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 تاريخ األنتاج النفطي في العراق
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   2و  1معدالت إنتاج الذروة لحقول الجولتين 

 (  2100)ي                            /ألف ب( 2850:          )الرميلة •

 (850)ي                            /ألف ب( 1200:           )الزبير •

 (1600)ي                            /ألف ب( 2825: ) 1/غرب القرنة•

 (1200)ي                            /ألف ب( 1800: ) 2/غرب القرنة•

 (1000)ي                            /ألف ب( 1800:          )مجنون •

 ي/ألف ب( 230:          )الغراف •

 (400)ي                              /ألف ب( 535:          )الحلفاية •

 ي/ألف ب( 450:           )ميسان •

 ي/ألف ب( 170:             )بدرة •

 ي/ألف ب( 120:           )القيارة •

 ي/ألف ب( 120:           )النجمة •

 ي/ألف ب( 115:         )األحدب •

 

 ي/ألف ب( 12215):        المجموع •

 ي/ألف ب( 8355): المجموع بعد تعديل العقود •

 ي/ألف ب( 19698): مجموع معدالت األنتاج من حقول الجولة األولى عند تفعيل العقود •

 

 



 2و1خطط إنتاج النفط في العراق بعد جولتي التراخيص      

 عدا األحدب
Round 1 and 2 PPT vs. Historic Oil Production
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 2و1إلتزامات األنتاج النفطي لجولتي التراخيص       

 عدا األحدب
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(Round 1)

Rumaila

West Qurna 1

Zubair

Missan

Majnoon

West Qurna 2

Halfaya

Garraf , Badra, 
Qaiyarah & Najmah

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Round 1 and Round 2 Production Forecast

Year

bbl/d

2008 2015 



 أنواع العقـــــــود



 (TSC)عقود الخدمة

 (PSC)عقود المشاركة باألنتاج

 عقود األمتياز

 العقود الهجينة

 أنواع العقـــــــــــــود في العالم

PSC  

TSC 



 عقود الخدمة وعقود المشاركة باألنتاج في العراق



 تؤشر إختالفات أساسية: عقود العراق النفطية 

 وسط وجنوب العراق•

 

 عقود الخدمة –
 .أجر ربحية ثابت ال يزيد أو يقل مع سعر بيع النفط، ولذلك التتأثر عوائد المقاول من الربحية بتغير أسعار النفط•

 .جيدة في حالة أسعار النفط العالية وتتأثر عوائد الدولة في حالة أسعار النفط الواطئة •

 .الشريك الحكومي محمول ولذلك اليتحمل المجازفة، المقاول يدفع حصته في الكلف•

 .العالقة للمقاول باألنتاج وتصدير النفط واللذين ُيداران من قبل الدولة•

 

 كردستان•

 
 عقود المشاركة باألنتاج–

 .حصة الربح متغيرة، ولذلك يحصل المقاول على ربحية أكثر من عقود الخدمة، خاصة عند إرتفاع أسعار النفط•

 .تتأثر ربحية المقاول وعوائد الدولة باألسعار الواطئة للنفط الخام•

 .يتحمل الشريك الحكومي المجازفة لحصة مشاركته في الكلف كما هو حال المقاول•

 .للمقاول حصة باألنتاج ومقدار األحتياطي النفطي يعزز إحتياطي المقاول•

 

 
 



 عقود الخــــــــدمة لوزارة النفط
 

عقود الخدمة تتضمن المباديء العامة األتية، رغم وجود بعض األرقام 

       -:المختلفة فيما بينها

كسقف من العائد المفترض لدفع المستحقات المالية %( 50)تخصيص -

%( 50)للمقاول من الكلف البترولية وإجور الربحية فصلياً ، أما الـ 

 .األخرى فتذهب الى خزينة الدولة

 .من عوائد األنتاج األساس لدفع الكلف األضافية %( 10)تخصيص  --

لعقود ( فوق األنتاج األساس)أجور الربحية ُتدفع عن األنتاج األضافي  -

 (.دوالر للبرميل)الجولة األولى، وعن كل األنتاج للجولة الثانية 

 .دوالر للبرميل( 6 – 1,15)تتراوح أجور الربحية بين  -

-R“يتم تقليل أجور الربحية مع تزايد العوائد المالية للمقاول إعتماداً على  -
Factor”   معامل األسترداد 

من الربحية، ولكنه % ( 25 -% 5)حصة الشريك الحكومي تتراوح بين  -

 ( .الكلف الرأسمالية والتشغيلية) اليدفع كلف التطوير

المقاول يدفع الضريبة على أجور الربحية المتحققة له والمستلمة بنسبة  -

 .سنوياً %( 35)

