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 استشارية التنمية واألبحاث

وي    ج   الن 

 
ي شير المعلومات اىل  ت 

ح الحصول عىل تبن  اء( وزارة النفط مقير كة )شر ي حقل غرب القرنة موبل نأوكس حصة شر
لقاء    1ف 

ي يتوقف عىل تشكيل وموافقة الحكومة الجديدة.  مليون دوالر   300مبلغ قدره 
ح   أعاد قد و ، وان القرار النهائ  هذا المقير

ي سادت تباين المواقف 
ي عام ضمن وزارة النفط النر

ي نفس   2018عند مناقشة حالة مماثله ف 
 ،الحقل النفطي وف 

ي اتخاذ  واعتمادها مالئمتها لتحديد مدى تحليل وتقييم تلك المواقف ، مما يتطلب ذلك التباينتكرار نتائج واحتمالية  
ف 

كة اوكسن موبل بشأن القرار   وباي اتجاه.  الحصول عىل حصة شر

 والتعاقديةالقسم األول مناقشة الجوانب القانونية حيث يتناول  ؛ومالحظات ختامية قسمير  من   هذه المداخلةن كو تت

ي طرحت
ي حينه وبيان ما لها وما عليها    لير  و المسؤ بل قمن  ، حديثا  ، النر

ذات عالقة   ق له من مسائل مهمةوما لم تتطر ف 

ة بالموضوع ي التحليل االقتصادي الماىلي واعتبارات االقتصاد السياسي النفطي  . مباشر
اىل  والتوصل  ويتناول القسم الثائ 

تحليل النص، السوابق او الشواهد  منهجية   سأستخدمالجوانب القانونية التعاقدية عند مناقشة  . هذا التقييمنتائج 

ي عقود تطوير الحقول دوليا  ، الممارسات المعروفة ةالمادي
وليةف  ي التحليل االقتصادي الماىلي . البير

سأقوم بتقدير قيم  وف 

ات و المت ات المعروفة واغير ي دراسات الجدوى االقتصادية شائعة لالمؤشر
ي  وهي وتقييم االستثمار ف 

التدفق النقدي وصاف 

داد مبلغ االستثمار و  الداخىلي القيمة الحالية ومعدل المردود  ة اسير المالحظات  وتختتم هذه المداخلة بعدد من  . فير

ي اعتقد بالالختامية 
ور نر اءقبل حسم صفقة ة اخذها بنظر االعتبار من قبل وزارة النفط ض  كة  شر  موبل نأوكس حصة شر

ي حقل غرب القرنة
   . 1ف 

 

 القسم األول: مناقشة الجوانب القانونية والتعاقدية 

كة إمكانية وزارة النفط  عند مناقشة موضوع اء" حصة شر ي حقل غرب القرنة "شل" "شر
  500بمبلغ   2018عام  1ف 

ي : األول عىل موقفير  لوزارة النفط   الرايئة يضمن هتركز النقاش مليون دوالر 
للوزارة  السابق يمثل راي المستشار القانوئ 

ه بتاري    خ  كما ،  (د. صباح الساعدي) ي   ،2021/ 5/ 14نشر
اخيص اليعير عن راي مدير عام دائرة والثائ  ولية  عقود والير البير

ي كما   ،()عبد المهدي العميديالسابق 
ونيةبرسالته اال  أبلغن  كل من عن  اإلفصاح ويالحظ ان  . 2021/ 5/ 16بتاري    خ   لكير

كة أ  انباء قد تزامن مع الموقفير   اء حصة شر  . مليون دوالر  300بمبلغ كسون موبل عن نية الوزارة شر

:  الساعدي األخ وراي يتلخص موقف   بما يىلي

ي المادة / الخدمة  عقدنص  -١
كة االجنبية  ٢٨ف  اماتها اىل طرف   Assignment بتحويلعىل حق الشر حقوقها والير 

كة نفط البضة، ولم ينص عىل   .البيعثالث بموافقة وزارة النفط / شر

٢ -  
 
ي أو معنوي حنر يكون ثمنا

 .إن هذا المبلغ ليس له مقابل عين 

كة   - ٣ كة شل بالعمل فيه ولم يكن قد بيع إىل شر كة نفط البضة هما المالك للحقل وقد خوال شر إن وزارة النفط وشر

 
 
دا  مسير

 
  .شل حنر يكون ثمنا

كة شل مجانا ى الساعدي ان تحصل وير  كة نفط البضة عىل حصة شر مماثلة  حاالت  واستشهد بثالثوزارة النفط وشر

كة ستاتوهي انسحاب  لدعم رايه كة اوكسدنتال انسحاب و  2من حقل غرب القرنة  اويل شر من حقل الزبير وتحويل   شر

كة نفط البضةحصتها اىل  كة شل من حقل مجنون شر عقد الخدمة لهذا  انهاء و  ،بدون عوض ماىلي  ،وانسحاب شر

  . الحقل

"   فيتلخصاما موقف األخ العميدي 
 
كة نفط الجنوب )البضة( االستحواذ عىل الحصة مجانا بالقول "ليس من حق شر

ح يو  كة شيل بدفع نسبة مقدارها )قيام قير كة إيتوشو والبالغة )35" شر يبة عن قيمة صفقتها مع شر ( مليون  500%( كض 

يبة ) ائب، حيث يكون مبلغ الض   . ( مليون دوالر "175دوالر اىل الهيئة العامة للض 



 

ي حينه واقف واراء المسؤولير  عىل تفاصيل مد االطالع بع
: اود المذكورين  ()ف   بيان ما يىلي

ي  28ان المادة : أوال
ي جميع عقود الخدمة النر

يطلق عىل  و من حيث الهيكلية والمضمون  متماثلة اعتمدتها وزارة النفط ف 

ي القانون الدوىلي هكذا 
كة   "صفة مادة ف  ي اكير من   ، نفس نصها موجودة ب: أي ان المادة "Common articleمادة مشير

ف 

وري  باستثناء  ، بروتوكولاو عقد او اتفاقية  وتوكولتفاقية او اال يتعلق بموضوع العقد او ما هو ض   .  الير

ي جميع العقود النفطية يوجد يضاف اىل ذلك 
ي جميع عقود الخدمةوهي المادة )التعاريف يها فدرج يمادة ف 

ثم   ،(األوىل ف 

   . او موضوع المادةكل ما يتعلق بتلك المادة يتضمن بالتفصيل   محتوى نص / كل مادة لو  ،ناعنو رقم و لكل مادة 

ورة االخذ بنظر االعتبار كل تفاصيل المادة  ي ض 
ي تقديم الراي قدر ما يتعلق اال  28وهذا يعن 

مر  عند االستشهاد بها ف 

ي 
كير  عىل التعريف اللغوي  او الدقيق ليس من الصحيح ، وكذلك  بالعقد المعن 

ي  لكلمة واحدة ثم  الير
بناء موقف قانوئ 

ي ادناهه  ححاول توضيأهذا ما س، و استنادا اىل ذلك التعريف
 .  ف 

ي المادة Sale or sellبيع : صحيح انه لم ترد كلمة " ثانيا
ي عقد الخدمة  28" ف 

كير  عىل ف 
، أي  الجانب اللغوي، اال ان الير

جمةالكلمة واحدة و  هذه المادة  تعنيه وما تضمنته  الواسع الذي  المضمون وتجاهل  ،من جهة، الضيقة جدا  العربية ير

ي الصناعة االستخراجية ال
لموقف  اىل حد كبير الحجة القانونية   أضعفقد  ،من جهة ثانية فطيةنوالممارسات الفعلية ف 

ي وتمسك بالنهج ابتعد انه اعتقد ، الذي الساعدي
ي تقييمي  . الضيق اللغويعن المنهج التحليىلي القانوئ 

وقد استندت ف 

 :  هذا عىل االعتبارات والشواهد التالية

جمة اللغوية -1 ، بل وحنر الير ي   Assignment، فان تعبير من ناحية المعن 
ة من ضمنها له معائ  ال يجوز  ؛ وعليه البيعكثير

ير استثناء البيع   ! لتير ي
ي   ريف،ا، الخاصة بالتععلما ان المادة األوىل  راي قانوئ 

تعريف  تلك العقود لم تتضمن جميع  ف 

   . Assignmentهذه الكلمة 

: ، عىل "ترجمة" وزارة النفط ومسؤوليها ضمن  ، ال يوجد اجماع -2 جمها  فالساعدي واحدة لهذا التعبير "تحويل"،  يير

ي   1والعميدي
يوضح  و  ، 28ن المادة اعنو عند ترجمة يراها "نقل الملكية" تا  تار  (2021شور عام ن كتابه المهم الم)ف 

"بيع"   الحقا تعبير  ميستخدثم ، (168..." )ص. او التنازل  انها تتعلق بنقل الملكية او إحالة "فيقول أهمية المادة 

جم عنوان المادة   الوزارةاما . (211)ص.  ي بانها   28فتير
العربية والموقع  العقود المكتوبة باللغة "التنازل")كما ورد ف 

