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ارزیابی اثر قراردادهای نفتی عراق بر تولید و صادرات نفت این کشور

علی خواجوی*، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت   محسن کرمانشاه، مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران 

ــیار  ــران بس ــاي ای ــن رقب ــي از مهم تری ــوان یک ــراق به عن ــام ع ــت خ ــادرات نف ــد و ص ــي تولی ارزیاب
ــد  ــش تولی ــه افزای ــق ب ــد موف ــی جدی ــاي نفت ــاد قرارداده ــا انعق ــور ب ــن کش ــت. ای ــت اس ــز اهمی حائ
ــام  ــادرات نفت خ ــه ی ص ــته در زمین ــیاری توانس ــد بس ــا ح ــده و ت ــام ش ــتر نفت خ ــادرات بیش و ص
ــه بازارهــای جهانــی جایگزیــن ایــران گــردد. به طــوری کــه میانگیــن تولیــد نفــت عــراق از 2/36  ب
میلیــون بشــکه در روز در ســال 2010 بــه 4/5-4/3 میلیــون بشــکه در روز در چهــار مــاه نخســت ســال 
2016 افزایــش یافتــه اســت. میانگیــن صــادرات نفــت عــراق نیــز از 1/89 میلیــون بشــکه در روز در 
ســال 2010 بــه بیــش از 3/5 میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن بررســی مقاصــد 
ــه  ــل و بعــد از اعمــال تحریم هــا و مقایســه ی صــادرات نفــت عــراق ب ــران قب صادراتــی نفت خــام ای
ایــن کشــورها در همیــن دوره بیانگــر آنســت کــه بیــش از 70 درصــد از کاهــش میــزان صــادرات 
نفت خــام ایــران بــه کشــورهای آســیایی طــی دوره ی مذکــور از طریــق صــادرات نفت خــام عــراق 

جبــران شــده اســت.
در ایــن مقالــه تــالش شــده آخریــن وضعیــت توســعه ی میادیــن نفتــی عــراق بررســي شــود و تأثیــر 
قراردادهــای نفتــی ایــن کشــور بــر افزایــش تولیــد، صــادرات و درآمدهــای نفتــی آن بررســی گــردد.

تاریخ ارسال نویسنده: 95/03/04
تاریخ ارسال به داور: 95/03/17
تاریخ پذیرش داور: 95/03/25 

واژگان کلیدی:
نفتـــی عراق، تولید  نفتی، میادین  قراردادهای 

و صـــادرات نفت خام

وزارت نفـت عـراق از ابتدای بازه ی 2012-2009 چهـار مناقصه ی نفتی 
برگـزار کـرد. در مناقصه ی اول که در ژانویه ی 2009 برگزار شـد شـش 
میـدان نفتـی توسـعه یافتـه و دو میـدان گازی توسـعه نیافتـه عرضـه شـد 
کـه در نهایـت بـرای توسـعه ی چهـار میـدان نفتـی قـرارداد منعقـد شـد. 
در مناقصـه ی دوم کـه در 11 و 12 دسـامبر 2009 برگـزار شـد ده میـدان 
نفتـی توسـعه نیافتـه عرضـه گردید کـه برای هفـت میدان قـرارداد منعقد 
شـد. مناقصه ی سـوم در 20 اکتبر 2010 و برای عرضه ی 3 میدان گازی 
توسـعه نیافتـه برگـزار گردیـد که برای هر سـه میـدان نیز قـرارداد امضاء 
شـد. مناقصـه ی چهـارم در 30 و 31 مِـی 2012 بـرای واگـذاری هفـت 
بلـوک اکتشـافی گازی و پنـج بلوک اکتشـافی نفتی برگـزار گردید که 

سـه بلـوک نفتـی و یک بلـوک گازی واگذار شـد.
چهارچـوب قراردادهـای نفتـی عـراق در ایـن مناقصـات، قراردادهـای 
قراردادهـا شـرکت های  ایـن  اسـت. طـی  بـوده   )TSC( فنـی  خدمـات 
خارجـی عـالوه بـر توسـعه ی میـدان، در دوران بهره بـرداری هم حضور 
خواهنـد داشـت. در ایـن قراردادها حداکثر سـهم شـرکت های خارجی 
75 درصـد تعییـن شـده و وزارت نفـت عـراق بـرای هـر قـرارداد، یـک 
شـرکت داخلـی با سـهم  مشـارکت 25 درصـد معرفی کرده اسـت. البته 
شـرکت های داخلـی تنهـا در سـود این قراردادها سـهیم هسـتند و نقشـی 

در تأمیـن مالـی یـا برعهـده گرفتـن ریسـک های پـروژه ندارند.
شـرکت های  بـه  نفتـی  میادیـن  توسـعه ی  قراردادهـای  کـه   2010 از 
خارجـی تنفیـذ شـده بیـش از پنج سـال می گـذرد. طی این مـدت عراق 

بـا چالش هـای داخلـی و خارجـی متعـددی دسـت بـه گریبـان بـوده که 
اجـرای ایـن قرادادهـا را بـا مشـکالتی همـراه کرده اسـت. در ایـن مقاله 
تـالش می شـود آخریـن وضعیـت پیشـرفت قراردادهـای منعقـد شـده و 

تأثیـر آنهـا بـر تولیـد و صـادرات نفت خـام عـراق بیـان شـود.

