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حقول جوالت النفط يف  برميل نتاجإلفة متوسط ك مالحظات أولية على بياانت
 الرتاخيص النفطية اإلحتادية يف العراق

 د. علي مرزا
 أواًل: مقدمة

متوسط كلفة عن  "حديثة" بيانات ،public domain ،في المجال العام خالل السنوات األخيرةظهرت 
  كما يلي: ،لى نوعينإهذه البيانات تنقسم . و العراقإنتاج برميل النفط في 

 اتقرير  احتواها، من ناحية منهجية حسابها، كتلك التي نسبيا   بيانات موثقةعينات لول يشمل النوع األ (أ)
وكذلك تلك التي  .IEA (2012, 2019) ؛2019و 2012وكالة الطاقة الدولية عن العراق في عامي 

 الخامسة النفطية من الحقول "المحالة" في جولة التراخيص ةوزارة النفط عن ثالث "إيضاحفي " وردت
  أ(.-2018تلك التي وردت في مرزا ) كذلك. و (2018) وزارة النفط؛ 2018في نيسان 

 ينواإلنتاج الفعلي )على التكاليف( عن اإلنفاق الكلي في المجال العام رتــا  ظهمأرقايشمل ي ـوع الثانـالن (ب)
 في ،حقل األحدب(و ) ةاألربعاإلتحادية  لشركات النفط المقاولة في حقول جوالت التراخيص النفطية

باإلنجليزية  PowerPoint عرض يتمثل فيو  2017تمتد بياناته إلى نهاية  مصدرين. المصدر األول
 رـ؛ أنظ2018ع ـي مطلـــف يبدو أنه مقدم في مؤتمر ط،ـــة في وزارة النفـلدائرة العقود والتراخيص البترولي

تمتد  المصدر الثانيو  ."العرض"لى هذا المصدر بكلمة إوسنشير  هذه الورقة.نهاية ( في 1الملحق )
لقد و  .عن التراخيص النفطية ،2019أيار  في أواخر قدتع   في ندوةيتمثل و  2018بياناته إلى نهاية 

؛ أنظر في الندوةفي مقاٍل ملخصا  للبيانات التي ع رضت  (2019) اإللكتروني األخبار ل موقعق  ن  
  ."مقال موقع األخبار"أو  "الندوة"وسنشير إلى هذا المصدر بكلمة  .الورقة( في نهاية هذه 2الملحق )

كلفة متوسط  أرقامالنوع الثاني من  بياناتتناول إلى  ، في هذه الورقة،وتهدف المالحظات األولية
ومحاولة التدقيق في منهجية حسابها،  في حقول جوالت التراخيص النفطية اإلتحادية،إنتاج برميل النفط 

النوع األول. ونتيجة لمحدودية عينات  مقارنتها مع ، ومن ثممن مؤشرات مصادرها وء ما يتوفر فيضفي 
هي مالحظات أولية قابلة حولها النوع الثاني فإن المالحظات في هذه الورقة  مصادرفي المؤشرات المتوفرة 

في بما جاء  عامة، وخبراء النفط األخرون  خاصة، ق خبراء وزارة النفطدقيأمل الكاتب أن ي  لذلك . تدقيقلل
ومنهجية  برميل النفط كلفة إنتاجمتوسط وذلك للتوصل إلى صورة واضحة وشفافة حول أرقام  ،الورقة هذه

وذ ِكر في الورقة هذه االستنتاج الذي تم التوصل أليه في  صحةمدى تدقيق في  . ويساهم ذلكحسابها
 .نهايتها
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 ثانيًا: المالحظات
 النفط برميل إنتاج من بيانات كلفة حساب أرقام النوع الثاني ( منهجية2-1)
 ،المعنونة "عقود التراخيص النفطية ما لها وما عليها" الندوةعن  اإللكتروني موقع األخبارمقال ورد في   (1)

  :ما يليالمشار أليه أعاله، 

 ( دوالر...".9.5) الكلفة الكلية )الرأسمالية والتشغيلية وأجر الربحية( إلنتاج البرميل"

التشغيلية ، باإلضافة للتكاليف يشمل الكلية للبرميل وكما هو واضح من االقتباس فأن متوسط الكلفة
صافي رسم األتعاب أي  للبرميل، المقاول Remuneration Fee رسم أتعاب"صافي"  والرأسمالية،

