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مالحظات حول "الجديد في عقود النفط : فؤاد قاسم األمير

والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان، والسياسة 

 النفطية لإلقليم"

 المقدمة

كنت قد كتبتت يتا موضوعتوع ه تي  يتا كتتحكام  إقويت  رقستان كقانتتح   قتح و  

موجديتد  كتلو  يتا يمديت  كتتحكام  ، 8002مونفط  موغحز ، موصحار يا كح و  موثح ا 

يا هتل  مثثنتح  إدثت .  ومد 8018يا مومضا  مونفطا  موعقمقا  ، موصحار يا شبحط 

مومتحر  موعقمقتا،  مثهتن  تطورمت  ديدة كهلم موشأ  رهيت ين موضهن ه  يطسع  ساهتح

وسضوعتوع  يتن مثهضات  موبحوغت  قغنكتحو ه  يطسع  ساهتح مومتحر  موقتقال موعقمقتا، ر 

نتوم  ياضتح  ،كحوتلمتموعقمقتا  مثيق يعنا موفقا موقتقالإ  ي حي ،  كحونسب  وسعقمقاان

 ناحنتتت يتتا  موضوجتتواة يتتا كقانتتتتح  موعتتقم ، ه  يتعستتب كتتحوثق ة موهحيدر كقكو اتتت 

موشتع  كستحرق  ثق تت     يق  إقوي  مإلقسان كحوحقوي  مالتححايت ،  يستتمبا مإلقستان

موهحيدر كقكو اتت   آيتتحا موجضاتتع يتتا مالنتتتفحاة مثكبتتق يتتن ثتتق ة موعتتقم  موعقمقتتا، 

 وسعقمقاان  حي .

موعحيست  يتا كقانتتح   موشتقكحت مونفطات   تهديددهتو   ر  يح جس   ظتقل يتراقم  

، يتتن ه هتتح نتتتوقر تصتتديق موتتنفط كستتب   تتتأاق  8010ن مث ا يتتا ه مرتتا تشتتقي

  كتنفاتل مالتفحقات  موتتا تضتت يتح كتان ، رثتق موبتد-إست  تمتديقهح– غدماكموديو حت ين 

،  موتتتتا قتتتحا   ساهتتتح يجستتت  موتتتوزرم  يتتتا يتتت   إقويتتت  مإلقستتتانموحقويتتت  مالتححا

  وتت  يتتن اتتيا  إل تتحاة منتتت نحد تصتتديق موتتنفط موضنتتتم يتتن مإلقستتان، 12/9/8018

  موضتتغط   ستتي  زيتتق موضتتومرا موطباعاتت  وتقستتان موتتدكتور هشتتتا هتتح رميا، إليمتتحد

ة يتتن اتتيا هجهتت  8018يتتا ه منتتط شتتهق آ   كضاتتحت موتتنفط موتتتا كصتتد  كتصتتديقهح

جاهتتح   كضانتتح موتصتتديق مالتححايتت   اتتط موتصتتديق مالتحتتحال موتتلل يتتقكط كقكتتو  
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( هوتتر 800( هوتتر كقياتتا يوياتتح   هحيتت  هيستتوا،   110موتقكتتا، كقضاتتحت تصتتا روتتي  

 .8018وضح تبمي ين موعح   كقياا يوياح  

مإلوقتق  اتتت   مت موثمتتت   يتتتا مونشتتتقة مونفطاتتت  1/10/8018يتتتا  ومتتتد قتتتدر يمتتتحا

 Iraqi Oil Report فتط موعتقم   يتققمت  جاتدة، موضوعتو ا  مو
 1)

 تن  تحتد ي، 

روتتي اتتط موتصتتديق يعتتدالت  فتتط مإلقستتان موومقتتس  عتتد ه   كتتق ه   ك .هتتلم موضوعتتوع

( هوتتر 170 ستتي قتتدر   ه كحتتد ( هوتتر كقياتتا/مواو ، 111إتتوموا  كح تتت قتتد كسغتتت 

د مالتفحقاتت    متتا  تتن هإتت كقياتتا/مواو ، تطتتق  روتتي يوقتتر موشتتقكحت يتتن يوعتتوع

هتلم يسر وا موشتقكحت موعحيست  يتا مإلقستان قووت  يتن ه م  جضاتع موشتقكحت قتد يس تت 

ح  ع هتتح رميا يستتأو   عتتع موتتديو حت  ر هتتنانحقشتتو  يتتمووعتتع كقتتا...  ه هتتن 

يساتو   118إتوموا ( يساحر اينحر  هل 010ايع  موسسف  موبحوغ   موتصديق .  سضح  ه  

 قتووهح وققانتتح    تأاق يا إان   يا يجس  مووزرم    ساهحد  ا الر( كح  قد قص 

( يساتحر اينتحر  هل 010  موثح ا  موبتحو   فسنبوع ثنبح  ينا . هيح يبس  موسكحوموا مث

تتويق  موققحكت  موضحوات  وعتد ايتوم  ، يهنح  تحفت  يتن قبتا يساو  ا الر( 898 إوموا

هتلم ك  هال يجس  مووزرم  ،8010،  يحتضا تأجاسهح روي  ح  8018يبحوغهح يا  ح  

 موتحف .

 يثاق موحاقة موضمحا ه ي   ن يسر وا موشقكحت موعحيس  يا كقانتح  كق  ر  يح 

م  كاتر  ستتطاع ه   شتقأل مثيتق قتووهن هيضتح    مالنتغقم ، إاث  ما موضمتحا  تنهن

 ال  عتقد يتتي يتديع ونتح ، كتلو م   حتن شتقكحتنح يتن ه نتح  صتدر  روي يحوقا هنتهن

 ستي  يتن ه  ال  حصتا -هل اماتا مإلقستان–اسات   فضا ه   حصا ين موضباعتحت مودم

% يتن 10شا  يتن موتصتديق ... ر  يتا هتلم موحتديث يغحوطت ، يضتح يتديع نتسف  هتو 

  تد  موديع يتن رواهن يعي  وتا  ماليتق  م  هل، يا كاع مونفط وتغطا  موتقحوار موومرا

فضتسو  يعتقيو  كباع موتنفط اماساتح   ي موحصوا  سي شا  ين موتصديق . كضح  ه هن

هلم موحا،  كأ  موعحرد ين موباع مودماسا ي يتد  تن  صتر هنتعحر موتصتديق موقنتضا  

  موتا تتن ين ايا موتصديق موضقك ل...
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موتدكتور هشتتا  80/7/8018يتا  هكثق ها موقنحو  موتا هرنسهح يح هثحر منتغقمكا

مونق يجات   DNO موشتقكحت موتتا ناصصتد ر  فطهتح، هل اروي موشقكحت موتثي ،  هت

 KAR،  روتي يجضو ت  جناا ر اقجا موتقكا   إما طب طتب( إما طح ق (،  روي 

وهن وسبحث يتا  ه   يقت  . يموا يا تس  موقنحو إما كقكو ( موعقمقا   قب  اقيحو ،

كباتقة وتن  مونفط موضنتم ين قبسهن، يع مثال كنظق مال تبحر ه  ايو حت  ر حاة تصديق

.  هتو يستأا  تن يتد    مووعتع يتع كغتدماكستب كم حستويستسضوهح  تاجت  قتحارمتهن م

إستن  ات  ينت  يوميمتهن وستصديق وفتقة تصا روي شهق ه  شهقين،   و  يا يحح و  

،  هتتو 8011 تتح  إلطتتي  ايو تتحت تصتتديق  استتب جتتو ريجتتحكا وسنمتتحا يتتع كغتتدما 

يتتا رنتتحرا ينفصتتس   80/7/8018هجحكتتت موشتتقكحت موتتثي  يتتا ينتظتتق را اهتتن... 

وسضتقة موثحوثت  ا      منتتعدماهن روتي ر تحاة موتصتديقد ت ،  هتا كنف  موضعني تمقيبتح  

 ر ضتح هيضتح  سفت  يمتط ق يح يمصد   هو وتا  منتتي  موكحيس ،  عضح  منتي  ايو حت

وتوزمرة  - ستي يضت –،  يتقكو  مثيق حرك (ش فط موقكح، ر  ه   مواهن  موا ي

ه  جضاتتع إستتحكحت   موضتتديق موتنفاتتلل وضجضو تت  كتتحر هعتتحد  التختتح  مومتتقمر. مإلقستتان

هتو ه هتح يدقمت    مثجه ة موضعنا  يا موعقم  ،   ه تمتد ه  يتح يمصتد قبا يدقم  ين 

موديو حت موضستحم  و ...  سضح  ه ت   ،  رغن  و  ون يستسنموققحك  موضحوا ..(ايوم  ين 

 وتا   (، هتو  متد اديت   وتطويق قبت  اقيحوت ين موضفق ض ه   مد هل  موضجضو  

 إل تحج. مد يشحرك  كح

  وتت  يتتا  ق، كتوعتتاح هكثتت ثح اتت ، يتتن ه نتتا نتتأرجع وهتتلم موضوعتتوع  كتتحوقغن

تبتتان ه   ا  جتتدت ه  يومقتتر موشتتقكحتنتتيتتن هتتل  موضيإظتتحت،  وقن موفصتتا موثتتح ا

يتتأتاهن كعومرتتد سضنتتتم وموبتتديا  تتن موتصتتديق موقنتتضا وتتنفطهن، هتتو طقيمتت   ضتتا  كاتتع 

 موتتلهح  روتتي يتتح  ايتت  وستصتتديق،موحقويتت  مالتحح  ه هتتن يقيتتد   كستتق مإتقتتحر ،هكثتتق

 ، وهتلم مرتأيتت ه  هطستع هكثتق  ستي آرم   هيقتحر   ضتا هتل يسضو    موباع مودماسا 

وهتل   موستنوي   مونصتر موستنوي   مود ريت  موشقكحت ين ايا موقجوع روي موتمحريق

موتتتلل تعتتتحرض ياتتت  موشتتتقكحت موتصتتتديق موقنتتتضا وسستتتب  وضعقيتتت  ها  موشتتتقكحت 
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، كتدال  مثقتا  هل موحصتوا  ستي  فتط موقسفت ( تثضحرمت   ستي  صر مالنت  منتقاما

موفعساتتت  موصتتتحاح  ال  مإلقستتتانيصتتتحيا يضتتتح ميتقعتتتت  موتوقتتتر  تتتن مإل تتتتحج، ر  ه  

 ،  كضح ننوعح  الإمح .تستو   رال  ج  م  قساي  ين مإل تحج

 ضتا هتل  موشتقكحت   وت  يتن  ا   جد يا موفصا مث ا ين هل  موضيإظحت كاف

كحوقحيتا يتن قتبسهن،  هتا يوجتواة  ستي ح  يا موتمتحريق موتتا تتن ر تدماهح ايا يح ج

. ومتد ماتتقت ه  موتونع كحالطيع  سي غاقهح مإل تق ت وضن يقغ  كحالطيع  ساهح،

 قتت   دام  ين موشقكحت،  ون هااا روي تمحريق جضاع موشتقكحت، يتحثيق يحتتحج روتي

وا يتا ح ضا،  يصحصورة هييقضا موعضا ك  هتضني ه  هر  غاقل ، تفقغ كحيسان

 إحا  كقت هيقم  غاق اقاب،  ها إحالت  حارة يا م تمحال.

 الفصل األول

 عمل الشركات العاملة في كردستان العراق من خالل تقاريرهم

( 8011وي   وستتن  نكضتتح ييإتت  مومتتحر  كأ نتتح م تضتتد ح كثاتتقم   ستتي موتمتتحريق موستت

. كضتح هاتل ح 8018نتن  موثتح ا يتن  يا موقكع مث ا ه  حاة ،  موتا تصدر وسشقكحت

ابتحر مثتمتحريق  مو،  كلو   ستي 8018سنوي  وسن  موتمحريق  صر مو كنظق مال تبحر

 وهح.ضريدة موجهحت موه  ين موشقكحت  ف  ه دت ين قبا موتا 

اإلماراتيددة والمتعلددص يتصددني   DANA GASعقددد كددركة دااددة  دداز  -1

 الغاز

كان ه ضح  يجس  مونتوم  موعقمقتا  12/1/8007كتحريخ  مجتضحع يا اكا مد تن 

 ( ومح و  مونفط  موغتحز8007شبحط  11  دا ين موخبقم  موعقمقاان وضنحقش  يسواة  

 قتديهح روتي يجست  مونتوم   يب  ساهح يجس  مووزرم يع ييإمهح،  موتا نبب ه   م

يتن موعديتد يتن  كمتوة يقيوعت  كح ت هتل  موضستواة  فستهح فس  إلققمرهح. يا مووقت 

  وت   كحوصنح   مونفطا  موعقمقا ، خبقم   موساحناان  مونمحكاان موعقمقاان موضهتضانمو
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م  يتتتتن كثاتتتتقكعمتتتتوا موضشتتتتحرك  كحإل تتتتتحج،  تمستتتتا  موضستتتتواة كح تتتتت تستتتتضحهتتتتل  ث  

 مونفطاتت . ووعتتع  تنفاتتل موساحنتت  ر طح هتتح وسحقويتت  مالتححايتت موومجتت  موصتتيإاحت 

تعطتتي روتتي شتتقك  موتتنفط مووطناتت   متت  سضتتح  ه  هتتل  موضستتواة تضتتضنت جتتدم ال  يسح

 دام  جادم  ين موحموا مونفطا  يا جضاع ه حح   موعقمقا   موض يع ر حاة تشقاسهح ثح ا (

 Productionيشتحرك  كحإل تتحج  متوا كضتضنهح موعتقم  وتطويقهتح كصتا  يختسفت ، 

Sharing Contracts PSC .تنحقستهتتح إتتدثت يفحجتتأة هيضتتح   يتتا هتتلم مالجتضتتحع

غضت   ريت  تحتدثت  تن ، -يتثي  – CNNيحست   كحوت  هابتحر  بح ،  كحالت مث

 فستهح موتتا  ميتب  ساهتح  ها هل  موضسواة  وإلقسان كقانتح    زيق موضومرا موطباعا 

 ا تح روتي  ريتا نتور ، د م تبقهح  يخحوف  وس..(، يجس  مووزرم  كقحيا ه ضحر 

ات   شتويانا   قويات  ..يا نس  موضهضيت ، يتهضح  ريحهتح كأ هتح  كعث هل  موضسواة
 8)

 .

موتا كح ت  وهلم موقي  ها ين مونحإا  موعضسا   ق  مثنبح موتا قديت   مثنبح 

، ر  م تبتتق وهتح  عحرعتيتن موجهتحت موعقمقات  مثاتق  موض ةموضستواهتل  ريت   رم  

،  ر  وتقستتتان  موضححيظتتتحت يحتتتد اة جتتتدم  ه  موصتتتيإاحت موضعطتتتحة موتتتدكتور هشتتتتا 

يستواة مالتححاي   حوا  جدم  تتجتح ز مودنتتور... رعتحي  روتي ه  قيإاحت موحقوي  

 تهل شتتتجع،  ستتتي يصتتتقم اهح   موتتتنفط صتتتيستتتأو   اصخكتتتح  فتتتتح تمومتتتح و  وتتتن 

ضع جضاع موحموا مونفطات  ه  تضعهح إصقم (،  ون ت موا موخدي    وقن ون موضسواة 

نهن إقويت  غحوباتهح تحت قا   موا موضشحرك  كحإل تحج، كضتح كتح  يقيتد موتبع   يت

 مإلقسان.