 .المقاول يدفع مكافأة التوقيع والتي هي غير ُمستردة  -

مليون دوالر للتدريب ونقل ( 5 – 1)المقاول يدفع مبلغ يتراوح بين -

 .التكنلوجيا والبعثات الدراسية سنوياً وهي غير ُمستردة أيضاً 

من الموازنة الُمصادق %( 10)يلتزم المقاول بصرف مبلغ مقداره -

ماليين دوالر سنوياً ألغراض البنية (  5) أو (  4ج ) عليها سنوياً 

 .   التحتية مستردة

 
 

 

النفط المنتج )العائد المفترض 
 (سعر البرميل* 

العائد المتوفر 

من العائد %( 50)
 المفترض

 حصة الحكومة

من العائد %( 50)
 المفترض

 حصة المقاول

 أجور الربحية إسترداد الكلف
المتبقي من العائد 

 المتوفر

حصة %( 25)

الشريك 

 الحكومي

حصة %( 75)

 المقاول

ضريبة على %( 35)

حصة المقاول من 

 الربحية



 عقود المشاركة باألنتاج ألقليم كردستان
 

عقود المشاركة باألنتاج تتضمن المباديء العامة األتية، وقد تتعير   •

 -:النسب فيما بين العقود 
 %( .10)للحكومة تساوي ( األنتاج الكلي) نسبة الريع من العوائد الكلية •

 .العوائد المتبقية بعد إستقطاع الريع تسمى بالعوائد المتوفرة أو النفط المتوفر •

الرأسمالية ) كسقف من العوائد المتوفرة ألسترداد كلف التطوير %( 40)تخصيص •

 .، وتسمى بنفط الكلفة ( والتشغيلية

تسمى بعوائد ( بعد إستقطاع الريع والكلف) المتبقي من العوائد المتوفرة أو نفط الكلفة •

 .الربح أو نفط الربح 

أو % ( 68 -% 32) عوائد الربح أو نفط الربح يتم تقسيمه بين الحكومة والمقاول بنسبة •

حيث تقل نسبة حصة ربحية المقاول إعتماداً على معامل األسترداد % ( 84 -% 16) 

 .والذي يتم حسابه بناًء على تزايد العوائد المالية للمقاول 

بناًء على تزايد عوائده المالية %( 16)الى %( 32)أي أن نسبة ربح المقاول تتناقص من •

. 

تقرر الحكومة إدخال الشريك الحكومي مع المقاول عند تحقق األكتشاف التجاري وبنسبة •

حيث يتحمل دفع حصته من الكلف الرأسمالية %( 25 -% 20)مشاركة تتراوح بين 

والتشغيلية بعد تاريخ مشاركته في العقد، ولكنه يستردها باألضافة الى حصته بنفس 

 .النسبة من الربح 

 .اليدفع المقاول الضريبة على أرباحه، وتقوم الحكومة بدفع الضريبة نيابًة عنه •

باألضافة الى تمويل بعض ( غير ُمستردة) يدفع المقاول مبالغ مكافأة التوقيع واألنتاج •

 .البنى التحتية  الُمستردة الكلف 

 

 

 

 

 

 
 

 (النفط)األنتاج الكلي 

 النفط المتوفر

 حصة الحكومة

 الريع
من النفط % ( 10)

 المنتج

 حصة المقاول

بسقف )نفط الكلفة 

من النفط % 40

 (المتوفر

كل ما هو )نفط الربح 

 (خارج الكلفة

حصة %( 20-25)

الشريك الحكومي في 

 إئتالف المقاول

حصة الحكومة 

(68%-84)% 

حصة المقاول 

(32%-16)% 



 توضيح العوائد المالية لألنتاج

 لعقود الخدمة وعقود المشاركة باألنتاج



 المباديء العامة لتدفق العوائد المالية

العوائدالمالية لعقد المشاركة 
 باألنتاج

 

 من العوائد% 50

 الريع
 (من العوائد % 10)  