 "."أجر الربحيةطلق على "رسم األتعاب" بتعابير وزارة النفط ي  من حصة النظير العراقي والضريبة. و 

وشواهد أخرى، تشير إلى أن  ،األخبارمقال موقع في الندوة قلت عن من األرقام التي ن   ،تتوفر شواهد  (2)
وبالنتيجة فإن رقم الكلفة الكلية للبرميل  م كت ِملةهي منهجية غير  الحسابتبعت في المنهجية التي أ  

. لغ بهامب وكما سيتبين في هذه الورقة، قد ال يكون دقيقا  دوالر/برميل(  9.5) المقالالوارد في  المنتج
 التالية:لنالحظ الشواهد 

رقام ومنهجية هي، في الحقيقة، امتداد أل في موقع األخبارإن أرقام التكاليف الواردة عن الندوة  (أ)
 مطلع في العقود والتراخيص في وزارة النفط المقدم من قبل دائرةالعرض وردت في التي حساب ال

حتى نهاية أنه  العرضفلقد ورد في  .Al-Ameedi (2018) ؛المشار أليه في المقدمة، 2018
مليار دوالر، وبلغ  69.3حوالي  من تكاليف كلية المقاولة بلغ ما أنفقته شركات النفط 2017

إلى  العرضمليار برميل. وبقسمة األول على الثاني يصل  7.17اإلنتاج ]اإلضافي المتراكم[ 
دوالر/برميل )أي الكلفة  9.7هي  unit cost بدون رسم األتعاب كلفة الوحدة المنتجةان 

ل العرض(. وتبين هذه الحسابات بشكل واضح أن بدون رسم األتعابالتشغيلية والرأسمالية   ُيَحم ِّ
حتى  إلنتاج السنوات)كجزء من التكاليف الكلية(  2017التكاليف الرأسمالية المنفقة حتى 

مِ ل أي فقط 2017 نتاج إل 2017المنفقة حتى نهاية  الرأسمالية تكاليفمن ال. أي أنه ال ٌيح 
في  م كت ِملة. وهذا ال يتوافق مع المنهجية ال"العمر اإلنتاجي"نهاية  إلى 2017ما بعد سنوات 
ر للحقول سنوات العمر اإلنتاجيإلنتاج كافة  الرأسمالية تكاليفالقاضية بتحميل ال الحساب   .الم ق دَّ

 إنتاج برميل النفطتقلب غريب في كلفة نتج عنه ، في الحساب غير الم كت ِملة المنهجيةأتباع  إن (ب)
 ،2017-2011للسنوات  العرض الواردة في (، هذه المرة)التشغيلية والرأسمالية ورسم األتعاب

 .أدناهكما مبين في الشكل 
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 (، في نهاية هذه الورقة.1، أنظر الملحق )(7رقم )، ساليد Al-Ameedi (2018) المصدر:

من  )التشغيلية والرأسمالية ورسم األتعاب( برميل النفطكلفة إنتاج  قفزت ،فكما يبدو من الشكل
لتخفض  2014برميل في /دوالر 18إلى حوالي  2011/2012خالل دوالر/برميل  10 حوالي

تباع ال ه نتيجةوهذا تقلب غير مبرر، ويمكن تفسير . 2017دوالر/برميل في  6بحدة إلى حوالي 
سنة معينة إلنتاج المنفقة في تحميل التكاليف الرأسمالية في  م كت ِملةغير المنهجية الحساب 

 نتاجإلللإلنتاج من تلك السنة و  القاضية بتحميلها الم كت ِملةمقابل المنهجية  هذا، تلك السنة فقط
 . العمر اإلنتاجيحتى نهاية  التي تعقبهاجميع السنوات المتوقع من 

أنه بدال  من فصل التكاليف الرأسمالية عن مجموع التكاليف ومن ثم توزيعها على  من هذا نالحظ
إنتاج يتم تارة على  العرض فإن توزيعها في (العمر اإلنتاجي)حتى نهاية  جميع سنوات اإلنتاج

( وتارة أخرى يوزع اإلنفاق كما في الشكل أعاله) فقط السنة التي تحقق فيها األنفاق الرأسمالي
الوحدة  كلفة حتساب)عند اسنوات تلك الفترة فقط إنتاج على  2017-2011 الرأسمالي خالل فترة

، 2017-2011لسنوات ل كمتوسطدوالر/برميل  unit cost، 9.7 بدون رسم األتعاب المنتجة
  (.6( ساليد )1؛ أنظر: الملحق )(الفقرة السابقةالمشار أليه في 

