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بررسي قراردادهاي توسعه و توليد ميادين نفت عراق
نمونة موردي ميدان بدرا

 مقدمه
وزارت نفــت عــراق تاكنــون چهار دور 
مناقصاصه بين المللــي هيدروكربورى برگزار 
كرده اســت. در سه دور اول مناقصات كه دو 
دور مناقصــة نفتي و يــك دور مناقصة گازي 
بود، حقّ امتياز توســعه و برداشت از 12ميدان 
نفتــي و ســه ميــدان گازي به شــركت هاي 
بين المللــي نفتــي واگذار شــد. وزارت نفت 
نفتــي  مناقصه هــاي  چهــارم  دور  در  عــراق 
حقّ امتياز توســعة 12بلوك اكتشــافى شــامل 
هفــت بلوك نفتــي و پنج بلــوك گازي، در 
مناطقــي به وســعت 80700كيلومترمربع را به 
مناقصه گذاشت. همچنين بنابر اعالم مسئوالن 
عراقي  اين كشــور قصد دارد، تا پايان ســال 
جــاري ميالدي يا اوايل ســال 2013، پنجمين 
دور از مناقصــات را بــراي واگــذاري مجدد 

قرارداد بلوك هاي اكتشافي برگزار كند.
تــالش وزارت نفــت عراق بر ايــن بوده 
است كه شــرايط و بندهاي قراردادهاي نفتي 
را بــراي مناقصه هــاي نفتي اين كشــور بهبود 
بخشــد. در تازه تريــن تالش ها بــراى جذب 
شــركت هاي بين المللي براي حضور در دور 

چهارم مناقصه ها، بند مربوط به مشاركت يك 
شركت نفتي عراق با شركت هاي عالقه مند به 

سرمايه گذاري حذف شده است.

1- كليات قراردادهاي نفتي عراق
الف- نوع قرارداد

مطابــق نمونــة كلي ارائه شــده از ســوي 
وزارت نفــت عراق، ايــن قراردادهــا از نوع 
شــامل  را  توليــد  و  توســعه  و  خدماتي انــد 
مي شــوند. صورت كلي قرارداد شامل 43بند، 

شش ضميمه و چهار الحاقيه است. 

ب- مدت زمان قرارداد
1- دورة قراردادها 20سال از تاريخ تنفيذ 

و اين زمان قابل افزايش است.
2- زمــان قابل افزايــش ايــن قــرارداد با 
موافقــت شــركت ملي نفــت عــراق و براي 
هــر ميدان با توجــه به بندهاي قــرارداد تعيين 

مي شود. 

پ- درآمد ميدان
درآمد ميدان از فــروش نفت خام خواهد 

بود كه مــوارد زيــر را در ارتباط بــا توليد و 
فروش نفت خام مي توان ذكر كرد:

1- توليــد زودهنگام پيمانــكار از ميدان 
نبايد بيش از سه سال از موافقت با طرح توسعه 

اوليه طول بكشد.
2- نرخ توليــد ثابت براي ميادين مختلف 
متفاوت خواهد بود، اما زمان دســتيابي به اين 
نــرخ نبايد بيش از هفت ســال از مؤثرشــدن 

قرارداد باشد.

ت- هزينه ها
1- با توجه به متــن قرارداد «هزينة نفت1» 
عبارت است از همة هزينه هاي مربوط به توليد 
نفــت و همچنيــن برابر با مجمــوع هزينه هاي 

سرمايه گذاري و هزينه هاي عملياتي. 
2- هزينة پشتيباني: آن دسته از هزينه هاي 
انجام  پيمانــكار  كــه  اســت  قابل بازپرداخت 
مي دهد، اما مســتقيماً به عمليــات توليد نفت 

مربوط نمي شود.
3- بــا توجه به متن قــرارداد، هزينة انتقال 
فنّاورى، ســاليانه در نظر گرفته شده است كه 
بايد براى آموزش نيروي انســاني صنعت نفت 

سجاد خليلى معاونت برنامه ريزى وزارت نفت
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عراق صرف شود.
تاريــخ  مؤثرشــدن  از  پــس  30روز   -4
قــرارداد، شــركت هاي پيمانــكار مبلغــي را 
بــه منزلــة پــاداش امضا به حســاب شــركت 
نفت عــراق واريز خواهند كرد كــه اين مبلغ 

بازپرداخت نخواهد شد.
5- همــة هزينه هاي طرح را كنسرســيوم 

خارجي تأمين مي كند.

