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زمينه ها و داليل تغييرات عمده در اهداف توليد

نفتخام عراق
علي خواجوي

1

مقدمه

معاونت برنامهريزي وزارت نفت

دولــت عراق در ســال  2009دو مناقصه نفتي
برگزار كرد كه طي آن قرارداد  توسعه يازده ميدان
را با شركتهاي بينالمللي امضا نمود .همچنین در
مناقصه دورهاي ســوم و چهــارم ،ميادين گازي و
بلوكهاي اكتشافي براي واگذاري به شركتهاي
بينالمللي عرضه شــد .طبق قراردادهــاي واگذار
شــده ،توليد نفت خام عراق بايد تا ســال  2017با
بيش از  10ميليون بشــكه در روز افزايش ،به 12/5
ميليــون بشــكه در روز برســد .پــس از برگزاري
مناقصــات نفتي عــراق ،اکثــر صاحبنظــران و
مؤسسات معتبر انرژي نسبت به محققشدن اهداف
توليــدي منــدرج در ايــن قراردادها ابــراز ترديد
کردنــد .در اغلــب برآوردهاي اعالم شــده نظير اهداف مندرج در قراردادها و لزوم بازنگري در آنها  -1چالشهــاي عراق در دســتيابي به اهداف
 IEA، EIA، BP،Wood Mackenzie ، BMIو صحبت ميكنند که در ادامه به جزئيات و چرايي مندرج در قراردادها
چالشهاي عراق در دســتيابي بــه اهداف
IHSتوان توليد نفتخام عراق به طور متوســط از اين موضوع اشــاره خواهد شــد .در اين مقاله ابتدا
 2/5ميليون بشــكه در روز در سال  2010به حدود نگاهي به چالشهاي صنعت نفت عراق در پيشبرد مندرج در قراردادهاي منعقد شده را ميتوان در دو
 6ميليــون بشــكه در روز در ســال 2030افزايش اهداف قراردادهاي منعقد شــده خواهيم داشــت بخش داخلي و خارجي طبقهبندي و بررسي كرد.
مييابــد كه اين ميزان نســبت به اهــداف توليدي و ســپس ضمن بررســي ميزان توليــد و صادرات
ادعایي عراق بسيار پايينتر است .اکنون با گذشت نفتخام اینکشور طي سه سال گذشته ،به مواضع  -1-1چالشهاي داخلي
سه سال از زمان برگزاري مناقصات نفتي و پديدار دولت عراق و برخي از شرکتهاي بينالمللي در الف) فضاي کسب و کار
فقــدان امنيت و ثبات ،هزينههاي ســنگين و
شدن مشکالت پيشروي اجراي قراردادها ،برخي خصوص بازنگري در اهداف در نظرگرفته شــده
استثنايي براي تأمين امنيت نيروها و تجهيزات پروژه،
مقامات ارشــد دولت عراق نيز از ناتواني در تحقق برای نفتخام عراق اشاره خواهد شد.
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متخصص و زيرســاختهايي بنيادين نياز دارد که
عدم شــفافيت قوانين و مقــررات ،قوانين قديمي ب) توان مديريتي محدود نيروهاي بومي
سيطره سالها اســتبداد داخلي در عراق باعث در حــال حاضر اين عوامل به اندازه کافي در عراق
و ناکارآمــد ،بوروکراســي پيچيده ،فســاد اداري
و رشــوهگيري بسيار گســترده از جمله مشکالت مهاجــرت بســياري از كارشناســان و متخصصان وجود ندارد.
حوزه نفت و گاز اين كشــور به خارج شده است.
شرکتهاي نفتي فعال در عراق است.
از طرفــي روابــط نابســامان و خصومتآميز همچنين عدم ارتباط نيروهاي عراقي با شرکتهاي ج) بنيه ضعيف علمي كارشناسان
به دليل وجود ضعف فني شديد كارشناسان و
گروههاي سياســي در داخل عراق با يکديگر که خارجي طي سالهاي گذشته موجب بهروز نبودن
متخصصانحوزهباالدستيعراق،درزمانبرگزاري
حتي اعضاي کابينه را نيز شامل ميشود ،سبب شده و عقبماندگي آنان از روند تحوالت تکنولوژيکي
ّ
دولت در برقراري ثبــات و امنيت در جامعه ناکام صنعت نفت شــده اســت .عالوه بر ايــن به دليل مناقصههاي نفتي و همچنين عقد قراردادهاي توسعه
باشد تا حدي که بيش از يک سال است که دولت درگيري عراق در جنگهاي متعدد ،طي سالهاي مياديننفتوگاز،ايننيروهانتوانستهاندپيشنهادهاي
 1980تــا  2010ســرمايهگذاري جديــدي در اين ارائه شــده را از لحاظ فني به درستي اعتبارسنجي
این کشور ،وزير دفاع و وزير کشور ندارد.
در حال حاضر امکانات بهداشــتي و درماني ،كشور انجام نشده كه اين امر سبب فقدان دانش فني كنند .لذا بســياري از متخصصان بينالمللي حوزه
تأسيسات زيربنايي (جاده ،پل و غيره) و تأمين آب و مديريتي الزم براي هدايت و مديريت پروژههاي نفت اعالم كردهاند کــه در برخي ميادين ،اهداف
و برق به ميزان مورد نياز و در سطح مطلوب موجود عظيمي چون طرحهاي توسعه ميادين نفت و گاز مندرج در قراردادهــا با واقعيات موجود آن ميدان
همخواني نداشته و شرکتهاي بينالمللي تنها براي
نبوده و اين موضوع ســبب دشوار و هزينهبر شدن حاضر در نيروهاي بومي عراق شده است.
بر اساس ســند ملي استراتژي انرژي عراق که ربودن گوي رقابت از ساير رقبا ،اين اهداف دور از
شرايط كار در عراق ميشود.
اين مســائل در كنار کندي تصميمگيري در به زودي منتشرخواهد شد ،اين كشور در سناريوي واقــع را ارائه دادهاند؛ مطلبي که همواره با مخالفت
بخش دولتي و بازپرداخــت ديرهنگام هزينههاي ميانه بخــش انرژي تا ســال 2030به حــدود  500وزارت نفت عراق مواجه شــده اســت .در همين
انجام شده ،سبب کاهش جذابیت سرمايهگذاري در ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز دارد .اين رقم شامل زمينه برخي از نيروهاي باتجربه صنعت نفت عراق،
عراق براي شرکتهاي خارجي شدهاست .به همين ســرمايهگذاري خارجي و داخلــي در بخشهاي حداکثر توان توليد ميادين نفتي واگذار شده در دو
دليل این شــرکتهاگاه و بــيگاه عنوان ميکنند توســعه ميادين نفت و گاز ،پااليش ،پتروشــيمي ،مناقصه نفتي عراق را حدود  7/5ميليون بشــکه در
که دولت عــراق بايد به شــرکتهايي که در اين نيروگاهي و هزينههاي عملياتي بخشهاي مختلف روز ارزيابي کردهاند .در جدول 1-اهداف توليدي
شــرايط سخت مشغول به فعاليت و سرمايهگذاري است .اين ميزان ســرمايهگذاري و حل مشکالت مندرج در قراردادهاي ميادين واگذار شــده در دو
در اين کشور هستند ،پاداشها و امتيازات ويژهاي پيچيدهاي که به دليل سرکارآمدن نظامي جديد بر مناقصــه نفتي عراق و توان توليــد واقعبينانه از نظر
سر راه ايجاد شده ،به مديراني توانمند ،کارشناساني برخي متخصصان باتجربه صنعت باالدســتي نفت
اختصاصدهد.
عراق كه هماكنون در خارج از اين كشور فعاليت
 1مقايسه توان توليد ميادين نفتي واگذار شده در مناقصات نفتي (واحد :هزار بشکه در روز) []5
ميكنند نشان داده شده است.
در تأييد اين موضوع ،شــرکت شل که رهبر
پيشنهاد کنسرسيوم در عقد
برآورد واقع بينانه
ميادين
قرارداد
کنسرسيوم توسعه ميدان مجنون (مشترك با ميدان
1830
رميله
2850
آزادگان در ايران) اســت در ماه مــي  2012اعالم
کــرد هدف توليد  1/8ميليون بشــکه در روز براي
650
زبير
1125
ايــن ميدان ،قابلتحقق نبوده و اين رقم بايد تا يك
3050
قرنه غربي  1و 2
4120
ميليون بشــکه در روز کاهش داده شــود .شرکت
600
1800
مجنون
شــل در توجيه اين تغيير اعالم كرد كه اين امر در
550
535
هالفايا
راســتاي صيانت از مخزن و طوالنيتر شــدن عمر
100
170
بدرا
ميدان صــورت خواهد گرفت .وزارت نفت عراق
160
120
قياره
نسبت به تغيير هدف قرارداد ،موضع رسمي اتخاذ
95
110
نجمه
نكــرد و همان طور كه انتظار ميرفت برخي ديگر
180
230
قراف
از شركتها نيز با مساعد ديدن شرايط ،اقدام به تغيير
االحدب
اهداف توليدي مندرج در قراردادهاي خود كردند.
180
220
(قبل از مناقصات واگذار شد)
به عنوان نمونه شــركت لوک اويل نيز اعالم کرده
ميادين گروه ميسان
150
450
(فکه ،بازرگان و ابوغريب)
كه همســو با برنامههاي دولت عراق براي افزايش
عمــر ميدانهاي نفتي ،هدف توليــد به ميزان 1/8
مجموع
7545
11730
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ميليون بشــكه در روز از ميدان نفتي قرنه غربي 2-پيش از اين نيز اشــاره شد ،لوك اويل میزان توليد
را به  1/2ميليون بشــكه در روز کاهش داده است .هدف از اين ميدان را نيز  600هزار بشــكه در روز
البته لوك اويل تنها شركت خارجي است كه اين كاهش داده است.
تغيير را با انجام مذاكرات و گرفتن موافقت دولت
مركزي عراق انجام داده است .در اصالحيه قرارداد هـ) اختالفات شديد و عمده با دولت خودمختار
جديــدي كه اين شــركت در  17ژانويــه  2013با کردستان
منطقه كردستان عراق بر سر موضوعات متعدد
وزارت نفــت عراق امضا كرد ،مدت قرارداد از 20
سال به  25سال و سالهاي تثبيت توليد حداكثري و مهمي با دولت مركزي عراق اختالف دارد كه از