فإن نفس المنهجية المشار أليها في أعاله  ،في موقع األخبارالواردة  الندوةومما يبدو من أرقام  (ج)
حوالي  المقاولة بلغ ما أنفقته شركات النفط 2018حتى نهاية يتبين أنه  تبعت في الحساب. إذا  

 (اإلضافي المتراكم)اإلنتاج  (، وبلغ)عدا رسم األتعاب، أو "أجر الربحية" مليار دوالر 74.7
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وبقسمة  2018.1كالهما حتى نهاية  ،مليار برميل 8.35حوالي  الندوةالمحتسب من بيانات 
 و، هunit cost بدون رسم األتعاب كلفة الوحدة المنتجة متوسط األول على الثاني يتبين ان

مليار  7صافي "أجر الربحية"( البالغ أي األتعاب ) مدوالر/برميل. وعند إضافة "صافي" رس 8.9
دوالر )التكاليف  مليار 81.7 أنفقته الشركات المقاولةبلغ ما مليار دوالر ي 74.7إلى دوالر 

 2018حتى نهاية تاج المتراكم ن. وبقسمة هذا الرقم على اإلالتشغيلية والرأسمالية ورسم األتعاب(
 9.5رقم  قريب جدا  من ووه ،دوالر/برميل 9.8كلفة البرميل المنتج مقداره متوسط نصل إلى 

تبين هذه الحسابات ، تينالسابق تينالفقر ي وكما ف. مقال موقع األخباردوالر/برميل الوارد في 
 )ومن ضمنها التكاليف الرأسمالية(ل التكاليف م ِ ح  ت   الندوةمنهجية الحساب ألرقام بشكل واضح أن 

من حمل أي شيء توال  ،فقط 2018نهاية حتى السنوات  نتاجإل 2018 نهاية المنفقة حتى
  3 ،2.العمر اإلنتاجيحتى نهاية  8201ما بعد  سنواتالمتوقع ل نتاجإللالتكاليف الرأسمالية 

 برميل النفطمقارنة أرقام كلفة إنتاج ( 2-2)
متوفر من أرقام عن هو مع ما دوالر(  9.5) الندوة الوارد عن برميل النفطبغية مقارنة رقم كلفة إنتاج 

رسم األتعاب )"أجر صافي ينبغي استثناء  ، من ضمن النوع األول المشار أليه في المقدمة،متوسط الكلفة
أتعاب ليمثل رسم المنتج دوالر واحد للبرميل  اختيارتم  ، أدناه،وكما هو مبين في الهامش الربحية"( للمقاول.

 9.5من رقم  هذا الرسموبطرح  4.الضريبةاستبعاد حصة النظير العراقي و  بعد ، أيالصافي المقاول
                                                            

 ،ي-ب-م 2.858×  365.25× سنوات  8مليار برميل =  .358 كما يلي: 2018حتسب اإلنتاج المتراكم حتى نهاية ا   1
تمثل متوسط اإلنتاج اإلضافي السنوي الناتج عن التراخيص النفطية حتى  ي(-ب-)م مليون برميل/يوم 2.858حيث أن 

 بماذلك أنه  .2018-2011السنوات  إلىسنوات تشير  8عدد أيام السنة و 365.25و ،الندوةكما وردت عن  2018نهاية 
على زيادة  اإلتحادية النفطية جوالت التراخيص تأثيرلبيان  Al-Ameedi (2018)هي التي يبدأ منها  2011السنة أن 

  .ستخدمت هنا على نفس الغرارفلقد ا  ، اإلنتاج
ن كيف يَّ ب  ينبغي ان ي   ،إنتاج البرميل مقنعةلمتوسط كلفة  Ameedi (2018)-Alفي  العرضوأرقام الندوة تكون أرقام حتى  2

من خالل بيان مجموع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية  ، على سبيل المثال،. ويمكن تحقيق ذلكواضحةبخطوات  تاحتسب
 والمستقبلية.من حقول جوالت التراخيص، أي لجميع السنوات الماضية  المتوقعكامل العمر اإلنتاجي لومجموع اإلنتاج 

ال  الندوة هتمام وهي ان األرقام الواردة فيفي مجال متصل يثير الخبير النفطي المعروف كامل المهيدي نقطة جديرة باال 3
 حسابات تتعلق بكامل العمر اإلنتاجي. وهذه الDiscounted cash flowتدفق النقدي المخصوم، لل حساباتتبين إجراء 