 . (12و 10و 9و 8  وللرقع االستكشافيةلحقل بدرة د الخدمة و عقالمتعاقدة والشهود مثل عليها من قبل األطراف 

خولت  فقد  . عيإمكانية البيع او ما يماثل إمكانية الباىل فنجد فيها ما يشير  28المادة انتقلنا اىل مضمون ومحتوى  وإذا  -3

كة نفط حصول او اخذ الطرف المتعاقد األول  من هذه المادة ( 4الفقرة ) ي عقد غرب القرنة)شر
  (1الجنوب/البضة ف 

كة المعروضة عىل طرف ثالث  وط المعروضة"حصة الشر من النواحي  الطرف الثالث. عىل  "بنفس االحكام والشر

وط المعروضة  تكون "االحكاموالتعاقدية الفعلية والعملية  أصول  مبادلة مع ، او ، محددة بمبلغ معير  اما مالية "والشر

وط المعروضة". مادية أخرى تتعلق  والفعلية والتعاقدية نها بالمحصلة النهائية  إ ف ومهما تكون تلك "االحكام والشر

اء بعملية بيع  ي ذكره لهذه الفقرة بانها . وشر
ي القانون   "Preemption"حق الشفعة تماثل وقد أشار الساعدي ف 

ف 

 . ي
ءان يتم الحصول عىل ولكن حق الشفعة ال يجير  مطلقا العرافر ي

ي مجانا  الشر
وي    ج  المعن  ي الي 

ي العراق وال ف 
-، ال ف 

ي الحصول  -حيث أقيم انا
ء ولم اسمع عن أي تطبيق لهذا الحق عىل انه يعن  ي

 . مجانا عىل الشر

ي هذا الخصوص 
ب يف  وط المعروضة عىل  )الساعدي ويكتب  من تفسير العميدي قير أن عبارة " بنفس األحكام والشر

ي نهاية الفقرة )
شير اىل وجود مبلغ أو قيمة أو ثمن  4-28الطرف الثالث" الواردة ف 

ُ
 .  (للتنازل عن حصة الُمشاركة "( ال ت

ي نفس  المذكورة عبارة الصحيح أن 
شير اىل وجود مبلغ أو قيمة أو ثمن للتنازل عن حصة الُمشاركة، ولكنها ف 

ُ
ال ت

وط" وجود عوض مادي سواء كان مبلغ أو قيمة أو  ي تضمن تلك "االحكام والشر
ي ال تنف 

ي التفسير القانوئ 
الوقت وف 

كات النفطية الدولية حصصها التعاقدية مجانا اىل طرف ثالث من  ليس من الممكن قاف. ثمن نونيا ان تهب الشر

ي  
كات النفطية الدولية االخرى. وعندما يوجد هكذا مبلغ أو قيمة أو ثمن، يصبح من غير المعقول وغير القانوئ  الشر

ي  نكران وجوده، وبعكسه ال يصبح لهذه الفقرة اية قيمة قانونية او تعاقدية؛ وهذا بنظ
ي الراي واجحاف ف 

ري تشديد ف 

 . ي التحكيم الدوىلي
 تفسير العقد الذي ال يمكن ان يعتد به ف 

ي الفقرة ذلك  ك
ولية، يمكن أل ما يىلي "ولغر ( من هذه المادة 5)ورد ف  كة رهن او تحميل  ية ض تمويل العمليات البير شر

ومن الطبيعي  . و/او مؤسسة تمويل...." موثوقبموجب هذا العقد اىل بنك دوىلي  حقوقها المالية، كليا او جزئيا،  



ي ان 
ي والقانوئ 

دير  جومن القوق المالية. حبيع تلك اليستطيع  ،رهن او تحميل حقوقه الماليةمن يستطيع والمنطفر

ي عقود   "التحميلرهن او ال"امكانية ان بالذكر 
ولية سواء كانت عقود  هي من الممارسات الشائعة ف  تطوير الحقول البير

ي اإلنتاج/األرباحخدمة او عقود 
معظم البنوك والمؤسسات المالية الدولية  لدى ان اذكر  ن. ومن المفيد امشاركة ف 

ي فة و المعر 
ي اإلنتاج/األرباحالعقود تمويل تقوم بوالنر

عىل اإلقراض  هبما يطلق عليمتخصصة تعن   اقسام  مشاركة ف 

      Reserve-based lending.اطي النفطي ياالحتأساس 

 

ي  المقابل المادي ثالثا: 
 او العين 

اء حصة شل  اضه عىل شر ي اعير
  "يقول الساعدي ف 

 
ي أو معنوي حنر يكون ثمنا

 . "إن هذا المبلغ ليس له مقابل عين 

ي الحقيقة 
ي فهم  جدا  صعوبة بالغة أجد ف 

كة اليابانية نفسه وان الساعدي خاصة  رايهذا ال ف    500بدفع يقر بقيام الشر

كة شلمليون دوالر  ي ؛ وهذا بحد ذاته دليل مادي للحصول عىل حصة شر
فما هو   ال إو .  عىل وجود المقابل المادي والعين 

كة اليابانية هذا المبلغ ان لم يكن له فسير ت !!! مقابل دفع الشر ي
 مادي او عين 

ي رابعا:   المالك ما يملك ال يشير

ي مقولته 
ي  اتفق تماما مع الساعدي ف 

ي اختلف معه تماما ف 
.  لهذه المقولة عىل الموضوع قيد البحثتطبيقه أعاله، ولكنن 

ي اعتقد  
ي تحديد بوجود إشكالية لدى انن 

 ". "موضوع الملكية: أي ملكية ماذاالساعدي ف 

ي وق
ي جميع عقود الخدمة النر

اخيص األرب  ع لنتيجة   طتها وزارة النفعف  ي ليس ل جوالت الير
 
كات األجنبية أي حق ف لشر

ي النفط او الغاز المنتج  ةملكي
 
ي تستخالحقول النفطية وال ف

ي تنفيذ تلك  مدوال حتى المواد واألجهزة والمعدات التى
 
ف

ي العراقية
ي تستخدم عىل أساس االيجار العقود حال دخولها األراض 

عىل   تاو تستورد بشكل مؤق ، باستثناء تلك التى

ي جميع العقود الموقعةوهذا ما توضحه   ها. يلاحاجة يتم إخراجها من العراق بعد انتفاء الان 
(  f-8.1) 8  ةالماد  ف 

  .  المتعلقة بملكية الموجودات 22 المادة و نهاء العقد إالمتعلقة ب

كة  كة   –؛ االجير وحضا  فقطاألجنبية هو "أجور الخدمة" و "أجور الخدمة االضافية" ولكن ما تملكه الشر أي الشر

ضمن  المستقبىلي  فقط حق التضف باجره جير ، ولل "دفع االجر""حق اجره" وليس من فقط من يمتلك  -األجنبية

كة نفط الجنوب الضوابط التعاقدية كات النفطية العراقية( ال )و . وعليه ال تملك شر ها من الشر امتالك أجور  حق  غير

اء ولكن   ،مجانا  خدمةال ي خدمة المستقبلية  أجور المن حقها شر
      . 4الفقرة  28المادة  حسب ما ورد ف 

كات السابقةالت ا: االستشهاد بحخامسا   انسحاب الشر

كات دورا مهما بقة احاب الس س نبحاالت اال يلعب االستشهاد  ي المفاوضات مع شر
خاصة  النفط األجنبية المتعاقد معها و ف 

ي 
ي  بشأنالتحكيم الدوىلي لحسم وفض المنازعات جلسات ف 

ي ادبيات ، وهذا ما يطلق عليه تنفيذ العقد المعن 
ف 

االستفادة من هكذا استشهاد  . وألجل "Precedence’ power"قوة السابقة   والتحكيم الدوىلي المفاوضات الدولية 

ي يستشهد بها روف ظ ا بال يكون انتقائيا وان يكون ملم انستخدمه ييجب عىل من 
ا الحاالت النر مطلعا عىل  وأخير

ي تفاصيل العقد المع
 .  ن 

ي نسحاب اال  تدقيق حاالتو مراجعة قاعدة المعلومات  بعد 
المالحظات   أسجلال بد ان استشهد بها الساعدي الثالث النر

 : التالية

تب عليها فقط حيث ذكر    بالمطلقئيا اكان االستشهاد انتق -1 ي لم يير
ي حير  انه  معلنماىلي   مبلغأي دفع الحاالت النر

، ف 

ي تم بموجبها "بيع"  الحاالتتجاهل 
كات المعنية وبموافقة النر ي وزارة النفط. حصص مشاركة الشر

تم  والحاالت النر

كة اكسون موبل البيع بموجبها  : بيع شر ي حقل غرب القرنهي
وجاينا  1جزء من مساهمتها ف  كة بير ( اىل شر   )الصير 

ومينا  كة بير ي حقل غرب القرن)اندونيسيا(، بيع  وشر
كة شل كامل مساهمتها ف  كة ايتاجو )اليابان( 1شر كة  اما . اىل شر شر

ي  كويت ي الرقعة االستكشافية رقم مساهمتها  % من 10باعت فقد انرحر
ي سميت الحقا  9ف 