نيز از  13سال به  19/5سال افزايش پيدا كرده است .جمله مهمترين آنها ميتوان به مفاد و محتواي قانون
همچنين صحبتهايي در خصــوص بازنگري در نفت عراق ،نحوه توزيع درآمدهاي نفتي ،تفاســیر
اهداف ميدان زبير كه در حال حاضر هدف توليدي متفاوت از قانون اساسي ،محدوده استانهاي تحت
به ميزان  1/125ميليون بشكه در روز براي آن تعیین حاكميتكردستان،نوعقراردادهايسرمايهگذاري
نفت و گاز كردســتان و غيره اشــاره کرد .در عین
شده در ميان است.
حال ســال  2011در حالي آغاز شــد کــه روابط
د) موعــد عمل بــه قراردادها و آغــاز انصراف کردســتان و دولت مرکزي عراق بعد از چهارسال
تيرگي و اختالف ،رو به گرمي و همکاري رفته بود
شرکتهايبينالمللي
در فوريه ســال  2012شــرکت اســتات اويل و صادرات نفت کردســتان پس از يک سال و نيم
اعالم کرد از کنسرســيوم توسعه ميدان عظيم قرنه توقف ،دوباره از سر گرفته شده بود .اما به يکباره و با
غربي 2-که طبق قــرارداد ،توليد از آن باید به  1/8عقدقراردادمشارکتدرتوليدششبلوک اکتشافي
ميليون بشــکه در روز افزايش يابــد انصراف داده توســط شــرکت اگزون موبيل با منطقه کردستان
است .اين اقدام اولين نقض جدي قراردادهاي منعقد عراق در اكتبر ســال  ،2011ايــن روابط مجددا ً رو
شــده عراق اســت .اين در حالي است که شرکت به تيرگي گذاشته و منجر به کاهش صادرات نفت
مذکور طي ماههاي قبل همواره اعالم ميکرد که اين منطقه شد .این در حالی است که اندکي قبل از
با همکاري شرکت لوک اويل در حال پیشبردن حضور شرکت اگزون موبيل در منطقه کردستان،
پروژه توســعه ميدان قرنه غربي 2-اســت .استات به نظر ميرسيد تالشهاي انجام شده مابين دولت
اويل 18/75درصد از کنسرسيوم توسعه این ميدان خودمختار کردستان با دولت مرکزي بر سر محتواي
را در اختيار داشت .به وضوح مشخص نیست چرا قانون نفت در حال نتيجه دادن باشد ،اما امضاي اين
شــرکت استات اويل اقدام به خروج از کنسرسيوم قرارداد همه توافقات را به باد فراموشي سپرد.
پــس از امضاي اين قــرارداد ،معــاون انرژي
توســعه اين ميدان کرده اما برخــي منابع نزديک 
به اين شــرکت ،فضاي نامناسب کسب و کار و به نخســت وزير عراق اعالم کرد کــه در خصوص
ويژه شــرايط امنيتي نامناســب عراق را از يکسو و اين موضوع با دولت آمريکا مذاکره خواهد کرد.
وجود فرصتهاي جذاب سرمايهگذاري در درياي شهرستاني اظهار داشت :اين موضو ِع بسيار مهمي
شمال و منابع غيرمرســوم آمريکا از سوی دیگر را اســت و شــرکت اگزون موبيل باید در خصوص
از داليــل اين انصــراف اعالم کردهاند .بر اســاس انتخــاب عراق یا کردســتان تصميمگيــري کند.
قراردادهاي منعقد شده ،شرکتهاي کنسرسيوم به همچنين وزارت نفت عراق اعالم كرد در صورت
شــرط موافقت وزارت نفت عراق ميتوانند سهام حضور اگزون موبيل در كردســتان ،قــرارداد اين
خود در توســعه ميدان را واگذار نمايند .در همين شــركت در ميادين عظيم جنوب عراق لغو شــده
زمينه شرکت لوک اويل اعالم کرده سهام شرکت و نام اين شــركت در ليست سياه قرار مي گيرد .از
استات اويل را خريداري کرده و توسعه اين ميدان آنجا كه اگزون موبيل اولين شركت نفتي بود كه در
را به تنهايي ادامه میدهد .اين اقدام استات اويل قطعاً عين دارا بودن قراردادي در جنوب عراق به سمت
مانع پيشرفت روند توسعه ميدان قرنه غربي 2-مطابق حضور در منطقه كردستان رفته بود ،براي دولت این
برنامه زمانبندي اوليه خواهد شــد .همان طور كه کشور بســيار مهم و حياتي بود كه بتواند مانع اين
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موضوع شود .چراكه اگر اين شرکت ميتوانست
بدون ممانعت دولت مرکزي در اين منطقه فعاليت
کند ،زمينه حضور ســاير شرکتهاي خارجي در
فرصتهايجذابسرمايهگذاريموجوددرمنطقه
خودمختارکردستان نيز فراهم ميآمد که اين امر به
هيچ وجه مورد تأیید دولت مرکزي عراق نبود.
اين در حالي است كه با وجود تمام تالشهاي
انجام شده جهت متقاعدكردن اگزون موبيل به عدم
فعاليت در منطقه كردستان ،اين شرکت در نهايت
تصميم بــه خــروج از قراردادهاي جنــوب عراق
گرفت و اعالم كرد در حال مذاكره با شركتهاي
بينالمللي براي واگذاري سهام خود در ميدان قرنه
غربي 1-اســت .حجم ســرمايهگذاري این ميدان
حدود  50ميليــارد دالر برآورد ميشــود و میزان
توليد هدف از اين ميدان  2/825ميليون بشــكه در
روز خواهــد بود .اگزون موبيل  60درصد و شــل
 15درصد از ســهام اين ميدان را در اختيار داشتند.
دراين خصوص ابتدا مذاكراتي براي واگذاري سهام
اگزون موبيل به شركت لوك اويل كه كار توسعه
ميدان قرنه غربي 2-را بر عهده دارد صورت گرفت.
اما لوك اويل به دليل حجم زیاد ســرمايهگذاري
مــورد نياز در اين ميــدان و نبود همكاري مطمئن،
اعالم كرد تمايلي براي خريد این ســهام ندارد .در
حال حاضر اگــزون موبيل براي واگذاري ســهام
میدان قرنه غربی 2-در حال مذاكره با  CNPCاست.
تنش در روابط اگزون موبيل و دولت مرکزي
به هيچ وجه براي دولت عراق خوشايند نبود .چراکه
اين شرکت آمريکايي که در مديريت و راهاندازي
مگاپروژههاي نفتي داراي اعتبار و شهرتی جهاني
است ،به خوبی شايستگي و توان توسعه ميدان عظيم
قرنه غربي 1-را داشت .همچنين عالوه بر ابهام در
آينده توسعه این ميدان ،ساير پروژههاي برنامهريزي
شده براي اجرا توسط این شرکت نيز با تأخير مواجه
شده است .به عنوان نمونه شرکت اگزون موبيل در
مــاه فوريه  2012اعالم کــرد از ادامه مذاکره براي
عقد قرارداد پروژه تزريق آب به ميادين نفتي جنوب
عراق با برآورد سرمایهگذاری  10-15ميليارد دالر
انصراف داده اســت .این شرکت نقش مديريت و
راهبري پروژه مذکور را برعهده داشت که برخي
از شرکتهاي بينالمللي نظير  BP، Eniو Lukoil
نيز در کنسرســيوم آن حضور داشــتند .اين امر به
منزله تأخير در دســتيابي به اهــداف توليدي در
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نظرگرفته شده براي ميادين نفتي عراق است .چراکه
برنامه توليد بلندپروازانه این کشور با فرض تزريق
 10-15ميليون بشکه آب در روز تنظيم شده است.
البته مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب
عراق اعالم کرده خروج اگزون موبيل از اين پروژه
به دلیل عقد قرارداد اين شرکت با منطقه کردستان
نبوده و صرفاً به داليل اقتصادي انجام شده است .اما
به نظر ميرسد اين اظهار نظر بيشتر از آن جهت باشد
که مقامات عراقي تمايل ندارند به طور رسمي اعالم
کنند که کردستان ،موفق شده شرکتهاي طرف
قرارداد با دولت مرکزي عراق را از ادامه همکاري
منصرف کند  .الزم به ذکر است در دسامبر 2012
وزارت نفت عراق موفق به عقد قرارداد تزريق آب
به ميادين نفتي عظيم خود با شركت CH2MHill
شــد .بر اساس قرارداد امضا شده فاز اول اين پروژه
با ظرفيت  4/2ميليون بشکه در سال  2015راهاندازي
خواهد شد.
همان طور كــه انتظار ميرفــت اختالفات با
صحيح
منطقه خودمختار كردستان و عدم مديريت
ِ
حضور اگزون موبيل در اين منطقه باعث شــدت
گرفتن روند حضور ساير شركتهاي خارجي در
منطقه كردســتان و لغو قراردادهاي منعقد شــده با
دولت مركزي عراق گرديــد .به طوري كه در 31
ژوئن  2012شرکت توتال با خريد 20درصد سهام
شرکت کانادايي شاماران پتروليوم در يک بلوک 
اکتشافي منطقه کردستان عراق به ارزش  48ميليون
دالر ،حضــور خــود را در ميدانهاي نفتي جنوب
عراق با ترديد مواجه كرد .در واكنش به اين موضوع
وزارت نفت عراق به شرکت توتال هشدار داد که
قرارداد نفتي خود با منطقه کردستان را لغو کرده يا
ســهام خود در ميدان نفتي هالفايا در جنوب عراق
را واگذار کند .کنسرســيومي به رهبري شــرکت
 37/5( CNPCدرصد) و با همکاري شــرکتهاي
پتروناس مالزي و توتال (هر يك  18/75درصد) در
حال توسعه ميدان هالفايا هستند كه در حال حاضر
تولیدی معادل  100هزار بشــكه در روز داشــته و
هدفگذاری توليدي در قرارداد توسعه اين ميدان
 535هزار بشكه در روز است.
عالوه بر دو شــركت اگــزون موبيل و توتال،
شركت گازپروم نيز با حضور در منطقه كردستان،
بيش از پيش به اختالف اين منطقه با دولت مركزي
عراق دامن زده اســت .دولت مرکزي به شــرکت