قحيتتت إقويتت  مإلقستتان  ،  كتتي هيتت  ا حيتت 11/1/8007 يتتا  قباتتا هتتلم مالجتضتتحع

يتتع شتتقك   ام تت  غتتحز  مإليحرمتاتت  وتطتتويق  تونتتاع  كتوقاتتع  تتدا يتتن مالتفحقاتتحت

كأ ت   كح  ههضهح توقاع يح كح  يا إان  يعتمتد منتخدميحت موغحز موطباعا يا مإلقسان، 

يتن إمتا  اوريتور موغتحزل ،  ويق  تصتناع   متا موغتحزوتطت  مد ادي   م تاحال 

،  موثح اتت  يتان وتوواتتد موقهقكتتح ، مث وتتي وخديتت  هركاتتاغتتحز نوتجهاتت  يحطتتتا  وتت  

 مإل شح  يا  و  مووقت.وخدي  موسساضح ا ،  موستان كح تح تحت 
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يور، هو إما غحزل قغاق روي يتونتط يمتع يتا يححيظت   قتيأل رر  إما او

 كتتن(  تتن موطقيتتب موعتتح 01موشتتققا وضدينتت  موطتتوز،  إتتوموا   ، يتتا موشتتضحاموتتدين 

 كقكو (. تن مكتشحي  ين قبا شقك   فط موشضحا  كح  يدمر  إتتي مالإتتيا- موطوز

 موحستو  موضضقتن   يضتتحز غتحز  كأ ت  يتن مونتوعين قبا هل  موشقك ،  8000يا نن  

عت يستواة احقت  وقيتع موقبقيتت ينت . ومتد  عت يعحيست ين غاتق يبحشقة منتخدمي  

  موضمقة يتن يجست  موتوزرم  كقحيتا ه ضتحر (،  ومح و  مونفط  موغحز، 11/8/8007

 متد إمتوا غاتق موضنتجت  مومقيبت  يتن  موحمتوام موحما عضن موضسحتب موثتح ا، هل  هل

 عتتضن إمتتوا يححيظتت  قتتيأل موتتدين.  وعتتا هتتلم مثيتتق هتتو هإتتد هنتتبح   مإل تتتحج(،

آ فتح  ين يسواة مومح و ،  موضشحر روا   قسانموساد  زيق موضومرا موطباعا  وت غض   

ه تدت   رغن رققمر هل  موضسواة يتن موتوزرم  موقتقا يتا يجست  موتوزرم (.   نتديح

 ، طسبتتت  متتا إمتتا87/1/8007إقويتت  مإلقستتان ييإتتب جديتتدة قتتديتهح الإمتتح  يتتا 

ر  م تبقتتتت   رقعتتت  اوريتتتور روتتتي موضسحتتتب موقمكتتتع، هل  موققتتتع مالنتقشتتتحيا (... 

 يحفور يا  آكحر تمااضا  منتتعضستهح شتقك  ام ت  غتحز     هو إما يعق د منتقشحيا

 إما جضجضحا موغحزل  هيضح  روتي  موققتع ييإب مإلقسان  عحيتهالإمح  وت تحج...  

هيضح  إما غحزل ين مونوع موجاد،  يحفور يا  آكحر  يمان كحمتا  هو مالنتقشحيا   

..جحه  وستطويق يستقشر
 0)

يق  إحواح  يتن قبتا إقويت  مإلقستان  يتن  يعي  يتن تطو .

 موتا  قع يعهح وتطويق إما اوريور. فسهح قبا موشقك  

 يضتتح تجتتدر مإلشتتحرة رواتت  ه   زمرة موتتنفط كح تتت يتتا  وتت  مووقتتت تتفتتح ض يتتع 

ي   موعمتد موتلل توقتست روترشقكحت  حوضا  وتطويق إما اوريتور موغتحزل،  يمتحا 

إقويت  م   تن موعمتد موتلل  قعتت  كثاتقيما  عق يع شقك  هندي ( كح  كس مالتفح   سا 

 يا موومقع ال هنتطاع ه  هج   كلو ، ر  ال ه قد إجتن مإلقسان يع شقك  ام   غحز. 

  ضا  يبس  موعمد موهندل.
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  ستي موتمقيتق م تضدت كحثنتح  إوا تطويق إما اوريورموتحوا  ر  موضعسويحت 

8011موستتنول وشتتقك  ام تت  غتتحز وستتن  
 1)

  كتتلو ( قتتفح ، 101ا   موتتلل يمتتع يتت، 

  سي يعسويحت هاق   ن موشقك  ينشورة يا يوقعهح  سي مإل تق ت،  كضح يسام

،  كعتد توقاتع موعمتد، - كضح يظهتق يتن موتمقيتق– ومد إدثت يا موسنومت موسحكم  -أ

كعتتت  موتغااتتتقمت يتتتا موحصتتتم  رامرة موعضتتتا ياضتتتح يتعستتتب كأ ضتتتحا موشتتتقك  يتتتا 

تجضتتع شتتقكحت  امرةالإلقستتان. ر  يمتتو  إحواتتح  كتتإكقانتتتح  موعتتقم   كضوميمتت  إقويتت  م

 Pearl Petroleum مونفطتتتا ةموسروتتترجديتتتدة يستتتضيم  تجضتتتع  كو ستتتقتاو ( 

Consortium PPCL   وشتقك  ام ت  10 .  هلم موقو ستورتاو  يضستو  كنستب )%

 Crescent Petroleum%( وشتتتقك  موهتتتيا مونفطاتتت  10غتتتحز مإليحرمتاتتت ،   

 OMVموشتتمام  وشتتقك  ام تت  غتتحز(.  كتتلو  وشتتقك    هتتا موشتتقك   مإليحرمتاتت ،

كنستتتب  موهنغحريتتت   MOL%( يتتتن موقو ستتتورتاو ،  وشتتتقك  10 كنستتتب  مونضستتتح ي  

 .  هضح شقكتح  يعق يتح  يا ه ركح موونطي.%(10 

 تتق  كعتت  موضييتتح وضتتح يحتتد  يتتراقم  يتتا كقانتتتح  يتتن ر تتحاة موباتتع ه    هنتتح

ة تنظتان موحصتم،   ستي عتو  تطتور كتي  ه  جت  م ، يتع ر تحا موتقكا  وسشتقكحت

وينتتتثضحرمت  موشتتقك   موعثتتور  ستتي يقتشتتفحت  فطاتت  ه  غحزيتت ،  إحجتت  موشتتقكحت

ه تتي ، إصتتست  ام تت  غتتحز مويزيتت  وستونتتع  موتطتتويق. يضتتثي  يتتا إتتحا  متتد شتتقك 

% يتن إصت  شتقك  ام ت  غتحز يتا تجضتع 1 ستي إصت   MOVموشقك  مونضستح ي  

 موهنغحريت  MOLو  ا الر، كضتح إصتست شتقك  ( يسات171يمحكتا   PPCLرورة سمو

.   فت  مثيتق إتد  MOL% يتن هنتهن 0 سي  % يمحكا إصوا ام   غحز1 سي 

 مإليحرمتا  يع موشقكتان موهنغحري   مونضسح ي . -موهيا–يع شقك  كقننت 

ستخد  منن كاقا كو سورتاو  كدال  يتن  وت  يومد قحيت شقك  ام   غحز،   قد  -ب

كن( يتن اوريتور 170اط ه بو  موغحز كطوا   ا موعقم (، كإكضحاياضح يتعسب كأ ضح

( شتهقم  يمتط. 10، يا يتقة  جا ة هيتدهح  روي يحطتا موقهقكح  موضشحر رواهضح ه ي 

  يستضي هإاح تح  موبنت ين  condensateمونفطات  موخفافت    كده ر تحج موغحز  موضقثفتحت
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 -وضحطتتا موقهقكتح –  موغتحز . جهت8002،   وت  يتا آ  (موخفافت ه  مونفثح  موطباعا

درتوثركاا  م قكت  موضقثفحت،  كضح ننق  الإمح .  كضح يظهتق  ه  هص  سساضح ا   قص

 Liquefied Petroleum Gas LPG  وعتد   جتوا  إتدمت يصتا موغتحز موستحرا

 تفصتا موضقثفتحت مونفطات  موسحرا كح  يستعضا يتع موغتحز،  يا  و  موحان، يإ  موغحز

 .يمط  ن موغحز موخح 

 تتن ركضحا  ص   تشغاا  إدة موغحز موستحرا مث وتي،  8011تن يا كح و  موثح ا 

 ركضحا  ص   تشغاا مووإدة موثح ا . 8011يا إ يقم  

 KARيضتتدا إحواتتح  يتتن قبتتا يجضو تت  كتتحر  ه بتتو  موغتتحز موضشتتحر رواتت  ه تتي ر  

Group  100كت    طحقتهتح مإل تحجات تمتدر روي يحط  كهقكح  اهتو  موغحزيت   موتتا )

يساو  قد ( 100 تحتحج روي  ياقح مط 
0
 واحا يحا موغحزه يتا قاحنا يوياح   يمضب( 

( يساتو  وتتق 0 مودي ا ه يا(، إاث تستتهس  هتل  موضحطت  يتح يعتحاا   -زيت موغحز–

 ه  اتط موغتحز موجديتدان يوياح  ين زيت موغحز.  موضعسوي  مثهتن ه  اتقمرط موعضتا تبت

يح تموا ك  إقوي  مإلقستان يتن ه هتح يثبت كهلم  هو مثرمعا موتقكا  إتي هلم يداا 

تصدر موغحزود ن
 1)

. 

 أمور مالية وإاتاجية -ج

يتا تمقيتق ام ت   كع  موضيإظحت مإل تحجات   موضحوات  موضهضت ،  موتتا جتح ت ها ح 

 .8011وسن  

 ، موتتلل PPCL مونفطتتا -موسروتترة–كاتتقا   تجضتتع 8011يتتا نتتن  ه تتتم  ومتتدأوالً: 

يتتن إمتتا ينتت ، % 10ام تت  غتتحز ق ع اوريتتور،  موتتلل تضستت  يتتديق موعضتتا يتتا يشتت

( يساو  قد 801يح يعدو    ،اوريور
0
ين موغحز موجحد. كضح ه تم يتح  يوياح   يمضب( 

كقياا/مواو  ين موضقثفحت  موسومرا مونفطا  موخفافت (،  كتلو  ه تتم  (18111  يعدو 

يتن موقو ستورتاو  ج . هل ه  يجضتا ر تتح( طن/مواو  ين موغحز موسحرا800  يح يعدو 

ا موغتحز موضنتتم  إاث إو   كقياا  فط يقحيئ يوياح   (80700كقانتح  كس  يح يعحاا  

قد  0000روي كقياا  فط يقحيئ كحإتسح  
0
 يعحاا كقياا  فط(. 
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ه  موتجضع يعد اط  إلكضتحا تطتويق اوريتور،  كتلو  وتطتويق موشقك  كضح تموا 

موتدماسا   موتصتديق موغتحزل تهي  نتالموتونتع يتا مين هجا إما جضجضحا موغحزل 

 روي ه ركح .

كصورة كباقة كعد تشغاا ر   حردمتهح ين موعقم  قد مرتفعت هيضح   تموا موشقك  

مجاادداً،  الجدداإ إلددو حكومددة اإلقلدديم سددلم الغددازت حيددأ أاهددا.  إتتدتا موغتتحز موستتحرا

 صاالسددا ل والمكافددات إلددو القطددا  ال دد وتسددتلم الشددركة عوا دددها مددن ييدد  الغدداز

منتتتسضوم ايو تتحت يحواتت  كح تتت قتتد  يتتإ هنوتتلو   رعتتحي  ويتوجيددم مددن حكومددة اإلقلدديم 

 روتي إقويت  مإلقستان،  وقنتا وتن هجتد يتا موتمقيتق ين قبا موحقوي  مالتححايت ققيت 

كح ت هكثق ين ايع   مإدة.  سضح  ه  يوقع ام ت  غتحز  ستي ر م يبس  هل  موديو حت ه  

، منتتسن يتراقم   تجضع كاتقا مونفطتا كتأ  م1/18/8018كتح  قتد  شتق يتا  مإل تق ت

 قتتديتهح موحقويتت  مالتححايتت يتتن موتتديو حت موتتتا  ت ( يساتتو  ا الر،  هتتا إصتت180 

( يساتتو  ا الر، 12موديعتت  هتتا  روتتي إقويتت  مإلقستتان. ر  إصتت  ام تت  غتتحز يتتن هتتل  

ر يشتتق ع اوريتتو إصتتتهح يتتا هتتلم موتجضتتع موتتلل يتتديقيتتن % 10موتت تضثتتا موتتتا  

 .  جضجضحا(

 وشقك  ام   غحز كحوجد ا ها ح م  موعومرد  مثركحأل( يوج  مووعع موضحوا اً:ثااي

 مليون دوالر

 2010 2011 

   العوا د والمبيعات 

 801 801 يصق

 28 28 كقانتح 

   الريح الصافي 

 100  يصق

 191  كقانتح 

ام ت   ه  يح  كتق ه تي  يتن  ومرتد يحوات   هركتحأل يضثتا إصت  شتقك  ين موضيإ 

 هنتح  ين كقانتح  وتجضع كاقا مونفطتا(،  % ين موعومرد موضتأتا 10ز يمط  هل غح

إت  مومتحر  ه ت  يي وشقك  كقننت  موشقك  موشتمام  ودم ت  غتحز(. كضتح% هاق  10
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كقياتا  18100 ين يصتق   موبتحو  8011ين ه  ر تحج موشقك  يا  ح   سي موقغن 

 (80700 ا كقانتتح   موبتحو   فط يقحيئ يوياح (، يعحاا ععر ر تحج كتا موتجضتع يت

 كقياتا  فتط يقتحيئ يوياتح   9120%، هل 10، ين  ودم   غحز كقياا  فط يقحيئ يوياح  

موعتقم  ي يتد  تن هركحإهتح يتا يصتق كضتح  (،  وقن قحيا هركحإهح ين كقانتح يمط

يتتتقمت  تتتن  هكثتتتق يتتتن اضتتت ت يتتتد  هركحإهتتتح يتتتن كقانتتتتح ه  %، هل 12يمتتتحر  

 كي موبسدين...يا ينتم قحيئ يهركحإهح يا يصق وقا كقياا 

، يإ   يركد ه ت  ال يحتتحج 8018 ن مالنتثضحرمت موضطسوك  وسن    ند إديث  ثالااً:

( يساتتو  ا الر يتتن هقتتا 1,9رعتتحيا  يتتا كقانتتتح  رال  كحتتد ا  روتتي منتتتثضحرمت 

( 001تبست  إتوموا   موتتا  8018ضطسوك  ين موشقك  يا نتن  موقسا  مونتثضحرمت مال

 هاتتق  ضتتحال  وتت  ه ه  يساتتو  ا الر(. ر   99,8موا ريتتحرمتا  هل إتتويساتتو  ارهتتن 

 Sharjah Westernكحث ضتتحا موبحقيتت  وغتتق  موشتتحرق    اصوقتتح  ياضتتح يتعستتب

Offshore ،يتتح يستتضي   وتتلم يهتتو كححجتت  روتتي نتتاوو   مديتت .  هنتتح يتتأتا يوعتتوع

 يساتو  910،  يساتحر ا الرإتوموا روتي   شقك  ام   كماضت  تصتا sukuk ققو  

 ه  موضجضو تت   مثمتت   8018 موتتتا تستتتحب موتتديع يتتا  هحيتت  تشتتقين مث ا ا الر(، 

 .-يا موتمقيق إس  يح جح –ين إسهح 

يستتأو   موضحوات  ، هثاتتقت يتا هنتوم  موخستام8018تشتقين مث ا  ه ماتق وقتن يتا 

مثزيت  كتان كغتدما مثإتدم  يتا يصتق   جقم ، م خفحض  ققو   شقك  ام   غحز

(حا تتحيض يننشتح تن  موف 00/10/8018 تح اق  يتا يوقتع  ا ينمتا  هركاا... 
 0)

يتن  

يتع قتق   نضا  ن قاضتهح مال %(81ه  ققو  ام   غحز تعح ا ين م خفحض قدر   

موساحنتا   مالقتصتحاي  يتا يصتق  موهت ة كسب ،   و  01/10/8018منتحمحقهح يا 

تححايت   إقويت  كتان موحقويت  ماليح إاث  طست ر تحجهح كحإلعحي  روي مون مع مومحرن 

 ، ينمتا  تن موتقرا 11/11/8018يا موعقم .  يا تمقيتق وتنف  موضوقتع يتا  مإلقسان

،  ه  كحوغت يتا يستأو  موصتقو قد مإل ييا  مونفطا   شقك  كأ  مثجه ةسموتنفالل و

مونمدي ، يهتا  ساوو مو،  ر ضح يا  د  موضمدرة  سي موسدمايا يشقس  ام   غحز ون تقن 
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وعلددو يساتتو  ا الر،  800حمحت  ستتي موحقويتت  موضصتتقي  كماضتت   ال تتت ما وهتتح يستتت

 .مليون دوالر" 033حكومة كردستان 

يمحكستت  موستتاد يجاتتد جعفتتق، يتتا مومتتحر   ستتي كعتت  يتتح جتتح  يتتن موضهتتن مطتتيع  -د

يتا تجضتع كاتقا  %10موضديق موتنفالل وشقك  كقنتنت كتق واتو    موتتا وهتح إصت  

 Iraqi Oil Reportيتق  فتط موعتقم  يع موضجست  مإلوقتق  ات   تمق مونفطا(،
 7)

يتا  

ا ر تتحج  ن مإل تحج يا يتقة موضمحكس ، ر   قموساد يجاد  تحد  ، إاث0/11/8018

( يساو  قتد 010  يعدالت  حوا  كسغتموغحز ين اوريور روي 
0

( هوتر 11،   /مواتو 

 د نت ه  يتضتح ر مإل تتحج موفعستا كقياا/مواو  ين نومرا موضقثفحت مونفطات .  يتوقتع

وغتحزيان  ستي .  يتحد   ن إمسا اوريور  جضجضتحا مركضحا تطويق إما جضجضحا

 كتأ  موعمتد هكثتق يتن كو ت   متد اديت   كييت  فهن ين ،  قان ه هضح  إمساهضح موخح

. غاتق  كعمتد آاتقهتلم  متد موخديت   ه  كتد ا،  وعس   مد ادي  طويا مثجتا،  تاحالم

اوريتور ينتل  حر ا الر يتا يشتق عيح يمحر  ين يسات هنرحمنتثضتحد  هيضح  إوا 

، ر  ه   ضسهتتن كتتح  تجهاتت  هيتتن هتتل  مالنتتتثضحرمتيتتا موومقتتع ال ه تتقد  . 8007

ه    يحتضتا إفتق ك تق، وعت ا موغتحز نكاستويتق   إتدتا (170كطوا     ص  ه بو 

ه ضتتحا هاتتق  غاتتق يشتتق ع اوريتتور قتتحيوم  هنتتح  ت تتكح ركضتتح،  ك تتقين رعتتحياتان

 كتنفالهح يا كقانتح .