1- بازنگري در اهداف تولیدی قراردادهای نفتی
دولـت عـراق طـی دو مناقصـه ی نفتـي کـه در سـال 2009 برگـزار کـرد 
قـرارداد توسـعه ی یازده میـدان نفتی را بـا شـرکت هاي بین المللي امضاء 
نمـود. بـر اسـاس قرادادهـای منعقـد شـده، تولید نفت خـام عـراق باید از 
حدود 2/5 میلیون بشکه در روز در سال 2010  به 12/5 میلیون بشکه در 
روز در سـال 2017 افزایـش می یافـت. پـس از برگـزاري مناقصات اکثر 
 IEA ،EIA ،BP ،Wood صاحب نظـران و مؤسسـات معتبـر انـرژي نظیـر
Mackenzie ،BMI و IHS نسـبت بـه محقـق شـدن ایـن اهـداف تولیدي 
ابـراز تردیـد کردنـد. امـا ابتدا عـراق اعالم کرد کـه هیچ عالقـه اي براي 
مذاکـره ی مجـدد در خصـوص اهـداف قراردادهـاي منعقد شـده وجود 
نـدارد و بـا توجـه بـه حجـم زیـاد ذخایر نفـت این کشـور، شـرکت هاي 
خارجـي بایـد به تعهـدات خود پایبند باشـند. تا اینکه در نهایت در سـال 
2011 وزیـر نفـت عـراق اعـالم کـرد کـه ایـن کشـور به دنبـال کاهـش 
سـقف برنامه هـاي تولیـد نفـت خـام خـود از 12/5 میلیون بشـکه در روز 
بـه 8-7 میلیـون بشـکه در روز اسـت ]1و2[. در ادامـه و در سـال 2012 
معـاون انـرژی نخسـت وزیـر عـراق )دکتـر شهرسـتاني( اعـالم کـرد که 
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وزارت نفـت عـراق به منظـور افزایـش زمـان برداشـت از میادیـن نفتي و 
حداکثرسـازی ضریـب بازیافـت از آنهـا، برخـی برنامه هـاي تولیـدي در 
نظـر گرفتـه شـده را کاهـش می دهد. دکتر شهرسـتاني کـه در زمان عقد 
قراردادهـاي نفتـي، وزیـر نفـت عـراق بود اعالم کـرد این کشـور درنظر 
دارد برنامـه ی تولیـد حداکثـري از میادیـن را به گونـه اي تنظیـم کنـد که 
افـت تولیـد آنها تـا بعد از سـال 2035 به تعویق بیافتد ]3[. از سـوی دیگر 
شـرکت هاي خارجـي طـرف قرارداد بـا عـراق خواسـتار انعطاف پذیري 
بیشـتر دولـت ایـن کشـور در خصـوص سـوددهي قراردادهـاي منعقـد 
شـده بودنـد؛ چـرا که در بسـیاري از قراردادها، نرخ پـاداش تولید درنظر 
گرفتـه شـده بسـیار کم اسـت و تنهـا با درنظر گرفتن سـقف تولیـد زیاد، 
سـرمایه گذاري در ایـن میادیـن از توجیـه اقتصـادي برخـوردار اسـت. 
بنابرایـن بـا توجـه بـه بازنگـری  و کاهـش سـقف تولیـد از ایـن میادین،  
بایـد نـرخ پاداش درنظر گرفته شـده نیـز افزایش یابد تـا توجیه اقتصادي 

طرح هـاي مـورد نظر بـه خطـر نیافتد.
بـا وجـود ایـن موضوعات، در اکثـر قراردادهاي واگذار شـده مذاکرات 
تولیـد  بـه  دسـتیابي  سـال  و  تولیـد  سـقف  و  انجـام گردیـده  مجـددي 
حداکثـري در آنهـا بازنگـري شـده اسـت. البتـه از تغییـر در نـرخ پاداش 
بـه ازای هر بشـکه نفت تولیـدی در قراردادهای بازنگری شـده اطالعاتی 

منتشـر نشـده است.
تـا کنـون در هـدف تولیـدی هفـت میـدان نفتـي، بازنگـری انجـام شـده 
و سـقف تولیـد از آنهـا به طـور میانگیـن بـا 35 درصد کاهـش از 11/01 
میلیـون بشـکه بـه 7/15 میلیون بشـکه در روز رسـیده اسـت )حـدود 3/9 
میلیـون بشـکه در روز کاهـش( ]4[. بیشـترین کاهـش، مربـوط بـه میدان 
مجنـون )مشـترک با آزادگان( اسـت کـه در آن هدف تولیـدی قرارداد 
بیـش از 44 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. البتـه شـرکت شـل کـه رهبری 