  اىلبحقل الفيحاء والنر

كة ول  شر ي عام   المضيةالبير
يكتها 15ثم باعت   2015ف  ي الحقل% اىل شر

كة دراكون اإلماراتية -ف  ا    2018عام  شر وأخير

كة ضمن  % اىل 45 عت ما تبفر من حصتها البالغةبا (UEG  مجموعة الطاقة المتحدة المحدودة شر ي  )الصير 
  . 2019ف 

ي حصتها البالغة كذلك باعت  كة كويت انرحر ي حق25شر
ي السيبة الغازي  ل% ف 

كة ف  فلماذا تجاهل . UEGاىل نفس الشر

ي رسالته المشار اليها سابقا أشار العميدي ان ، علما حاالت البيع هذهالساعدي كل 
   . اليها ف 



كات  اءاسم، سماء فقطتم االستشهاد باأل  -2 عن  دون اية تفاصيلالمعنية  ةل النفطيو قالح اءواسمالمنسحبة الشر

ي كانت   روف الذاتيةظال
ي حينها  والموضوعية النر

ي و سائدة ف 
ن ا ن. االنسحاب بدون عوض مادي معلأدت اىل النر

ي الراي ال خدم مطلقا يوال  شكل حجة يعتد بها  االستشهاد بهذه الطريقة ال ي
لصالح الطرف  داعي اىل االنسحاب المجائ 

ي المتعاقد. 
كات الثالث  نسحابات لك اال ت وألجل تقييم العرافر   28كامل المادة  كل من  عتبار  بنظر اال   األخذ من البد للشر

كة"مبادئ ضمن األول المتالمرفق من العقد و  الظروف  شديد  بإيجاز عرض  حاول أس . "JOA -اتفاقية التشغيل المشير

ي 
كات المذكورةالنر  .  أدت اىل انسحاب الشر

كة ستات (1)  2من حقل غرب القرنة اويل انسحاب شر

ويجية )تسم حاليا انسحبت  كة ستات اويل الي  )الموقع ضمن جولة   2حقل غرب القرنةعقد من   (اكينورشر

اخيص الثانية الخاصة بالحقول البكر مساهمة وكانت  ل من سنتير  من دخول العقد حير  التنفيذ بعد اق  (الير

كةإيجاد  عدم ول. % 75. 18 حصتها  اصبح لزاما عىل  قد ف  (28)حسب المادة لبيعه حصتها طرفا ثالثا  الشر

ي الوحيد األخر  يك االجننر
كة لوك اويل الروسيةالشر الحصول  او البقاء مع اما االنسحاب من العقد ، ، وهو شر

ويجية بدون بدل كة الي  ي  8المادة  وذلك استنادا اىل  عىل حصة الشر
كة"ف  ؛ "مبادئ اتفاقية التشغيل المشير

ي 
ي عام نها سبق وان تعاقدت عىل هذا الحقل أل نظرا  ) وقد اختارت البديل الثائ 

ي   1997ف 
بصيغة المشاركة ف 

؛ % 75مشاركة لوك اويل أصبحت حصة  وبذلك  ،(تفاصيلها االن ال مجال لتناول هذه قصة طويلة -اإلنتاج 

يك الحكومي أي لم تنقل 
كة المنسحبة اىل الشر كة نفط الشمال. حصة الشر  ، وهو شر

كة اوكسدنتال (2)  من حقل الزبير  انسحاب شر

ي عند توقيع 
ي   22عقد الخدمة لحقل الزبير ف 

كما  مكونات المقاول  كانت حصص مساهمات   2010كانون ثائ 

ي 
كة اين  : شر كة %(32.81اإليطالية )يىلي  %(18.75، كوكاز الكورية )%(23.44)اوكسدنتال االمريكية ، شر

يك الحكومي 
كة نفط ميسان ) -والشر  .  %(25شر

ي للعقد 
ي ضوء التعديل الثائ 

ي وقد تم ف 
يك الحكومي اىل  2013تموز   15الذي وقع ف 

%  5تخفيض حصة الشر

ي ازدادت حيث التخفيض عىل بقية المشاركير  وتوزي    ع 
  %(29.69)اىل واوكسدنتال  %(،56. 41)اىل حصة اين 

 . %(23.75وكوكاز اىل )

كة عن نيتها  ت الشر ي الرب  ع األخير من عام عير
ي شهر  ها  انسحاباكتمل وقد  2015االنسحاب من هذا العقد ف 

ف 

ي حينها كان انتاج حقل الزبير   2016أيلول  
تاج  نامن ضعف معدل  أكير مما يعادل  ،برميل يوميا   ألف 400وف 

وع عند  كة نفط البضة بدون تحولت االنسحاب بموجب . العقد  عتوقيخط الشر كة بالكامل اىل شر حصة الشر

 . بدل

المهمة وذات   محاولة اإلجابة عىل جملة من األسئلةوجدوى االستشهاد بها علينا حالة االنسحاب هذه لفهم 

 العالقة. 

ي ضوء ال؟ اوكسدنتال سحبتنالسؤال األول، لماذا ا 
ي كانت ظف 

ي حينها روف النر
كير   يمكن   سائدة ف 

اإلجابة بالير

ي التدهور الكبير  -1  : أسبابثالثة عىل 
إمكانية وزارة   تأثر   -2؛ 2014منتصف عام  ذ من  اسعار النفط الدوليةف 

كات النفطية النفط  ي تسديد مستحقات الشر
واستحواذ  داعش  وتأثير انخفاض أسعار التصدير تزامن بسبب ف 

كة نفط الشمالحكومة اإلقليم عىل  كة اوكسدنتال بقرار   -3؛  بعض حقول شر ي منطقة شر
تصفية نشاطاتها ف 

ق الوسط  ي أماكن تلالشر
   أخرى. عزيز تواجدها ف 

:   لالسؤا ي
كة لماذا لم تقم الثائ  ؛ انها لم تجد  من تفسير  أكير هناك ؟ ببيع حصتها اىل طرف ثالثاوكسدنتال شر

ي حصتها  يكيها  ،او انها وجدتمن يشير كة ك -االخرينولكن شر ي وشر
كة اين  يك  عىل  ا قلم يوافكاز، و شر الشر

 .  الجديد 

ر لم  لماذا السؤال الثالث:  
يكير  اال  يشير  ؟  او يستحوذا عليها مجانا  خرين حصة اوكسدنتالالشر

ر ال يوجد أي   اء  مير يكير  االخرين شر الحصول عىل  تعاقديا  بإمكانهما  ألنهحصة اوكسدنتال لدى أي من الشر

كة  اء حصتها. لم تعير عىل طرف ثالث تلك الحصة مجانا مادامت الشر حصة  ال عىل الولكن لماذا لم يحصلشر

 
 
تحمل األعباء عىل عدم رغبة كل منهما او أي منهما : األول، لإلجابة يمكن اإلشارة اىل احتمالير  ؟  مجانا اذا

ي اوكسدنتاللتغطية حصة مشاركة اإلضافية المالية 
كة نفط الجنوبفهو  ،. اما الثائ    قناعتهما بحصول شر



ي تسهيل يكون مفيدا سجانا م اوكسدنتال  عىل حصة البضة / 
كة ان تنفيذ العقد حيث وسيساعد ف  نفط  شر

ي نفس الوقت،  ستصبح التعاقدي األول و الطرف  البضة هي 
ي  ضمن الطرف التعاقدي ف 

 .  الثائ 

ي هذا الخصوص يقول العميدي
ي   وف 

اخيص  ،رسالتهف  حر قراٍر من مدير عام دائرة العقود والير
"بمقير

ولية ي االيطالية وكوكاز الكورية الجنوبية عىل التخىلي عن حصة ُمشاركة شر ........ البير
ي إين 

كنر كة ، تم إجبار شر

كة نفط الجنوب عىل هذه الحصة." من   وهنا البد  أوكسيدنتال األمريكية الُمنسِحبة من العقد واستحواذ شر

ي كتابه يذكر العميدي  لم  لماذا  التساؤل 
حه هذا ف  كة  ومن األمور كتب "حيث  مقير المستغربة عدم لجوء شر

 ولماذا لم   (!! 229ص. " )بيع حصة مشاركتهال اىل اوكسيدنتا
 
ُ "ت كاتوزارة النفط  "جير ي   الشر

النفطية النر

      !!! 2016بعد شهر أيلول   مساهماتها ص حصباعت 

كة نفط الجنوب/البضة عىل حصة اوكس ماهي تبعات : السؤال الرب  ع   ؟دنتال مجانا يحصول شر

كة نفط البضة عىل  -1  ي أجور الحصتها من  ستحصل شر
يبة الد) خدمةصاف  وبواقع خل( بعد ض 

ي منتجعن كل برميل  .863$0
وعمعدل رصيد فوق  إضاف  معدل  بعد تقدير تاثير  انتاج خط الشر

 .  2016شهر أيلول اعتبارا من االنخفاض الطبيعي 

كة نفط البضة  -2 لتطوير الفصلية والتشغيلية  الرأسماليةالكلفة من مجموع  (% 31. 71)  دفععىل شر