 يي  المكافات النفطية في السوق المحلية -هـ

 تباح  يح يسا إوا هلم موضوعوعم  وا

ابتتقم   8/10/8018ز يتتا  كتتقت  كحوتت  ر يتتتقومتتد  أوالً:
 2)

 منتتتاح  إفاظتت   هثتتحر 

يتتا مثنتتوم  مود واتت   كقانتتتح  كتتدهت كاتتع  فطهتتحإقويتت  رقستتان موقثاتتق،  هتتوم  ه  

ة كغتتدما  ستتي تصتتديق موتتنفط نتتاطقياهتتح  تتحتتد  يستتتمس  كضوجتت  متفحقاتتحت تصتتديق

مإلقستان  كان موحقوي  مالتححاي   إقويت   إبق مالتفح  موعقمقا . ومد إد  هلم مثيق

كضتخ  - إست  مالتفتح – ون يجر كعد، ر  كح  ين موضفتقض ه  تمو  إقويت  مإلقستان
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تضتخ جضاتع يتح كتحثإق  ، ه  يتا تست  موفتتقة ( هور كقياا/ مواو 800يح ي يد  ن  

 ين مونفط ثغقمض موتصفا . ين  فط  ينتجحت كعد ركضحا إحجتهحهح  نديفا  

 شتحنتان يتن قبتا شتقكتان نويستقيتان كحو  ر يتقز هلم يتضضن شتقم  ابق ر  

ياتتوا. إاتث  ،  هضتح شتقك  تقمياجتورم  شتقك يعق يتان يا تجحرة مونفط  يشتمحت 

 ،  تتتن8018يتا تشتقين مث ا  مونفطات  وستستسان مث وتي شتحن  يتن موضقثفتتحتمشتتقت 

تبعتهتح  تتن تحضاست  يتا يطستع موشتهق.شحن مونفط كقم  ين  إما كقال  روي تقكاح ثتن 

( هوتر طتن وستحضاتا 18شقك  ياتوا، ر  مشتقت شحن   يقثفحت   فطات  تبست   كلو  

كا شتحن  تستح ل هكثتق إ  ي  سا  ا الر،  (290يا  هحي  موشهق  يبس  نعق موطن  

ه  موضتحتتد  كحنتتن موحقويتت  ر يتتتقز وتمتتوا  ( يساتتو  ا الر،.  منتتتضقت10يتتن  

ضيإمتت  يركتتد إمتت  يتتا مو  ستتي هتتل  موضباعتتحت ه  موعتتقم  تعماتت موعقمقاتت  قتتحا يتتا 

موشتتع  موعقمقتتا يحساتتح   يشتتحركو  يتتا تهقيتت  يضتسقتتحت مومح و اتت  وقتتا ه و تت  موتتلين

 ا واح ... ريضت شقك  تقمياجورم موتعما ، كانضح هكدت شتقك  ياتتوا ه هتح مشتتقت 

 وقتن  ر طح  هي  تفحقاا هاق ،ين ينشأ كقال وستحضاا يا تقكاح  ريضت  ن شح

تستسان كنظتح  طتح   تح   موصتغاقة  تتن يتا  شتحن موكحنضهح  كتق  ه  شتقم   موضتحد 

 سضح  ه  موشتقكتان تقكاح  ال تعساب رعحيا ....  طور   يايا يقيأ  ظهق موسفان 

 فطات   إست  يتح  كتقت ر يتتقز(.ت  ام  موجهحت مالتححاي  موعقمقا  كحوضنتجتحت مون

يتتا هثنتتح  إضتتور   9/18/8018يتتا هتتلم  قتتد  كتتق موستتاد  زيتتق موتتنفط موعقمقتتا 

م تلرت وسحقويت  موعقمقات   هوغتت قد  Vitolشقك  ياتوا الجتضحع ه ك  يا يانح ه  

كضتتح  قيتتت الإمتتح  ه  شتتقك   موصتتفم ،   وتت  إستت  يعسويتتحت تتتويقت ونتتح الإمتتح .

 ووزمرة مونفط يا يتقة الإم .تقمياجورم م تلرت هيضح  

موتتتا  تحتتد    كتتقت تفحقتتاا موخبتتق، ث  مثيتتق يتعستتب كحوشتتقك  مإليحرمتاتت  ر نتتا

  نهح،  ننحح ا الإمح  ه   حتس  يبحو  هل  موشحنحت  غاقهتح  موتتا تمتوا موشتقك 

 تعوا رواهح  تحت توجا  إقوي  مإلقسان ، كضح  كق ح نحكمح .ر   ومردهح 
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هتا  كاتقا ، يتإ  موجهت  موضعنات  يتا كقانتتح  ثفحت مونفطات  ند موحديث  ن موضق

% يتتن هتتلم 20يضسقتتح   ام تت  غتتحز  كقنتتنت كتق واتتو  مإليتتحرمتاتان كو ستتورتاو  ،

 ستي إحوت  يشتحكه ،  8018قد نبب ه  مطسعتت يتا ه مرتا إ يتقم   موقو سورتاو . 

حتتد  ، تت8018هيتحر  ه ماتقروتتي كأاتتتح  ريقم ات  تعتوا  رنتضا  يختويت  هتا ه رم  

فثتح ، كضتح يقتتو  نكاستوغقم  يتن  مو (81820 ن إضووت  شتحإن  إوعتا  قتدرهح  

روتتي شتتقك  موبتق كاضاح يتتحت  يقنتتس   تتن طقيتتب موستتساضح ا  ، ستتي ه رم  موشتتحن 

ا، هتتا متتمإتضتتحا ينط غستت ،   ستتي ههنتتح كحونفثتتح .  موضمصتتوا يتتحرمكا  يتتا كنتتدرريح 

  موضقثفحت  مونفطا .

ال ينقتق  ه تي ،  موضشحر رواهتح ،0/11/8018يا  ست جعفق يا يمحك ر  موساد يجاد

ر  يتتن يأاتتل موضقثفتتحت ه  يتتأيق ،  وقتتن يمتتوام  مثيتتق موتتلل تحتتدثت  نتت  ر يتتتقز

.  حتن ها إقوي  مإلقسان. يهن يحدا   وتجضع كاقا مونفطا موضشتق  مودماسا كأالهح

يتق قلم يتإ  تم باعهح اماساح  تحت رشقمد إقوي  مإلقستان، وت ال  صدر موضقثفحت،  ر ضح

 يضتتارم   حتتن ، .- ييتتحت موتعجتت   عتتعت يتتن قبستتا–  ...غاتتق اقاتتب ر يتتتقز

قتد  عتعنح تحتت  عقد ه  مالتفح  مثااتق كتان إقويت  مإلقستان  موحقويت  مالتححايت  

 رقحك  ايوم  موققحك  موضقك ي  ...

ين  قعاح  ين موغحز موخح  موضنتم  ر نح هنح  تحد   ن موضقثفحت مونفطا  موتا تنتم

إل تتحج يتا موعتقم  وض جهتح يتع موبنت ين، ه   اوريور،  تستخد  يثا هتل  موضنتجتحت

روتي موتنفط  ،  يضقتن رعتحيتهحموبن ين موضحسن،  ولم يطستب  ساهتح  موبنت ين موطباعتا 

 ستي موستومرا  م تاحايتح   يتضتضنتحسان كثحي  هلم مونفط، يهتو و يحاة كضات   موضصدر 

تقتتتو  هثمتتتا يتتتن موغتتتحزمت يتتتا موظتتتق د موجويتتت  موخفافتتت ، موتتتتا موهحيدر كقكو اتتت  

،  موهقستتح  C5تتتح  نموب  تشتتضا C4مال تاحايتت ، هل هثمتتا يتتن موغتتحز موستتحرا موباوتتتح  

C6قنح   موبتق كاضاح يحتيا  مت قاض   حوا  ر  تستخد  هيضح   .  ها يوما. 

 ثااياً: مناقشة الموضو 
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إتد  موضتوما ر  موضتحاة هتا ،  كتأ  هتليتحد  موجضاع  سي ه  موباع يتن اماساح   (1)

نتتق   إاتتث يتتن   سضتتح  ه هتتح غحيتت  يتتا موخطتتورة موضتتومطن موعتتحال،موتتتا يستتتهسقهح 

ولم يتإ  موباتع موتدماسا يعنتا كحونتاجت  موحتضات   .موتسب  يا موحقمربكحوتحوا   هحمشتعحو

 يتتتن تحتتت توجاتت   ر حيتت  ه  مثيتتقهيضتتح  ا ح موتهقيتت  روتتي اتتحرج موعتتقم  .  يمتت

هتا إقويت  مإلقستان.  وقتن هتا تستتسن ر    مث ا  مثااتق ، يحوضسر اإقوي  مإلقسان

احرجت  إقوي  مإلقسان ج  م  ين قاض  هتل  موضتحاة موضبح ت  اماتا مإلقستان   موضهقكت   

  رشقك  ام   غحز يمتوا  هلم مثيق ال هنتطاع  فا  ه  تأكاد ،  وقن تمقيق؟. كحونتاج 

 ا روي موقو سورتاو ...هل  موضحاة تعو

، هتتو -وسشتتقك  كضتتح جتتح  يتتا موتمقيتتق موستتنول –ر تتتحج موضقثفتتحت  يعتتدار   (2)

 .8011( يساو  كقياا/موسن  وسن  1,10. هل  8011( كقياا/مواو  وسن  18111 

( هوتر كقياتا/مواو ، هل 11يمتد  قتا يعتدا مإل تتحج وهتل  موضتحاة   8018هيح يا 

 .8018( يساو  كقياا وسن  1,12 

( 10 قتتست روتتي إتتوموا   8018  8011ضنتجتت  وستتنتا يتتإ  موضقثفتتحت مو كهتتلم 

 يييان كقياا.

( ا الر 110ا الر/موطتن، هل إتوموا   (290نعق موباع مثااتق، هل    وو هال ح

ا الر وسبقياتتا يطتتق أل يتتا  (91 وسبقياتتا  ستتي ظهتتق موبتتحاقة يتتا تقكاتتح.  ونمتتا 

( 903مددا يديددد علددو ) 2312و 2311يكددون مجمددل ييدد  المكافددات لسددنتي موضوقتتع 

هتتل  موضتتوما روتتي موحقويتت  مالتححايتت  وباعهتتح يتتع موتتنفط  وتتو نتتسضت  مليددون دوالر 

ا الر  موضساحر كاع هل  موضوما كضبس  يتجح ز حإليقح ك، وقح  موعحوضا موضصدر  كسعق 

 يا كا مالإتضحالت.

قتتتحار يتتتن شتتتقك  ام تتت  غتتتحز   ستتتي يوقعهتتتح يتتتا تمقيتتتق يطتتتوا  هنتتتح  (0)

شتتتقكتا ام تتت  غتتتحز  كقنتتتنت كتق واتتتو  يتتتن  ،  كعنتتتوم م  ر تتتتحج11/18/8018
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( هوتتر كقياتتا  فتتط يقتتحيئ يوياتتح ،   وتت  كضنحنتتب  موتتلكق  20 روتتي   قتتا كقانتتتح 

  .موقمكع 

 كحولكق  موقمكع  اليتتحأل يشق ع اوريور.  موضمصوا

( يساتحر ا الر،  ه  مإل تتحج موقستا  ينتل 1يموا موتمقيق كأ  مالنتثضحر موقسا كس   

وحقويت  مإلقستان كسفت    كقياا  فط يقحيئ،  ه  موضشق ع  يق ( يساو07كس    8002

 زيتت موغتحز( موومقتا روتي  ( يساحر ا الر.  يمصد كسف  موغحزه يتا1,1 قوا تعحاا  

الإمت   . ننقجع روي كسر موغتحز يتا يمتقةتويق موغحزموقهقكح  يا إحا  د   يحطحت

  ننستضق يا مإتسح  كسر  موضقثفحت  مونفطا .

 ( يساو  قد  يقعت 010قيق ه  مإل تحج مواويا وسغحز قد  قا روي  يموا هلم موتم

.  يتتتا /مواو ( هوتتتر كقياتتتا11 ه  ر تتتتحج موضقثفتتتحت مونفطاتتت   قتتتا روتتتي  يوياتتتح ، 

( 879 إتتي من  قتد كست    8002يإ  ر تحج موغحز ينل تشقين مث ا  موضجضوع موقسا

.  هتل  و  كقياا( يسا10  موقسا ين موضقثفحت كس  يساحر قد  يقع ، كضح  ه  مإل تحج

. ر  ه هتح ( يويتح  001هرقح  هكثتق اقت  يضتح  كقتت   تن موضعتدا مواتويا يضتق كح  يتا  

 تعطانح يجضا مإل تحج موفعسا.

، ر  كتتح  كضتتح يبتتان ه تتي  ه نتتح وستتنح كعاتتدين  تتن موحستتحكحت موتتتا هجقينحهتتح  تتق 

قتتد كسغتتت  8018  8011موضقثفتتحت موضنتجتت  موتتتا توقتتسنح رواهتتح يتتا نتتنتا  يجضتتوع

ه  يجضتا مإل تتحج موتمقيتق .  هنتح  كتق 8018 هحيت  إتي ( يساو  كقياا 10 إوموا 

( يساتتو  10  قتتد كستت  8018روتتي تشتتقين مث ا  8002وسضقثفتتحت ينتتل تشتتقين مث ا 

 .8018( يساو  كقياا  هحي  10,9،   ضساح  يصا روي  كقياا

ر دوالر لدو ييعد  ( مليدا1302قيمدة مكافدات افطيدة تعدادل )كهلم  حن  تحد   ن 

( مليددار دوالر فيمددا لددو سددلم  إلددو 131داخددل كردسددتان، وتصددل إلددو أكاددر مددن )

 الحكومة االتحادية لمدجها م  النفط المصدر 

وشتتقك  ام تت  غتتحز يمتتوا ه هتتن  8011يتتإ  موتمقيتتق موستتنول وضتتح نتتبب، رعتتحي   (1)

اتث هكضستت إ روتي موضقثفتحت مونفطات ، ، كحإلعحي LPGمبالغ الغاز السا ل  يستسضو 
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، 8011،  موثح ات  يتا إ يتقم  8011 إدة موغحز موستحرا مث وتي يتا كتح و  موثتح ا 

 يح قبسهح.   كتق موتمقيتق ه  يعتدا  8010يا نن   هل ون يقن هنح  كاع وسغحز موسحرا

 .( طن يوياح  800 قا روي   8011وسن   ر تحج موغحز موسحرا

 نتتعقيبستت  د ويتت  جتتدم ، هل كحثنتتعحر موض ه  موغتتحز موستتحرا يبتتحع ميتقعتتنح وتتو 

 يقتو  موعحرتديستود ( اينتحر كستعق موجضست . 1000( كاسوغقم   10مثنطوم    مت  

اينتتحر  تعتتحاا  ( يساتتحر80,111( يساتتو  اينتتحر،  موستتنول  00,1مواتتويا إتتوموا  

( 11روي يح ي يد  تن   8018  8011( يساو  ا الر،   صا وسنتا 19,0إوموا  

 يساو  ا الر.