کنسرسـیوم توسـعه ی ایـن میـدان را بر عهـده دارد با وجـود آنکه هدف 
تولیـدی مذکـور را قابل قبـول دانسـته امـا به دلیـل عـدم تغییـر در سـایر 
شـروط قـراردادی، از پذیرفتن رسـمی این تغییر خودداری کرده اسـت. 
همچنیـن مذاکـره جهـت بازنگـری در هـدف تولیـدی میدان قـراف نیز 
در دسـت انجـام اسـت. هدف اولیـه تولید از ایـن میدان 230 هزاربشـکه 

در روز اسـت.
ــراق  ــت ع ــه دول ــد ک ــالم ش ــه 2015 اع ــت در فوری ــر اس  الزم به ذک
ــرمایه گذاری  ــذب س ــود و ج ــای خ ــت قرارداده ــش جذابی ــرای افزای ب
گســترده تر خارجــی در بلوک هــای اکتشــافی جدیــد به دنبــال اســتفاده 
ــع  ــل من ــه به دلی ــت. البت ــد )PSA( اس ــارکت در تولی ــای مش از قرارداده
قانونــی در ایــن زمینــه، دولــت عــراق درصــدد اســت مجــوز ایــن امــر را 
از پارلمــان  ایــن کشــور کســب کنــد. وزیــر نفــت عــراق عنــوان کــرده 
ــادر  ــور ق ــن کش ــور، ای ــای مذک ــن قرارداده ــری ای ــا به کارگی ــه ب ک
خواهــد بــود ذخایــر نفت خــام خــود را تــا 200 میلیــارد بشــکه افزایــش 

یابــد ]5[.

2- بررسي پیشرفت قراردادهاي منعقد شده
2-1- میدان رمیله

کنسرسـیوم  بـه  مناقصـه  اول  دور  در  میـدان  ایـن  توسـعه ی  قـرارداد 
CNPC  )37 درصـد( واگـذار شـده  BP  )38 درصـد( و  شـرکت هاي 
اسـت. بـا توافـق انجـام شـده در جـوالي 2014 سـقف تولیـد از میـدان 
رمیلـه از 2/85 میلیـون بشـکه در روز بـه 2/10 میلیـون بشـکه در روز 
کاهـش یافتـه و تـا سـال 2034 تمدیـد شـده اسـت. ظرفیـت تولیـد ایـن 
میـدان در سـال 2010 حـدود یک میلیون بشـکه در روز اعالم شـده بود 
و در حـال حاضـر برابـر 1/4 میلیـون بشـکه در روز اسـت. الزم به ذکـر 
اسـت کل دارایـي شـرکت BP در میـدان رمیله تا پایان سـال 2014 برابر 
 )Non-current asset( 1/606 میلیـارد دالر به عـالوه ی 371 میلیون دالر

گـزارش شـده اسـت ]4[.

2-2- میدان زبیر
میــدان زبیــر در دور اول مناقصه هــاي نفتــي بــه کنسرســیوم شــرکت هاي 
 KGC و  درصــد(   23/44( اکســیدنتال  درصــد(،   32/81( انــي 
کره ی جنوبــي )18/75درصــد( جهــت تولیــد 1/125 میلیــون بشــکه در 
روز واگــذار شــده کــه بــا توافــق انجــام شــده بــه 850 هــزار بشــکه در 
ــه  ــذاري ب ــان واگ ــدان در زم ــن می ــد ای ــت. تولی ــه اس ــش یافت روز کاه
ــال 2012  ــان س ــکه در روز و در پای ــزار بش ــدود 195 ه ــیوم ح کنسرس
حــدود 270 هــزار بشــکه در روز بــوده کــه در ســال 2016 بــه 360 هــزار 

ــت ]6[. ــه اس ــش یافت ــکه در روز افزای بش
در نوامبــر ســال 2015 اعــالم شــد کــه شــرکت اکســیدنتال بــراي 
عــراق  نفــت  وزارت  بــه  میــدان  ایــن  در  ســهام خــود  واگــذاري 
ــیده  ــرانجام نرس ــه س ــون ب ــا کن ــوع ت ــن موض ــه ای ــت داده ک درخواس

.]7[ اســت 

نام میدان
هدف تولید حداکثری
مقدار کاهش)میلیون بشکه در روز(

درصدمقدارهدف جدیدهدف اولیه

2/8251/61/22543/3قرنه ی غربي-1

1/20/850/35029زبیر

1/81/20/60033/3قرنه ی غربی-2

2/852/100/75026/3رمیله

0/5350/40/13525/2هالفایا

1/810/80044/4مجنون

11/017/153/8635جمع

آخرین بازنگري در اهداف تولیدي میادین نفتي واگذار شده عراق ]4[1
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2-3- میدان مجنون
میـدان مجنـون در دور دوم مناقصه هاي نفتي به کنسرسـیوم شـرکت هاي 
شـل )45 درصـد( و پترونـاس )30 درصـد( جهـت تولیـد 1/8 میلیـون 
بشـکه در روز واگـذار شـده کـه مذاکـره در خصـوص کاهـش سـقف 
تولیـد ایـن میـدان بـه یـک میلیون بشـکه در روز در دسـت انجام اسـت.
تولیـد ایـن میـدان در زمـان واگـذاري بـه کنسرسـیوم حـدود 45 هـزار 
بشـکه در روز بـوده کـه در سـال 2015 بـه 210 هـزار بشـکه در روز 

افزایـش یافتـه اسـت ]8[.