گازپروم نيز هشــدار داده که قرارداد نفتي خود را
با منطقه کردســتان عراق لغو کرده يا سهام خود را
در ميدان نفتي بــدرا در جنوب عراق واگذار کند.
ميدان نفتي بدرا بــا هدفگذاری توليدي به میزان
 170هزار بشكه در روز به كنسرسيومي متشكل از
شرکتهاي گازپروم ( 30درصد) ،کوگس (22/5
درصــد) ،پترونــاس ( 15درصــد) و 7/5( TPAO
درصد) واگذار شده است.
در مجموع تا كنون سرنوشــت قرارداد توسعه
ســه ميدان كه هدفگذاری توليــد نفت آنها بالغ
بــر  3ميليون بشــكه در روز بوده بــه دليل حضور
شركتهاي طرف قرارداد دولت مرکزي در منطقه
كردستان نامشخص است .البته دور از انتظار نيست
كه در ســالهاي آتي ساير شركتهاي نفتي نيز به
سرمايهگذاري در كردستان عراق ابراز تمايل کنند.
از طــرف ديگر باید  به ايــن نکته توجه کرد
که وجود فضاي نامناسب مابين منطقه خودمختار
کردستان و دولت مرکزي عراق منجر به واگذاري
امتيــازات بيشــتر طرفيــن عراقي به شــرکتهاي
بينالمللي براي لحاظ کردن شرايط و خواستههاي
آنها ميشود .لذا تا زماني که دولت مرکزي عراق
نتواند بــا منطقه خودمختــار کردســتان در زمينه
تصويــب قانون نفت به تفاهم و اجماع برســد اين
مشــکالت کماکان ادامه خواهد داشت .توافق بر
سر مفاد قانون نفت عراق از سال  2007تا کنون بين
گروههاي مختلف عراقي حاصل نشده است.
و) کمبود تأسيسات مربوط به انتقال ،ذخيرهسازي
و صادرات نفتخام