، -ثح اح ، ه تي  - كضح يبان يا ج–موسنول  ام   غحز يا تمقيقهح ك تموا شق (0)

 8010( يساتو  ا الر يتا 28،   8011( يساو  ا الر يا نتن  800  ه هح منتسضت

 وضتح ( يساو  ا الر وهتحتان موستنتان. 012ين يباعحتهح يا موعقم ، هل يح يجضو    

منتتسن  ه  موقو ستوريتو ، يهتلم يعنتا و تيتن موقو ستوري% 10كح ت ام ت  غتحز تضست 

( 8010  نتنومت يتح قبتا  8018( يساتو  ا الر.  وتو هاتل ح نتن  270قدر   يبسغح  

موتا تتن  ضقثفحتموين هرقح  يباعحت  كنظق مال تبحر، يإ نح ننصا روي هرقح  ققيب  جدم  

 ( ه ي .1يا موفمقة   ، كضح يبان الر( يساحر ا1,08تسحكهح   قست روي  مإ

يستتتسن إصتتم يتتن موتتديعحت موتتتا  يتتإ  موقو ستتوريتو مووقتتت فتت  يتتا     سضتتح  ه تت

 إاتث  تاج  متفحقا  تصديق  فط مإلقستان،روي إقوي  مإلقسان تديعهح موحقوي  مالتححاي  

ام ت   ( يساتو  ا الر وشتقك 12يساتو  ا الر، ينهتح   (180  منتسن قبا يتتقة  جات ة

ه عتحنح ،  كضتح 8011ن  يا نت كح ت قد نسضت رواهن ، رعحي  روي ايع  ه  هكثقغحز

 نحكمح .

ه ت  قتقد يتح يمتحر  يساتحر ا الر. كتلو  قتحا موضتتديق   يمتوا موقو ستوريتو  (6)

( 000 يدينت  وهتن كت قستان إله  إقويت  م 11/11/8018يا  وشقك  ام   غحز موتنفالل

موقو ستوريتو  كتا هتو حقوي  مإلقسان دمرن وموه   ها يمصديساو  ا الر.  ال ه قد 



 17 

يهتتلم يعنتتا ه   ه تي  يضثتتا ام ت  غتتحز ووإتدهح. ر  وتتو كتح  موضبستت    يمتطه  شتقك  ام تت

 ( يساو  ا الر...710 سي هلم موضشق ع إتي من  يبس    ينديمثقسان 

حكومددة كيددأ أن أفهددم فددي أعددالأ ال أسددتطي  أن علددو ضددو  مددا جددا  ويددالواق  

بدددالغ البيددد  مبدددالغ، إالذ إكا كااددد  ممديندددة للكواسدددوريتو  يهددد أ الال تددددال اإلقلددديم 

أن للمكافددات تدددف  يالنتيجددة إلددو حكومددة اإلقلدديم كددالً أو جددد اً  إك مددن المفددرو  

حصددة مددن جميدد  مبالغدم مددن المبيعدات  كمددا وإن إعطا دم قددد اسدتلم  الكواسدوريتو 

المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة االتحادية لحكومة اإلقليم أمر  يدر وارد مطلقداً، 

وأن المبالغ تدف  عن الكلفة للشركات التدي  التصدير ام ال يعطي منتجات لغر  أل

 تصدر النفط 

 يتتإ  يبتتحو   موضباعتتحت مودماساتت  ، وسضقثفتتحت  موتتتا تهتتق نتتبب  يضتتحيظهتتق كضتتح 

 كلو  يبحو  موضباعتحت وسغتحز موستحرا، تغطتا كسفت  موضشتق ع  ت يتد.  هتل  كحونتاج ، 

 واتو ، ه  وتد  جهتحت ه  كاتقا كتق موضبحو  يوز   كان إقوي  مإلقسان  كو ستوريتو 

  مثابحر موصحارة ين موشقكحت  فسهح. يا موتمحريقيبان   يشحريع  غاق 

 سضح  ه  موضعسويحت موضتويقة هااقم  تبان ه  كضا  قساس  ين  موضقثفحت  قتد هرنتست 

هل  موقضات  مومساست  جتدم  ال تترثق يتا  روي اط موتصديق موقراسا.  وقن 8018يا آ  

 حت كحوضقة.ناح  هل  موضيإظ

 إلو محطات الكهريا  )عر  ومناقشة(ثالااً: الغاز الجاإ المسلم 

يح يسا إوا هلم موضوعوع، كعد هال موضعسويحت موومراة يا نتاح  ه   وعح  وا 

 موضيإظحت ه ي  كنظق مال تبحرم

كقانتتح  جضاع موغحز موضنتم موجحد روي إقويت  رقستان موضمح ا كأ   نسن يموا  (1)

يتتا يحطتتتا كهقكتتح  موستتساضح ا   هركاتتا،  نتتاتن وتت  وغتتقض منتتتعضحو    يجح تتح ، 

هنتتح  منتتتخدميحت هاتتق  ه   توقتتاس  روتتي يحطتت  كهقكتتح  اهتتو  ققيبتتح .  يحتضتتا
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موخط  موضوعو   تونع يا منتخدم  موغحز يا موصنح  ،  ينهتح يا هنحو  وسغحز، ر  

 قتصحال. مين وا ،  هو هيق جاد  موسضنت،  كلو  ثغقمضيا يححر  يعحيا 

إتدتا موغتحز ، هل قبتا ركضتحا  8002موغحز روي إقوي  مإلقسان ينل آ   كصد  كتسسان

 يعنا ه  موغتحز موستحرا كتح  عتضن موغتحز موجتحد موضستسن ، يضح8011موسحرا يا نن  

 قبا ركضحا  إدتا موغحز موسحرا،  يتح كتح  يعت ا يتن موغتحز موختح روي إقوي  مإلقسان 

 وضقثفحت  مونفطا  يمط.ما اوريور هو  مموضنتم ين إ

موغتتحز موضنتتتم  شتتقك  ام تت  غتتحز موضشتتحر رواتت  ه تتي ، كتتأ  يعتتدا يمتتوا تمقيتتق (2)

( يساتتو  قتتد  يقعتت  يوياتتح   يمضتتب( يتتا نتتن  801 موضستتسن روتتي إقويتت  مإلقستتان كستت   

مإل تتتحج يتتا  . كضتتح  قتتا8011قتتد  يقعتت  يتتا نتتن   ( يساتتحر90,781، هل  8011

 110يمضب يوياتح ،   موتلل يعنتا إتوموا  (010ي  رو 8018ين نن   مونصر موثح ا

 .8018اتيا نتن  يمضب يوياح   سي مثقا(  000كحيتقمض يعدا – يساحر قد  يقع 

، ه  11/10/8018يتا   يا كا مثإوما يإ  شقك  ام ت  غتحز  كتقت  ستي يوقعهتح

( 897  موتتلل ه تجتت  موقو ستتورتاو  يتتن إمتتا اوريتتور قتتد كستت  يجضتتا موغتتحز موجتتحد

 إتتي  8002يتا مونصتر موثتح ا يتن   و  ينل كد  مإل تتحج  د  يقع  قاحناقيساحر 

8018 هحي  تشقين مث ا 
 9)

 .8018يساحر  هحي   (011إوموا  ، هل 

موقهقكتح  موحقويت  مالتححايت  وضحطتحت  وسغحز  مولل تباع  ر  موسعق موضد و ( 0)

  موومإتتد،  هتتلم ينتتحر وسضتتتق موضقعتت( ا10يبستت     يعحيتتا مثنتتضدة  موبتق كاضاح يتتحت

،  موتتلل ا الر (1,11يبستت    Btuكقيطح اتت  ه  نتتعق موضساتتو   إتتدة إقمريتت   يعنتتا

قتتتد  يقعتتت  (970,2  يعتتتحاا
 10)

( ا الر وسضساتتتو   إتتتدة 1,11  موغتتتحز .  م  نتتتعق

هنتعحر موغتحز موضتد و  يتا موتد ا  يتد و  يعتي   يمتحر  إقمري  كقيطح ا ، هو نعق

وعحوضاتت  يتتا ه ركتتح  مواحكتتح   موصتتان  موتتتا تبستت  موضجتتح رة، يمحر تت  كأنتتعحر موغتتحز م

( ا الر يتتتا موواليتتتحت 1وسضساتتتو   إتتتدة إقمريتتت ،  إتتتوموا   ( ا الر9-7إتتتوموا  
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( قتد 1000  موضتحدة. ر  موسعق موضد و  هلم يعنتا ه  نتعق
0
 (1111إتوموا   يبست  

 ( قد  يقع  قاحنا.1000( ا الر وقا  1,12اينحر  تعحاا  

، غتتحز موضنتتتم  موضستتسن روتتي إقويتت  مإلقستتان،  موضتتلكور ه تتي  تتتحج موريجضتتا  ونأاتتل

، هل إتتتوموا 8018يقعتتت  إتتتتي  هحيتتت  تشتتتقين مث ا ( يساتتتحر قتتتد  897 موبتتتحو   

 هتتتلم يقتتتو  يجضتتتا نتتتعق موغتتتحز كحوستتتعق موضتتتد و مك.  8018( يساتتتحر  هحيتتت  011 

 8018يساتتتتتتو  ا الر روتتتتتتي  هحيتتتتتت   (078إتتتتتتوموا  =  1,12 × 011,000,000

 وضد وي  موتا يبحع كهح موغحز ين قبا موحقوي  مالتححاي .كحثنعحر م

موضوجتتوا وسغتتحز موطباعتتا   وتتو  إقويتت  مإلقستتان ريتتع موتتد ن موقباتتقات مره هيتتح وتتو

 كتلو   ج راح (،  هتا ناحنت  موستو  موضفتتوأل  موتتا تتد ن توجههتح إقويت  مإلقستان،

( 0,88وغتتحز  حر نتتعق ماتت،  هرمات ماتد   مونمتتد موتتد واناحنتت  موبنتت  موتتد وا  قتتن

 إدة إقمري ،  هو موسعق موضمتقأل ين جهحت هجنبات   ستي موحقويت   ا الر وسضساو 

موعقمقاتت 
 10)

 تضتتد ح مثنتتعحر هيتتح وتتو م ( يساتتحر ا الر.1,192ووقتتا موضبستت  روتتي  ، 

ولكننددا سددنعتمد السددعر المدددعو  يالكامددل، واعتمدداد موعحوضاتت  وتضتتح ر هتتلم موضبستت . 

كردستان من حقل إقليم مجهد إلو حكومة العر للغاز كس ( مليون دوالر072مبلغ )

 خورمور 

موضنتتتتتم  كعتتتتد تطتتتتويق إمتتتتا جضجضتتتتحا موغتتتتحزل نتتتتتتطور،  ر  كضاتتتتحت موغتتتتحز

 كتتتلو   كضاتتتحت موغتتتحز موضنتتتتم، ثغتتتقمض مالنتتتتخدميحت موضحساتتت ،  نتتضتتتح ر 

موغتتحز موحتتحوا تتتداا روتتي اماتتا تقكاتتح،  موحتتديث يتتد ر  ر  اتتقمرط ه بتتو ستصتتديق. و

موقكط إليصحا موغتحز روتي ه ركتح، يد موضنحطب موجنوكا  وتقكاح كحوغحز  كلو  إوا ت  

( يساتتتتو  ا الر 078ر  موضبستتتت     كضتتتتح ه عتتتتحنح يتتتتا نتتتتاح  هتتتتل  موضيإظتتتتحت.

 تاجت  تصتديق موغتحز، رعتحيا    يبتحو  وت ،  كضتضن  نتتقو  هنحوتناتضح ر  ند  

ح تمتتوا  تتن موتتنفط  قتتد تمتتوا إقويتت  مإلقستتان  نتتد  م  ه  مثيتتق وتتا  تصتتديقم   كضتت

،  ر ضتتح يمحيضتت  كضنتجتحت  فطاتت ...،  كتأ  هقاتتح  موتتنفط ه  موضهتق  روتتي تقكاتح من (



 80 

(، هتا هيتوما نتحرب  هقي   موغحز ه  موضنتجحت موضمحي  كهح،  ر  كح ت هنح  يمحيض 

 ....مالتححاي  ال تداا يا موضا م احت

موختح   روي مومطحع  ح   يجح ال  عقد ها يستسن مإلقسان قاض  هلم موغحز، ه  يعطا 

 ستي  شاد  يشغا موضحطحت موغحزي .  ها هنح  يوميم  يتن موحقويت  مالتححايت مولل 

موضنتتم موحقويت  مالتححايت  يبتحو  موغتحز    تستتسنههلم  موتبقع . ر  ين غاق موضعمتوا 

إلدو الميداايدة العامدة  وتددخل هد أ المبدالغ، مولل تباع  روتي جهتحت إقويات ندهح   

 ،مجااداً هد أ المداد   حصدتم منهدا(، يينمدا اإلقلديم يعطدي يأخ  منها اإلقليمكواردات )

الدد ن افدد   عطا هددا إلددو المقدداولإليأخدد  كلفددة إاتاجهددا مددن الميداايددة العامددة كدد ل  و

موقضاتحت يتن موغتحز  ال هقاتح  هتل   ستتسني. هيتح ر م كتح  مإلقستان المشرو  ويديرأ حالياً 

حوهتتح كتتومرامت  حيتت  وسد وتت  موعقمقاتت   يأاتتل يوقتتسهح روتتي موحقويتت  مالتححايتت ، إلاا

مونتتوم  ، يهتتلم هيتتق آاتتق   ستتي  زمرة موتتنفط   زمرة موضحواتت   يجستت  حإصتتت  ينهتت

 ...يتحكع   و 

 ؟ما ال ن توصلنا إليم من أعالأرايعاً: 

 يح يقم  مومحر  ين كا يح جح  يا ه ي  هو موصورة موتحوا مر  

فدي منطقدة  الد ن يقد الغازن،  رمورحقل خواستغل   إقليم كردستان إن حكومة

إحالتم للتنفي ، كد ل  تقدو   ، وكاا  الحكومة االتحادية علو وك "متناز  عليها"

أعطددد  كدددال الحقلدددين إلدددو يتطدددوير حقدددل جمجمدددال الغدددازن  ولقدددد  حكومدددة اإلقلددديم

الجدداإ يعطددو إلددو حكومددة الغدداز يعقددد  يددر واضددح المعددالم، إك أن الكواسددوريتو  

السددوا ل النفطيددة "المكافددات" والغدداز  الكواسددوريتو  ييبقدد يينمددااإلقلدديم مجاادداً، 

يدؤدن ممدا ، حلية تح  إكدراإ حكومدة اإلقلديممويبيعها في السوق العندأ السا ل 

 إلو التهريب األكيد للمكافات يالتالي 

والبدالغ قيمتهدا حتدو اهايدة  مبدالغ "المكافدات"،ال تسدتلم  الحكومة االتحاديةإن 

، البيدد  الددداخلي فددي كردسددتان يأسددعارالر، ( مليددار دو1302حددوالي ) 2312سددنة 

لو كاا  هد أ المكافدات قدد أرسدل  للتصددير مد  الدنفط المصددر فيما المبلغ  ويدداد
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إكا أحدد األخير  يين حكومة اإلقليم والحكومة االتحادية  وال يعدرإ  تنفي اً لالتفاقية

  أ  التستلم جد اً من ه أ المبالغ  كاا  حكومة اإلقليم

الحكومدة االتحاديدة أن مبلدغ عدن الغداز الجداإ الد ن يدتم إيصدالم ك ل  ال تستلم 

اً أن اصددب محطددات الكهريددا  أمددر ممتدداز تحمددد عليددم مدد، علإلددو محطددات الكهريددا 

( مليددون 072هدد ا الغدداز ياألسددعار المدعومددة جددداً يبلددغ )حكومددة اإلقلدديم  إن قيمددة 

 دوالر 

، تعطدي التدي تمادل كدل الشدعب العراقدي(فدنن الحكومدة االتحاديدة، )لد ل  إضافة 

كددل الشددعب  أيضدداً ، )الدد ن يماددل مجلددا النددواب يقررهدداالحصددة )النسددبة( التددي 

كدد ل    ، مدن عا دددات العدراق إلدو حكومددة اإلقلديم مدن الميداايددة االتحاديدةالعراقدي(

كلدأ % مدن عا ددات الدنفط المصددر مدن كردسدتان كسدلفة لتغطيدة 03فناها تعطي 

هدد أ منهددا الدنفط )االسدتامارية والتشدغيلية(، ولكددن قسدماً مدن ج الشدركات التدي تندت

الدد ن لددم يسدداهم حتددو يبرميددل واحددد مددن الددنفط  كهبدد  إلددو الكواسددوريتو  المبددالغ

 المصدر 

مددن الدسددتور "الددنفط والغدداز ملدد  الشددعب العراقددي فددي كددل  (111) تقددول المدداد 

 األقاليم والمحافظات" 

إلدو ال ديندة االتحاديدة، ولدم ضدييالً ا كدان لدم تددف  أن مبلدغ مهمد حكومة اإلقليم

لمنددا ص تدددود الددم أاهددا حتددو مهمددا كاادد  صددغير  ل ددارج اإلقلدديم، تعددط أيددة حصددة 

، يأيددة "المتندداز  عليهددا"، والتددي تسددميها "المنددا ص المسددتقطعة مددن كردسددتان"

 !! !كمية من الكهريا 

والمندا ص كردسدتان ) يفد من هنا ارى كأن حكومة اإلقليم تقدول: إن مدا موجدود

وحددددها، وعلدددو الحكومدددة  ملددد  كردسدددتانالمتنددداز  عليهدددا( مدددن  ددداز وافدددط هدددو 

، وما موجود من افط أو  از في يقيدة أاحدا  العدراق دف  تكاليأ تطويرأ االتحادية

 جمي  م  التتقاسمم فناها 
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اإلقلدديم يعطددي جددد اً مددن قيمددة هدد أ المددواد إلددو  أيددة قسددمة هدد أ، إك لددو كددانو

الم"، " يدر عدادل" أو " دمن كل المبدالغ، لقلندا أن األمدر يدالً الحكومة االتحادية 

الظلدم، وقدد  قيمة إاتاجدم، فدنن األمدر يتعددى أن كي  وتؤخ  ولكن عندما ال يعطي

م مددا ، أو "خدداو "، أو "اهيبددة"، أو "إتدداو يسددمو حينيدد  " "حواسددم"، أو سددمذ

 كي !! 