ي نفس الوقت 
يكير  االخريير  في الذي يدفع( upfront)حقل الزبير ف  وحصة ركتها  ا)حصة مش ه الشر

يك الحكومي تحملها لتغطية 
ي  . وهذا من الناحية االقتصادية (حصة الشر

كة نفط  تحمل يعن  شر

والتشغيلية   الرأسماليةلمجموع الكلفة   عىل أساس فصىلي ة الفائدة السنوية محسوبالبضة دفع 

كة نفط البضة  بتعبير اخر،  . الفصلية كة اوكسدنتال بدون صحيح ان شر قد حصلت عىل حصة شر

تب عىل ذلك  بدل ة تطوير الحقل لحير  أيضا طيلة  ضمنية  كلفة، ولكن يير
اىل انتاج  وصول الفير

 . الذروة

كة نفط البضةيكون هناك إشكالية بان تصبح   قد القانونية التعاقدية من الناحية  – 3 ، وهي الطرف  شر

ي 
ي العقد، جزء من الطرف الثائ 

ز هذه اإلشكالية لنفس العقد. االول ف  ي حالة وقد تير
وبشكل مؤثر ف 

ي  سأعود الي سبب كان.  تفعيل فقرة التحكيم الدوىلي 
ي القسم الثائ 

 . اىل هذه المسالة ف 

 

كة شح( انس 3)  من حقل مجنونل اب شر

ي عقد الخدمة لحقل دخل 
ي شهر كانون ثائ 

كات، وكانت حصة مشاركة  2010مجنون حير  التنفيذ ف  :  تالف  اإل  شر كالتاىلي

وناس )%(45شل ) يك الحكومي % 30، بير
كة نفط ميسان -( والشر اخيص  . وقد عُ %( 25) شر ي جولة الير

رض الحقل ف 

ميل.   1.39 احالته باجور خدمة قدرها  وتم Greenfields -بتطوير الحقول النفطية البكر خاصة الثانية ال  دوالر للير

اماتها التعاقدية  ي تنفيذ الير 
كة ف  ي تطوير الحقل تلكأت الشر

ي تقليل ف 
، مما دفع وزارة  ز المصاحباحرق الغمعدالت وف 

ي  
ي لحقت بالعراق فيها قدرت ول الموضوع حمن توجيه رسالة رسمية   2013شهر تموز النفط ف 

ار النر ما يزيد عىل  باالض 

ي شهر أيلول بليون دوالر.  6. 4
ي تم اإلعالن   2017وف 

كة شل عىل اتفاق رضائ  تخرج بموجبه  عن توصل وزارة النفط وشر

وناس من ويبدو عدم رغبة هي المشغل التعاقدي للحقل وبما ان شل . من حقل مجنونشل  يكتها بير تكون  ان  شر

 لهذا الحقل. انهاء عقد الخدمة ، فقد تم المشغل

ي ماهي مضامير  لغاية تاريخه لم يتضح 
ي لحقت بالعراق  بشأنوماذا تم عقد الخدمة   أنىهالذي االتفاق الرضائ 

ار النر االض 

ي قدرتها وزارة النفط 
 لالقول ان شل انسحبت من الحقدقيق ليس من الوعليه . بليون دوالر  4.6بما يزيد عىل والنر

 مجانا!! 

ي االمر والغريب 
ء عن مالبسات أي لم يذكر كل من الساعدي والعميدي ، ف  ي

 خروج شل من هذا الحقل!!!! سر

 

ي  ان االستشهاد بحاالت االنسحابمما تقدم يتضح 
ي تطرق مطلقا لم يو كان انتقائيا الثالث  المجان 

أدت   للظروف التى

ك بي    ا ان القاسم  اف ال ذلك ضيبدل او كلفة.  جميعا كانت بدونيثبت بالدليل المادي انها ولم ال االنسحاب  لمشنى

ي  االنسحاب حتميا، من الناحية التعاقدية،  أصبح، مما طرف ثالث د و هو عدم وج تلك الحاالت
ي حالتى

 
بدون بدل )ف

ي حالة او انهاء العقد  (يدنتالستات اويل واكس
 
وناس، رضائيا، كما ف  .  شل /بنى



 

يبة سادسا   الدخل : فرض ض 

ي رسالته   العميديذكر ي
كات قد مرت بان صفقات بيع ف  ي الوزارة  حصص الشر

ما عدا موقف دائرة  " بيش وبدون مشاكلف 

ولية  اخيص البير كة شيل  العقود والير  فيه شر
ُ
 لهذه الدائرة( والذي طالبت

 
 عاما

 
 مديرا

ُ
 عندما كنت

 
 شخصيا

 
)والذي كان موقفا

كة إيتوشو والبالغة )35بدفع نسبة مقدارها ) يبة عن قيمة صفقتها مع شر ( مليون دوالر اىل الهيئة العامة 500%( كض 

يبة ) ائب، حيث يكون مبلغ الض  كة نفط البضة  175للض  ائب وشر ( مليون دوالر. وقد قمنا بإشعار الهيئة العامة للض 

  ... بذلك. إن هذه الُمطالبة تستند اىل
 
ي المستقبل. وبما أن  أن ثمن الصفقة ُيمثل تعويضا

عن أجور الرب  ح الُمتوقع جنيها ف 

يبة."  للض 
 
يبة، فإن مبلغ الصفقة يكون خاضعا  للض 

ً
  أجور الرب  ح خاضعة

ح ا ي اال عتقد بان هذا المقير
ي نفس الوقت    ، ولكنتجاه الصحيحيمثل خطوة ف 

 لدي المالحظات التالية عليه: ف 

ي التعاقدي احتمالية ضعف  -1
ي فعليا األساس القانوئ 

ح يعن  ي سبق وان دالن المقير
يبة الدخل النر تها  عفإعادة فرض ض 

كة  ي أجور الخدمةالنفطية الشر
أي رد من   وربما لهذا السبب لم يذكر العميدي قبل بيع حصتها،  األجنبية عن حصتها ف 

ي حينه
حه ف  ائب عىل مقير  . قبل الهيئة العامة للض 

كة  -2 يبة الدخل  الجديدةاألجنبية النفطية ان الشر ي   استمراريةعن  ستدفع ض 
من الطاقة اإلنتاجية  انتاج النفط اإلضاف 

ي كانت سائدة 
ي وقت بيع حصة مساهمة النر

كة الجديدةف  اء حصة الشر كة المنسحبة ووقت شر ي  ، وسوف أوضح الشر
ف 

ي 
اء لحصص المساهمةال ت االقتصادية المالية اداخلة الحسابممن هذه ال القسم الثائ   .  خاصة بهذا البيع والشر

ح  -3 ي كتابه إال ان العميدي رغم أهمية هذا المقير
ء ف  ي

ي رسالته  سابقا المشار اليه لم يذكر عنه أي سر
. كما لم يوضح ف 

حه عىل  كة  لماذا اقتض مقير ي رسالتهالمماثلة بيع الحصص شل فقط ولم يذكر بقية صفقات شر
ي ذكرها ف 

 .  والنر

ي سبق ىلي   -4
حت  2014شباط ف  والهيئة العامة مجلس الوزراء ووزارة النفط ومجلس شورى الدولة   عىل كل منان اقير

ائب  "اصدار قانون جديد يتعلق بفرض للض  يبة الكسب الماىلي كات  مساهمة عىل صفقات بيع حصص  "ض  الشر

ي عقود الخدمةاالجنبية 
ي    ع    2. النفطية فر ي حينه  ولو تم تشر

من   ماليا االستفادة العراق  بإمكانلكان مثل هكذا قانون ف 

كات النفطية االجحصفقات بيع  ي عقد المشاركة وقد . ةنبيصص مشاركة الشر
لجولة    باألرباحادخلت وزارة النفط ف 

اخيص الخامسة الفاشلة  يبة الكسب الماىلي   يشبهما ( 2018) المشبوهةو الير  Transfer حويلباسم "رسم التض 

fee"    ي المادة
 .  د الخاص بتلك الجولةعقالمن   1حسب المادة  % 35وبواقع   10. 28ف 

 

 السابقير   كره أي من المسؤولير  ذ : ما لم يسابعا 

ي  اوض
ي  مالمتقد  يةمواقعهم الرسم  لهم، بحكموالذي كان  بقير   اتضمنته مواقف المسؤولير  الس ما    المناقشة أعالهحت ف 

ة ف 

ي    ؤثرا دورا مهما وم،  الوزارة  لهيك
ي  المجريات الفعلية للموضوع قيد البحثف 

اتيحت لهم كل اإلمكانيات  أيضا انه  ، مما يعن 

متحررا  كل منهما  ان يكون  فانه يتوقع    ،منهما متقاعدا االنان كل  بما  و ذات العالقة.  للحصول عىل البيانات والمعلومات  

ي من "الض
ي بعض الظروف  ،ال يسمحالذي    "غط الوظيف 

يهم  د، وان يكون لةوالضاحوالوضوح    افيةبالشف  ،مةاثناء الخد  ف 

ي  االن 
  ! اىل "التفكير خارج الصندوق" يدفع وكل هذا ؛ ةجعللمرا الوقت الكاف 

المسائل  ادناه    أدرج يتناهم  لم  ي 
والنر بالموضوع  والعميديا  اولهالمتعلقة  بحكم    بإمكانهما وكان   ، الساعدي  بذلك  القيام 

