (رأس اج البرمي كلفة إنت

Value of Petroleum Production, $Million 56,100 37,400 ون دوالر تراكم)، ملي ترول الم ط ×  حجم الب ج (سعر النف ترول المنت قيمة الب

Deemed Revenue, $Million 62,788 41,859
اول  دي للمق ترض، Deemed Revenue، ([ صافي]   التدفق النق راد المف اإلي

ون دوالر ة)، ملي والحكومة +  الكلفة الكلي

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 111.9 111.9 ج، % ترول المنت ى قيمة الب نسبة اإليراد المفترض إل

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 62 61 ل الضريبة}، % اح قب اول}  إلى {حصته من األرب دي للمق بة {[صافي]   التدفق النق نس

1,3262,040
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   مالحظات:
حتو مصدر  )1( رة) اإلضافة للعمودین المبینین، في هذا الجدول،  ومي وشرو تصعید(مذ شمل نظیر "شرك" ح ان العقد  ما لو   الوزارة على حالة ف

Escalation Clauses  أُشير في المذكرة إلى) R-Factor(  ما انها ال تنطب على الجولة الخامسة وجدنا قة. و على غرار جوالت التراخص السا
   عدم شمولها في هذا الجدول. 

   :في مصدر الوزارة الجدول األصلي إلىما یلي ) تم إضافة 2(
الرماد في أسفل الجدول المعنونة ") أ( انات أعالهمؤشرات ماألسطر المظللة  ة من الب    ."حتس
سار الجدول.) ب( لیزة على  َ اإلن ن السطور     عناو
ح،) ج( ات التوض ذلك في لمتطل ة و  األعلى وذلك الجدول في جزء األسطر معظمأضفنا أقواس مرعة، [ ]، ل، ضوء التسبیب الوارد في النقطة التال

انل   المعنى الفعلي لألرقام. تب

ة و التدف النقد ][صافي رقام) ا3( مة الحال   :IRRللمقاول،  معدل العائد الداخليوصافي الق
ة المدفوعة"" فإنفي هذا الجدول ) أ( ة الكل ة =  حصة المقاول من األراح، أ أجور الرح ة  قبل الضر افئأجر الرح ة الم حجم البترول  × قبل الضر

، المتراكم المنتج ة أخر ة) التدف النقد ]صافي[فأن . من ناح ساو  للمقاول (قبل الضر غي أن   ،مجموع التكالیف ناقصاً  عوائد المقاولمجموع ین
ة) ساو حصة المقاول من األراح، من المفترض، والذ ة {[صافي] التدف النقد للمقاول} إلى  ساو ت. وفي هذا الجدول (قبل الضر نس

ة} ما أن 61حوالي  ،{حصته من األراح قبل الضر ة من 61%. و عد دفع ا ته من% (وهي نسب65% هي قر قیها المقاول  ست ألراح التي 
ن االستنتاج أن  م ة)  بیر،  للمقاول التدف النقد ]صافي[الضر ، بتقرب  ساو اححصة المقاول من األ في هذا الجدول  ة ر   . عد دفع الضر

عد دفع [صافي] التدف النقد للمقاول  ساو ) ب( ة][ ةفي هذا الجدول  الضر مة الحال عني  ،) للمقاول0NPV(% سعر خصم صفر صافي الق وهذا 
ة.) 0NPV(أن  عد الضر ن االستنتاج  محتسب لما  م مة الحال أنمن ذلك و في هذا الجدول  ) للمقاول10NPV% (10سعر خصم  ةصافي الق

ضًا لما محتسب ة. ا ضًا  من ذلك عد الضر ن االستنتاج أ عد  في هذا الجدولالمحتسب  ،IRR، للمقاول معدل العائد الداخليأن م هو المعدل 
ة. ة،  (b) 3.7ستنتاجات مع ما ورد في المادة وتتواف هذه اال الضر   .MoO (2018a, p. 15)في دلیل العقود االستكشاف
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خانة-) رقعة نفط2-3الجدول (م  

 
   ).2018النفط (وزارة  المصدر:
ما عدا 1-3مالحظات الجدول (م نفس مالحظات: مة )، ف ة}ق اح قبل الضر ة {[صافي] التدف النقد للمقاول} إلى {حصته من األر التي وردت في المالحظة (أ)  ،نس