يکــي از بزرگتريــن موانع توليــد نفتخام
عراق کافي نبودن زيرســاختهاي مورد نياز براي
انتقال ،ذخيرهســازي و صادرات نفتخام اســت.
به طوري که در دســامبر سال  2011به دليل وجود
اين مشــکالت و محدوديت در ظرفيت پايانههاي
صادراتي ،روزانه حدود  450هزار بشــکه نفتخام
ميادين جنوب عراق توليد نشده است .البته در اين
زمينه در سال  2012پيشرفتهايي حاصل شده که
وضعيت عراق را نســبت به گذشــته اندکي بهبود
داده است .وزارت نفت عراق پروژه ساخت چهار
پايانه نفتي شناور در خليج فارس را آغاز كرده که
هر يک از آنها ظرفيت صادرات روزانه 850-900
هزار بشکه نفتخام را دارا ميباشد .اين پروژه که

شرکت آمريکايي فاســتر ويلر مديريت خدمات
مشــاورهاي آن را بــه عهــده دارد ،از ســال 2009
آغاز شده و شامل احداث يک خط لوله خشکي،
دوخط لوله دريايي و نصب چهار اسکله شناور براي
بارگيري نفتکشهاست که ارزش اين تأسيسات در
مجموع يک ميليارد و  300ميليون دالر برآورد شده
اســت .با اجراي کامل اين پروژه ظرفيت صادرات
نفت از بنــادر جنوب عراق از حــدود  1/8ميليون
بشــکه در روز به بيش از  5ميليون بشــکه در روز
افزايش خواهد یافت.
در همين زمينه نخستين پايانه شناور نفتي عراق
در مــارچ  2012به بهرهبرداري رســيد كه متعاقب
آن ،صــادرات نفتخام اين کشــور در ماه آوريل
 2012نسبت به ماه فوريه حدود  500هزار بشکه در
روز افزايش پيدا کــرده و به رقم دو ميليون و 317
هزار بشکه در روز رسيد .دومين پايانه نفتي شناور
عراق نيز در آوريل   2012افتتاح شــد .با تکميل و
بهرهبرداري از پايانههاي نفتي شناور عراق ،راه براي
توليد بيشتر نفت اين کشور هموار ميشود .الزم به
ذکر اســت هر چهار پايانه نفتي شناور جديد عراق
تا سال  2013راهاندازي خواهند شد .همچنين با در
نظر گرفتن ظرفيت صادرات نفت از طريق خط لوله
کرکوک-جيحان ،در افق سال  2014کل ظرفيت
صــادرات تأسيســات نفتخام عراق بــه حدود 6
ميليون بشکه در روز خواهد رسيد .در حال حاضر
و با راهاندازي دو پايانه شناور فوق ،ظرفيت صادرات
پايانههاي جنوب عراق به  3/6ميليون بشکه در روز
رســيده است .همچنين وزارت نفت عراق احداث
مخازن ذخيرهســازي نفتخــام در نحر بين عمر،
نصيريه ،طوبي و فائو را نيز در دستور كار خود دارد.
 -2-1چالشهاي خارجي و ژئوپلتيک