تهما     . موقعهما وخير

يك الحكومي يم يعدم ذكر وعدم تق -1
  قيمتها المالية   وتقدير االقتصادية    ها اثار و   تخفيض حصة مساهمة الشر

كات النفطية  عند بيع  األجنبية.  حصص مشاركة الشر

كات األجنبيةعدم توفير معلومات تتعلق بقيمة بيع حصص مشاركة  -2 كات األجنبية ملزمة  ان ، علما الشر الشر

 . عىل تلك الصفقاتوزارة النفط موافقة بتوفير تلك المعلومات من اجل الحصول عىل 

ح وزارة النفط  االقتصادي الماىلي حليل  تالتقديم  و   بإعداد القيام  عدم   -3 الحصول عىل  بالحاىلي المتعلق    لمقير

كة  مساهمة حصة ي حقل غرب القرنة كسون موبلا شر
  . دوالر  مليون 300مبلغ قدره  لقاء  1ف 

اء    ةوالتنفيذيالجوانب التعاقدية  عدم مناقشة   -4 كة اكسن موبل  حصة  لشر لحقل مشغل  بدورها ك القيام  و شر

ي نفس الوقت  وازدواجية    ،من جهة  1غرب القرنة
التعاقدي االول وف  كة نفط البضة هي الطرف  كون شر

ي  والمشغل" للحقلالرئيشي المقاول تكون "
ي الطرف التعاقدي الثائ 

 .  ف 



ي عقود الخدمة  احتمالية تفعيل فقرة التحكيم الدوىلي  عدم تقييم   -5
كات األجنبية ومدى  ف  تاثير  من قبل الشر

 . عند خسارة الدعوىوكلفته ذلك عىل العراق 

ي هذه.  فيما تناوله    سأحاولوهذا ما 
     تبفر من مداخلنر

           

ي 
 :  القسم الثان 

ح  التحليل االقتصادي المالي   وزارة النفط لمقنى

كة  اء حصة شر ي حقل غرب القرنة اوكسن موبلشر
 
 1ف

لهذه الصفقة من خالل البيانات اىل اعداد وتقييم الجدوى االقتصادية المالية يهدف هذا القسم 

ي هذا المجال وتقدير المتوفرة 
ات المعروفة ف  ات قيمها وتحديد المؤشر ي ضوء المتغير

، وقد ذات العالقةف 

ي  MS Excelبرنامج اكسل  تم استخد
 .  والرسوم البيانيةجميع الحسابات  ف 

 

كات النفطية الدو   Participation Interest-PIتغين  حصص المشاركة    أوال:    ليةلصالح الشر

ي    25ابرم عقد الخدمة لهذا الحقل بتاري    خ  
وقد    2018اذار    23و  2010آب    18وتم تعديله عدة مرات بير    2010كانون ثائ 

كات األجنبية   ي  )تضمنت هذه التعديالت أمور عديدة تعمل جميعها، بالمحصلة النهائية المالية، لصالح الشر
كما اوضحته ف 

ي العديدة السابقة
كات المكونة للطرف    تغيير حصص المشاركةدة  ازيومن أهمها    ،   3(ومنها  اكير من مرة خالل مداخالئر للشر

ي  
الثائ  المقاول(التعاقدي  التعديالت  وقد  .  )وهو طرف  تلك  ان  النفط  وزارة  تخفيض  المقاول    لتعويضجاءت  بررت  عن 

الذروة   العقد انتاج  ة  فير اض  .  وتمديد  افير هناك  ان  ي  ويبدو 
هذا  ضمن  الحافز  يالتخفيض  بان  لبقاء  وفر  كات  المادي  الشر

امات    األجنبية االلير  العقد وتنفيذ  ة  فير الوزارة  طيلة  ان  اال  المقابلة  ادخال  اغفلت  ،  ورية  التعديالت  دون  الض  للحيلولة 

كات األجنبية لاستغالل   الحقا.   سأوضحها ، كمهذا التخفيضالشر

: كانت حصص المشاركة   عند توقيع العقد بالشكل التاىلي

كات  %75% من 80وهذه تشكل  % 60 اوكسن موبل  االجنبيةالنفطية حصة الشر

كات النفطية االجنبيةحصة   % 75% من 20وهذه تشكل  % 15 شل  الشر

يك الحكومي 
كة االستكشافات النفطية % 25 الشر  OEC -العراقية شر

 

كة االستكشافات النفطية من  /نوفمنر 5% ال 25وقد تم تخفيض حصة شر ي
ين ثان  ي شهر تشر

 
ووزعت تلك   2013% ف

يكي   االخرين التخفيضات  ي زيادة حصة اوكسن موبل ال  عىل الشر
 
%؛ أي زيادة حصة   19ال % وشل 76مما ساهم ف

كتي   بواقع  وما يدعو   ،ومن الجدير بالذكر  باألرقام الحقا.  سأوضحه، كما % عىل حساب مصلحة العراق26.7كل من الشر

ي هذا التغيير  لالستغراب،
كةان يأئر ي عقود مع حكومة إقليم كردستان اكسون موبل  رغم وبعد توقيع شر

ين   18ف  تشر

 . 2011اول/أكتوبر 

ي 
كة  بعد  وذلك  أصبحت حصص المشاركة بالشكل التاىلي  2014شباط  19وبموجب التعديل الرابع الذي وقع ف  قيام شر

وجاينا الصينية ) كة بير ومينا االندنوسية حسب النسب  CNPCاوكسن موبل ببيع أجزاء من حصتها اىل كل من شر ( وبير

ي شهر كانون  . علما بانه لم يعلن لغاية تاريخه منر تمت عمليات البيعدناهالمذكورة أ
او   2013اول  تلك )اعتقد بانها تمت ف 

ي  كانون 
.  2014ثائ  وط كل من هاتير  الصفقتير   ( وال مبلغ وشر

كات النفطية االجنبية95% من  34.4وهذه تشكل  % 32.7 اوكسن موبل  % حصة الشر

كات النفطية االجنبية95% من  20.6وهذه تشكل  % 19.6 شل  % حصة الشر

وجاينا  كات النفطية 95% من  34.4وهذه تشكل  % 32.7 بنى  االجنبية% حصة الشر

ومينا  كات النفطية االجنبية95% من  10.5وهذه تشكل  % 10 بنى  % حصة الشر



يك الحكومي 
  %5 الشر

     

كة شل بيع حص  أعلن  2018اذار    23بتاري    خ   ي لشر
وئ  كة اليابانية ايتاجو بقيمة  تها  الموقع االلكير مليون دوالر  550اىل الشر

و  406  )منها  دوالر  اية    144مليون  شل  كة  تذكر شر لم  بتسديدها؛  اليابانية  كة  الشر تقوم  ديون عىل شل  دوالر  مليون 

يذكر  ، علما ان كل من السعيدي والعميدي  معلومات عن تلك الديون ولمن ومنر يتم تسديدها واقساط التسديد...الخ(

   مليون دوالر فقط.   500مبلغ 

ي مبلغ  سأعتمد 
ي حسابائر

كة شل كان مليون دوالر   550ف   "editors to Notes" معنيير  ر للااشعبصيغة الن اعالن شر

ي   به المعمول 
ي البور  أسهمعامل بالتيتم   حيث تاثير   من له لما  الحاالت هذه مثل ف 

كة ف     4. المعنيةالدولية صات الشر

كة شل  كة اعندما باعت شر % وكان من ضمن هذه  6. 19كانت حصة مساهمتها   جو اليابانيةيتاحصة مساهمتها اىل شر

كة شل مبلغ صفقة البيع% من 7. 26، او  يةئو قطة من 4.6صة الح ي ان شر
مليون    146.7 ىلي حوا حصلت عىل ؛ وهذا يعن 

يك الحكومي نتيجة دوالر 
 .  لتخفيض حصة مشاركة الشر

ض أعاله يعتير المبلغ بنظري   كة شل قبل ان  خسارة مالية تحملها العراق وكان يفير جعها من شر بوزارة النفط ان تسير

كة ايتاجو  -حصتها للطرف الثالث  ععىل بيتمنحها الموافقة  يك الحكومي ، الن األساس شر
ي تخفيض حصة الشر

هو  ف 

ي  
 .  حصة مساهمتها لطرف ثالثببيع  العقد، وليس الكسب الماىلي  تطوير الحقل وتنفيذ بهدف استمرار مساهمتها ف 

كة شل ان تد 3. 403قدره   مبلغيبفر فقة صالقيمة اله من  عوبعد استقطاع المبلغ ا %  35منه  عفمليون دوالر وعىل شر

ح العميدي او  يبة دخل حسب مقير حي )كض 
يبة الكسب الماىلي حسب مقير ي لم المشار اليه اعاله  ض 