ة 1-3% في الجدول (م61% بدًال من 64)، فهي في هذا الجدول 3في النقطة ( قى للمقاول65). وهي بذلك أقرب إلى النس من حصته في األراح  % التي تت
ة   .عد دفع الضر

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 ام، دوالر/برميل ط الخ سعر  تصدير النف
Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 14.7 14.7 ريبة، % ل الض اح] ، قب ن األرب اول م ية، [ نسبة المق ة التنافس بة الربحي نس

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 9.5 9.5 ريبة، % د الض اح] ، بع ن األرب اول م ية، [ نسبة المق ة التنافس بة الربحي نس

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 10.35 6.62 ل ريبة، دوالر/برمي ل الض اب " المكافئ" ] ،  قب افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 6.73 4.31 ل ريبة، دوالر/برمي د الض اب " المكافئ" ] ،  بع افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 5734 3641 ون دوالر،  اول، [ NPV0 بعد الضريبة] ، ملي دي للمق ا[ صافي]  التدفق النق

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 686 336 ون دوالر اول، [ بعد الضريبة] ، ملي ة (NPV10)  للمق ة الحالي صافي القيم

Contractor's IRR, [After Tax], % 22 17 اول،  IRR، [ بعد الضريبة] ، % داخلي للمق د ال معدل العائ

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million ون دوالر ل الضريبة] ، ملي اح قب ة المدفوعة، [ حصة المقاول من األرب أجور الربحية الكلي

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ل الضريبة ×  حجم البترول المتراكم المنتج افئ قب ا=   أجر الربحية المك

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 77,112 49,950 ون دوالر دي للحكومة، [ بعد استالم الضريبة] ، ملي [ صافي]   التدفق النق

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 11,778 7,564 ون دوالر ة (NPV10)  للحكومة، [ بعد الضريبة]   ملي ة الحالي صافي القيم

Total Costs (Capex + Opex), $Million 4,916 4,916 ون دوالر غيلية)  ، ملي مالية +  تش الكلفة الكلية (رأس

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 863 863 ل ون برمي ج، ملي ترول، [ النفط الخام] ، المتراكم المنت حجم الب
Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take)
12.40 9.98 ل ربح، دوالر/برمي اول من]   ال منها [ حصة المق ل بض اج]   البرمي [ كلفة إنت

  Derived Indicators اله ات أع ن البيان بة م   مؤشرات محتس
Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 5.70 5.70 ل غيلية)، دوالر/برمي مالية +  تش ل (رأس اج البرمي كلفة إنت

Value of Petroleum Production, $Million 64,725 43,150 ون دوالر تراكم)، ملي ترول الم ط ×  حجم الب ج (سعر النف قيمة البترول المنت

Deemed Revenue, $Million 87,762 58,507
اول  دي للمق ترض، Deemed Revenue، ([ صافي]   التدفق النق راد المف اإلي

ون دوالر ة)، ملي والحكومة +  الكلفة الكلي

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 135.6 135.6 ج، % ترول المنت ة الب ى قيم نسبة اإليراد المفترض إل

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 64 64 ل الضريبة}، % اح قب اول}  إلى {حصته من األرب دي للمق نسبة {[صافي]   التدفق النق

5,7168,935
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الماء-) رقعة خضر3-3الجدول (م  

 
   ).2018النفط (وزارة  المصدر:
ما عدا 1-3مالحظات الجدول (م نفس مالحظات: مة )، ف ة}ق اح قبل الضر ة {[صافي] التدف النقد للمقاول} إلى {حصته من األر التي وردت في المالحظة (أ)  ،نس

ة 1-3% في الجدول (م61% بدًال من 64)، فهي في هذا الجدول 3في النقطة ( قى للمقاول65). وهي بذلك أقرب إلى النس من حصته في األراح  % التي تت
ة   .عد دفع الضر

Crude Oil Export Price, $/B 75 50 ام، دوالر/برميل ط الخ سعر  تصدير النف
Remuneration Percentage Bid Before Tax, % 13.8 13.8 ريبة، % ل الض اح] ، قب ن األرب اول م ية، [ نسبة المق ة التنافس نسبة الربحي