للجانب العراقي وتلك  وقعةالمت ،IRR، إلى معرفة معدالت العائد الداخلي ود مثل هذه الحساباتوتق. للحقول النفطية المتوقع
 .ة للمقاولوقعالمت

جولتي التراخيص لمتوسط رسم األتعاب اإلجمالي  يبلغ)أ(  :رسم األتعاب للمقاول للبرميل المنتجصافي ب اخطوات احتس 4
. وألجل حساب "الحد األعلى" لصافي رسم األتعاب أ(-2018دوالر/برميل؛ مرزا ) 2حوالي واألحدب ( 2( و)1النفطية )

 التصعيد عدم تطبيق معامل مع% 5سنفترض حصة النظير بمقدار  %(35الضريبة )استقطاع حصة النظير العراقي و بعد 
R-Factor 2=$1.23) دوالر/برميل 1.23أعلى ما يمكن أن يحصل عليه المقاول هو . في ضوء هذه الخلفية فإن × $

صافي  النخفاض% وتطبيق معامل التصعيد يقود 5أكبر من العراقي . بالطبع فإن افتراض حصة للنظير %(65×  95%
تبين صافي رسم  األخبارمقال موقع في  الندوةعن  ذكورةيالحظ أن األرقام المستنتجة من البيانات الم )ب(رسم األتعاب. 

حوالي  ،$0.84و $1.23 في )أ( و)ب(، لرقمينامتوسط يساوي )ج( دوالر للبرميل المنتج.  0.84أتعاب للمقاول بحوالي 
 دوالر/برميل والذي يستخدم في المتن. 1
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 unit كلفة الوحدة المنتجة بدون رسم األتعابهو متوسط و دوالر/برميل  8.5رقم  نحصل علىدوالر/برميل 

cost كلفة الوحدة  متوسط أن مالحظةمع هذا . لبرميل النفط (كلفة اإلنتاج )رأسمالية وتشغيلية، أو متوسط
  .آنفا  كما أشير له  ،دوالر برميل 9.7بلغ ي Al-Ameedi (2018)الوارد في  المنتجة بدون رسم األتعاب

)رأسمالية وتشغيلية(  برميل النفطإنتاج كلفة متوسط عن مع ما هو متوفر هذه األرقام اآلن لنقارن 
 كما يلي: في المقدمة، االنوع األول المشار أليه عينات ، ضمنفي العراق

 ون:ـــــــــالمعن راقـــــــــن العــــــــع ،IEA (2019, p. 26)، ةـــــــليو ة الدــــــــــة الطاقـــــــر وكالـــــــي تقريــــورد ف (أ)
Iraq’s Energy Sector،  كلفة اإلنتاج متوسط أن  ،26في ص ، 2019الصادر في نيسان

 فقط: دوالر/برميل 3.5بلغ يفي حقل الرميلة )الرأسمالية والتشغيلية( 
‘BP, which operates the field [Rumaila], has managed to reduce the cost of 

production to USD 3.5/bbl from USD 5.6/bbl when it started work there a 

decade ago’. 

التراخيص معدل عائد المقاول في عقود : نفطية-مسائل اقتصادية " :إلى دراستي المعنونة الرجوع عند (ب)
، (3، في الملحق )(3-3( إلى )1-3)الجداول  منيتبين ، ب(-2018مرزا )، "النفطية في العراق

، خالل فترة اإلنتاج للبرميل )الرأسمالية والتشغيلية( اإلنتاج كلفةل المحتسب متوسطالأن  ،في الدراسة
 هي كما يلي: ،النفطية في الجولة الخامسة للتراخيص حيلت""أ  لثالثة حقول نفطية  المستقبلية،

لثالثة حقول "ُأحيلت" في  (بدون عائد المقاول/المشارك والتشغيلية الرأسمالية) اإلنتاجكلفة 
 الجولة الخامسة

 دوالر/برميل الحقل
 3.0 السندباد

 5.7 نفط خانة
 3.9 خضر الماء

 4.3 المتوسط الموزون 
 .(3-3) –( 1-3الجداول ) ،(3الملحق ) ،ب(-2018)مرزا  المصدر:

ر لكامل عمر دَّ اإلنتاج المتراكم المستقبلي الم ق اتن المستخدمة في حساب المتوسط هي كميااألوز ( 1) :اتمالحظ
 لحقول الثالثة. كل من ااإلنتاج ل