2-4- میدان قرنه ی غربي-1
قـرارداد توسـعه ی میـدان قرنـه ی غربـي-1 بـه کنسرسـیوم شـرکت هاي 
اگزون موبیل )60 درصد( و شـل)15 درصد( در دور نخسـت مناقصات 
نفتـي عـراق واگذار شـده اسـت. کنسرسـیوم بایـد تولید این میـدان را از 
244 هـزار بشـکه در روز در زمـان واگـذاري، بـه 2/825 میلیـون بشـکه 
در روز افزایـش دهـد. البتـه سـقف تولید از ایـن میدان بـا توافق صورت 
گرفتـه بـه 1/6 میلیـون بشـکه در روز کاهـش یافتـه اسـت. تولیـد میـدان 
قرنه ی غربي-1 در پایان سـال 2012 به 450 هزار بشـکه در روز افزایش 
یافتـه بـود امـا در حـال حاضـر به 350 هـزار بشـکه در روز کاهـش یافته 
کـه دلیـل آن کمبـود آب مـورد نیـاز جهـت تزریـق اعـالم شـده اسـت. 
پیش بینـي مي شـود کـه این موضـوع با راه انـدازي پروژه CSSP در سـال 

2018 برطـرف خواهد شـد ]9[.
ــه  ــل 60 درصــد ســهام خــود را ب الزم به ذکــر اســت کــه اگــزون موبی
Petrochina  و Petromina– Indonesia واگــذار کــرده و تنهــا بــه 

ــده اســت ]4[. ــي مان ــدان باق ــن می ــور در ای ــوان اپرات عن

2-5- میدان قرنه ی غربي-2
میـدان قرنـه ی غربـي-2 از میادیـن عظیـم و توسـعه نیافته ی عراق اسـت 
اویـل  لـوک  بـه کنسرسـیوم شـرکت هاي  مناقصـات  کـه در دور دوم 
 1/8 تولیـد  بـراي  درصـد(   18/75( اویـل  اسـتات  و  درصـد(   56/25(
میلیـون بشـکه در روز واگـذار شـده اسـت. البتـه در ابتـداي سـال 2012 
شـرکت اسـتات اویـل از ادامـه ی حضـور در ایـن کنسرسـیوم انصـراف 
داد و سـهام خـود را بـه شـرکت لوک اویل واگـذار نمود. سـقف تولید 
از ایـن میـدان نیـز بـا توافق صـورت گرفته بـه 1/2 میلیون بشـکه در روز 
کاهـش یافتـه و تولیـد آن تـا پایـان سـپتامبر 2015 برابر 450 هزار بشـکه 
در روز گـزارش شـده اسـت ]10[. نفـت سـنگین میدان قرنـه ی غربي-2 
بـا درجـه ی API برابـر 22/8، حـدود 47 درصـد وزنـي از نفـت سـنگین 
بصـره را تشـکیل مي دهـد. تـا اوایـل مـارس 2015 لویـک اویـل 5/7-6 
میلیـارد دالر در قرنـه ی غربـي-2 سـرمایه گذاري کرده که نیمـي از آنرا 

دریافـت کرده اسـت.

2-6- میدان بدرا
قـرارداد میدان توسـعه نیافتـه ی بدرا در دور دوم مناقصـات نفتي عراق به 

کنسرسـیومي متشـکل از شـرکت هاي گازپـروم )30 درصـد(، کوگـس 
)22/5 درصـد(، پترونـاس )15 درصـد( و TPAO )7/5 درصـد( واگذار 
شـده اسـت. سـقف تولیـد در نظـر گرفتـه شـده بـراي ایـن میـدان 170 
هزار بشـکه در روز اسـت. شـرکت انگلیسـي پتروفک برنده ی مناقصه ی 
سـاخت تأسیسـات بهره بـرداري فـاز اول میدان بـدرا با ظرفیـت 60 هزار 
بشـکه در روز شـده اسـت. تولیـد اولیـه از ایـن میـدان از سـال 2013  بـا 
15 هـزار بشـکه در روز آغـاز شـده ]11[ و بـر اسـاس پیشـرفت حاصـل 
شـده تا پایان سـال 2016 به 65 هزار بشـکه در روز خواهد رسـید ]12[.