بــه غير از چالشهاي داخلــي ،روابط عراق با
کشورهاي همســايه و همچنين عوامل ژئوپلتيک 
منطقه خاورميانه از جمله موانع و چالشهاي پيش
روي عراق براي دستيابي به اهداف مدنظر است.
از طرفي عربســتان ســعودي که از روي کارآمدن
دولت شــيعه در منطقه نگران اســت ،تمام تالش
خود را براي ناامنکردن و ناتوان جلوهدادن دولت
عراق در برقراري امنيت و ثبات این کشــور به کار
گرفته اســت .در مــوارد متعــددي مقامات دولت
عراق بر دست داشتن عربستان سعودي در حمالت
9
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تروريســتي در اين کشــور تأکيد کردهاند که اين
مسئله سبب تضعيف روابط دوستانه و همکاريهای
بين دو کشور شده اســت .همچنين به دليل سابقه
ســوء عربستان در مسدودکردن يك طرفه و سلب
حق مالكيت عراق در خط لوله صادرات نفتخام
عراق-عربســتان ( )IPSAدر زمان جنگ عراق و
كويت ،وزارت نفت عراق تمايلي به بازســازي و
راهاندازي مجدد اين خط لوله صادراتي که در واقع
راهي براي صادرات نفت این کشــور به خارج از
خليجفارس و تنگه هرمز ميباشد ،نشان نمیدهد.
عراق صادرات حدود يک ميليون بشکه نفتخام
در روز از طريــق ايــن خط لوله را از ســال 1989
ميالدي آغاز کرد ،اما عربستان پس از آغاز جنگ
كويــت و عراق صادرات نفــت از طريق اين خط
لوله را متوقف کرد .ضمن اينکه این کشور رقيب
بالقوه عربستان سعودي در بازارهاي جهاني نفتخام
بوده و عربستان به هيچ وجه تمايلی به حضور عراقي
مقتدر در بازارهاي جهاني نفت ندارد.
اختالفات بین دولتهــای عراق و کويت نيز
کمــاکان وجــود دارد .کويت بر اجــراي ماده7-
قطعنامه سازمان ملل در خصوص تحريم عراق که
اين کشور را ملزم به عدم استفاده از ناوگان دريايي
خود ميکند ،پافشاري کرده و از فعاليتهاي دولت

این کشور در بندر مبارک انتقاد ميکند .همچنين
مشخص نشــدن مرز دو کشــور و تقسيم مناسب
نفت توليدي از حوزههاي مشترک نيز بر مشکالت
موجود افزوده است .عالوه بر اين ،کنترل خط لوله
گاز که در اواسط دهه  1980از جنوب ميدان رميله
به کويت ساخته شده بر خالف بيانيه کميته دوجانبه
این دو کشــور در ســال  ،2003همچنان در اختيار
کويت بوده و تغييري در مديريت آن ايجاد نشــده
است .اين موارد که سبب اختالف بين دولتهای
عراق و کويت شــده در روند اجــراي پروژههاي
توسعهای ميدان گازي سيبا و ميدان نفتي منصوريه
که شــرکتهاي کويتي نيز در آن حضور دارند،
مؤثر خواهد بود.
تحوالت اخير سوريه نيز برنامههاي عراق براي
ايجاد خطوط لوله صادراتي بــه درياي مديترانه از
طريق اين کشور را تحتالشعاع قرار داده است .در
گذشته خط لوله انتقال نفتخام كركوك به بندر
بانياس بخشي از نفتخام عراق را از طريق سوريه
به درياي مديترانه و بازارهاي اروپايي منتقل میکرد.
اين خط لوله که ظرفيت انتقال  300هزار بشكه در
روز را داشــته ،در تهاجم آمريــكا به عراق به طور
كامل تخريب شده است .با توجه به اقتصادينبودن
تعمير و بازســازي اين خط لوله تصميم گرفته شد

كه خط لوله جديدي با مشاركت طرف سوري به
مقصد بانياس احداث شود .در همين راستا مقامات
عراق و سوريه تفاهمنامهاي مبني بر احداث دوخط
لوله نفتي امضا کردند .طبق توافقات صورت گرفته
این دوخط جديد ظرفيت انتقال روزانه  2/5ميليون
بشکه نفتخام عراق را خواهند داشت .اما با توجه
به تحوالت سوريه ،در حال حاضر امکان پيگيري و
پيشبرد اين پروژه در سوريه وجود ندارد که اين امر
به معني بسته شدن يکي از گزينههاي مهم صادرات
نفتخام عراق تا بهبود شرايط سوريه است.
همچنين امنيتي شــدن فضاي سياســي اردن
نيز ممکن اســت منجر به تعويق اجراي پروژههاي
صادرات نفت عراق به اين کشــور گردد .اردن از
آغاز تحوالت كشورهاي عربي تا كنون پنج نخست
وزير به خود دیده است .عراق قصد داشت ظرفيت
صادرات نفتخام خود بــه اردن را با احداث خط
لولهای از  10به  30هزار بشکه در روز افزايش دهد.
نفتخام صادراتي به اردن از ميدان نفتي کرکوک 
در شمال عراق تامين ميشود.
خروج نيروهاي آمريکايي و خارجي از عراق
نيز منجر به فعال شدن مجدد گروههاي تروريستي و
در نتيجه ايجاد فضاي بيثباتی شده است.
مشــکالت غرب با ايران و تهديد کشــورمان
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تولید در
پایان 2014

رمیله

1000

1350

1700

79

350

1400

1500

زبیر

195

270

500

54

75

280

350

قرنه غربی 1-

244

450

980

46

206

550

600

قرنه غربی2-

0

0

400

0

0

100

250

مجنون

45

0

400

0

45

100

200

بدرا

0

0

50

0

0

50

60

نجمه

0

0

50

0

0

0

0

قیاره

0

0

50

0

0

0

0

قراف

0

0

50

0

0

60

100

میسان

100

125

250

5

25

170

230

هالفایا

3

82

100

82

79

100

200

1587

2277

4580

50

690

2910

3490

نام میدان

واگذار شده
در مناقصه
دور اول

واگذار شده
در مناقصه
دور دوم

مجموع

10

ﺴﺎن

100

125

250

50

25

170

230

ﻟﻔﺎﻳﺎ

3

82

100

82

79

100

200

1587

2277

4580

50

690

2910

3490

ﻮع
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ل .2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ واﮔﺬار ﺷﺪه ﻋﺮاق ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي ) 2010-2012واﺣﺪ :ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ

هــزار بشــکه در روز در زمــان واگــذاري به ترتيب  270و  195هزار بشكه در روز هستند .در
مقامات و
[4587
روز( ]
به بســتن تنگه هرمز نيز نگرانيهايي را در در
عراقي براي امکان صادرات نفت از طريق اين تنگه قراردادهــا (ســال  )2010به  2ميليــون و  277هزار مجموع متوســط توليد نفت عراق در ســال 2010
ايجاد کرده اســت .مقامات عراقي براي دور زدن بشکه در روز (پايان سال  )2012افزايش پيدا کرده برابر  2/36ميليون بشکه در روز بوده که اين ميزان
تنگه هرمز به فکر راههاي جايگزين از طريق ترکيه ،است(جدول .)2-در واقع توليد نفت ميادين واگذار با وجود چالشهاي داخلي و خارجي عنوان شــده
2010بيش از  43درصد رشد در سال  2011به  2/66ميليون بشکه در روز افزايش
ســال-گذشته
طي سه
سوريهﺳﺎلشده
توجه به
هستند که با
سوريه و عربستان
2012
ﻫﺎي
شرايطﻃﻲ
ﻋﺮاق
ﺧﺎم
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
وﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
و عربستان در حال حاضر تنها گزينه ممکن ترکيه داشته که اين ميزان افزايش ناشي از توسعه ميادين پيدا کرده اســت .همچنين متوسط توليد نفتخام
ﻣﻴﺎدﻳﻦ 2/96ميليون بشكه در روز
ســال  2012به
ﻋﻤﺪهعراق
ميسان بوده
ﻣﻲگروه
ﺗﻮﻟﻴﺪميادين
غربی ،1-زبير و
دﻳﮕﺮيرميله،
اختالفات شديد
ﻣﻴﺎدﻳﻦاین گزینه
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از است که
ﺗﺮﻳﻦدر آﻧﻬﺎ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﻴﺰقرنهﻧﻔﺖﺧﺎم
دليل ازبروزﻣﻴﺎدﻳﻦ
واﮔﺬارهم بهﺷﺪه
ميان دو دولت در حال حاضر منتفي است .اختالفات اســت .همچنين همان طور که مالحظه ميشود بر رسيده كه در طول سه دهه اخير بيسابقه بوده است
نوامبر سال  2012توليد نفت
ﻣﺠﻤﻮعالبته در ماه
نفتي .در(شکل.)1-
روزميادين
درتوليد
ﺑﺸﻜﻪشده،
قراردادهاي منعقد
اســاس
ﺑﻪ متعددي
موضوعــات
تركيه وﺑﺎعراق بر
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
 195ﻫﺰار
ﺗﺮﺗﻴﺐچون 270و
ﻣﻘﺎدﻳﺮســرﺗﻮﻟﻴﺪي
ك و ﺑﺎيﺣﺴﻦ
پناهنده شدن هاشمي به تركيه ،صادرات غيرقانوني واگذار شده در دو مناقصه نفتي عراق در پايان سال عراق  3/2ميليون بشكه در روز بوده است .در واقع
ﭼﺎﻟﺶ
وﺟﻮد
ﻣﻴﺰان
هزاراﻳﻦ
ﺑﻮده500ﻛﻪ
ﺑﺸﻜﻪبایــددربه 4روز
2/36
ﻧﻔﺖ ﻋﺮاقنفتدر ﺳﺎل
ﻫﺎيســال  2012نسبت به سال
عراق در
نفت خام
روز ﺑﺎ توليد
بشــکه در
ميليون و
ﻣﻴﻠﻴﻮن 2012
گيري دولت
ﺑﺮاﺑﺮموضع
2010تركيه،
كردستان عراق به
اردوغان عليه سوريه و عراق و غيره در ماههاي اخير افزايــش مييافت که  50درصــد از اهداف مورد  2010حدود  25/5درصد رشــد داشته است كه با
ﭼﻨﻴﻦ
شرايطﻫﻢ
اﺳﺖ.
نوعيﻛﺮده
تحقق بهﭘﻴﺪا
اﻓﺰاﻳﺶ
اســت.دراينروز
ﺑﺸﻜﻪ
گرفتهﺷﺪه
ﻋﻨﻮان
این کشوربسيارقابلمالحظه
موجود
توجهبه
ميــزان
ﻣﻴﻠﻴﻮن يافته
است .در ﺳﺎل  2011ﺑﻪ  2/66نظر تحقق
ﻲ و ﺧﺎرﺟﻲشدت
لذا همان طــور که مالحظه ميشــود روابط منعكسكنندهچالشهاومشكالتپيشرويعراق ميباشــد .همچنين بر اســاس اعالم وزارت نفت
دﻫﻪ اﺧﻴﺮ
عراق ﺳﻪ
در ﻃﻮل
رﺳﻴﺪه
ﺑﺸﻜﻪبرنامهدرهايروز
عــراق96با 2/درﻣﻴﻠﻴﻮن
مرکــزي ﺑﻪ
دولــت 2012
اقتصــادي ﺳﺎل
ﺧﺎم وﻋﺮاق در
ﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ
این کشــور در پايان سال  2013به
توليد نفت
كه بهﻛﻪبرخي
توليد است
عملياتيكردن
سياســي
3/7ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد.
کشورهاي همسايه و شرايط خاص موجود در اين از مهمترين آنها اشاره شد.
ﺑﻮده
روز
در
ﺑﺸﻜﻪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن
3.2
ﻋﺮاق
ﻧﻔﺖ
اســاسﻮﻟﻴﺪ
 2012ﺗ
صادراتيﻧﻮاﻣﺒﺮ
هايدر ﻣﺎه
اﻟﺒﺘﻪ
سبب(1-
کشورهاﺷﻜﻞ
ﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )
متوســط ميزان صادرات نفتخــام عراق نيز
برآوردهاي انجام شــده پيشبيني
این کشورﺳﺎل بر
شده.طرح
كه زمينه الزم بــراي افزايش توليد را مهيا ميکند ميشــود توليد ايــن ميادين در ســال  2013به  2/9از  1/89ميليــون بشــکه در روز در ســال  2010به
رﺷﺪ
ﺣﺪود
ﻧﺴﺒﺖ
لوله یــک ميليون در
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻋﺮاق
در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﺷﺘﻪروز در سال  2011و 2/46
بشــکه در
درﺻﺪميليون
2/17 25.5
حدود 3/5
 20142010به
ﺳﺎلو در سال
بشكهﺑﻪدر روز
 2012ميليون
ﺳﺎلاز طريق
بشــکهاي
(نظيــر خط
ميليون بشــکه در روز در ســال  2012افزايش پيدا
عربســتان و خط لوله  2/5ميليون بشکهاي از طريق ميليون بشكه در روز افزايش يابد.
ﻧﻔﺖ
وزارت
اﻋﻼم
اﺳﺎس
ﺑﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ويژهﺑﺴﻴﺎر
ﻋﺮاق
ﻣﻮﺟﻮد
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
کرده است(شکل .)2-بدين ترتيب ميزان صادرات
متوقف شود.
شکلی
ﺷﺮاﻳﻂحاضر به
سوريه) در حال
 -3رونــد توليد و صــادرات نفتخام عراق طي نفتخام عراق در سال  2012از صادرات نفت ايران
2010-2012روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
هايﺑﺸﻜﻪ در
ﻣﻴﻠﻴﻮن
شده ﺑﻪ 3.7
2013
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل
پيشي گرفته است .البته در ماه اكتبر  2012صادرات
سال
 -2مجموع توليد ميادين واگذار
عراق به غير از ميادين واگذار شــده از ميادين نفتخام این کشور به بيش از  2/6ميليون بشكه در
بررســي توليد هر يك از قراردادهاي واگذار
شــده عراق طي دو مناقصه نفتي اين کشــور نشان ديگــري نيز نفتخام توليد ميكند كه عمدهترين روز نيز رســيد .لذا همان طور که مشاهده ميشود
ميدهد توليــد اين ميادين از حــدود یک ميليون آنها میادین كركوك و بايحسن با مقادیر توليدی صادرات نفت عراق با وجود چالشها و مشکالت
فراوان در حال پيشــرفت و افزايش بوده و بر اساس
برنامه وزارت نفت این کشــور صادرات در ســال
 2013صادرات عراق به  2/9ميليون بشــكه در روز
افزايش پيدا خواهد كرد .ميزان نفتخام اختصاص
داده شده به پااليشگاههاي نفتي عراق نيز حدود600
هزار بشکه در روز خواهد بود.
 -4بازنگري در اهداف آتي توليد نفتخام عراق