نفط )استرداد الكلف 

 (الكلفة
الزيادة عن  --->

 %40السقف 
نفط )حصة األرباح 

 (الربح

 من العوائد% 40

=  حصة الحكومة 
84-68% 

 العوائد المالية لعقد الخدمة

األخرى من % 50الـ 

العوائد لتسديد الكلف 
 والربحية

 من العوائد% 50

 المتبقي من العوائد أجور الربحية للبرميل استرداد الكلف

حصة % 25

الشريك 
 الحكومي

حصة % 75

المقاول من 
 الربحية

 عائد الحكومة
حصة المستثمر 

 (المقاول)
الشريك الحكومي 

(20)% 
 عائد الحكومة

حصة 
 (المقاول)المستثمر

الشريك الحكومي 

من الربحية % 25)
 (فقط

=  حصة المقاول 
16-32% 

 إقليم كردستان

وسط وجنوب 

 العراق

 ضريبة على ربحية المقاول% 35



 دوالر للبرميل 50و100تدفق العوائد المالية لسعر بيع النفط الخام 

 دوالر( 8)للبرميل تساوي ( رأسمالية وتشغيلية)نفترض أن الكلفة الكلية •

 دوالر 100العوائد المالية للعراق وللمقاول بسعر البرميل •
 العراق            المقاول           

 دوالر للبرميل 6 -2 أجر الربحية     …   91-89     9-11      عقد الخدمة–

 ...إعتماداً على أرباح الحقل        *73-83           27-17عقد المشاركة  –

 دوالر 50العوائد المالية للعراق وللمقاول بسعر البرميل •
 العراق         المقاول       

 دوالر للبرميل      6 -2أجر الربحية  ...      41-39   9-11 عقد الخدمة –

 إعتماداً على أرباح الحقل  …  **39-34        11-16عقد المشاركة –

 

Some numbers have been rounded 

 دوالر للبرميل حصة الشريك الحكومي 7-4تتضمن    *

 دوالر للبرميل حصة الشريك الحكومي4-3تتضمن  **



 (برميل/ دوالر 100)المباديء العامة لتدفق العوائد المالية 

Some numbers have been rounded 

100  

54=90*60% 

10=100*10% 

8 
الزيادة عن  --->

 %40السقف 
82=54+28*(

84%or68%) 

36=90*40% 

69-56 

100  

50 

50 

8 2 - 6 40-36 

6.4=
8*8
0% 

79-66 

 الحكومة
16.9-27.4 

 المقاول

4.2-6.8  
 )يدفع الكلف(

 الشريك الحكومي

90.5-87.5 
 (متضمنة الضريبة)

 الحكومة

9-11 
 )بعد الضريبة(

 المقاول

.5 – 1.5 
 (    اليدفع الكلف(

 الشريك الحكومي

1.6
=8
*2
0% 

10.5-21 

2.6-5.2 

1.5 – 4.5 

0.5 – 1.5 

وسط وجنوب 

 العراق
إقليم كردستان 

% 20بافتراض 

 للشريك حكومي

~0.5 – 1.5 (IOC Tax)  



~0.5 – 1.5 (IOC Tax)  

 (برميل/ دوالر 50)المباديء العامة لتدفق العوائد المالية 

Some numbers have been rounded 

50  

27 

5 

8 
الزيادة عن  --->

 %40السقف 
37=27+10*(

84-68%) 

18 

50  

25 

25 

8 2 - 6 15-11 

36-30 
 الحكومة

11.1-15.9 
 المقاول

2.8 – 4 
 (يدفع الكلف(

 الشريك الحكومي

40.5-37.5 
 (  متضمنة الضريبة)

 الحكومة

9-11 
 (  بعد الضريبة ) 

 المقاول

0.5 -1.5 
 (     اليدفع الكلف) 

 الشريك الحكومي

31-25 
4.7-9.5 

1.2-2.4 

إقليم كردستان 

% 20بافتراض 

 للشريك حكومي

وسط وجنوب 

 العراق

1.0 – 2.9 

0.5 – 1.5 

6.4 1.6 



 %25= حصة الربح للمقاول ( / برميل/ دوالر 100)المباديء العامة لتدفق العوائد المالية 

Some numbers have been rounded 

100  

54=(90*60%) 

10=100*10% 

8 
الزيادة عن  --->

 %40السقف 

82=54+28*
(75%) 

36=(90*40%) 

61.5 

100  

50 

50 

8 2 - 6 36 - 40 

6=8
*75
% 

71.5 
 الحكومة

21.4 
 المقاول

7.125 
 ) يدفع الكلف)

 الشريك الحكومي

87.5-90.5 
 (متضمنة الضريبة)

 الحكومة

9-11 
  (بعد الضريبة(

 المقاول

.5 – 1.5 
 (اليدفع الكلف)

 الشريك الحكومي

2=
8*
25
% 

15.4 

5.125 

1.5 – 4.5 

0.5 – 1.5 

وسط وجنوب 

 العراق
إقليم كردستان 

% 25بافتراض 

 للشريك حكومي

~0.5 – 1.5 (IOC Tax)  