2-7- میدان هالفایا
توســعه ی میــدان هالفایــا در دور دوم مناقصــات نفتــي بــه کنسرســیومي 
متشــکل از شــرکت هاي CNPC )37/5 درصــد(، پترونــاس )18/75 
درصــد( و توتــال )18/75 درصــد( واگــذار شــده اســت. ســقف تولیــد 
ایــن میــدان 535 هــزار بشــکه در روز درنظــر گرفتــه شــده کــه بــا توافــق 
ــش  ــکه در روز کاه ــزار بش ــه 400 ه ــوالي 2014 ب ــده در ج ــام ش انج
ــکه  ــزار بش ــر82 ه ــال 2012 براب ــدان در س ــن می ــد ای ــت. تولی ــه اس یافت
ــه حــدود 200 هــزار بشــکه در روز  ــوده کــه در ســال 2015 ب در روز ب

افزایــش یافتــه اســت ]13[.
نفــت ســنگین میــدان هالفایــا بــا درجــه ی API برابــر 22/5، حــدود 32 

ــي از نفــت ســنگین بصــره را تشــکیل مي دهــد. درصــد وزن

2-8- میادین نجمه و قیاره
قـرارداد توسـعه ی دو میـدان نجمـه و قیـاره کـه به شـرکت سـان آنگول 
واگـذار شـده بـود به دلیـل مسـائل امنیتـي، اجرایـی نشـده اسـت. این دو 
میـدان در اسـتان نینـوا قراردارند که حضـور داعش در عـراق این منطقه 

را به کلـی ناامـن کرده اسـت.

2-9- میدان قراف
و  درصـد(   45( پترونـاس  نفتـي  شـرکت  دو  از  متشـکل  کنسرسـیومي 
ژاپکـس )25 درصـد( در دور دوم مناقصه هاي نفتي سـال 2009 موفق به 
دریافـت حـق امتیاز توسـعه ی میـدان نفتي قراف شـدند. این کنسرسـیوم 
متعهـد شـده کـه تولیـد میـدان توسـعه نیافتـه ی قـراف را بـه 230 هـزار 
بشـکه در روز افزایـش دهـد. تولیـد اولیـه ی این میـدان از سـال 2013 با 

35 هـزار بشـکه در روز آغـاز شـده اسـت ]14[.
تاکنـون مذاکـرات بازنگـري در سـقف تولیـد ایـن میـدان نهایـي نشـده 
 API و هنـوز در جریـان اسـت. نفـت سـنگین میـدان قـراف بـا درجـه ی
برابـر 25/9، حـدود 12 درصـد وزنـي از نفـت سـنگین بصره را تشـکیل 

مي دهـد.

2-1۰- میادین گروه میسان
و  ابوغریــب  )فکــه،  میســان  منطقــه ی  میادیــن  توســعه ی  قــرارداد 
ــد  ــت تولی ــا ظرفی ــراق ب ــي ع ــات نفت ــت مناقص ــازرگان( در دور نخس ب
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450 هــزار بشــکه در روز بــه کنسرســیومي متشــکل از شــرکت هاي 
ــده  ــذار ش ــد( واگ ــد( و TPAO )11/25 درص CNOOC )63/75 درص
اســت. تولیــد ایــن میــدان در زمــان واگــذاري حــدود 100 هــزار بشــکه 
ــکه در روز  ــزار بش ــه 125 ه ــال 2012 ب ــان س ــه در پای ــوده ک در روز ب
افزایــش یافتــه و در فوریــه و ســال 2015 برابــر320 هــزار بشــکه در روز 

اعــالم شــده اســت ]13[.

2-11- میدان االحدب
قــرارداد میــدان االحــدب کــه خــارج از مناقصــات نفتــی عــراق واگــذار 
شــده اولیــن قــرارداد منعقــد شــده ی نفــت ایــن کشــور پــس از ســقوط 
رژیــم بعــث اســت. ایــن قــرارداد خدماتــي 3 میلیــارد دالري بــه شــرکت 
ــت،  ــال نخس ــه س ــت در س ــرار اس ــي آن ق ــده و ط ــذار ش CNPC واگ
تولیــد ایــن میــدان بــه 25 هــزار بشــکه در روز و در پایــان شــش ســال بــه 
بیــش از 110 هــزار بشــکه در روز افزایــش یابــد. ایــن در حالــي اســت 
ــدان االحــدب حــدود شــش  ــي مجــري توســعه ی می کــه شــرکت چین

ــن  ــد ای ــته تولی ــوالي 2011 توانس ــرر و در ج ــد مق ــر از موع ــاه زودت م
میــدان را بــا 40 هــزار بشــکه در روز آغــاز کنــد. تولیــد کنونــي میــدان 
االحــدب 145 هــزار بشــکه در روز اســت و بــر اســاس مذاکــرات انجــام 
شــده قــرار اســت ســقف تولیــد ایــن میــدان بــه 200 هــزار بشــکه در روز 

افزایــش یابــد. مــدت قــرارداد منعقــد شــده 23 ســال اســت ]15[.