Remuneration Percentage Bid After Tax, % 8.9 8.9 ريبة، % د الض اح] ، بع ن األرب اول م ية، [ نسبة المق ة التنافس نسبة الربحي

Equivalent Remuneration Fee Before Tax, $/B 11.51 7.49 ل ريبة، دوالر/برمي ل الض اب " المكافئ" ] ،  قب افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Equivalent Remuneration Fee After Tax, $/B 7.48 4.87 ل ريبة، دوالر/برمي د الض اب " المكافئ" ] ،  بع افئ، [ رسم األتع ة المك أجر الربحي

Contractor's Net Cash Flow [NPV 0%  After Tax], $Million 6306 4080 ون دوالر،  اول، [ NPV0 بعد الضريبة] ، ملي دي للمق ا[ صافي]  التدفق النق

Contractor's NPV10%, [After Tax], $Million 805 460 ون دوالر د الضريبة] ، ملي اول، [ بع ة (NPV10)  للمق صافي القيمة الحالي

Contractor's IRR, [After Tax], % 24 20 د الضريبة] ، % اول،  IRR، [ بع داخلي للمق د ال معدل العائ

Contractor's Remuneration [Share of Profits, BT], $Million ون دوالر ل الضريبة] ، ملي اح قب اول من األرب ة المدفوعة، [ حصة المق أجور الربحية الكلي

=Equivalent Remuneration Fee BT × Cumulative Petroleum Production ل الضريبة ×  حجم البترول المتراكم المنتج افئ قب ا=   أجر الربحية المك

Government's Net Cash Flow, [After Tax], $Million 89,981 59,000 ون دوالر ة، [ بعد استالم الضريبة] ، ملي دي للحكوم [ صافي]   التدفق النق

Government's NPV10%, [After Tax], $Million 13,464 8,749 ون دوالر د الضريبة]   ملي ة (NPV10)  للحكومة، [ بع صافي القيمة الحالي

Total Costs (Capex + Opex), $Million 3,332 3,332 ون دوالر غيلية)  ، ملي مالية +  تش الكلفة الكلية (رأس

Cumulative Petroleum Production, Million Barrels 853 853 ل ون برمي ج، ملي ترول، [ النفط الخام] ، المتراكم المنت حجم الب
Cost & Contactor's Take per barrel, $/B 

(Capex+Opex+Contractor's Take)
11.40 8.79 ل ربح، دوالر/برمي اول من]   ال منها [ حصة المق ل بض اج]   البرمي [ كلفة إنت

  Derived Indicators اله ات أع ن البيان   مؤشرات محتسبة م
Cost per barrel (Capex + Opex), $/B 3.91 3.91 ل غيلية)، دوالر/برمي مالية +  تش ل (رأس اج البرمي كلفة إنت

Value of Petroleum Production, $Million 63,975 42,650 ون دوالر تراكم)، ملي ترول الم ط ×  حجم الب ج (سعر النف ترول المنت قيمة الب

Deemed Revenue, $Million 99,619 66,412
اول  دي للمق ترض، Deemed Revenue، ([ صافي]   التدفق النق راد المف اإلي

ون دوالر ة)، ملي والحكومة +  الكلفة الكلي

Ratio of Deemed Revenue to Value of Petroleum, % 155.7 155.7 ج، % ترول المنت ى قيمة الب نسبة اإليراد المفترض إل

Ratio of Contractor's Net Cash Flow to his Profit Share BT, % 64 64 ل الضريبة}، % اح قب اول}  إلى {حصته من األرب دي للمق بة {[صافي]   التدفق النق نس

6,3919,815
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 ادرــــمصال
اد، أحمد ( عارضون ") 2018ج رفضون خبراء النفط في العراق  نتائج وعقود جولة  و

ص س"األخیرة التراخ س ، رسالة موجهة إلى رئ وأعضاء مجلس  الجمهورة، رئ
سالوزراء ار،  8، سائل االعالم والتواصل االجتماعيوو  ،وأعضاء البرلمان ، رئ ا
2018. 

ضاح2018وزارة النفط ( ةوالتراخص من دائرة العقود  ) "إ رة 27/5/2018 البترول "، مذ
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