 لتالئم عقود الخدمة% 2= حصة الربح للمقاول ( / برميل/ دوالر 100)المباديء العامة لتدفق العوائد المالية 

 برميل/ دوالر ( 2= )أجر الربحية 

Some numbers have been rounded 

100  

54=(90*60%) 

10=100*10% 

8 
الزيادة عن  --->

 %40السقف 
82=54+28*

(98%) 

36=(90*40%) 

80.5 

100  

50 

50 

8 2 40 

6=8
*75
% 

90.5 
 الحكومة

7.23 
 المقاول

2.41 
 )يدفع الكلف)

 الشريك الحكومي

90.5 
  )متضمنة الضريبة) 

 الحكومة

9 
 (  بعد الضريبة)

 المقاول

0.5 
 (  اليدفع الكلف)

 الشريك الحكومي

2=
8*
25
% 

1.23 

0.41 

1.5 

0.5  

وسط وجنوب 

 العراق
إقليم كردستان 

% 25بافتراض 

 للشريك حكومي

0.5  (IOC Tax)  



 لتالئم عقود الخدمة% 5= حصة الربح للمقاول ( / برميل/ دوالر 100)المباديء العامة لتدفق العوائد المالية 

 برميل/ دوالر ( 6= )أجر الربحية 

100  

54=(90*60%) 

10=100*10% 

8 
الزيادة عن  --->

 %40السقف 

82=54+28*
(95%) 

36=(90*40%) 

77.9 

100  

50 

50 

8 6 36 

6=8
*75
% 

87.9 
 الحكومة

9.08 
 المقاول

3.03 
 (يدفع الكلف(

 الشريك الحكومي

87.6 
 الحكومة

 )متضمنة الضريبة)

11 
 (بعد الضريبة(

 المقاول

1.5 
 (اليدفع الكلف(

 الشريك الحكومي

2=
8*
25
% 

3.08 

1.03 

4.5 

1.5 

وسط وجنوب 

 العراق
إقليم كردستان 

% 25بافتراض 

 للشريك حكومي

1.58 (IOC Tax)  



 ...حصص األرباح 
 (الزيادة باألنتاج فوق إنتاج خط الشروع )  1/ حقل غرب القرنة : مثال 



 دوالر للبرميل ( 100)سعر النفط : 1/ ق.غ: مثال

Investor Cost 
Recovery; 7,48 

Investor 
Remuneration

, 0.975 
State Partner 

Remuneration 
0.5 

Taxes; 0.525 

Remaining 
State Share; 

90,52 

TSC $100/Bbl Case 

Royalty; 
10,00 

Investor Cost 
Recovery; 5,99 

State Cost 
Recovery; 1,50 

Investor Profit 
Share; 11,04 

State Partner 
Profit Share; 

2,76 Remaining 
State Share; 

78,72 

PSC $100/Bbl Case 

Kurdistan 
(Assumes State 

partner 20% Equity 

share) 

South-

Central Iraq 

Contractor Remuneration  

$2/Bbl pre-tax 
 

IOC Remuneration  

 $0.975/Bbl post-tax and net of State Partner 

Contractor Profit Share  

$13.80/Bbl pre-tax 
 

IOC Profit Share  

 $11.04 (no) tax net of State Partner 



 دوالر للبرميل( 50)سعر النفط : 1/ ق.غ: مثال

Investor 
Cost 

Recovery; 
7,48 

Investor 
Remuneration

0.975 

State Partner 
Remuneration

0.5 

Taxes; 0.525 

Remaining 
State Share; 

40,52 

TSC $50/Bbl Case 

Royalty; 
5,00 

Investor Cost 
Recovery; 5,99 

State Cost 
Recovery; 1,50 

Investor Profit 
Share; 6,30 

State Partner 
Profit Share; 

1,57 

Remaining 
State Share; 

34,65 

PSC $50/Bbl Case 

Kurdistan 
(Assumes State 

partner 20% Equity 

share) 

South-

Central Iraq 

Contractor Remuneration  

$2/Bbl pre-tax 
 

IOC Remuneration  

 $0.975/Bbl post-tax and net of State Partner 

Contractor Profit Share  

$7.98/Bbl pre-tax 
 

IOC Profit Share  

 $6.38 (no tax) net of State Partner 



 دوالر للبرميل( 100)التدفق النقدي المتراكم للحكومة لسعر نفط 
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مليار دوالر للعراق ( 90)حوالي 
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 دوالر للبرميل( 50)التدفق النقدي المتراكم للحكومة لسعر نفط 
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 الزيادة في االنتاج المتحققة في حقول عقود التراخيص 2010 - 2015 – الف برميل باليوم
  