ث- بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار
1- هزينه هــا و پــاداش از محــل نفــت 
توليــدي، در مبادي صادراتي يــا به صورت 

نقدي پرداخت خواهد شد.
2- بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار مربوط 
به توليد نفت، حداكثر تا 50درصد درآمدهاي 

ناشي از توليد را شامل خواهد شد.
3- بــه هزينه هــاي توســعه و عمليــات 

پيمانكار، بهره تعلق نخواهد گرفت.
پشــتيباني  هزينه هــاي  بازپرداخــت   -4
حداكثــر تا 60درصــد درآمدهاي ناشــي از 
توليد منهاي بازپرداخت هزينه هاي توليد نفت 
خواهد بود. بازپرداخت اين نوع از هزينه ها به 

صورت زير خواهد بود: 
دســتمزد  نفــت+  توليــد  (هزينه هــاي 
 (0/6 ميــدان×  (درآمــد   - پرداخت شــده) 

= بازپرداخت هزينه هاي پشتيباني؛
بهــره اي  پشــتيباني  هزينه هــاي  بــه   -5
برابــر بــا نــرخ ليبور بــه اضافه يــك درصد

(LIBOR+ 1%) تعلق خواهد گرفت. 

ج- پرداخت دستمزد به پيمانكار
پيمانــكار2، دريافت هــاي  مجمــوع   -1

بازپرداخت هزينه هاي توليد نفت، دســتمزد و 
هرگونه درآمد پيمانكار از محل ميدان را شامل 

مي شود.
پيمانــكار3، هزينه هــاي  مجمــوع   -2

 هزينه هاي توليد نفت، پــاداش امضا و هزينة 
انتقال فنّاورى را شامل مي شود. 

3- مطابق متن قرارداد فاكتور R با استفاده 
از اين فرمول به دست مي آيد:

مجموع هزينه هاى پيمانكار 
مجموع دريافت هاى پيمانكار 

4- دستمزد پيمانكار بر اساس فاكتور R و 
به صورت پلكانــي خواهد بود، به گونه اي كه 
بــا افزايش درآمدهاي پيمانكار از محل ميدان 
اين فاكتور افزايش پيدا خواهد كرد و درآمد 
پيمانكار تعديل خواهد شد. دستمزد متعلقه به 
پيمانكار براي نرخ هــاي متفاوت R در ميدان 

بدرا مطابق جدول 1 پرداخت مي شود.
5- دســتمزد پرداختــي بــه پيمانــكار از 
حاصــل ضرب نرخ دســتمزد در ميــزان نفت 

توليدي به دست مي آيد. 
6- همة درآمدها، ازجمله دستمزد مشمول 

پرداخت ماليات اند. (35درصد). 
7- طــرف عراقي حاضر در كنسرســيوم 
بدون تقبــل هيچ گونــه هزينه اي در توســعة 
ميدان، از سود حاصل از توليد ميدان 25درصد 
ســهم مي برد و مابقي 75درصد سهم پيمانكار 

خواهد بود. 

2- بررسي قرارداد توسعة ميدان بدرا
اهميت ميدان بدرا براي ايران از آنجا ناشي 
مي شود كه اين ميدان با ميدان نفتي آذر مشترك 
است. بنابراين بررسي نحوة توسعة ميدان بدرا از 

سوى طرف عراقي مفيد خواهد بود. 
ميدان بدرا از طــرف وزارت نفت عراق 
بــراي دور دوم صدور مجوز بهره برداري در 
فهرست واگذاري ها قرار گرفت و در همين 
دور از مناقصات واگذار شــد. در 24دسامبر 

2009، كنسرســيومي متشــكل از «گاز پروم 
روسيه» با ســهم 40درصد، «پتروناس مالزي» 
 «(KoGas)كــوگاز» 20درصــد،  ســهم  بــا 
 «TPAO» كرة جنوبــي با ســهم 30درصــد و
تركيه با سهم 10درصد برندة قرارداد توسعة 
ميدان بدرا شــدند. پــاداش توليــد از ميدان 
مطابق فاكتــور R و از 1/1تا 5/5دالر به ازاي 
هر بشــكه نفت، تعيين و ميزان توليد ثابت نيز 
170هزار بشكه در روز و به مدت هفت سال 

توافق شد.
اين شركت ها بايد تا ژانوية 2010 قرارداد 
خــود را نهايــي مي كردند، امــا در 28ژانويه 
2010 اعالم شد كه ســهم هر يك از اعضاي 
كنسرســيوم تغييــر كــرده اســت و در نهايت 
گاز پروم با ســهم 30درصد، كوگاز با ســهم 
22/5درصــد، پترونــاس با ســهم 15درصد و 
TPAO بــا ســهم 7/5درصد توافــق نهايي را 
براي توســعة ميدان نفتي بــدرا با وزارت نفت 
عــراق امضا كردنــد. 25درصــد باقيمانده از 
ســهم قرارداد بــه يك شــركت دولتي عراق 
تعلق دارد. مدت زمان اين قرارداد مشــابه ساير 

قراردادها 20سال قيد شده است.