3- مجموع تولید میادین واگذار شده
ــد هــر یــک از قراردادهــاي واگــذار شــده ی عــراق طــي  بررســي تولی
دو مناقصــه ی نفتــي ایــن کشــور نشــان مي دهــد کــه تولیــد ایــن میادیــن 
از حــدود 1/587 میلیــون بشــکه در روز در زمــان واگــذاري قراردادهــا 
)ســال 2010( بــه 2/277 میلیــون بشــکه در روز در پایــان ســال 2012 و 
ــه ی نخســت ســال 2016  ــون بشــکه در روز در ســه ماه ــه 3/340 میلی ب
افزایــش یافتــه اســت. در واقــع تولیــد نفــت میادیــن واگــذار شــده طــي 
ــش  ــدار افزای ــن مق ــه ای ــده ک ــر ش ــش از 2 براب ــته بی ــال گذش ــه س س
ــان،  ــه، میس ــي-2، رمیل ــه ی غرب ــن قرن ــعه ی میادی ــي از توس ــاً ناش عمدت

نام میدان
تولید در زمان 

واگذاري 
)2۰1۰(

تولید در پایان سال 
2۰12

تولید در سه 
ماهه ی نخست 

سال 2۰16

رشد تولید 
2۰16 نسبت به 

2۰1۰
هدف تولید اولیه 

هدف تولید جدید

واگذار شده در 
مناقصه ی دور اول

10001350140040028502100رمیله

1952703601651200850زبیر

24445035010628251600قرنه ی غربي-1

واگذار شده در 
مناقصه ی دور دوم

0045045018001200قرنه ی غربي-2

45021016518001000مجنون

001515بدرا

0000نجمه

0000قیاره

در دست مذاکره003535230قراف

100125320220میسان

382200197535400

1587227733401753112407150مجموع
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هالفایــا، زبیــر و مجنــون بــوده اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه دولــت عــراق به دلیــل کاهــش قیمــت نفت خــام 
و محدودیت هــای شــدید بودجــه ای از شــرکت هاي خارجــي خواســته 
ــد.  ــر کنن ــي را ُکندت ــن نفت ــرای توســعه ی میادی اســت ســرمایه گذاری ب
به همیــن دلیــل و همچنیــن به علــت معوقــات زیــاد دولــت عــراق 
بــه شــرکت های خارجــی، شــرکت هاي فعــال در ایــن کشــور نیــز 
ــه  ــد و ب ــش داده ان ــدت کاه ــود را به ش ــرمایه گذاري خ ــاي س برنامه ه
احتمــال فــراوان برنامه هــاي تولیــد از میادیــن نفتــی عــراق در ســال های 

ــا تعویــق مواجــه خواهــد شــد ]16-18[. آتــی ب
ــارد دالر  ــدود 25/84 میلی ــال 2016 ح ــراق در س ــه ی ع ــري بودج کس
بــرآورد شــده اســت. در همیــن راســتا دولــت ایــن کشــور بــا بانک هــای 
Deutch bank ،Citibank و JP Morgan مذاکراتــي انجــام داده تــا بــا 
همــکاري ســه ایــن بانــک نیمــي از ایــن کســري بودجــه ی خــود را از 
طریــق اوراق قرضــه ی داخلــي و بین المللــي و 5/2 میلیــارد دالر آنــرا از 

طریــق وام هــاي پــروژه بین المللــي تأمیــن کنــد ]19[.

ــال هاي  ــي س ــراق ط ــام ع ــادرات نفت خ ــد و ص ــد تولی 4- رون
2۰1۰-2۰15

ــز نفــت  ــن دیگــري نی ــن واگــذار شــده، از میادی ــر از میادی عــراق به غی
تولیــد مي کنــد. در مجمــوع میانگیــن تولیــد نفــت ایــن کشــور در 
ســال 2010 برابــر 2/36 میلیــون بشــکه در روز بــوده کــه ایــن مقــدار بــا 
وجــود چالش هــاي داخلــي و خارجــي متعــدد، در ســال 2015 بــه 3/47 
میلیــون بشــکه در روز افزایــش یافتــه اســت. در واقــع تولیــد نفت خــام 
ــه ســال 2010 حــدود 47 درصــد رشــد  عــراق در ســال 2015 نســبت ب
ــا توجــه بــه شــرایط ایــن کشــور رقــم بســیار قابل توجهــی  داشــته کــه ب
ــن  ــز میانگی ــال 2016 نی ــت س ــه ی نخس ــار ماه ــن در چه ــت. همچنی اس
تولیــد نفت خــام عــراق 4/5-4/3 میلیــون بشــکه در روز گــزارش شــده 

اســت )منابــع اولیــه و ثانویــه(]20[.
میانگیــن صــادرات نفــت ایــن کشــور نیــز از 1/89 میلیــون بشــکه در روز 
در ســال 2010 بــه 3 میلیــون بشــکه در روز در ســال 2015 و بیش از 3/5 