ح  ا ، علما انن  قير

يبة يبةيتم لحد تارينه لم  او  نسبة هذه الض  ي    ع القانون الخاص بهذه الض   مليون دوالر.  2. 141وهو حواىلي ( خه تشر

جع العراق مكن بالمحصلة كان ي  كة شل ما مجموعه حوالي ان يسنى
  146.7او عىل األقل  ،مليون دوالر   287.9من شر

كة شل  ،مليون دوالر  إقامة  وجدوى تقييم مدى قانونية او بدفع المبلغ أعاله  وارى ان عىل وزارة النفط مطالبة شر

ي المح
 
  . اكم العراقيةدعوى قضائية ف

كة اكسون موبل ويمكن اتباع نفس المنهجية عىل  وجاينا  صفقات بيع جزء من حصص مساهمة شر كة بير اىل كل من شر

ومينا  كة بير ي تمت وشر
المسؤولير   وال كما ذكر أعاله لم تعلن وزارة النفط و .  2014بداية عام   او  2013أواخر عام النر

ي الوقت الحاىلي حاول ان أ يصبح من الصعبوعليه  ك الصفقتير  السابقير  مبالغ تل 
كة اكسون  تقدير ف  ما يجب عىل شر

ي تعادل موبل ان تعيده للعراق 
. ت تير  المذكور صفقال % من مبلغ كل من 26.7والنر ي أرى كذ ير 

لك ان تطالب وزارة  وانن 

جاع النفط  كة.  هذه حصة مشاركة موبل خالل مفاوضات الحصول عىل اوكسن من لغ المطلوب بالمباسير  الشر

كة اكسن موبل بمبلغ قدره  ولو اعتمدنا نفس المنهجية   اء حصة شر ح وزارة النفط شر أرى ان    ،مليون دوالر   300عىل مقير

مبلغ دوالر   142.935الصفقة    يكون  دوالر   300وليس    مليون  بعد  مليون  وذلك  جاع  ،  الحكومي  اسير يك 
الشر حصة 

يبة بنسبة  مليون دوالر    1. 80المتنازل عنها والبالغة   ي استقطاع  % عىل المبلغ الم35وفرض ض 
ي مما يعن 

اخر  مبلغ  تبفر

%  52.4او ما يعادل    مليون دوالر  157.065حواىلي  يكون مجموع المبلغ المستقطع   ، وبذلكمليون دوالر   76.965  قدره

 مليون دوالر.   300من مبلغ الصفقة البالغ 

ي مما تقدم أرى ان يستند  
التفاوض  كة اكسون موبلللوزارة    الموقف  ،  عىل أساس    مع شر جاع   مبدأ تطبيق المبدئير    اسير

يك الحكومي  
كة السابقة    ،ةيبة عىل مبلغ الصفقومبدأ دفع الض  حصة الشر والحالية  عىل جميع صفقات بيع حصة الشر

 والمستقبلية. 

  

اء  كة حصة مساهمة تقييم شر  ل  اكسون موبشر

ي   سأحاول ما ذكر أعاله،رغم 
كة اكسن موبل لمدى جدو اجراء التقييم االقتصادي الماىلي ا الجزء هذف  اء حصة شر ى شر

ح وزارة النفط. مليون دوال 300بمبلغ قدره  ي مقير
 ر حسب ما ورد ف 

ات الجل اعداد الحسابات المطلوبة  ح مضمونها و و األساسية البد من تحديد المتغير وتقدير  باثم احتس   قيمها  تقدير شر

ات م كة المذكورةالمالية -الجدوى االقتصاديةؤشر  .  لصفقة الحصول عىل حصة مساهمة الشر

  



ي 
 
 حصة المشاركة المستقبلية صاف

اء  بكل دقة  تعاقديا و  كة اكسون موبل  يتعلق موضوع الصفقة بشر ي حصة شر
المستقبلية من أجور صاف 

يبة الدخل)   الخدمة  ي  منتج  نفط  عن كل برميل    ( أي أجور الخدمة بعد دفع ض 
انتاج  عىل مستوى  إضاف 

وع الشر بالعقد المالطبيعي    انخفاضهومعدل    خط  للحقل    حدد  اإلنتاجية  اء  والطاقة  شر وقت  عند 

 .  الحصة

ات   ي  المتغير
كة اكسون موبل من أجور الخدمة  تعتمد الحتساب  النر ي حصة شر

عن كل برميل    NRFصاف 

ي 
:  نفط منتج إضاف   هي

ي  ،الخدمةأجور  ✓
ميل 9. 1البالغة  ،عن كل برميل نفط منتج إضاف   RF – دوالر للير

كة اكسون موبل  ✓ ي المتبقية حصة مساهمة شر
 PI -%7. 32 البالغةأجور الخدمة ف 

يبة الدخل ✓ كات النفطية بواقع  ض      CIT -من أجور الخدمة% 35عىل الشر

تكون   الخدمةنتيجة  وعليه  أجور  من  موبل  اكسون  كة  ي حصة شر
احتساب صاف    4. 40حواىلي    معادلة 

ي كحد اعىل سنت امريكي  
 
: و  لكل برميل نفط اضاف  كما يىلي

NRF= (RF*PI)*(1-CIT)= 1.9*0.327*0.65= 0.403845                 (1)  

 

ي 
 
وع  صاف  NBLP -مستوى انتاج خط الشر

ي  مستوى او  تقدير    ألجل
اء حصة مشاركة  حجم اإلنتاج اإلضاف  ي وقت شر

ما من تقدير  أوال  البد  كة  شر الف 

(   تبفر من ي
وعانتاج    )صاف  ي ضوء    خط الشر

ات التاليةف  ي وردت    قيم المتغير
ي عقد الخدمة  النر

 19المادة  ) ف 

 : لهذا الحقل( ( د)  5الفقرة 

وع   -  BLP -برميل يوميا ألف 244عند توقيع العقد وقدره مستوى انتاج خط الشر

وع  معدل االنخفاض الطبيعي السنوي   - ي مستوى انتاج خط الشر
 ا قدرهالمحتسب بنسبة مركبة  ف 

 NDF  -يانو س 5%

احتساب - الطبيعي  ل  اممع  يتم  سنو االنخفاض  رب  ع  أساس  توقيت (  )فصىلي ي  عىل  مع  تماشيا 

ي العقد والتشغيلية واجور الخدمة(    الرأسماليةالمقاول ) مستحقات  تسديد  
بدأ ي، حيث  المحدد ف 

الفصل رقم  اىل  و   (1) من    ( n)   تسلسل  االول  يرمز  يىلي  الفصل  التنفيذ الذي  حير   العقد    دخول 

الهبوطكون موي.  وهكذا  المعادلة  (4)عدد الفصول مقسوما عىل  للقوة    (^)   مرفوعا   عامل  ي 
. وف 

 . حتسابلسهولة اال  0.95 ( NDF-1)تساوي التالية 

ي مستوى  المعدل اليومي  حتسب  يوعليه  
وع  إنتاج  لصاف  ي  خط الشر

  فصل عىل أساس عدد الفصول أي  ف 

ي رقم او الماضية 
 : كما يىلي   n-الفصل المعن 

NBLP=(BLP*(1-NDF^n/4))          (2)  

ي السنوات القما سيتبفر من يتم تقدير باستخدام المعادلة أعاله  
وع ف  بهدف    دمةامستوى انتاج خط الشر

اء حصة  صفقة  تقييم مبلغ   كة. شر وع لاوىلي  تقدير  يمثل الشكل التاىلي    الشر ي مستوى انتاج خط الشر
صاف 

ي  وعىل أساس  باستخدام المعادلة أعاله 1لحقل غرب القرنة
 . كل سنةرقم الفصل الرابع ف 

 

 1شكل رقم 

وع  ي مستوى خط الشر
 
 )الف برميل يوميا(  1لحقل غرب القرنة صاف



 
 

ي 
 
اء  (AP) اإلنتاج اإلضاف كة عند شر  حصة مشاركة الشر

ي  
اإلضاف  الخدمةاإلنتاج  أجور  دفع  بموجبه  يتم  الذي  األساس  هو  وع  الشر خط  انتاج  رصيد  ويتم    عىل 

ين هما: بموجب  به تقديره واحتسا  متغير

كةم - اء حصة مشاركة الشر ي وقت شر
   TP -ستوى االنتاج الكىلي اليومي ف 

وع  رصيد انتاج خط  -  (2)  مبموجب المعادلة رق هر يقدتم ت الذي NBLPالشر

ي عىل أساس فصىلي يتم احتساب 
 وفق المعادلة التالية: او سنوي اإلنتاج االضاف 

AP= TP-NBLP                           (3)      

ي  1نةإحصائية تتعلق باإلنتاج الكىلي من حقل غرب القر سلسلة وزارة النفط اية موقع وفر يال 
، ولكنن 

ي ضوء هذه  واوقات متباينة.  عن هذا اإلنتاج من مصادر مختلفةمتفرقة تجميع بيانات تمكنت من 
ف 

ي شهر  ألف 330بير    وألسباب عديدةفقد تذبذب اإلنتاج الكىلي  البينات
و   2011مايس ايار/ برميل يوميا ف 