3- مفروضـات موردنيـاز بـراي بررسـي نحـوة 
توسعة ميدان

در مقالة حاضر براي محاسبة شاخص هاي 
اقتصــادي طــرح توســعة ميــدان نفتــي بدرا 

مفروضات زير در نظر گرفته شده است. 
الف- مفروضات مربوط به توليد و درآمد ميدان

1- براي توسعة اين ميدان مطابق جدول2  

  1    نحوة محاسبه نرخ دستمزد بر اساس فاكتور R در قرار دادن ميدان بدرا

R نرخ دستمزدفاكتور
(دالر بر بشكه معادل نفت خام)

5/50كمتر از 1

4/40كمتر از 1/25 و بيشتر از 1

3/30كمتر از 1/5 و بيشتر از 1/25

2/20كمتر از 2 و بيشتر از 1/5

21/10 و باالتر از 2
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ســه گزينه در نظر گرفته شــده و البته گزينة 
شمارة دو از مفاد قرارداد استخراج شده است. 
1- با توجه به بيشــينة توليــد در هر يك 
از گزينه هــاي موجــود براي توســعه، توليد 
زودهنگام براي گزينه هاي مختلف به ترتيب 
برابــر با 10، 15 و 20 هزار بشــكه در روز در 

نظر گرفته شده است. 
2- با توجه به توليد اوليه در ســال چهارم 
و بيشــينة توليد در ســال هفتم، نحوة افزايش 
توليــد از ســال چهــارم تا ســال هفتــم براي 
گزينه هاي مختلف توســعه به صورت پلكاني 
در نظر گرفته شــده است. نحوة افزايش توليد 
به صورتي اســت كه بيشــتر افزايش توليد به 
دوره هــاي نزديك به بيشــينة توليــد مربوط 
توليد  افزايــش  متوســط  بدين ترتيب  باشــد. 
براي ســال هاي چهارم، پنجم و ششــم براي 

گزينه هاي مختلف در جدول 3 آمده است. 
3- مطابق مفاد قرارداد، دورة توليد با نرخ 
ثابت(plateau rate) براي گزينة شــمارة دو، 
هفت ســال در نظر گرفته شده است. همچنين 
اين زمان براي گزينه هاي شمارة يك و سه با 
توجه به بيشــينه توليد، به ترتيب 11 و 3 ســال 

در نظر گرفته شده است. 
4- بــراي دورة افــت توليــد، نــرخ افت 
توليد ساليانه با توجه به متوسط افت توليد در 
ميادين خشكي و بيشــينة توليد گزينه ها براي 
گزينه هاي شمارة يك تا سه به ترتيب برابر با 
پنج، شــش و هفت درصد در نظر گرفته شده 

است. 
5- براي محاسبة درآمد حاصل از ميدان، 
ســه بــرآورد براي قيمــت نفت خــام در نظر 
گرفته شده است. با فرض شرايط خوش بينانه، 
محتمل و بدبينانه به ترتيب قيمت هاي 90، 70 
و 50دالر به ازاي هر بشــكه براي گزينه هاي 

توسعه فرض شده است. 
ب- مفروضات مربوط به هزينه ها

1- ميانگيــن هزينــة توســعه بــراي اين 
ميــدان برابر بــا 25000دالر به ازاي توســعة 
هر بشــكه نفت فرض شــده و درنتيجه هزينة 
در  ميــدان  توســعة  بــراي  ســرمايه گذاري 

گزينه هاي توليدي يك تا ســه به ترتيب برابر 
3/5، 4/25 و 5ميليارد دالر محاسبه شده است. 
2- بــراي هزينه هــاي عملياتــي توليد از 
ميدان مقادير 1/5 و 2دالر بر بشــكه، به منزلة 
متوســط هزينة توليد از اين ميدان فرض شده 

است(دو سناريو).
3- نحوة تخصيص هزينه هاي توسعه براي 
سال هاي اول تا هفتم توسعه با توجه به فرض 
مربوط به نحوة افزايش توليد براي گزينه هاي 
مختلف توسعه، مطابق جدول 4 در نظر گرفته 

شده است.
4- هزينه هاي پشتيباني كه مطابق تعريف 
قرارداد، هزينة نفت به شمار نمي آيد، برابر ده 

درصد هزينه هاي توليد نفت فرض شده اند.