 1روند تولید نفت خام عراق از سال  2008تا پایان سال ( 2012واحد :هزار بشکه در روز) []2

با توجه به مشــکالت داخلي و خارجي عنوان
شــده و بررســي ميزان توليد ميادين واگذار شده،
پيامهاي متفاوتي در خصوص بازنگري در اهداف
توليدي قراردادهاي منعقد شده به گوش ميرسد.
عــدهاي از تكنوكراتهاي عراقــي بر تجديد نظر
اساسي در اهداف مورد نظر اصرار ميورزند .دسته
ديگری از صاحبنظران شاغل در صنعت نفت این
کشــور نيز اظهار ميكنند كه هيــچ عالقهاي براي

ﺷﻜﻞ  .1روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ) 2012واﺣﺪ :ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( ][2
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سرفصل ویژه

مذاكــره مجدد در خصوص اهــداف قراردادهاي ميادين را به گونهاي تنظيم کند که افت توليد آنها تا
منعقــد شــده نداشــته و از شــركتهاي خارجي بعد از سال  2035به تعويق افتاده و حداکثر بازيافت
ميخواهند که با توجه به حجم زیاد ذخاير نفت اين حاصل گردد .وی زمان تعيين ميزان اين کاهش را به
كشور به تعهدات خود پايبند باشند .دسته ديگري از نهاييشدن بررسيهاي شرکتهاي طرف قرارداد و
مديران صنعت نفت عراق نيز اعالم ميكنند که اين وزارت نفت در اين زمينه در سال  2013منوط کرده
داخلي این کشور و ميزان آن را نيز اندک توصيف کرده است.
محرمانه و
مسائلو از
ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق
موضوعاتدر اﻫﺪاف ﺗﻮﻟﻴﺪ
دﻻﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ
1
نفت
وزير
2011
سال
در
است که
حالي
در
اين
شك
ايجاد
و
ها
رســانه
در
مواضع
اين
اظهار
و
بوده
ﻋﻠﻲ ﺧﻮاﺟﻮي  ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي وزارت ﻧﻔﺖ
و شبهه نسبت به امكان دستيابي عراق به اهداف عراق اعالم کرده بود اين کشــور به دنبال کاهش
توليدي مقرر شده تأسفبار است .اما در اين ميان ،سقف برنامههاي توليد نفت از  12/5به  7تا  8ميليون
فشار منتقدين بيش از همه متوجه حسين شهرستاني بشکه در روز است.
ﻣﻴﻠﻴﻮن
2
/
17
ﺑﻪ
2010
ﺳﺎل
در
چنين روز
ﺑﺸﻜﻪ در
ﻧﻴﺰ از 1/89
معاونﺮاق
ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋ
ﻣﺘﻮﺳﻂكهﻣﻴﺰدران ﺻﺎدر
مشهود است که داليلی غيرفني نظير
نخســت ﻣﻴﻠﻴﻮن هم
انرژي
حــالاتحاضر
اســت
وزير عراق اســت .دکتر شهرســتاني در زمان عقد اختالفاتسياسي،فقدانامنيت ،کمبودزيرساختها
ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل  2011و  2/46ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل  2012اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ).ﺷﻜﻞ(2-
قراردادهاي نفتي ،وزير نفت عراق بوده است .وي و تأسيسات زيربنايي نيز در اين تصميمگيري دخيل
عرضه
موضعانخود
آخرين
خام .واﻟﺒﺘﻪ در
نفتاﺳﺖ
جهانيﮔﺮﻓﺘﻪ
شــرايطﺮانبازارﭘﻴﺸﻲ
است.ات ﻧﻔﺖ اﻳ
بوده ﺻﺎدر
است 2012از
ممکنﺳﺎل
اعالم کرده کهﺮاق در
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰ
درﺑﺪﻳﻦ
وزارت نفت عراق به منظور افزايش زمان برداشت بيش از تقاضا نيز اين موضوع را تشديد ميکند.
ﻛﻪ
ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪ .ﻟﺬا ﻫﻤﺎن
برنامهدر روز
معاونﺑﺸﻜﻪ
ضريب  2/6ﻣﻴﻠﻴﻮن
حداکثر ﺑﻴﺶ از
نظرگرفتــن ﻋﺮاق ﺑﻪ
دررات ﻧﻔﺖﺧﺎم
 2012وﺻﺎد
ازﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ
ﻃﻮر شل
استراتژيک شرکت
ريزي و
مياديــن نفتي
بازيافت از این میادین ،مقداري از برنامههاي توليدي در آوريــل  2012اعالم کرده توان واقعبينانه توليد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻋﺮاق ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاوان در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﺑﺮ
در نظرگرفته شده را کاهش دهد .بر اساس مطالعات نفتخام عراق ،حدود  7تا  8ميليون بشــکه در روز
این کشور،
شود که با
برآورد
شــرکتاقهاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪتوسط
اﺳﺎسشــده
ارائه
مقدوراتاﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا
توجهﺑﺸبهﻜﻪ در روز
ﻣﻴﻠﻴﻮن
2013ميﺑﻪ 2/9
طرفدر ﺳﺎل
الملليﻛﺸﻮر
ﺻﺎدربينات اﻳﻦ
وزارت ﻧﻔﺖ ﻋﺮ
قرارداد با عراق ،در صورت تحقق توليد حداکثري اين مهم نيز تا قبل از سال  2020ممکن نیست.
خارجيﺑﺸﻜﻪ در
 600ﻫﺰار
ديگر ﻧﻴﺰ ﺣﺪود
ﻧﻔﺘﻲ ﻋﺮاق
ﺧﺎم اﺧﺘﺼﺎص
هايﻣﻴﺰآتيان وﻧﻔﺖ
طياﻫﺪسالﻛﺮد.
ﺧﻮ
طرف
شــركتهاي
ﺷﺪه7ﺑﻪتاﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهازﻫﺎيســوی
ادهبراي
نگهداشتن دآن
ثابت
 13سال ،ميزان توليد اين ميادين پس از سال  2025با قــرارداد با عراق از مذاکــره جداگانه با دولت اين
روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
افت شديدي مواجه خواهد شد .لذا شهرستاني اعالم كشوراجتنابمیکنند.آنهاخواستارانعطافپذيري
کــرده عراق در نظر دارد برنامه توليد حداکثري از بيشــتر دولــت عــراق در خصــوص ســوددهي