 كلأ كيستونم  كركة افط ياإلاتاج  عقود المشاركة -2

 كصورة يتوج ة 8002قد هشقت يا كح و  موثح ا ين موعح  كنت 
 11)

روتي  متوا  

 Gulf Keystone شقك   فتتط كستتر كاستتتو  موضحتتد اة  وتت موضشتتحرك  كحإل تتتحج

Petroleum Ltd  يع إقوي  رقستان كقانتتح ، نتوم   0/11/8007،  موضوقع  يا

  تماتتان .   كتتقت يتتا إانتت  هووإتتدهح ه  يتتع كعتت  موشتتقكح  مث ركاتتان يتتع موشتتقك 

موتتا  قعتهتح يتع هتل   موققتع  مالنتقشتحيا  هل  إقوي  مإلقسان وعنصق موضجحزي  يا 

  Akri-Bijeelكجاتا -موشقك  يتقم أل كان   نط  كعنصق وسضجحزي  وققع    مقة

روي  ينخف    هل ال يوجد  نصق يجحزي  ين مونحإا  موعضسات (  يا رقع  اهو ، 

  .Shaikan شاخح   يا رقع 

 ستي موتمقيتق موستنول وستن   ويحت موضلكورة ها تح  تعتضتد كصتورة هنحنتا ر  موضعس

ه ي وسشقك   8011
 18)

ار يتا حه   قناحق  قفح ،  يفهن ين  78يمع يا  ،  مولل

 .8018موقكع موثح ا ين  ح  

 يقتقت   ضسهتح النتقشحد  ر تحج موتنفط،  ر  موشقك  ه ي  شقك  قغاقة يستمس 

.  هتتا يستتجس  يتتا كاقيتتوام يتتا كقانتتتح  موعتتقم  يتتا مووقتتت موححعتتق  ستتي موعضتتا

توجد وديهح هركتع   وهح يقحت  يا هركاا  موج مرق  وند .  يوجواة يا كورق  وند 

موضنتحطب موضتنتحزع  ساهتح ه  روتي يا مإلقسان،  يع مإتضحا ميتدما  ضسهتح  رقع يتجح رة

اهتح يتن  عضن هل  موققع شاخح   موحما موضقتشتر يإتي اماا يححيظ   انو ..(، 

 Giantوحمتتا شتتاخح  موعضتتي   م  مالكتشتتحد موعظتتانتستتضا  قبتتا موشتتقك   موتتلل



 80 

Shaikan Field  يساحر كقياا  فط 10يتضضن  إما تموا موشقك   ن  ه     هو )

oil in place ،. كضح ننوعح الإمح 

،  إستت  يتتح جتتح  كتتحوتمقيق موستتنول يضقتتن ريجتتحز يتتح قحيتتت كتت  موشتتقك  إتتتي من 

 مه ي ، كضح يسا

يتتا  ،8007موثتتح ا إصتتست موشتتقك   ستتي  متتوا موضشتتحرك  يتتا تشتتقين  كعتد ه  -أ

 ،(Akri-Bejeel كاجاتتا-كجاتتا  ه  إستت  يتتح تقتبتت  موشتتقك  هكتتقل-شتتاخح    متتقة

 2Dثنحرات  مثكعتحا   سي موضعسويتحت مو و موات  8002 يإ  موشقك   إصست يا نن 

seismic data. 

موضعسويتتحت مو و مواتت  ثنحراتت  هتتل  موتمقيتتق  تتن كافاتت  موحصتتوا  ستتي  ال يتحتتد  

، ه  8002يتتا نتتن   موخحقتت  مثكعتتحا،  هتتا هتتا  تاجتت  ه ضتتحوهن مو و مواتت  موفعساتت 

ر  ه  يعظتتن موققتتع ه ضتتحا زو مواتت  نتتحكم   ه  كساهضتتح(،  موضمصتتوا  إصتتووهن   ستتي

جاوووجات  يتقمكطت    هتح ميتتدمامته، رعتحي  روتي كح ت قد تضت كهح يثا هل  مث ضتحا

ه  يتتن مثيتتور   سضتتح  . كتتح  قتتد  جتتد ياهتتح موتتنفط نتتحكمح  موعتتقم  يتتا شتتضحا يتتع ينتتحطب 

ضعسويتتحت ، يثتتا هتتل  مورواهتتحمإلإحوتت  مال تاحايتت  ه  يعطتتي روتتي موشتتقكحت، إتتتي قبتتا 

 كصتتورة رنتتضا   عتتضن شتتق ط ي ميتتدمت موعطتتح   ر  كح تتت هنتتح  ي ميتتدمت(، ه  

سم  كهل  موضنحطب كح ت قتد ه  جضاع مووثحرب موضتعهلم    يب شق ط موعمد  ند موتعحقد.

يا كقانتح  يا موستنومت مث وتي يتن مالإتتيا    قست  ووزمرة موضومرا موطباعا 

روتي ه هتح يعق يت  وتد  موجاووتوجاان موتلين كتح وم يعضستو   مثياقكا وسعقم ، رعحي 

 يا شقك   فط موشضحا نحكمح .

يتا   تتحجكحإل ضشتحرك آاتقين وسإصست هل  موشقك   سي  متدين  8009يا تضوز 

 سضتتح ه   . Ber Bahr ،  ينطمتت    كاتتق كحتتق Sheik Adiينطمتت   شتتاخ  تتحال 

هتتل  مث ضتتحا كح تتت ه ضحوهتتح يتتا موج مرتتق ر   نيتتم ستتحبت يتتا هتتل  موفتتتقة  موشتتقك 

 .كي جد  احنقة  
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 موب ق  ك ق يا شاخح  اإصسوم  سي موجحر ة موقبق   ند ركضحا ه  8009يا آ  

ت  تحرم موب ق مكتشحد  فطتا كباتق.  هنتح  يإت  ، إاث كان(Shaikan-1 1-شاخح 

 تتي   تتن إلإحوتت  احقتت   جتتدهح يتتا جضاتتع  متتوا موضشتتحرك  يتتا كقانتتتح ،  هتتا م

إموا هحيدر كقكو ات  جديتدة يتن ه ا ك تق تحفتق،  هتو هيتق  سي  مكتشحد   موعثور

موستتحرد كتتأ  وتتد  موشتتقكحت يعسويتتحت   تتحار يتتا موعتتحون.  هتتلم هيتتق يركتتد مال طبتتحع

 روتتتي  جتتتوا  ضتتتوإحت  فطاتتت  ، كحإلعتتتحي  إاتتتدة جاويا يحراتتت  يستتتبم   جاوووجاتتت 

 . غحزي   شط  يا كع  موققع مالنتقشحيا 

كتح وم  8009 يتا تشتقين موثتح ا  ،87/1/8009يا  1-يا شاخح  ومد كد  كحوحفق

 8009يتتق، كعتد ه  ماتققتوم موطبمت  مونفطات  يتا آ   (8910قد  قسوم روي  ضتب  

هكضتا  يتا تمقيتق  توقتسوممونتتحرم  كتماتان .  كتده مه ضتب وسوقوا روي طبمحت  فطات 

تصتا روتتي  oil in place كضاتحت يتتن موتنفط ، روتي  جتتوا8010موثتتح ا  يتا كتح و 

تعنتا هنتتح  Pه   .  سضتتح  P10 كقياتا ( يساتتحرP90   ،7,1يساتحر كقياتتا تماتان  (1,9 

 يإ تت  نتتود يتتلكق يتتا موضستتتمباه  هل رقتتن آاتتق  probable)  ،10  90  يحتضتتا

 ،  هتتو يشتتب  مثيتتق موضركتتد% يحتضتتا90 تعنتتا P90 ستتب  مالإتضتتحا، هل ه   يعنتتا

كضاتت   تعنتتا P10 ه   . كضتتح  غاقهتتح يتتن موطتتق  يعتت ز الإمتتح  كحفتتق آكتتحر هاتتق 

 %.10 كنسب  رعحيا ،  مإتضحا  جواهح

،  يتتا آ مر 8009يتتا كتتح و  مث ا  (Bejeel-1 ،1- كجاتتا ثتتن كتتد  كحفتتق موب تتق

يتتا ينطمتت   كباتتق آاتتق،   هيضتتح  يتتن ه ا ك تتق إفتتقت(، ه ستتن  تتن مكتشتتحد 8010

، (P50كضا  يتن موتنفط  تماتان  يتضضنه  موحما ه سن كاجاا(. -كاجاا/  مقة- هكقل

كعتتد ر تتحاة تماتتان موحمتتا يتتا كتتح و  موثتتح ا موتتققن  ( يساتتحر كقياتتا.  تتد ا8,1تعتتحاا  

قياتا ( يساتحر ك8,1  يعتحاا ح   فطت يحتول كاجاتا-لإمتا هكتقه   توقا روتي  8018

 .P10( يساحر كقياا تماان P90   ،1,1تماان 

موجديتتتدة وشتتتقك   كستتتر كاستتتتو  كتق واتتتو  ، إاتتتث تتتتن  مالكتشتتتحيحت  منتتتتضقت

 3D Seismicثيثا  مثكعحا   سي موضعسويحت مو و موا  8010موحصوا يا قار 
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data  كتد  ( كاسويتقيقكتع211موشاخ  حال  شاخح ،  كضسحي  تعحاا   يا ينطم  .

(يتتق،  توقتا 0700  قا روي  ضتب   1/2/8010يا  1-ب ق شاخ  حالكحفق مو

،  تتن تمتديق يتن ه ا ك تق تتن إفقهتح..(   هيضح    فطا كباق يقضن هيضح  روي مكتشحد

 .P10( يساحر كقياا تماان 0مالإتاحطا وسنفط موضوجوا ياهح كحوموا  

حت  قتتوال  روتتي طبمتت هاتتق  كتتده مالهتضتتح  كتماتتان إمتتا شتتاخح  يتتن اتتيا آكتتحر

 كأ ضتتح  يختسفتت ،  رجتتقم  يحوقتتحت  ر تتحاة تماتتان وسضعسويتتحت  هاتتق ، جاوووجاتت 

( 1112  قسوم روتي  ضتب   8/9/8010يا  0-شاخح    كحفق موب قموسحكم . يسمد كد

، 1/18/8010يتا  8-.  كتلو  كتد  كحفتق موب تق شتاخح 8010يتق يا كتح و  مث ا 

ح مالإتاتتحطا وحمتتا . كهتتلم هقتتب8011( يتتتق يتتا آ  0000  قتتسوم روتتي  ضتتب  

 oilكنفط يوجوا  (P10( يساحر كقياا  P90   ،)10,1ياا  قيساحر ك (2شاخح   

in place. 

تضست  مإتاتحطا  ، ين ه هتح8011هل  موشقك  يا موتمقيق موسنول  يموا ررا  -ب

( يساتتحر كقياتتا كتتنفط يوجتتوا.  يركتتد ه  جضاتتع تمتتديقمت 10يتتا كقانتتتح  يعتتحاا  

، كتمقيتق يتن موشتقك  8011 دة موضقتشف  يع زة، يا  اسح موجدي مالإتاحطا وسحموا

 موتتا  Dynamic Global Advisors DGAمالنتشتحري  موضستتمس  موضختصت  

 كونتن يا موواليحت موضتحدة مثياقكا . اي يمقهح

عتبتق يتن ههتن مالكتشتحيحت مونفطات  موحديثت  يتا ي -كنظتق موشتقك – ر  إما شاخح 

 P90 فتتط  ( يساتتحر2ل إمتتا يتضتتضن مإتاتتحطا يبستت   ، ر  ه  هموعتتحون   هتتلم قتتحاح(

( يساتتحر كقياتتا  كعتتد هاتتل  تتتحرم موب تتق 10,1،  موضعتتدا  P10( يساتتحر  فتتط 10,1  

 عخن كقا موضمحيا . هو إمابحر(، تكنظق مال  1-شاخح 

، طح قت   موضقتشتر إتديثح (يج  ه   وعح هنح ين ه  رقع  شاخح  تمع كان إما 

ياهح  شتحط  معتح  ،  يوجدبعاناحت مومق  موضحعا( إما طب طب  موضقتشر يا ن

   ظتتقم  وضتتخحي  موحمتتا يتتإ  ررتتا  موشتتقك  يمتتوا يتتا تمقيتتقهنونضتتوإحت  فطاتت . 
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( هوتر كقياتا/مواو  يتن إمتا 100موسنول، ه  غحيتهن مووقوا كحونتاج  روتي ر تتحج  

 ( هور كقياا/مواو .100شاخح   إد ،  يضقن مووقوا روي ر تحج  

 الي للشركةاإلاتاج الح -ج

ضتح يتعستب ياررتا  موشتقك  موضتلكور يتا موتمقيتق   ر  يح جست   ظتقل يتا إتديث

هتتتو تضديتتتد يتتتتقة  ،  يتتتح كعتتتدهح كمساتتتا(،8018كضهتتتحيهن موقراستتتا  من اتتت   هل وستتتن  

 ينشتتتتنت ر تتتتتحج ،  تقباتتتتق"Extended Well Tests "EWTيحوقتتتتحت 

يتا  كقياا يا مواو ( هور 10موفحوقحت،  يركد ه  موغحي  ها مووقوا روي ر تحج  

كحوتصتتديق وستتنفط   موباتتع موتتدماسا  وستتنفط  ويوتحتتح   هتتل ، موضضتتدا  يتتتقة موفحتتم

كضتح يمتحر   8011مزامات يتا نتن   موضنتم. كضح يلكق ه  نع  ينشنت يحتم منكتحر

( كقياتتتتا/مواو  كتتتتدال  يتتتتن 800107ر   قتتتتست روتتتتي   8010 تتتتن نتتتتن  % 111

 .8010( كقياا/مواو  يا نن  28011 

وتطباتتب موعضستتا موفنتتا يتتإ  تضديتتد يتتتقة موفحوقتتحت  تقباتتق نتتعحت هجهتت ة يتتا م

ا م تتحت  يضتتخحت هكبتتق  رعتتحي   تتحزالت موغتتحز يتتا هتتل   موفحتتم  هل  عتتع

 وقتن ، هو هيق ال ينطبب  سي  عع موشقك  هنح  ال يوجد و  يبتقر يطسمتح  موححو (، 

حيست  يتا رقستان موشتقكحت مثاتق  موع يا تمقيق هل  موشتقك   تمتحريق رغن  و   جد 

  موفحم وسب ق يتتن م تاحايتح  وفتتقة نتح حت ر كقانتح   كضح ننق   ند موقجوع وهح.

موتنفط موضنتتم موومقتا روتي  تحزالت  كختط ه بتو  حن ركطهتا تغسب موب ق كعد  و  وحت

ينات ، يثتا ييإظت   موغحز. ين مونحار جدم  ه  تضدا يتقة يحم منكحر،   و  ثنتبح 

إتد   ه  موتتديب مونفطتا.  إست  يعسويتحتا يتإ  هتلم مثيتق د  منتمقمر موضتغوط 

 ، إاتثيا إما موب ركح  يا نبعاناحت مومق  موضحعا يقة  مإدة يا موسحكب،   و 

 ا   يعقي  موسب  يا إان . كباق يا عغط موب ق،كح  هنح  تلكل  

ات دداك قددرار يتتا مإلقستتان، يتتإ   موحتتحالت موضشتتحكه  مثاتتق يتتا  كضتتح يظهتتق هنتتح، 

يتن قبتا  زمرة موضتومرا موطباعات  ،  إصتوا موضوميمت   سات  فتر  الفحد"" "تمديد

هتو تي ت  كهتلم موضفهتتو ، ر  هتو يطست  هنتح ه  يستتضق مإل تتحج ثنتتحكاع يتا مإلقستان، 
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يتن هجتا كاتع موضنتتوج   و  ، كحج   تضديد يتقة موفحم   شهور  قد يقو  ننومت

كقضاتتحت قساستت   هتتو وتتا حإل تتتحج يتتا هتتل  موحتتحالت ي وتتا  يتتن هجتتا يحتتم موب تتق. 