پ- مدت زمان قرارداد
بــراي گزينه هاي مختلف توســعة ميدان، 
مدت زمان قرارداد يكســان و برابر 20سال در 

نظر گرفته شده است.
ت- نرخ بهره 

بــراي محاســبة ديركردهــاي مربوط به 
بازپرداخــت هزينه هاي پشــتيباني و همچنين 
براي محاســبة شــاخص هاي مبتني بر ارزش 
زمانــي پول نرخ بهــره چهار درصــد در نظر 

گرفته شده است.
با توجه به فرض هاي ارائه شــده در زمينة 
توليــد، هزينة عمليــات و قيمت نفت توليدي 
مي توان ســناريوهاي جدول 5 را براي توسعة 
ميدان در نظر گرفت و شاخص هاي اقتصادي 

  2    مفروضات براي گزينه هاي مختلف موجود براي توسعة ميدان

گزينه
ميزان سرمايه گذاريافت توليددورة بيشينة توليدبيشينة توليد

ميليارد دالردرصد ساليانهسال1000بشكه در روز

1401153/75شمارة 1

170764/25شمارة 2

200374/75شمارة 3

  3    متوسط افزايش پلكاني توليد منجر به بيشينة توليد براي گزينه هاي مختلف(1000بشكه در روز)

گزينه
توليد 
زودهنگام

(سال چهارم)

افزايش 
توليد

سال چهارم

متوسط توليد 
در سال 
پنجم

افزايش 
توليد

سال پنجم

متوسط توليد 
در سال 
ششم

افزايش 
توليد

سال ششم

بيشينه 
توليد

(سال هفتم)
102030407070140شمارة 1

152540509080170شمارة 2

2030506011090200شمارة 3

  4    ميزان سرمايه گذاري ساليانه براي گزينه هاي مختلف(ميليون دالر)

مجموع2010201120122013201420152016گزينه/ سال

ميزان سرمايه گذاري ساليانه
گزينة شمارة 1

175350437/5525612/5787/5612/53500

ميزان سرمايه گذاري ساليانه
گزينة شمارة 2

212/5425531/25637/5743/75956/25743/754250

ميزان سرمايه گذاري ساليانه
گزينة شمارة 3

25050062575087511258755000
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متوسط توليد روزانه براي گزينه هاي مختلف توسعه ميدان بدرا     1  

 

وز 
ر ر

ه د
شك

زار ب
ه

را براي هر يك از اين گزينه ها، محاســبه و با 
يكديگر مقايسه كرد.

4- محاسبات اقتصادي
در قراردادهاي توســعة ارائه شده از سوي 
وزارت نفت عراق، فرايند توســعه و توليد از 
ميدان را يك شــركت برعهده دارد. با توجه 
بــه گزينه هــاي معرفي شــده براي توســعه و 
توليد از ميــدان، نمودارهاي توليد ســاليانه و 
توليد تجمعي از ميدان در بازه اى 20ســاله در 
نمودارهاي 1و2 ارائه شده اند. در اين نمودارها 
فرض بــر اين بوده اســت كه آغــاز عمليات 

توسعة ميدان از سال2010 باشد.
خالصة ارزيابي اقتصادي براي گزينه هاي 
مختلف ذكر شده محاسبه و در جدول6 نشان 
داده شــده اســت. (ارزش خالص فعلى و نرخ 

بازگشت داخلى سرمايه)
براي مقايســه بهتــر گزينه هــاي مختلف 
توســعه شــاخص هاي مربوط به گزينه ها در 

نمودار3 آمده است.