میلیــون بشــکه در روز در چهــار ماهــه ی نخســت ســال 2016 افزایــش 
ــراق از  ــای ع ــوع درآمده ــه مجم ــل اینک ــه ی قابل تأم ــت. نکت ــه اس یافت
محــل صــادرات نفت خــام طــی ســال های 2015-2010 معــادل 444/6 

میلیــارد دالر بــوده اســت.
از مشــکالت عمــده ی صنعــت نفــت این کشــور، ســاحل بســیار باریکش 

ــودن زیرســاخت هاي مــورد  ــي نب ــر(، کاف ــارس )58 کیلومت ــج ف ــا خلی ب
نیــاز بــراي انتقــال و ذخیره ســازي و ظرفیــت کــم پایانه هــای صادراتــی 
ــرایط  ــدن ش ــاعد ش ــا نامس ــوارد ب ــیاري م ــل در بس ــن دلی ــت. به همی اس
ــه  ــالل مواج ــا اخ ــت ب ــد نف ــه تولی ــادرات و در نتیج ــي، ص آب و هوای
ــاي  ــکالت در برهه ه ــن مش ــود ای ــل وج ــه به دلی ــوري ک ــود. به ط مي ش
مختلــف، تولیــد از میادیــن جنــوب عــراق حتــي تــا حــدود 600 هــزار 

بشــکه در روز نیــز کاهــش یافتــه اســت ]22[.
در همیــن راســتا عــراق درنظــر دارد بــا احیــا و بازســازي ظرفیــت 
موجــود دو ترمینــال صادراتــی خــود )بصــره و خوراالمایــا بــا مجمــوع 
ــون بشــکه در  ــون بشــکه در روز( و افزایــش 3/6 میلی ظرفیــت 3/2 میلی
روز از طریــق راه انــدازی SPM در پایانــه ی بصــره، تــا ســال 2020 

ــار ماهــه ی 1 ــا چه ــراق از ســال 2003 ت ــام ع ــد و صــادرات نفت خ ــر تولی مقادی
ــت 2016 نخس

کمیت
2۰۰32۰۰42۰۰52۰۰62۰۰72۰۰82۰۰92۰1۰2۰112۰122۰132۰142۰15

1/2881/9951/8531/9552/0352/2862/3362/3582/6532/9422/983/113/468تولید 

1/011/5381/4051/5051/6431/851/9111/8912/1652/4232/392/5153/005صادرات

درآمدهای 
8/3517/5323/2730/439/8459/5441/4252/2475/9394/0389/2284/1249/08صادراتی

مقادیر تولید و صادرات نفت خام عراق طی سال های 2003-2015 ]21[3



46 

ــور  ــن کش ــوب ای ــکه در روز در جن ــون بش ــادل 6/8 میلی ــي مع ظرفیت
ــال  ــه ی س ــیده و از نیم ــان رس ــا به پای ــب SPMه ــد. کار نص ــاد کن ایج

2016 به صــورت کامــل راه انــدازی خواهنــد شــد ]23[.

5- مقاصد صادراتی نفت خام عراق
مقاصــد صادراتــی نفت خــام عــراق کــه در گزارش هــای آمــاری 
اوپــک گــزارش می شــود بیانگــر آنســت کــه در ســال 2014 کشــورهای 
ــن مقصــد  ــا 58 درصــد ســهم، بزرگ تری ــه ی آســیا و پاســفیک ب منطق
ــی اســت کــه عــراق  ــن در حال ــد. ای ــی عــراق بوده ان نفت خــام صادرات
ــن کشــورها  ــه ای ــا 50 درصــد نفت خــام خــود را ب در ســال 2010، تنه
صــادر می کــرده اســت. امــا بــه مــرور، ســهم ایــن منطقــه در صــادرات 
نفت خــام عــراق تــا حــد قابل توجهــی افزایــش یافتــه اســت. ایــن نکتــه 
بســیار جای تأمــل دارد کــه عــراق بیــش از 82 درصــد از افزایــش 
ــرای  ــه ســال 2010 را ب ــی خــود در ســال 2014 نســبت ب نفــت صادرات
ــه منطقــه ی آســیا و پاســفیک اختصــاص داده اســت ]24[. صــادرات ب

بعــد از منطقــه ی آســیا و پاســفیک، کشــورهای اروپایــی بــا 25 درصــد 
ــال 2014  ــراق در س ــام ع ــادرات نفت خ ــد ص ــن مقص ــهم بزرگ تری س
ــکای  ــا، آمری ــر آفریق ــان نظی ــف جه ــق مختل ــایر مناط ــت. س ــوده اس ب
ــن  ــی ای ــام صادرات ــد از نفت خ ــوع 17 درص ــن در مجم ــمالی و التی ش

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــال 2014 را به خ ــور در س کش
ــورهای  ــام کش ــزارش واردات نفت خ ــام گ ــار و ارق ــی آم ــه بررس البت
ــد  ــر رون ــال های 2015 و 2016 بیانگ ــفیک در س ــیا و پاس ــه ی آس منطق
ــن منطقــه  ــه کشــورهای ای ــن کشــور ب افزایشــی صــادرات نفت خــام ای

بــوده و ایــن بــازار بــرای عــراق همچنــان در صــدر بازارهــای صادراتــی 
اســت.