الدنفط فدي  ولهد ا يجدب أن يددخلتجحريت ،  ثغتقمض،  ر ضتح ينتتم ثغقمض موفحم

، لمعرفدة أيدن تد هب أقيامدم وكيدأ ات ديدوان الرقايدة الماليدةجمي  حسايات وتدقيق

 ه أ األقيا  في حالة المبالغ المدفوعة للكلفة  يتصرإ يها، ويجب تقليل

 في الحقول "المكتشفة"حص" الشركة والشركات األخرى  -د

إحواتتح  جضاتتع موحصتتم يتتا رقتتع  مواهتتح  يتتا  ر  شتتقك  كستتر كاستتتو  ال تضستت 

محيضت  ياضتتح ه  موض  تاجتت  موباتع ه  موشتتقم  يت يتتا موضسقات يتبتدر  إتتدثت مكتشتحيحتهح، 

ه  تستتضق هتل    يوميم  ه  كتوجا  ين إقوي  مإلقستان(،  يتوقتعكان موشقكحت،  كعسن 

  هتتتل  موحمتتتتوا مونفطاتتت  موجديتتتتدة  موقباتتتقة نتتتتتحتحج روتتتتي ه  موعضساتتت ، اصوقتتتتح  

 مونفطا . إجن شقك  كسر كاستو  منتثضحرمت  حوا  جدم  وستطويق ال تتنحن  

إصتم ، 8011يضثا موجد ا موتتحوا،  موضتأاو  يتن موتمقيتق موستنول وعتح   أوالً:

يتتا مالكتشتتحيحت موجديتتدة يتتا   موشتتقكحت مثاتتق  ،working interest موشتتقك 

81/1/8018. 

 موشقكحت مثاق 
حصة كلأ كيستون 

working 

interest 

 اسم الرقعة

 (MOL  80% موهنغحري 

 TKI (5%) تقسح  كاستو   
 شاخح  - 71%

 شاخ  حال - %20 %(80إقوي  مإلقسان  

 %(10جناا ر اقجا موتقكا   

 %(80إقوي  مإلقسان  
 Ber Bahrكاقكحق  - 10%

 Akri-Bjeelكاجاا –مقة   - MOL  20%) 80% موهنغحري 
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وحمستتتا  operator تتتن موتطتتتويق  موتشتتتغاا  ر كاستتتتو  يستتتر و ستتتر  شتتتقك  ك

  شتتقك  جناتتا ر اقجتتا ايستتر وامتتع تحتتت ي قكحتتشتاخح   شتتاخ  تتحال، هيتتح إمتتا كاق

وتن  يإت  إصتم  موهنغحريت .  MOLكاجاتا يستر و   نت  -موتقكا ،  إمتا  متقة

 ا.كاجا-    مقةحوحقوي  مإلقسان يا إمسا شاخ

( شتقك   فطات   حوضات  تعضتا يتا 12ه  هنتح   تتلكق موشتقك  يتا تمقيقهتح ثااياً: 

( إمتا  فطتا 80  متحر يرقسان كقانتح ،  توقست هتل  موشتقكحت روتي مكتشتحد يتح 

إتوموا  oil in placeموضمدر يا كقانتح  يبس  كنفط يوجتوا   مالإتاحطا ه.  جديد

يساتحر كقياتا يعتوا روتي شتقك  ( 10( يساحر كقياا. يتن هتلم مالإتاتحطا يوجتد  11 

وقضاتتحت موتتنفط موضوجتتواة يتتا  ،  موجتتد ا ها تتح  يقينتتح مونتتتحرم مونهحراتت كستتر كقيستتتو 

 هل  موشقك م مكتشحيحت

 مليار يرميل )النفط الموجود(

كضتتتح يتتتا يساتتتحر كقياتتتا ( 10,1(، موضعتتتدا  P90  2 ،)P10  10,1 كدددي ان: -

 8011تشقين موثح ا 

كضتح يتتا يساتحر كقياتا ( 1,9(، موضعتدا  P90  1,0،) P10  0,0 كدي  عدادن: -

 8011آ  

كضح يتا يساحر كقياا ( 0,9(، موضعدا  P90  8,1 ،)P10  1,1 ييجيل:–عقر   -

 8018شبحط 

 يساحر كقياا (1,1   ،    ، موضعدا  : Ber Bahr ييريحر -

 ( يساحر كقياا17,2موضجضوعم  

( يساتحر كقياتا،  وقتن 10عتحاا  تموا موشقك  يا تمقيقهح ه  وديهح  فط يوجتوا ي

( يساتحر 17,2  يجضا مونفط موضقتشر  موبتحو  يجضو ت  سب  إصصهح ين  وو إسبنح

 موتلل يفهتن يتن  ( يساتحر كقياتا يمتط.11,0كقياا  جد ه  يح  تضسقت   موشتقك  هتو  
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موتلل وتن   ن يجضا مكتشحيحتهح   وا  إصتهح(  تدم كاقكحتق  و  ه  موشقك  تتحد 

 .8018إتي مونصر مث ا ين نن   نفط موضوجوا ياهحيقتضا مإتسح  مو

كنظتتتق مال تبتتتحر  موضبتتتحو   تضتتتار موشتتتقك  كأ هتتتح وتتتو هاتتتلت جضاتتتع مكتشتتتحيحتهح 

 وتن ت يتد، يإ هتح نتصتا روتي  تاجت  ه  كسفت  مالنتقشتحيحت موضصق ي  وسوقوا رواهتح

هل ميتتتتقمض يعمتتتوا ونستتتب   ( نتتتنت وسبقياتتتا موضضقتتتن منتتتتخقمج   تحتتتت80   تتتن

يتتا موومقتتع ر  هتتل  موقسفتت  ينخفضتت  جتتدم  يمحر تت  . recovery factor مالنتتتخقمج

 تحتتتت هل يماتتتح  يراتتتل كتتت  يتتتا موعتتتحون،  إتتتتي يتتتا موعتتتقم ،  كقستتتر مالنتتتتخقمج

 الإتسح  يثا هل  موقسر...

 يعض المسا ل التشغيلية والمالية -هـ 

كقياتا،  (800107يتح يعتحاا   8011كس  ر تتحج موشتقك   موتجقيبتا  وستن  أوالً: 

( كقياتتا.  يجضتتا يتتح كح تتت  موشتتقك  28011إاتتث ه تجتتت   8010يمحر تت  كستتن  

كقياا،  إصست موشقك   تاج   (807212هو   -كضح يلكق موتمقيق– وسسو  موضحسا

 ( يساحر ا الر.7,7هل  موضباعحت  

وسباتع  "حدص الشدركة"  ر، ر  يمتوا هيق ون هيهتن يعنتح يا موتمقيق  يح جس   ظقل

 (11,01نتعق  ضعتدا ككح تت  اماساتح  قتد ( كقياتا،  100877كتح    8011يا نتن  

( كقياتتا  كح تتت  00190كتتح    8010،   إمهتتح  يتتا نتتن  ا الر وسبقياتتا موومإتتد

كتح   "حدص الشدركة"( ا الر وسبقياا.  مولل يفهن ين هتلم ه  80,72  كضعدا نعق

 يتتإ  -يتتن مثرقتتح  ه تتي –إقويتت  مإلقستتان،  وقتتن كضتتح يظهتتق قبتتا يتتن  قتتد ه طتتا وهتتح

 وقتتن موضبتتحو  موتتتا جضعهتتح موضمتتح ا  ،أكاددر مددن "حقهددا"شتتقك  كح تتت قتتد كح تتت وم

 هين  هبت يبحو  موفق ....  موضلكورة يا موتمقيق تعحاا هلم  موحب ،  ال يلكق

، يتإ  موشتقك  منتتضقت كحإل تتحج يتن هتل  موب تق 1-كعد يحتم موب تق شتاخح  ثااياً:

موضبتان يتا   ،EWTموضضتدا  غاقهتح، كضوجت  يتح نتضت   يحتم منكتحر ثي  آكتحر 

( 8180منتتتضق كضعتتدا   0-،  شتتاخح 1- يتتن شتتاخح  تتتحجإلموفمتتقة  ج( ه تتي . ر  م
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روتتتي يعتتتدا  8018م  يتتتن  هحيتتت  موقكتتتع مث ا وستتتن  م تبتتتحرثتتتن مزاما  كقياتتتا/مواو ،

موفتتتتقمت  اإل تتتتحج قتتتد مرتفعتتتت يتتتم ( كقياتتتا/مواو ،  يتتتن موضركتتتد ه   تتتتحرق1000 

نتتن  يتتا  وتت  إتتتي  تمستتاض   يستتتضقه  موحمتتا ناستتتضق  قمويإمتت . ر  يمتتوا موتمقيتت

يخطتط وت ،  هتو هتو (،  يتوقع زيحاة ر تتحج  يحتم منكتحر  واصتا روتي يتح 8010 

 إدمت يعحوج  موتنفط موختح  وشتاخح  قتد هكضستت  ( هور كقياا/مواو ،  تقو 00-10 

  إمدا أن يبدا -كمدا يؤكدد التقريدر– وسوقوا روي يومقفحت  فط موتصتديق   نتد  م 

و  التصددير!!، اعتماداً علدو كدر -أو يصدر–" في "السوق المحلي في كردستان

  ييتتحت  يكددال األمددرين فددي التصدددير أو البيدد  الددداخلي!!  كمددا أاهددم قددد يقومددون

 (. ندل موتمقيق  ر ضح  ععت ين هقاواست يا موتعج  

يتحكعت  ، موتوقر  ن ين موومج  يا هل  موضقإس  ين كتحك  هل  موضيإظحتثالااً: 

. تمقيق شقك  كسر كاستو  يرقتح ،  موحديث  ن رقعتا شاخح   شاخ  حال كحوتلمت

محافظدة ايندوى، ال يدداالن كد ل ،  مدن كي ان وكدي  عدادن يقعدان فديكل من  إن

يتن إمتا قتد يضتتد قستن   .فهما من الناحية اإلدارية والماليدة ضدمن محافظدة ايندوى

 كتا إمتا شتاخ  تحال يمعتح  يتا  اتقم  جت  م  كبغاتق ه  ، وي يححيظ  اهو رشاخح  

ال  %17إن حصددة اإلقلدديم مددن الميداايددة العامددة والبالغددة حاليدداً ويححيظتت   انتتو . 

 تشملهما، فالمصروفات تتحملها ميداايدة محافظدة ايندوى )الحكومدة االتحاديدة(!! 

(، رامرة  ناطقة موحقوي  مالتححاي   يححيظت   انتو كح ت جضاع هل  موضنحطب تحت 

ياقكات  ياهتح. تومجتد مومتومت مث لو  كعد مالإتيا مثياقكتا وستنومت  هثنتح  كمات ك

ينهتح، وتحتا  كتدهت مومتومت مثياقكات  كحال ستحح  8000 – 8001  كد م  ين ننومت

 وتساطق كحوتحوا نتاطقة كحيست   ساهتح، نتوم  كتح  هتلم مثيتق يحسهح قومت موباشضقك 

 مثيق موومقتع  وعتد   جتوا جتا   سب ك هقي  ين قبا موواليحت موضتحدة ه يمصوام  

 ووجوا قومت كاشضقك  كحيس  موعدا  موعدة  ععر مود وت   .إس  كسب  ققمر  قمقا 

كلددأ كيسددتون العمددل فددي هدد أ هدد ا الحددال اسددتطاع  كددركة وفددي  موضقك يتت ...

مندا ص المنا ص، وك ل  استطاع  كركة هن  األميركية القيا  ينفا األعمدال فدي 
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التدي تجداوزت كدل  لشدركة أكسدن موييدل فين، وثم العقود األخير جنوياً في س أكار

 الحدود للعمل في يعشيقة والقوش 

لمحافظددة اينددوى، افطيددان تايعددان  إن حقلددي كددي ان وكددي  عددادن همددا حقددالن

 ، ويوجددود قددوات البيشددمركة فيهمددااآلاددأ الدد كرولكددن أمددا  األمددر الواقدد  المشددار 

ويمكددن للشددركات العمددل فددي عليهددا"، يكاافددة أصددبحا ضددمن "المنددا ص المتندداز  

 ضن هل  موضنتحطب  وقتنعإما شاخح   قد يقو منا قهما دون "معارضة" أحد!!  

عليها م  حكومة اإلقليم يعقود تم التعاقد لقد  سي إما شاخ  حال.  مثيق ال ينطبب

يتاتداً مدن الناحيدة الدسدتورية وعلدو إلاتاج )وهو أمر  ير مسموح يدم ياالمشاركة 

مددداوالت مدد  الحكومددة االتحاديددة أو حتددو ، ودون أيددة الحددالي!!( دسددتورعددالت ال

  تحتت جتتنح  8007يتا نتن    متتد شتاخح ومتد تضتت ينحقشت   يفح عت   إعالمهدا!! 

ابتتق يمتضتت  يتتا يوقتتع  ساتت  يتتا    تتقد موتتبع   نتت   نتتد  شتتق موتوقتتع موظتتي  ،

 غتتحزيتحتتد   تتن يوميمتت  يجستت  موتتنفط  مو 0/11/8007إقويتت  رقستتان كقانتتتح  يتتا 

 متتوا يشتتحرك  كحإل تتتحج،  يتتن   ستتي موتوقاتتع  ستتي نتتبع  1/11/8007وتقستتان يتتا 

 -يهضح كح ت قساست –كاجاا،  ا    كق هي  يعسويحت -عضنهح  مد شاخح    مد  مقة

  ن هل  موعموا.

،  روتتي ه منتتط تشتتقين موثتتح ا 8018 يعسويتتحت،  ينتتل ه ماتتق آ  تتتتويق وتتدل 

( ألدأ يرميدل 13-8يدين )مدا يصدل  كدي انتحميل النفط من حقدل أن  تؤكد ،8018

موضعسويحت تلكق ه  موتحضاا ين إما شاخح   قق  يعبد شتاخ  تحال(،   هل  .يومياً 

شتاخح   شتاخ  تحال.  هنتح  إتديث  منتع   قد يمصد كحثيق ه  موتحضاا يتن إمستا

يتتا موضححيظتت   ال هنتتتطاع تأكاتتد ( يتتن ه  موتتومرامت يتتتن تمحنتتضهح كتتان رامرة مإلقستتان 

تعضتتا  كباتتقة جتتدم  يتتا موضححيظتت  تضتستت  موستتاحرمت موحوعتتا  شخصتتا  ناحنتتا  كتتان 

( 2موبحتق مثنتوا،  كضعتدا   يختح   تن طقيتب  نتطح  يحساتان روت سي  ما موتنفط مو

،  وتو كح تت  8018يساتو  كقياتا( وستن   8,98هور كقياا يا مواو ،  هل يح يعحاا 
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( 898يبسغتح  ال يمتا  تن   ك ي وسخ ين  موضققد نسضت وسحقوي  مالتححاي  وقح  موعحرد 

 يساو  ا الر.

تشتاق روتي  وتدينح ر نح  تحد  هنح  ن إما شاخح  يمط،  وقتن موضعسويتحت موضتتويقة

 فوطتتح  يتتن إمتتوا  ( شتتحإن  إوعتتا ، تنمتتا يوياتتح  000-810ه  هنتتح  يتتح يعدوتت   

 ينحطب هاق  روي ريتقم  يتن ينحيتل   كحنتورم، شاخح   طمطب  طح كا  طح ق (،

يتا نتفن  إاتث تفتقغ إضووتهتح    إحجا  ضقم ،  ينهح روي موبحق مثنواكق ي اح

يتح هل ه  هنتح  تهقيت  ، رمنا  يا موبحق كحالتفتح  يتع شتقكحت تقكات   ه ركاجح ات 

( هوتتر كقياتتا يوياتتح  يتتا يتتتقة  ر ة مالتفتتح  موتتلل تتتن كتتان موحقويتت  10يمتتحر  يتتن  

تن  و  يا شهق تشقين مث ا  كا  فط مإلقسان، هل مالتححاي   إقوي  مإلقسان وتصديق

 . 8018تشقين موثح ا   ه مرا

إاتث قس تت موقضاتحت موتتا يقنتسهح  8018من    حن يتا ه منتط كتح و  مث ا  هيح

ا/مواو (، ياتوقتع اتهوتر كقي 00  مإلقسان ين ايا ه بو  موتصديق روي إتوموا موثستث

 موتنفطن تهقيت  ه  موقضاحت موضهقك  قد مزامات. يا كا مثإوما ننقجع وسحتديث  ت

 يا موفصا موثح ا ين هل  موضيإظحت.