الزيادة في األنتاج 

كما في نهاية 

فوق ) 2015

(  األنتاج األساس
 2و  1للجولتين 

 

الزيادة في األنتاج 

كما في نهاية 

فوق ) 2015

( األنتاج األساس

2للجولة   

 

الزيادة في األنتاج 

كما في نهاية 

فوق ) 2015

( األنتاج األساس

1للجولة   

معدالت األنتاج بعد 

هبوط األنتاج 

الطبيعي كما في 

2015نهاية   

معدالت الزيادة 

باألنتاج فوق 

معدالت األنتاج 

األولية  للفترة 

2011- 2015  

معدالت 

االنتاج 

المتحققة كما 

في نهاية 

2015 

معدالت 

االنتاج 

األولية كما 

في بداية 

2010 

(األساس)  

 الحقل

 الرميلة 1066 1300 234 668 632 632

غرب القرنة  244 380 136 182 198 198

- 1  

 الزبير 183 350 167 136 214 214

 ميسان 88 130 42 68 62 62

غرب القرنة  صفر 450 450 - - 450 450

- 2  

 مجنون 45 200 155 - - 200 200

 حلفاية 3 200 197 - - 200 200

 الغراف صفر 100 100 - - 100 100

 االحدب صفر 135 135 - - 135 135

 بدرة صفر 45 45 - - 45 45

 المجموع 1629 3290 1661 1054 1106 1130 2236

 

ألف برميل باليوم (2236 )اجمالي الزيادة في االنتاج   



 2015 - 2011الحسابات المالية للشركات للفترة 
  

 برميل( 4,669,898,152= ) األنتـــــــاج الكــــــــــــلي من الحقـــــــــــــــــــــــــــــول     --- 

 

 برميل ( 174,241,821= )التقليص باألنتاج ....  برميل     ( 4,495,656,331= )األنتــــــــاج الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي     ---
  
 برميل(  2,348,437,726%( = ) 5)بعد هبوط األنتـــــــــاج الطبيعي )األنتاج األساس     --- 
 
 برميل(  2,321,460,426( = ) فوق األنتـــــاج األســــــــــــــــــاس)الزيادة في األنتاج     --- 
  
 دوالر( 395,549,902,281= )العـــــــــــوائد المالية لألنتـــــــــــــاج الكـــــــــــــــــلي       --- 
   
 دوالر(  175,694,966,311= )العــــــــــوائد المالية للزيـــــــــادة في األنتـــــــــــــــاج      --- 
  
 دوالر( 46,039,214,618(  = )الكلف البترولية واألضافية)المدفوع للشــــــــــــركات     --- 

 

 دوالر( 43,007,319,517= )الكــــــــــــــــــــــلف البتــــــــــــروليــــــــــــــــــــــــــــــة     ---

 

 دوالر( 3,031,895,101= )الكلـــــــــــــــــــــف األضــــــــــــــــــــــافيـــــــــــــــــــــة      ---

 

 دوالر( 1,082,802,826(   = )األحدب)كلف الشــــــــــــــــــــــريك الحكـــــــــــــومي    ----

 

 دوالر( 45,092,295,121= )الكلف المدفــــــوعة لللشــــــــــركات المقــــــــــــــــــاولة    ----
  
 دوالر( 4,269,793,287= ) أجـــــــــــور الربحيــــــــــــــة الكليــــــــــــــــــــــــــــــــة     --- 
  
 دوالر( 801,232,846= )أجور الربحية للشــــــــــريك الحكـــــــــــــــــــــــــــومي      --- 

 

 دوالر( 2,257,271,507= )ربحية الشـــــــــــــركات المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولة      ---

 

 دوالر ( 47,193,413,426= )مجمــــــــــوع المســــــــــــــــــتحقات المدفــــــــــــــوعة     ----

 
 دوالر( 1,213,567,268= )الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبة      --- 

 

 دوالر( 348,356,488,855= )العــــــــائد المــــــــــــــالي األجمــــــالي الصافي للدولــــة     ---

 

 

 % (44.42= )) العائد المالي الكلي / نســــبة العائد المالي للزيادة ***    

 % (0,57= ) العائد الكلي / نســـــــبة ربحية الشركات المقاولة ***    

 % (11.93= ) العائد المالي الكلي / نســبة المستحقات المدفوعة ***    

 % (88.07= ) العائد الكلي / نسبة العائد المالي األجمالي الصافي ***    
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