من "إيضاح" وزارة النفط  مأخوذة هذا الجدولستخدمت في حساب أرقام البيانات الخلفية التي ا  ( 2)
ساهم في إعدادها أن هذه البيانات  ي فهم منهولقد ورد في "اإليضاح" ما . في المقدمةالمشار أليه 

التقييم "إن "اإليضاح" ما يلي: بيت خبرة دولي، فلقد ورد في  أو اإلشراف عليها أو متابعتها/تدقيقها
ومعروفة  جهات محايدة قبل من جاء ، ...،]الجولة الخامسة[ لعقود وزارة النفط أو التقويم اإليجابي

 (.2018وزارة النفط ) :أنظر ؛، وأخص بالذكر وود ماكينزي..."مصداقيتها ومهنيتها العاليةبدرجة 

 عن العراق في العراق في تقرير وكالة الطاقة الدولية كلفة إنتاج النفطعلى أرقام وردت عن  ا  اعتماد (ج)
 :كتابي( في 7( من الفصل )1)الملحق  حساباتتبين ، IEA (2012, p. 54)، 2012في 
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للحقول )رأسمالية وتشغيلية(  برميل النفط كلفة إنتاجمتوسط أن ، والتنمية األزماتاالقتصاد العراقي: "
 أ(.-2018أنظر: مرزا ) .دوالر/برميل 4.03بلغ حوالي ي الجنوبية

$، 3.5أعاله ) الثالثالواردة في الفقرات )التشغيلية والرأسمالية(  برميل النفطأرقام كلف إنتاج  يالحظ أن( د)
 .دوالر/برميل 4 تحوم حول الرقم $($4.03، 4.3

 استنتاجثالثًا: 
في هذه الورقة من ضمن  بينةالم، برميل النفطنتاج إل )التشغيلية والرأسمالية( كلفةالأرقام متوسط  إن (1)

متوسط  من نصفاقل بهذا  هيو  .دوالر/برميل 4، تحوم حول الرقم من البيانات ولالنوع األعينات 
 8.5البالغ  الندوة رقميمثلها والتي  الثاني بيانات النوع الكلفة )التشغيلية والرأسمالية( التي تنطوي عليها

  .دوالر/برميل 9.7البالغ  عرضالرقم و  دوالر/برميل،

، النوع الثاني بياناتفي  إنتاج برميل النفطحساب أرقام متوسط كلفة  تفاصيلفي ضوء عدم وضوح  (2)
ي ــاج فــوات اإلنتــة على سنـــف الرأسماليــع التكاليــي توزيــف م كت ِملةمنهجية غير دو من ــخاصة ما يب

)التشغيلية  برميل النفطدوالر/برميل هو أقرب لتمثيل متوسط كلفة إنتاج  4م ــــن الرقأــفاب، ــــهذا الحس
 .في العراق خيص النفطية االتحاديةاوالرأسمالية بدون رسم األتعاب( في حقول جوالت التر 

  ادرـــــالمص
"، مذكرة منشورة على 27/5/2018 والتراخيص البتروليةمن دائرة العقود  ( "إيضاح2018وزارة النفط )

 ،27/5/2018الموقع اإللكتروني لوزارة النفط في 
.https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1966 

( "التراخيص النفطية باألرقام"، حول الندوة الحوارية المعنونة "عقود 2019موقع األخبار اإللكتروني )
والمعهد النهرين  قدت بالتعاون بين جامعةندوة حوارية ع  ما عليها"، التراخيص النفطية ما لها و 

 .العراقي لإلصالح االقتصادي

، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، االقتصاد العراقي: األزمات والتنميةأ( -2018مرزا، علي خضير )
 تموز.

عقود التراخيص النفطية في معدل عائد المقاول في : نفطية-"مسائل اقتصادية ب(-2018مرزا، علي )
 تشرين الثاني. 3شبكة االقتصاديين العراقيين، ل اإللكتروني موقعال، العراق"

Al-Ameedi, Abdul Mahdy (2018) ‘Iraqi Licensing Rounds’, 27th February, 

Berlin.  
International Energy Agency, IEA (2012) Iraq Energy Outlook, World Energy 

Outlook Special Report, 9 October. 

______ (2019) Iraq’s Energy Sector, A Roadmap to a Brighter Future, April. 
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