رايعدداً: لنرجدد  مجدددداً إلددو تقريددر كددركة كلددأ كيسددتون مجدددداً، ولنتحددد  عددن 

 مصروفات الشركة

( يساتتو  ا الر، 00,1  8011موعحيتت   مإلامريتت  وستتن   موضصتتق يحتكستت  يجضتتا 

وفتق  كتان ( يساتو  ا الر.  ر  م08,0 موتا كسغتت   8010نن   يمحر   كضصق يحت

 share -هنتتهن-ستتب  ر طتتح   إتتومي  يشتتحرك  كهتتو  8011  8010يصتتق يحت  

bounds awards كتتديو حت  إتتومي  كأنتتهن  8011 ، إاتتث قحيتتت موشتتقك  يتتا

( يساو  ا الر.  هتلم 81,2يح يعحاا   8010( يساو  ا الر،  يا نن  18,1كضبس   

( يساتو  ا الر وستن  17,9هتا يمتط   ه  يصق يحتهح موعحيت   مإلامريت  موفعسات  يعنا

 .8010يساو  ا الر وسن   (10,9   8011
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ساو  ( ي0,9يلكق، ه  موعومرد   8011إسحكحت  وسن   موشقك  نديح يسخم تمقيق 

  مونتاجتت  كح تتت استتحرة كعتتد ايتتع  موضتتقيب   ه ا الر يتتن يباعحتتت  يتتا كقانتتتح ، 

هتتتتل  و -كايثتتتتا منتتتتتغقم–مومتتتتحر   ( يساتتتتو  ا الر.  قتتتتد يستتتتتغق 08,1موبحوغتتتت   

 كضتح يظهتق – هين ايعهح  كار يديع عقيب   موشقك  احنقة..،  وقن   موضقيب  

 يا موضضسق  موضتحدة... يإ  موشقك  ايعت هل  موضقيب  0يا موتمقيق

( يساتتو  ا الر يتتا نتتن  178,1كسغتتت   المبددالغ المسددتامر يضتتار موتمقيتتق ه  

  موغحوبات  موعظضتي ه.  8010يا نتن  ( يساو  ا الر 117,8، يمحر   كضبس   8011

 عتضن منتتثضحرمت  يتاين ين منتثضحرمت موشقك  هل  قد تضت يا كقانتح  موعقم . 

( يساو  ا الر  سي ه ضحوهح يا موتحتقل 118,1هو ققد   8011موعقم  يا نن  

-شتاخ  تحال،  0-،  شتاخح 1-،  شتاخح 1-،  شتاخح 8-،  شتاخح  إفق نت  آكحر

ر شتتح   تطتتويق ينشتتنت  موفحتتم موضضتتدا و كتتحر روتتي ((، كحإلعتتحي  1- كاقكحتتق، 1

EWT  0 8 1-، وشاخح. 

 8010 منتتتثضحرمت  يتتا جضاتتع ه ضحوتت  يتتا موعتتحون وستتنتا يضتتح تمتتد   جتتد ه  يجضتتا

هيضتح  ه ت   يساو  ا الر.   كتق موتمقيتق 089,7=  117,8+  178,1كسغت  8011 

يتن  %22  هل إتوموا 8011يا نن   ( يساو  ا الر يا كقانتح 118,1منتثضق  

يا موعحون يتا تست  موستن (. وتن  متقه يبست  منتتثضحرمت  يتا كقانتتح   يجضا منتثضحرمت 

،  صا روي ه  منتثضحرمت  يا كقانتح  8011.  وو ميتقعنح  ف   سب  8010وسن  

، ر  تتن 8011يشتحكه  وضتح تضتت يتا  ( يساو  ا الر ث ضحا109كسغت   8010وسن  

يتتا  3Dيستتوإحت زو مواتت  ثيثاتت  مثكعتتحا  ،  رجتتقم 0- شتتاخح  1-إفتتق ك تتق كجاتتا

 يختسر موضنحطب.

يتتتا كقانتتتح  إتتتوموا  8011  8010كهتتلم يبستت  يجضتتتا منتتتثضحرمت  يتتتا نتتنتا 

 ( يساو  ا الر.891,1 

إاث هيضح ،  8009ا كقانتح  يا نن  يين موجديق كحولكق ه  موشقك  منتثضقت 

موستن   ستي  متدل  تست  كضتح ه  موشتقك  إصتست يتاتمااضت .  تتن  1-تن إفتق شتاخح 
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ايعتوم إتحي  توقاتع موعمتد شاخ  تحال  كاقكحتق،  يتن موضفتق ض ه هتن  موضشحرك  يا

bonus ،  وتتو م  موحتتحي  ،إستت  موضعسويتتحت موضتتتويقة، وتتن يتجتتح ز موضساتتو  ا الر 

إاتتتث ايعتتتوم إتتتحي  موتعحقتتتد  8007وقتتتا ينهضتتتح(.   فتتت  مثيتتتق إتتتد  يتتتا نتتتن  

 10يساتو  ا الر وشتاخح ،   10عحقتد كتح    موضعسويحت موتا ودل تموا ه  إتحي  موت

 8002كاجاا(. رعتحي  روتي  وت  يهنتح  يبتحو  قتقيت يتا نتن  -يساو  ا الر وعمقة

 كحنتثضحرمت وأل ضحا موتحضاقي   مو و موا  ثنحرا  مثكعحا.

( يساتتو  ا الر، ينهتتح هرقتتح  اقامتت  100قتتد تصتتا جضاتتع مالنتتتثضحرمت روتتي يبستت   

 ( يساو  ا الر.891,1موبحوغ     8011  8010تمقيبحَ وسنتا 

( آكتتحر  ر شتتح  يعتتدمت 9( يساتتو  ا الر تتتن قتتقيهح  ستتي إفتتق  100ر  يبستت   

 تدم موضصتق يحت  هتلموسفحم،  رجقم  يحوقحت زو موات   ثيثات  مثكعتحا،  كساط 

وو ميتقعنح كسف  إفتق ، ر  مإلامري   موعحي . ر  هل  موقسر تعتبق  حوا  كقا موضمحيا 

( 90وتن تتجتح ز  ( آكتحر 9( يساتو  ا الر، يتإ  إفتق  10هح يصا روتي  موب ق  تمااض

 يساو  ا الر.

 خامساً: توفير تمويل الشركة

يح يظهق ه  موشقك  قد منتتدم ت ه  هقتدرت  قتقو   ه  يتح  ون هجد يا موتمقيق

يظهق ه هتح إصتست  8011كا كحوعق  يإ  تمقيق تضويا  ضساحتهح، شحك   و  وغقض 

موضوا  ،  منتفحات ين يق  موعضس .  كضتح يظهتق يتإ  تضويتا  موهح سي يومرد ين هيو

كعتد  ركحأل مثنتهن   تاجت  مرتفتحع قاضت  مثنتهن(،  اصوقتح  هموشقك  يأتا ين كاع  

 موعديتتتدة،  كتتتحثام مالكتشتتتحد مث ا  إمتتتا  موقباتتتقة ر تتتي  مكتشتتتحيحتهح مونفطاتتت 

( كتن  0,01ح   ر تي  مكتشتحد شتاخ شاخح  . ر  كح  نعق موستهن مثقتسا،  قبتا

نتعق موستهن روتتي   قتا كتن (،  100طتح ا يكقيطتح ا وسستهن موومإتد   موبح  تد موبق

 مثرقح  موضبان  يا موساح  ها ح    و  كعد ر ي  مالكتشحد.

تتن زيتحاة رهنتضحا موشتقك   صتر  8011يا مجتضحع موجضعا  موعحي  يا إ يقم  

( ا الر 0,01يتتد كستتعق  ( يساتتو  نتتهن م تاتتحال جد10يساتتو  ا الر،  تتتن رقتتدمر  
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( نتتهضح  م تاحايتتح . ثتتن زيتتد 270,121,080 يتتا  وتت  مووقتتت   شتتقكسووسستتهن،  كتتح  

( نتتهن كستتعق 91,180,000   تتدا مثنتتهن موجديتتدة كستت   80/9/8011يجتتدام  يتتا 

( كح  تتد وسستتهن 1,1( ا الر وسستتهن،  وقتتن كح تتت  موشتتقك  كستتعق  0,01منتتضا قتتدر   

( يساتو  ا الر،  رغتن 800ي  حرتد يمتحر  يتن  ،  كهلم إصست موشتقك   ستموومإد

هقتدرت موشتقك   8011 منتضق مرتفحع نعق موستهن يتا موبورقت ،  يتا هيستوا و  

 8011كح تت قتد هقتدرت يتا شتبحط ( هور نهن جديد.  سضح  ه  موشتقك  200هيضح   

جديتد  كحومي  وضدرم  موشقك ،  كتلو  يساتو  نتهن( يييان نهن جديد 7يح يمدمر   

يضتح روي هنهن  إومي   يقحينت هاق   ديدة وسضدرم ، وسضنتسبان. كحإلعحي  كحومي  

 هتو هيتق يفهتو  ر   قد هقتحكهن موخاتق موتوياق،يعطا م طبح ح  ه  يدرم  هل  موشقك  

ه  موشقك   مكتشفت  هإد هكبق موحموا مونفطا  موضقتشف  إتديثح  يتا موعتحون كحإلعتحي  

 قاض  موشقك  كثاقم . فعروي مكتشحيحت هاق  يا كقانتح ،  نتقت

 قح و ات  كتح  وسشتقك  يشتحكا،  هتلم مونضتو موضضتطقا يا غضقة هل  مال تصتحرمت

موجهت    إاث هقحيت هتل  Excaliburنقان يا موخحققة يع جه  يسضاهح موتمقيق  

يتا ونتد    اويتور ،  ال يتوقتع موبتت كهتح رال  يتا ه ماتق  تح   هحا و  قح و ا  عتد

8018. 

 مستقبل الشركة -و

موستتنول وسشتتقك  كإنتتهح   تتن كقانتتتح  موعتتقم ،  مإليقح اتتحت  يتحتتد  موتمقيتتق

 ستتي موخحرطتت  مونفطاتت  قبتتا  ةوتتن تقتتن يوجتتوا حمونفطاتت  موعحواتت  موضوجتتواة، رغتتن ه هتت

  معح  يتضا  ر  ه  مإلقسان مولل  دا  فونت ننومت قساس   وقن من  يوجواة كشقا 

هتتل   ، كضتتح ينمتتا موتمقيتتقيقكتتعكاسويتق (10010ت   إ ستتض ،  يستتح (0,717,012 

مإلقستان يهتو من  يعتق د يتا كتا مث نتحط ا وحقويت  ضموقن ين موضوقع موضعسويحت

يتا  موقنضا  مونفطات  موعحوضات . نتنقجع روتي  تدا مونفتو    موتققن هنتح اقاتب جتدم ..(

 موفصا موثح ا.
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يتتن يستتتمبا موشتتقك ،  يتحتتد   تتن موتتداوا يتتا يقإستت   ر  موتمقيتتق يتفحرتتا جتتدم  

( 188، ينهح ه بو  كطتوا  تحتا  يج  ركضحوهح تحتحج روي كنا موتا  تحج موتجحرل مإل

 جاهتتح  كتتحومق  يتتن ياشتتخحكور-كاستتويتق يتتقكط شتتاخح  كختتط  فتتط موتصتتديق كقكتتو 

( هوتر 100 سي موحد ا موتقكا .  ر  نتع  مث بتو  يجت  ه  تصتا روتي هكثتق يتن  

 اطت  مإلقستان وخطتوط تضتد  ستيموشتقك  وسضستتمبا تع كقياا/مواو . كضح  ه  ارمنتحت

ين قبا إقوي  مإلقسان،  يتن عتضنهح   موتا تدر  يا مووقت موححعقه حكا  مونفط، 

آاتق كطحقت   مواو  روتي موحتد ا موتقكات ،  اتط ه بتو يساتو  كقياتا/اط ه بو  ونمتا 

 مونفط موثماا موضنتم يا كقانتح . ( هور كقياا/مواو  ونما100 

وحقويتت  مإلقستتان اطتهتتح يتتا  GKPر كاستتتو  يتتن موضتوقتتع ه  تمتتد  شتتقك  كستت

 ر  إجتتن مإل تتتحج يتتا موخطتت  غاتتق  معتتح ، 8010 تطتتويق إمتتا شتتاخح  يتتا شتتبحط

موعتقم   يا يمحو  طويس  يهض   شتقت يتا  تمقيتق  فتط -اليد كان  كضح يموا- يعتضد 

Iraq Oil Report 
 10)

وستنفط  سي اطتط مث حكات  موضشتحر رواهتح ه تي ،  النتاضح  ،

يثتتا  فتتط شتتاخح   غاتتق (،  كتتلو   ستتي يتتد  تعتتح   تقكاتتح يتتع مإلقستتان يتتا موثماتتا  

 فطت  روتي موبحتق.  يستتضق هتلم  تصديق ينفصتس   يستتمس  ونمتا موضوميم   سي اطوط

موتحتتد   تتن كستتر كاستتتو ، وامتتوا  نهتتح   تتن غاقهتتح يتتن موشتتقكحت موضمتتحا،  نتتد 

تهتتح موضحواتت  موصتتغاقة موتتتا إصتتست  ستتي  متتوا يشتتحرك  كحإل تتتحج، يتتن ه  ريقح اح

شتتقكحت موقبتتق  وموشتتقكحت موقبتتق .  كح تتديحع ميتتن   موتمناتت ، تحتتتحج روتتي يستتح دة

 كاستتو ين موضتوقتع ه  تباتع كستر إ   ي وسحصوا  سي إموا يا كقانتح ، موعحوضا 

  مولل تستضا  موشتقك   ضضنهح إما شاخح كمكتشحيحتهح يا كقانتح  كي  ه  ج  م ،  

شتقك   ستي و،  نتحصتا م(crown jewelموتتحج  كجتوهقة إس  يح جح  يا موضمحا

يتتن قتتح  مالإتاحطاتتحت، نتتوم  كح تتت  إمووهتتح ..   تتق ض يغقيتت ، كعتتد موتأكتتد

 كج   ين موحصم.رإتفظت كحوقحيا، ه  

ه  موحصتتوا  ستتي  مكتشتتحيحتهح ،  ر  مإل حقتت  مثاتتق  يتتا اطتتط موشتتقك  وباتتع

 موتتتا هشتتق ح رواهتتح   ساهتتح إحواتتح  يتتا ونتتد ،  تتق ض جاتتدة وهتتح، هتتو موتتد و  موضمحيتت 
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يتن % 00نحكمح ، إاث تد ي موجه  موتا هقحيت  ساهح مود و  مومضتحرا  كأ هتح تضست  

هتح يتا  هحيت  كإص  كسر كاستو  يا إما شاخح   موحموا مثاق ،  ينتظتق موبتت 

8018. 

  ص "كمباايا" النفط  عقد المشاركة ياإلاتاج لحقل افط  ص -0

يتا   قد يجتد مومتحر  كعت  مإلطحوت ه ي ، مونمحط إوا موضوعوع  وعح   وا ه 

 . اقام  حومصد ين  و  ر طح  قورة  معح كع  موفمقمت، ي

 المقدمة: -أ

 تتتدا يتتتن  متتتوا موضشتتتحرك    تتن 8002 نتتديح تحتتتدثت يتتتا كتتتح و  موثتتتح ا أوالً: 

كتتان إقويتت  رقستتان كقانتتتح    تتدا يتتن موشتتقكحت مثجنباتت  كحإل تتتحج
 11)

 كتتقت ه   ،

 موقو ستتورتاو  موضقتتو  يتتن شتتقك    تتتحج كتتان إقويتت  مإلقستتانموضشتتحرك  كحإل متفحقاتت 

موقنديت  كماتت  Addax شتقك  هامكت   General Energy موتقكا ر اقجا ناا اج

ر هكثق ين ثي  نتنومت يتن توقاعهتح، يعقد يحتومهح  سي موقغن ين يق  نقم   ال

قبتا ستان إقويت  مإلق  شتقت.  8001التفحقا   قعت يا نن  يا إان  ه  مم تمدت ر  

كحإل تتحج كح تت موضشحرك   ،   سي يوقعهح  سي مال تق ت،  دام  كباقم  ين  مواننتان

ه  موتوقاتع متضتح  ثإات  ينهتح يتح يختم إمتا طتب طتب،يتع موشتقكحت، قد  قعتهح 

،   تدوت مالتفحقات   هعتار  ساهتح يتقمت 8008كح  قتد تتن يتا نتن  مث ا ويتفحقا  

 موححوا، كضح نود  بان  الإمح . ديدة إتي هقبحت  سي  مد موضشحرك  

إمتا اوريتور موغتحزل  موتلل تحتدثنح  طب طتب مونفطتا شتبا  كحتحاإما ر  إحا 

ه  اوريتور يمتع يتا ينتحطب  ثنح  ن شقك  ام ت  غتحز،  موفتق يإديا يعقض  ن  

 يمتتع يتتا رقستتان كقانتتتح ،  وقتتن كساهضتتح إمتتي  يتنتتحزع  ساهتتح، كانضتتح إمتتا طتتب طتتب

مالتححايت  موتتا جتح ت كعتد  ،  كح ت موحقويت ق  موضحعاينل نبعاناحت موم يقتشفح 

عضن موضسحتب  إما طب طب،  يثا إما اوريور(،يمع  تنول منتغيوهضح. مالإتيا

،  قتتتحا   ساهتتتح يجستتت  11/8/8007( يتتتن يستتتواة قتتتح و  موتتتنفط  موغتتتحز يتتتا 0 
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مومتح و .  كضتضنهن  زرم  مإلقستان  ريعتت وضجست  مونتوم  إلقتقمر جضحعمووزرم  كحإل

-ه عتحنح نتحكمح   كضح -وتقسان  وقن ريضت كعد  و  ين قبا  زيق موضومرا موطباعا  

( كعنتتوم م  موحمتتوا غاتتق موضنتجتت  موبعاتتدة  تتن  متتد مإل تتتحج ، هل هتتا 0موضسحتتب   . 