ي شهر حزيران 
ي شهر آب برميل يوميا  الف  414اىل ، لينخفض يوميا الف برميل  465اىل   2019ف 

ف 

ي االرتفاع لو  2021
 . 2022حزيران الف برميل يوميا وسط شهر  520حواىلي ليصل اىل كنه بدأ ف 

ي معدالت اإلنتاج اليومية إال ان الطاقة اإلنتاجية للحقل رغم هذا التباين 
ي تم تطويرها من خالل عقد  ف 

النر

ي تزايد لتصل اىل حواىلي مة  دالخ
ي منتصف هذا العام ألف 550كانت ف 

ه، وعلي. 2022 -برميل يوميا ف 

الفعىلي إلنتاج اليومي لكل من اخر معدل عند تقدير قيمة الحصة المستقبلية  تبار يجب االخذ بنظر االع

ي تم تطويرها بموجب اإلنتاجية والطاقة 
 عقد الخدمة.  للحقل النر

ي 
انتاج خط  رصيد الف برميل يوميا و  520معدل انتاج حزيران بحواىلي تم اعتماد  وإذا ضوء ما تقدم ف 

وع  ي نهاية الشهر ذاته الشر
ي يكون الف برميل يوميا  128بحواىلي ف 

ي نهاية الشهر معدل االنتاج اإلضاف 
ف 

ي  ،الف برميل يوميا  392 حواىلي 
كة اوكسن موبل حواىل ويكون صاف   158307حصة أجور الخدمة لشر

ايد . دوالر سنويا مليون   57.8او يوميا  دوالر  وع  تناقص مع تزامنا وهذا المبلغ يير  رصيد انتاج خط الشر

ي اىل الذي يقود 
اف  لحير  تزايد معدل اإلنتاج اإلضاف  وع استي   اإلنتاج  ويصبح كامل مستوى انتاج خط الشر

ي معادال 
 . برميل يوميا  ألف 550للطاقة اإلنتاجية الحالية وقدرها لإلنتاج الكىلي اإلضاف 

كة اكسون موبل. ييم لتق هذا هو األساس االقتصادي المالي     صفقة الحصول عىل حصة مساهمة شر



ي تقدير   تاعتمد 
ات جدوى ف  كة اكسون موبل مؤشر اء حصة شر اتقيم عىل شر معدل  )  أعاله المتغير

، رصيد اإلنتاج الكىلي  ي
وع، ، معدل اإلنتاج اإلضاف  كة الطاقة اإلنتاجية انتاج خط الشر ي حصة شر

وصاف 

ة الزمنية ابتداء من بداية عام  ( من أجور الخدمةاكسون موبل   . 2035اىل بداية عام  2023للفير

 

ي القيمة الحالية 
 
 للصفقةصاف

اء هذه ا ي نهاية عام مليون دوالر  300بمبلغ حصة لان شر
ي   ا نقدي ا سيولد عائد 2022ف 

)وهو مجموع صاف 

كة من  اكم ا كلي  ( أجور الخدمةحصة الشر ي بداية عام  ا مير
 13خالل مليون دوالر  826حواىلي يقدر ب 2035ف 

مليون دوالر   300مبلغ إيداع يعادل  ، وهو ما مليون دوالر  526قدره  ا صافي ا عائدعطي أي انه ي؛ عام

 .  % تقريبا 1. 8بفائدة سنوية قدرها 

ي  النقدي هذا العائد لكن و 
ي ال يعن 

ا الصاف  ي تقييم هذا  نه يغفل عامل الزمن أل  من الناحية االقتصاديةكثير
ف 

ي القيمة الحالية التدفق النقدي
وتتضمن  ) أعاله لكامل التدفقات النقدية ، وعليه ال بد من احتساب صاف 

كة من أجور الخدمةقيمة الصفقة و  ي الحصة السنوية للشر
ة المذكورة  صاف   . ( خالل الفير

اء تم احتساب لهذا الغرض  ي القيمة الحالية لصفقة شر
كة صاف    خصم معدالت باعتماد  حصة الشر

Discount rate    اوح بير
ي يرسم البلا% سنويا. وكما يتضح من 25% سنويا و5 تير

ي تناقص  التاىلي ائ 
صاف 

 . %20تكون سلبية تحت معدل خصم %، ثم 15معدل خصم  لغاية ولكنها تبفر إيجابية  ،الحاليةالقيمة 

 

 2شكل رقم 

ي القيمة الحالية 
 
 ( معدل خصم: )مليون دوالر صاف

 

 
 

 IRR   ل المردود الداخىلي معد

ي دراسات الجدوى االقتصادية يعتير هذا 
ات المهمة والمعتمدة ف  للمشاري    ع  المعدل من المؤشر

كة ؟ ولكن مرتفعا عن ماذا . مجديا اقتصاديا لما كان المعدل مرتفعا كان االستثمار فك؛ واالستثمار  لكل شر

  "Opportunity costكلفة الفرصة    " يعكس خاص بها  دولية معدل مردود داخىلي وخاصة النفطية 

داخىلي المردود المعدل من لالستثمار الجديد اعىل كان معدل المردود الداخىلي ؛ فاذا  الستثماراتها الجديدة

كةخاص ال ولكن االعتبارات  والعكس صحيح. ، يكون االستثمار الجديد مجديا اقتصاديا بالشر
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اتيجية  كة والتخطيط بعيد المدى قد يدفع ااالسير داخىلي اوطأ من معدل معدل مردود قبول اىل لشر

 بها.  المردود الداخىلي الخاص

ي و % 18وقدره معدل المردود الداخىلي لهذه الصفقة تم احتساب  
ي كذلك كما مؤشر ف 

، أعالهالرسم البيائ 

ي مقبولضمن الحدود الدنيا الويعتير هذا المعدل 
 .  الصناعة االستخراجية النفطيةة ف 

 

داد مبلغ الصفقة ة اسنى  Payback period فنى

ي تقييم الجدوى االقتصادية لالستثمار الذي يستخدم  ، واسلها وابسطها،هو المؤشر الثالثهذا 
، الذي ف 

ي يتم خاللها 
داد كامل مبلغ االستثمار يحدد عدد السنوات النر من خالل التدفقات النقدية السنوية   اسير

  كان االستثمار مجديا.   قل عدد السنوات الجارية؛ فكلما 

كة اكسون موبل شكل التاىلي الليوضح ا اء حصة شر اء الصفقة عوائد السنوية لشر ي مقارنة بمبلغ شر
والنر

 ما تم إذا خمس سنوات ؛ أي بعد 2027نهاية عام قبل  االستثمار( )  ةقتشير اىل استعادة كامل مبلغ الصف

 .  2022توقيع الصفقة قبل نهاية عام 

 3شكل رقم 

داد االستثمار  ة اسنى  )مليون دوالر(فنى

 

 
 

 الفرصة اإلضافية الناجمة عن الصفقة 

ي اقتض التحلي
كة اكسون موبل من صاف  اء حصة شر أجور الخدمة المستقبلية للطاقة ل أعاله عىل شر

ي الحقل وقدرها 
 . برميل يوميا  ألف 550اإلنتاجية ف 

المتعاقد عليها بعد  من المكامن المنتجة نتاج الذروة فقط نصف طاقة الكن هذه الطاقة اإلنتاجية تشكل 

ي . 2014شباط  19الذي وقع بتاري    خ التعديل الرابع للعقد 
اء حصة اكسون موبل سيتيح  وهذا يعن  ان شر

ي أجور الخدمة لجميع انتاجلوزارة النفط الحصول عىل 
 ألف 550فوق مستوى الطاقة اإلضافية  صاف 

ي  والتشغيلية الي تطوير  الرأسماليةمن الكلفة إال ان عىل الوزارة تحمل حصتها . برميل يوميا 
ي ف 
إضاف 



ي نفس الوقت الذي  2023 من عاماعتبارا الطاقة اإلنتاجية 
ي تتحمله ف 

كات المساهمة األخرى ف  الشر

 .  طوير الحقلت

الكلية  الكلفة  تقدير يصبح من غير الممكن  ،تطوير الحقلعن خطة  ماتو وبسبب عدم توفير الوزارة معل

اتها التدفقات النقدية  ، بدقة، احتسابال يمكن والتشغيلية وبالتاىلي  الرأسمالية  دمة. االق للعوام ومؤشر

ي تقدير ، يمكن رغم ذلك
حفر استنادا اىل عقد  اإلنتاجية المضافة أجور الخدمة المستقبلية للطاقة  صاف 

كة شلومير  ي هذا الحقل مع شر
 جر. االبار ف 

ين اول بدا تفعيل  ي أواخر شهر تشر
ي بي   96حفر ويتضمن  2021عقد الحفر ف 

خالل  وعمودي(  )اففر

مليون  480كلفة العقد البالغة باستثناء  . برميل يوميا  ألف 200بمجموعها  خمس سنوات وستضيف

إنتاجية كل بي  وال وكلف االبار االفقية وعدد وكلف االبار العمودية وال لم توضح الوزارة عدد  دوالر،