ایــن موضــوع از آن رو حائــز اهمیــت اســت کــه بررســی مقاصــد 
صادراتــی نفت خــام ایــران قبــل و بعــد از اعمــال تحریم هــا بیانگــر 
آنســت کــه صــادرات نفت خــام ایــران بــه کشــورهای آســیایی پــس از 
ــش از 550  ــال های 2015-2011 بی ــه ی س ــا و در فاصل ــال تحریم ه اعم
هــزار بشــکه در روز کاهــش یافتــه اســت. در نقطــه ی مقابــل، صــادرات 
ــی  ــن دوره ی زمان ــن مناطــق در همی ــه کشــورهای ای نفت خــام عــراق ب
ــش  ــی بی ــت. یعن ــه اس ــش یافت ــکه در روز افزای ــزار بش ــدود 400 ه ح
ــه  ــورمان ب ــه ی کش ــش یافت ــام کاه ــادرات نفت خ ــد از ص از 70 درص
کشــورهای آســیایی طــی دوره ی مذکــور را نفت خــام صادراتــی 

ــران کــرده اســت. عــراق جب
بررســی مقاصــد صادراتــی نفت خــام ایــران در ســال 2011 نشــان 
بــا 65  می دهــد کــه کشــورهای مناطــق آســیایی و آسیاپاســفیک 
ــد.  ــورمان بوده ان ــت کش ــز واردات نف ــن مرک ــهم، عمده تری ــد س درص
ــس از  ــوده و پ ــران ب ــده ی نفــت ای ــن کشــور واردکنن ــن بزرگ تری چی
ــش از 23  ــرار داشــته اند. بی ــه ق ــی و ترکی ــن و کره ی جنوب ــد، ژاپ آن هن
ــی  ــورهای اروپای ــه کش ــم ب ــال 2011 ه ــران در س ــام ای ــد نفت خ درص
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ــت. ــده اس ــادر می ش ص
در ســال 2015 و پــس از اعمــال تحریم هــا نه تنهــا صــادرات نفت خــام 
ــادرات  ــه ص ــده بلک ــع ش ــل قط ــور کام ــا به ط ــا و آفریق ــه اروپ ــران ب ای
ــه  ــه ک ــش یافت ــز کاه ــیایی نی ــورهای آس ــه کش ــورمان ب ــام کش نفت خ
ــاده  ــی اتفــاق افت ــه مقصــد ژاپــن و کره ی جنوب بیشــترین ایــن کاهــش ب

ــت ]25[. اس

جمع بندی
ــا  ــته ب ــال های گذش ــی س ــراق ط ــه ع ــددی ک ــکالت متع ــود مش ــا وج ب
ــی  ــش قابل توجه ــور افزای ــن کش ــام ای ــد نفت خ ــوده تولی ــه ب آن مواج
ــام  ــی نفت خ ــای جهان ــت قیمت ه ــش، اف ــالت داع ــت. حم ــته اس داش
و مشــکالت متعــدد داخلــی از مهم تریــن چالش هــای عــراق طــی 
ــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه کاهــش  ســال های گذشــته بــوده اســت. ب
شــدید برنامه هــای ســرمایه گذاری در میادیــن در حــال توســعه به دلیــل 
کســری بودجــه ی شــدید عــراق و انباشــت مطالبــات شــرکت های 
ــد  ــوان تولی ــه ت ــود ک ــرآورد می ش ــور، ب ــن کش ــت ای ــی از دول خارج
نفت خــام عــراق در بدبینانه تریــن حالــت در افــق 2020 در ســطح 5 
میلیــون بشــکه در روز باشــد کــه بــا توجــه بــه مصــرف داخلــی انــدک 
ایــن کشــور، بیــش از 4 میلیــون بشــکه در روز آن بــه بازارهــای جهانــی 

صــادر خواهــد شــد.
آسیا  و  آسیایی  مناطق  عراق،  نفت خام  صادراتی  مقصد  عمده ترین 
پاسفیک است )حدود 60 درصد( و این کشور توانسته در دوران اعمال 
را کسب  منطقه  این  بازار کشورمان در  ایران، عمده ی سهم  بر  تحریم 
کند. با توجه به روند صعودی تولید و صادرات نفت خام عراق و نشانه 
گرفتن بازارهای صادراتی سنتی نفت خام ایران توسط این کشور، بدیهی 
سهم  شدن  محدود  به معنی  عراق  نفت خام  صادرات  افزایش  که  است 

بازار کشورمان در بازارهای استراتژیک آسیایی است.  
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