 جمع بندى و نتيجه گيري
مهم تريــن نقــاط قــوت و ضعــف مدل 
قــراردادي ارائه شــده از ســوي وزارت نفت 
عراق براي توســعة ميادين را بر اســاس نتايج 
حاصل شــده در ميدان بدرا مي توان در موارد 

زير خالصه كرد:
1- در قراردادهــاي منعقــد شــده بيــن 
وزارت نفت عراق و شركت هاي بين المللي، 
مراحــل توســعه و بهره بــرداري از ميدان به 
صورت همزمان واگذار شــده اند. اين نوع از 

واگذاري ها سبب مي شــوند، طرف خارجي 
در منافع حاصل از ميدان به صورت بلندمدت 
درگير باشــد و درنتيجه تعهد بيشتري دربارة 
آيندة ميدان و توليد صيانتي از مخازن داشــته 

باشد.
2- ازجمله مزاياي اصلي اين نوع قرارداد 
پرداخت نكردن بهره به هزينه هاي ســرمايه اي 
توســعة ميدان اســت و فقــط بــه هزينه هاي 
پشــتيباني در صــورت ديركــرد، بهــره تعلق 
مي گيرد. اين مطلب همان گونه كه در قرارداد 

گزينه هاي موجود براي توسعة ميدان با 
توجه به مفروضات بيان شده

    5  

شمارة گزينه 
توسعه

هزينه عمليات 
(ميلون دالر)

 توليد ثابت
(هزار بشكه در روز)

قيمت نفت 
(دالر)

1

1/5

140

 50 دالر  
70دالر  2
 90دال ر 3
4

170

50 دالر
70دالر5
90دالر6
7

200

50دالر
70 دالر8
90دالر  9
10

2

140

50 دالر
70دالر11
90دالر12
13

170

50 دالر
70دالر14
90دالر15
16

200

50 دالر
70دالر17
90دالر18

  6    شاخص هاي اقتصادي گزينه هاي موجود براي توسعة ميدان

شمارة گزينة 
توسعه 

ارزش خالص 
فعلي

نرخ بازگشت 
داخلي

شمارة گزينة 
توسعه 

ارزش خالص 
فعلي

نرخ بازگشت 
داخلي

1408/457/6810426/617/73

2459/978/6711480/148/75

3428/689/2812489/669/29

4486/597/8413513/457/96

5557/278/9514579/589/11

6590/509/7115589/259/68

7488/077/5516481/457/47

8545/718/5917564/118/68

9596/169/4518594/609/42
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شاخص هاي اقتصادي مربوط به گزينه هاي مختلف توسعة ميدان بدرا     3  

بررسي شد، در محاســبات حاضر نيز منظور 
شده است و از مزاياي اصلي اين نوع قرارداد 
در مقايســه با قراردادهاي بيع متقابل به شــمار 

مى رود.

3- مطابق قراردادهاي منعقد شده با وجود 
تأميــن تجهيزات و ســرمايه هاي موردنياز براي 
توسعة ميدان از سوي شــركت هاي بين المللي، 
هزينه اي به نام هزينة منابع مالي به طرف عراقي 

تحميــل نمي شــود. با توجــه بــه هزينه هايي با 
عناوين مشــابه هزينة تأمين مالي، كارمزد بانكي 
و غيــره در مدل هــاي قــراردادي بيع متقابل و 
EPCF ايــن نكته را نيز مي تــوان از نقاط قوت 

اين نوع از قراردادها به شمار آورد.
4- صنعــت نفــت عــراق بــا توجــه بــه 
تحريم هاي اعمال شــده بر اين كشور در دوران 
صدام، فرســوده و به لحاظ فنّاورى عقب مانده 
است. واگذاري همزمان عمليات توسعه و توليد 
ميادين به شــركت هاي خارجي امــكان انتقال 
فنّاورى را دشوار مى سازد و انتقال فنّاورى بيشتر 
خود را به صورت دوره هاي آموزشي در كشور 
ثالث نشــان مي دهد. با توجه به دورة 20ســالة 
قراردادها، مجموعة اين قراردادها مى توانســت 
باعث ارتقاي توان فنّــاورى صنعت نفت عراق 

شود.
5- اســتفاده بيش از حد از توان و ســرماية 
شــركت هاي خارجي براي توسعة صنعت نفت 
عراق فرصت شــكوفايي و پيشرفت را از صنايع 
داخلي و بخش خصوصي عراق خواهد گرفت. 
حضــور نداشــتن عراقي هــا در مديريت كالن 
توســعة ميادين عظيم و فوق عظيم كشورشان و 
برون سپاري مديريت به شــركت هاي خارجي 
زمينه ســاز وابســتگي صنعت نفت اين كشور به 
بيگانگان خواهد شــد. مشابه ســاير كشورهاي 
خاورميانه مداخالت تاريخي بيگانگان، ازجمله 
انگليس و امريكا، در امور سياســي و اقتصادي 
عراق نشــان داده اســت كه شــايد اســتفاده از 
شركت هاي همسو با نظام سلطه در كوتاه مدت 
مفيد باشــد، امــا از مضــّرات آن در بلندمدت 

نمي توان ايمن بود.
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