ﺷﻜﻞ  . 2روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ) 2012واﺣﺪ :ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( ][3

 2روند صادرات نفت خام عراق از سال  2008تا پایان سال ( 2012واحد :هزار بشکه در روز) []3
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 -4ﺑﺎزﻧﮕﺮي در اﻫﺪاف آﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖﺧﺎم ﻋﺮاق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه ،ﭘﻴﺎمﻫﺎي

قراردادهايمنعقدشدههستند.شركتهايخارجي
اعتقاد دارند در بســياري از قراردادها ،نرخ پاداش
توليد در نظر گرفته شــده بسيار پايين بوده و تنها با
در نظر گرفتن توليد زیاد ،ســرمايهگذاري در اين
مياديــن توجيه اقتصادي دارد .لــذا در حال حاضر
كه ســقف توليد از اين ميادين روند كاهشی دارد،
بايــد نرخ پــاداش در نظر گرفته شــده نيز افزايش
یابد تا توجيه اقتصادي طرحهاي مورد نظر با خطر
مواجه نشوند .همچنين طوالنيتر کردن دوره توليد
از مياديــن به معني پرداخت ديرتر هزينههاي انجام
شده به شرکتهاي بينالمللي براي توسعه ميادين
نفتي عراق اســت که به دليل در نظرگرفتن ارزش
زماني پول و عالقه ســرمايهگذاران به بازگشت هر
چه سريعتر هزينههاي انجام شده ،طبیعتاًاين موضوع
نيز مورد عالقه شرکتهای بينالمللي نیست .عالوه
بر ايــن شــركتهاي خارجي تمایــل و اعتقاد به
سرمايهگذاري در طرحهايي دارند كه نفتخام آنها
به سرعت وارد بازار شود .ولي تمايل دولت عراق به
پايين نگهداشتن سقف توليد از اين ميادين ،انگيزه
این شرکتها را براي مشاركت در بازنگري اهداف
تعيين شده كاهش ميدهد .اين در حالي است كه
وزارت نفــت عــراق از اينكه نفتخــام خود را به
طور گسترده وارد بازارهاي جهاني نفتخام كرده
و عرضه بيش از تقاضاي آن باعث افت قيمتهاي
نفتخام و در نتيجه كاهش درآمدهاي اين كشور
شود بسيار نگران اســت .چراكه طبق قراردادهاي
منعقد شده بيش از  50درصد از ذخاير نفت عراق
طي بيست سال آتي توليد خواهد شد و اگر اين نرخ
تخليه باال در شرايط قيمتهاي پايين نفتخام اتفاق
بيفتدمسلماًتأثيرنامطلوبیبرحجمدرآمدهايعراق
خواهد داشت.
به نظر ميرســد بــراي بازنگــري در اهداف
قراردادهاي منعقد شده بايد تا پايان سال 2013منتظر
ماند .چراکه تا آن زمان ،باید توليد اوليه بسياري از
ميادين واگذار شده در دو مناقصه نفتي اين کشور
آغاز شده و ميزان پيشرفت پروژه هر يک از ميادين
ميتواند معيار مناسبي براي تشخیص لزوم بازنگري
واقعبينانهبرنامههایتولیداینمیادینباشد.
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جمعبندي و نتيجهگيري

طي اين سالها در عراق صنعت نفت نويني
در حال شکلگيري است که اين کشور را تبديل
بــه بازيگری عمده و مؤثــر در بازارهاي جهاني
نفتخام خواهــد کرد .يکي از ويژگيهاي بارز
صنعت نفــت نوين عــراق ،تالش بــراي حفظ
منافع ملــي در کنار تعامل و ارتباط گســترده با
شــرکتهاي بينالمللي است .در واقع ،اقدامات
دولت عراق براي احيای صنعت نفت اين کشور
در شرايطي که هيچ زيرساخت قابلاستفادهاي در
اين کشور وجود نداشته و تحت اشغال نيروهاي
خارجي بوده ،بســيار ستودني اســت .نمونه بارز
اين موضــوع خداحافظي عــراق از قراردادهاي
مشــارکت در توليد اســت که به باور بسياري از
صاحبنظــران تنها راه جلب نظر شــرکتهاي
بينالمللــي بــراي ســرمايهگذاري و حضور در
کشورهاي نفتي اســت .در قراردادهاي خدماتي

مورد استفاده عراق نيز مکانيزمهاي مناسبي براي
کاهــش هزينههــاي ســرمايهگذاري و عملکرد
مناســب شــرکتهاي طرف قرارداد ،تعبيه شده
که جاي الگوبرداري براي ساير کشورها را دارد.
هر چند به باور بسياري از مراکز و متخصصان
معتبر بينالمللي و البته اخيرا ً اعتراف مقامات ارشد
عراقي ،دســتيابي عراق به اهداف  12/5ميليون
بشکه در روز در سال  2017امکانپذير نخواهد
بود .اما اين کشور توانســته با وجود چالشهاي
متعدد داخلي و خارجي ،توليد نفتخام خود را
از حدود  2/4ميليون بشکه در روز در سال 2010
به  3ميليون بشکه در روز در سال  2012افزايش
دهد .همچنیــن ميزان صادرات نفت عراق نيز از
 1/9ميليون بشــکه در روز در سال  2010به 2/5
ميليون بشکه در روز در سال  2012افزايش یافته
و این کشــور توانســته بازيگر مطرحي همچون
ايران را پشت سر بگذارد.

پا نویس ها

ارائــه برنامههــاي بلندپروازانــه توســط
شــركتهاي خارجي در توســعه ميادين نفتی،
امري مســبوق به ســابقه اســت .ايــن تجربه در
كشــورهاي آســياي ميانه و ايران بارهــا تكرار
شــده اما با وجود اين ،تحقق توليد  6تا  7ميليون
بشــكهاي براي عراق توســعهنيافته و جنگزده
موقعيتهاي زيادي به ارمغان خواهد آورد .به نظر
ميرسد مهمترين اولويت دولت عراق نه اهداف
توليدي مندرج در قراردادها ،بلكه برقراري ثبات
و امنيت در كشــور و حل اختالفــات منطقهاي
از جمله مناقشــات با منطقه خودمختاركردستان
اســت .در اين راســتا ،اســتفاده صحيح و بجا از
درآمدهاي نفتي كه در ســالهاي اخير به شدت
رو به افزايش بوده و از  52ميليارد دالر در ســال
 2010به  94ميليارد دالر در ســال  2012افزايش
يافته در جهت حل مشكالت موجود ،بسيار مهم
و كليدي ميباشد.
a.khajavi@gmail.com
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