ي 
نامج الزمن  ي ستستخدم لتنفيذ المهمة وال عدد أبراج الحفر للحفر وال الير

  الرأسماليةالكلفة النر

 اإلضافية...الخ. لهذه الطاقة اإلنتاجية السطحية  للمنشآتوالتشغيلية 

ي ضوء 
: ماتعتم اوافية المعلومات العدم توفر ف  اض ا -1د ما يىلي ، بغض النظر عن  حفر البي  معدل ان فير

حيث يتم انتقال برج الحفر اىل موقع اخر بعد   بالتتابعكافة االبار ، ويتم حفر  يوما  19يستغرق  نوعيته،

ي حالة استخدام اكير من برج  لالبار المحفورة التوقيتات الزمنية طبيعي ان تتغير و )  كل بي  حفر  اكمال 
ف 

ي ، حفر 
  2082 كل بي  يضيف   -2، ( وأخرى لحفر االبار العموديةخاصة عند استخدام أبراج للحفر االففر

ي السنة المعنيةعىل أساس معدل البيانات السنوية تم احتساب  -3، برميل يوميا 
وصوال   االبار المحفورة ف 

ي ولغاية  2027من بداية عام عتبارا االف برميل يوميا  200اىل 
ة التقييم ف   . 2035نهاية فير

 

 4شكل رقم 

ي حصة أجور الخدمة من الطاقة اإلنتاجية المضافة
 
 )مليون دوالر( صاف

    

 
 

ي  من الصفقة وهو  تحصل عليه وزارة النفطسما بلغ  ي
حصة أجور الخدمة من الطاقة اإلنتاجية  صاف 

ة  ( ANRF) ضافة مال مليون   342حواىلي ما مجموعه  2035اىل بداية عام  2023من بداية عام خالل الفير



ايد عدد اال  2023 مليون دوالر خالل عام 10تبدا بحواىلي ؛ حيث دوالر  ايد بير  ار المحفورة لتصل بثم تير 

ي بداية عام جميع االبار المتعاقد عليها بعد اكتمال حفر  ،سنويا مليون دوالر  5. 29حواىلي  اىل
، 2027ف 

 . 2035لغاية عام وتبفر عىل هذا المستوى 

بهذه بطة تالمر والتشغيلية الفصلية  %( من مجموع الكلفة الراسمالية31. 71دفع ) عىل الوزارة بالمقابل 

ي نفس الوقت )  1غرب القرنةلتطوير حقل الطاقة اإلضافية 
كاء  فيه  ( الذي يدفع upfrontف  بقية الشر

.  مشاركتها ص االخرين حص  يك الحكومي
ي وكما ذكر  وحصة تحملها لتغطية حصة الشر

هذا من أعاله يعن 

سنوية محسوبة عىل أساس فصىلي لمجموع الكلفة  دفع الفائدة الالوزارة الناحية االقتصادية تحمل 

ر البيانات عن مجموع الكلف هذه، ستقتض التقديرات  ونظرا لعدم توف الراسمالية والتشغيلية الفصلية. 

ا  96 منما تبفر  كلف حفر   عىل ي يلخصها الجدول التاىلي بي 
 :  والنر

 1 مجدول رق 

ي كلف الحفر  ر المحفورة عدد وكلف االبا 
 
 وحصة وزارة النفط ف

 2023 2024 2025 2026 المجموع 
 

 المحفورة اآلبار عدد  20 19 19 16 74

 ( )مليون دوالر كلفة اآلبار المحفورة 100 95 95 80 370

ي كلفة الحفر  31.2 29.6 29.6 24.9 115.3
 ( والرد)مليون  حصة الوزارة ف 

 

 للطاقة االنتاجية المضافة معدل المردود الداخىلي 

؛  مجموع كلفة الطاقة اإلنتاجية المضافةبداللة نسبة كلفة حفر االبار النفطية اىل معدل هذا الدير تم تق

ر اتؤشر اىل افتقو  ةض، وهي منخف%9بحدود % تكون قيمة معدل المردود الداخىلي 50فاذا كانت النسبة 

%، 21% تكون قيمة معدل المردود الداخىلي بحدود 75بة اذا كانت النس لمقابل،با. الجدوى االقتصادي

 .  وتؤشر اىل الجدوى االقتصاديجيدة وهي 

ة التطوير لهذه الطاقة اإلنتاجية كلفلالبيانات الكافية قد تختلف نتائج التقييم عندما توفر وزارة النفط و 

.  طماإلضافية ون ي
 توزيعها الزمن 

 

 ومالحظات ختامية  اعتبارات مهمة أخرى

وريأرى من اضافة اىل ما تقدم   وزارة النفطتأخذها وارجو ان االعتبارات المهمة التالية التنبيه اىل  الض 

كة اكسون موبلقبل حسم صفقة بعير  االعتبار  اء حصة شر    . شر

ي تطوير هذا الحقل ت مساهمة ودور وحصة العراق للنفط، كلما ازداد من منظور االقتصاد السياسي  -1
ف 

اء)  حصول يكون كة اكسون موبل لصالح العراقعىلوزارة النفط  ( شر ات    إذا   حصة شر كانت مؤشر

ي وعليه  . ادية جيدة الجدوى االقتص
كة اىل طرف  ال اتفق مع الراي  فإنن  القائل بجواز بيع حصة الشر

ي )  كة نفطية تابعة لوزارة النفط!! ( ثالث وال يجير  أجننر   بيع ذات الحصة اىل شر

يك الحكومي ، وذلك مليون دوالر  300أرى ان تكون قيمة الصفقة اقل من  -2
جاع حصص الشر باسير

كة المذكورة  ي تم التنازل عنها بهدف استمرار الشر
ي تطوير الحقل النر

من بيع وليس االنتفاع المادي ف 

ي للوزارة ويقود اىل يعزز وهذا بنظري  . وزارة النفطاو اىل  ةثالث أطرافحصتها اىل 
الموقف التفاوض 

ي قيمة همة للغاية تخفيضات م
 الصفقة. ف 



كة قيمة الصفقة وذلك لحصول تطورات حديثة تشير اىل بيع تخفيض كذلك عىل وزارة النفط  -3 شر

كة  اخرى نقاط مئوية 10اكسون موبل  ومينا ب اىل شر ي انخفير
كة اكسون موبل  ؛ وهذا يعن  اض حصة شر

ي تم امما يؤدي اىل تخفيض جميع مؤشر ، %22.7 اىل
   . تقديرها اعالهت الجدوى االقتصادية النر

كة مجانا االبتعاد جهد اإلمكان عن  -4 يراتالاستنادا اىل فكرة الحصول عىل حصة الشر ي تمت  ال تير
نر

ي القسم األول من هذه
ي قناعل، المداخلة مناقشتها ف 

تم تفعيل مادة  ما  إذا عوة دباحتمالية خسارة النر

ي عقد الخدمةوىلي دالتحكيم ال
 .  تيرا تير تلك التنادا اىل اس ف 

كة اكسون موبل هي المشغ -5 تقييم مدى  ؛ وعليه عىل وزارة النفط حسب عقد الخدمةللحقل  لشر

كاتها المنتجة كة نفط ال إمكانية وجدوى قيام احدى شر الهام  لدور لنظرا  بدور المشغل ضة مثال( ب)شر

ي تنفيذ العقد ل
كلمشغل ف  بكل جدية  ا تقييمه. هذه مسالة مهمة جدا يجب  واتفاقية التشغيل المشير

كة اكسون موبل كانت الصفقة تتعلق   إذا خاصة  كات  وهل ستقبل  . بما تبفر من حصة شر بقية الشر

ي الحقل 
كة نفط البضة النفطية المساهمة ف  ي حالة هي المشغلان تصبح شر

، وماذا سيحصل ف 

وجاينا  ؟! فضر ال كة بير كةلل ممكن بحكم ان كبدي  بدور المشغلوهل من المقبول قيام شر   هذه الشر

  ؟ ! حصة مساهمة أكير 

كة نفط البضةتمن الناحية القانونية التعاقدية قد   -6 ، وهي مثال  كون هناك إشكالية بان تصبح شر

ي العقد، 
ي نفس الوقت الطرف االول ف 

ي لنفس وف 
، كما ذكر أعاله عند العقد جزء من الطرف الثائ 

كة عىل حصة مناقشة  كة اوكسحصول نفس الشر ي حقل الزبير ي شر
ز هذه اإلشكالية دنتال ف  . وقد تير

ي حالة تفعيل فقرة التحكيم الدوىلي الي سبب كانجدا وبشكل مؤثر 
ي   ،ف 

 او تخىلي  اقصاءحالة وكذلك ف 

كات المكونة  ي عقد الخدمة 6. 28للمادة ، تنفيذا لمجموعة المقاولأي من الشر
همية عليه وألو .  ف 

ي أرى استشارة مجلس شورى الدولة حول هذا  ،من النواحي القانونية التعاقدية الموضوع 
انت 

كة أخرى كة نفط البرصة ال شر ي  الموضوع او تحويل حصة شر
قبل  رصي   او إيجاد مخرج قانون 

كة اكسون موبل اء حصة شر   ! تعديل عقد الخدمة نتيجة لشر
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