 زيتتق موضتتومرا إمتتوا ثحكتتت   فطاتت  ه  غحزيتت .  وقتتن يتتا موضيإتتب موتتتا قتتديهح الإمتتح  

، موضعتتق د  موضحفتتور ياتت  ثتتي  آكتتحر إتتوا  إمتتا طتتب طتتب موطباعاتت  يتتا مإلقستتان 

 تتن تحويست      و ات   فتط  حوات  جتدم ، ،  موضما ض  مإتاحطاحت   سي عو  هتل  منكتحر

 موققتتع مالنتقشتتحيا   موتتتا وتتن يتتتن كهتتح هل  (، هل1يسحتتب رقتتن  يتتن قبتتا مإلقستتان روتتي 

موجاوووجاتت   مث ضتتحا مو و مواتت  مث واتت  يتتا هإستتن   ضتتا  تتدم كعتت  مودرمنتتحت

 ون يقن هلم موتحويا هيقم  يفحج ح   يستغقكح  يمط  ر ضتح يستتهجنح  كتلو . ر   . ومامثإ

،  هكثتق يتن  وت  يستتغا  تن إما ثحكت روي ينطم  منتقشتحيا يتحوا كجقة قسن كار 

 - موا يجحزيت  - موا تسضي  هقلميثا طقيب موتوقاع  سا  كعمد يشحرك  كحإل تحج   

risk contracts)موحما هي  يجحزي  يهضح كح ت قغاقة. ،  ال توجد يا هلم 

كتتن( 01شتتق  كقكتتو ،  إتتوموا   كتتن( شتتضحا 00إمتتا طتتب طتتب إتتوموا  يمتتع 

كن( شتضحا غتق  موستساضح ا .  يبست  طتوا موحمتا 180جنو  شق  هركاا،  إوموا  

 كن(.18إوموا  

، يتتا ه ماتتق موستتبعاناحتموضحفتتورة يتتا هتتلم موحمتتا  ر   تتتحرم منكتتحر موتتثي  ثاايدداً:

حت مو و موات   موجاوووجات  موتتا هجقيتت  سات  يتا إانت ، كانتت ه ت  يقضتن  موفحوق

( يساتو  800ر تحجت  يبست    جاد  يعحيا مالنتخقمج جاتد  مالإتاتحطا موضضقتن  فطا

 ستي عتو  إفتق آكتحر هاتق   تماتان جديتد.  هتلم مالإتاتحطا كستهوو  كقياا،  ي اما

 ال  هل افاتر جتدم ، ،API( 12 بست  كثحيتت  ته ت   فتط يضتتحز جتدم  ر    وت مثهن يتن 

 ديتتدة قبتتا تصتتديق ، يثتتا إمتتا  يجتت  موتتتخسم ينتت  كعضساتتحت يحتتتول  ستتي كبقيتتت

 حواتت  يتتتخسم ينهتتح يتتا يعضتتا  موتتلل يحتتتول  ستتي  ستت  يقكبتتحت كبقيتاتت  كقكتتو 

 processين  تدا يتن مووإتدمت يستضي  يعضتا موتقكات  ه  موضعحوجت   اح  يتأور

plant . ك  كحوقحيتا يتن قبتا مومتومت موققايت  كماتحاة  هو موضعضا  فس  مولل تتن عتق
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منتض  موحقكتا نتحيا  بتد موتقإضن( مولل كتح  يحضد يحضوا  بد موقإضن    موشهاد

 يتتن موشتتضحاتضحيتتح  موتصتتديق ريمتتحد ، يضتتح ها  روتتي 1/0/1909  وتت  يتتا يستتح  يتتو  

  ينهتتح كقكتتو ( هتتا   وضتتدة شتتهور طويستت ، ر  كح تتت يتتا إانتت  موحمتتوا موشتتضحوا 

ها  هتتلم موهجتتو  روتتي تبتتدا يتتا مووقتتت  فستت  وصتتحارمت موعتتقم .  را موضصتتدر موتتق

 موحقكتتت  موققايتتت يختتتم ياضتتتح  1902تضتتتوز  متتتي  مإقويتتت  يوقتتتر يتتتا جتتتلرل 

يتتع موماتتحاة موققايتت  موتفتتح ض  عتتق رة إسهتتح، ر  طسبتتت موحقويتت  موعقمقاتت  ر تتحاة 

حت ، موتتلل يشتتا هيضتتح   منتتتضقت كعتتد  موعضساتت1970/آ مر/81 م تهتتت كحتفتتح  موتتتا 

موحقكا 
 11)

. 

يمحر ت  (، API 12كقثحيت    تحدثنح  ن  فط طب طتب  ه ت   فتط افاتر جتدم   ثالااً:

تصتتا كثحيتهتتح كتتان  موضصتتدرة  موتتتا يثتتا  فتتوط كقكتتو كتتحونفوط موضتونتتط  موقثحيتت  

 08-00 API  00-89(   فتتوط موبصتتقة إاتتث تبستت  كثحيتهتتح API)  موضصتتدرة يتتن

 ين يانح  موطوميحت موجديد.( موضصدرة API 01-00يانح  موبصقة   

  يإ  هنح ه  موققن يقتفتع كسضتح كتح  موتنفط هاتر كعقت  يفهتو  موقثحيت  مونو ات  

 موقثحي  كسضح كح ت موضحاة هثما. إاث ت اما

  قتتد API American Petroleum Instituteر   يعهتتد موتتنفط مثياقكتتا 

ستي كسضتح كح تت موضتحاة مونفطات ، يعطتا رقضتح  ه  موضنتجتحت   عع  ظحيح  وقثحي  موتنفط

هار كضح يسا
 10)

 م

 101,1 –/ موقثحي  مونو ا   API  =111,1كثحي  

موتنفط هاتر يتن موضتح  كضتح م  (،  10API ين هل  موضعحاو  تظهتق كثحيت  موضتح   

 ه سي ين موضح .وسنفط  API ولو  يإ  كثحي  

 

،  يتع  يات   تد   جتوا موقبقيتتهقلم  و ا   فط ين إاث افتت  موعحوات   سي عو  

 8001يتتتا نتتتن   جتتتد ا مإتاتتتحطا ينحنتتت  ينتتت ، قحيتتتت  زمرة موتتتنفط مالتححايتتت  

يتا  ( هور كقياتا يوياتح  70يصفي يتطور كطحق  ر تحجا    كحنتدرمج  ق ض وتشااد
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موضنطمتت ، كحنتتتخدم  يتت يم يتتن  فتتط كقكتتو    فتتط طتتب طتتب،  يتتع  جتتوا  إتتدمت 

ط وتحويسهتح روتي  إتدمت يتن موضتوما موثماست  يتا موتنف %80 يعحوجت   تصساح وتقساق 

 هتت  .  وقتتن (-كحزه يتتا -،  زيتتت موغتتحز-كاق نتتان -افافتت   كنتت ين   فتتط هكتتا  

 هتتحجق موضهنتتتد  نتت ، استتحرق موضشتتحريع مثاتتتق  يتتا إكموضشتتق ع هارمج موقيتتحأل 

، يتع إستقة موقاضاح ل موييتع موضستر ا  تن يشتحريع موضصتحيا روتي اتحرج موعتقم 

  ااب  هيا كباقتان...

 قا كبقيت ،  هقلم كح  إحا مونفتوط موسابات  ونفط كسضح مزامات افت  ت اما هنعحر م

 ين ه ركح(.ققكهح  كحإلعحي  روي 

مال تفحعت  موسابا يا هثنتح   إوا مونفط نحتمين موضمحالت  مودر موعديد تومد قدر

 وتحقيقهتتح ، وتبتتان ه  إتتق   ،  ااتتوا مومتتومت مثجنباتت  واباتتحموشتتعبا  عتتد مومتتلميا

رنتمحط تحتت  ريعت  ت إتق  موعتقم ..(، هتا إتق  يتن هجتا موتنفط ،  كضح كح واباح

مونفطتا موقغن يتن ه  مالإتاتحطا  ي  سموضد موشعبا عد ... منتغيا  يع دكتحتورمو

موجتواة موعحوات ، ر  ه ت  اتحا يتن  وقن وت  يات ة موسابا ينخف  جدم  يمحر   كحوعقم ، 

يتا موضصتحيا،  هقتلم  موقبقيت  ال يحتحج روي يعحوجحت احق  نتوم  يتا موضنشتأ ه 

هتا  فتوط افافت   كثحيتهتح  - ستي موعضتو -، كضح ه   فتوط واباتح هو إحا  فط طب طب

تشتتتاق هرقتتتح  منكتتتحر   كثحيتتت   فتتتط طتتتب طتتتب هقتتتا كقثاتتتق، ر ، API 11-18إتتتوموا 

،   نتتديح إفتتقت آكتتحر كعتتد متفحقاتت  API(12موضحفتتورة يتتا موستتبعاناحت روتتي ه هتتح  

ر نتتا ال  .API(11   ستتي مثقتتا روتتي يتتن منكتتحر موضشتحرك  كحإل تتتحج  قتتست يتتا ك تتق

م مونفطتا يتا موعتحونإحواتح  يستضي  م فطح  يا موعحون يضحها  فط طب طب،  وهتله قد 

 ."الشمباايا السودا " أو كمباايا النفط"

ين نب  ر طح  هلم موحمتا  هدي /هبت   ، يإ  موضق  يستغق  نبب سي عو  يح 

 كت  وققانتتح  موعتقم  تحج كدال  ين مالإتفتحظ رإد  موشقكحت  كعمد يشحرك  كحإلروي 

 كتح  كا مثإوما يستسن إصت  ين  فط موعقم  كقا،  ار  ون  ما وسعقم . يحإلقسان ي

إمتتوا وسضستتتمبا إاتتث يتتن موضركتتد ه  موقتتورا  يتتن مثيضتتا وتت  مالإتفتتحظ كضثتتا هقتتلم
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،  وضتن هتل   موهديت   موثضانت  رم  يتن يتح تتق   كتح  موعحرتد ضتح ميناقو  وهتن ا وت . 

 كح ؟..

 تن مقتصتحايحت يتح يستضي  مومتحر  ريجتحزم   قتد يقتو  يتن موضفاتد وتو ه طانتح رايعاً:

 PSC, PSA production sharing)كعمتتوا ه  متفحقاتتحت موضشتتحرك  كحإل تتتحج 

contracts or agreements).  مالطتيع  ستي تفحقتاا هتلم مونتوع يتن  وغتقض

نفط موعقمقا  ثيثا  مو مموعموا، يضقن موقجوع روي كتحكا
 17)

. 

كتتان إقويتت  ن موتتنفط  ه  ثضنتت ( موضتتوج  هتتو تباتتح  كافاتت  تمحنتتر  موغحيتت  يتتن هتتلم 

لم  متتوا تستتضي  تتحاة   متتوا قتتهه  يثتتا    ركتتد يتتقة هاتتق  مإلقستتان  موشتتقكحت.

كتحوحفق  موبحتث  تتن  ساهتتح يجحزيت    تطبتب  ستتي  رقتع منتقشتحيا   وتتن يتتن موعضتا 

قد جتكحوبحتث يتا موكحهض  موتقتحوار قعب  جدم  ه  موغحز،  كلو  يا ينحطب  مونفط

ث هتح يتا إحوت   تد  مكتشتحد  فتط ه   عموا يجحزي  نضات ك. موبحقل  يح شحك   و 

جتقم    جضاع مونفمتحت موتتا تقبتدتهح موشتقك، يإ  موضتعحقد  ساهح موضنحطبغحز يا تس  

موحقويتتت  هيتتت   تتحضتتتاا   ه   إتتتدهح هتتتا  ، نتتتود تخستتتقهحمإل تتتتحج غاتتتق مونتتتحجح

يتا ينتحطب يعتقد ياهتح   وت   ، تحارة جتدم  هاتق   قد يعضا كهح يا إتحالت  سحرة.ا

،  يا كا مثإوما يتإ   كقسر  حوا  جدم   جدم   يعمدة ظق د مونفط،  وقن يا إموا 

كحوقضا   موسخا  جدم   موتا ه طاتت يتا   فط موقكح  مولل يعطي موشقكحت ال يقو  

 مإلقسان...

تضتتد  ستتي توزيتتع موتتنفط،  كضتتح يستتا،  ياضتتح يتعستتب ر   متتوا موضشتتحرك  كحإل تتتحج تع

 كعموا كقانتح م

ط موضنتتتم فقتتد تقتتو  هنتتح  منتتتعضحالت وستتن ":Royalty Oil( "افددط الريدد  1)

موجتحه   موضتبمتا   هتا كضات  قساست  جتدم ،  وقتن موتنفطضن  ضساحت موشقك   فسهح، ع

 يتوزع كضتح  نتي %90،  يبمتي % كقيع وحقوي  مإلقسان10وسباع/ موتصديق يرال ين  

 ميسا
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% ين مونفط موضشحر روا  يا ه ي ،  ستب  يتن 90ترال ين مو  ( "افط الكلفة":2)

وتغطا  مونفمحت مالنتثضحري   موضصق يحت موقهنضحوا ( موتا  مونفط تسسن روي موشقكحت

 ر تتحج موتنفط تقبدتهح موشقكحت ين كسفت  مثيتوما موتتا كح تت قتد ه فمتهتح وينتقشتحد 

و  يتتا موقستتر ل كتت ، رعتتحي  روتتي موضقحيتتنت  موهبتتحت.ط موتصتتديق توقتتاس  روتتي اتت

 متتوا  ا فتتط موقسفتت  هتتلم يتتهثنتتح  يتتتقة مإل تتتحج.  ومتتد الإظتتت ه   اقبتتا  يتت موتشتتغاسا 

% 06( أعدالأ  أن 1المبيندة فدي ) % المتبقيدة93% من الـ13عن ال يديد مإلقسان 

 من النفط الكلي الجاهد للبي  

ه حكات  احرجات  ه   ري  تتضتضن يتا كعت  موعمتواه  موقسر مالنتثضح كضح الإظت

، ه  شومرع ه  ينشنت تخد  هغتقمض موشتقك  ه  هغتقمض يصفي ه  يحط  كهقكح 

  هيتح  تحاوانينصتفان   وقن إتي  قو   ههحوا موضنطم .  هو هيق جاد جدم ،  مإلقسان

  ،  يجت  ه  تأاتلموعتقم كتا يجت  ه  يطبتب  ستي  عقمقاان جضاعح ، يإ  هلم مثيقمو

 تطبم  ها هيضح .  يا كتا مثإتوما، يتإ  مإتستح  هتل  التححاي  كنضو ج موحقوي  م

 ه    عتتضن إصتت  مإلقستتان موقستتر يجتت  ه  تقتتو  عتتضن موضا م اتت  موعحيتت  وسد وتت ،

نتتقو  عنتد  م  ي ين موضا م ا  مالتححاي ،  هال  تقتو  احرجهتح موضححيظحت مثاق (

 .مثاق  يغبو  موضححيظحت 

% يتن موتنفط 90%  ين 10ه  موحد مث سي ونفط موقسف  هوهنح يح يج  ييإظت  

ايتع قاضت   موقسا موجحه  وسباع(،  وقن هل  مونسب  تما روي ارجت  كباتقة كعتد منتتقضحا

روتي ر تتحج  فتط قحكتا وسباتع.  تبمتي  نتد  مالنتثضحرمت موتا ه فمتهح موشقكحت وسوقتوا

مونستتب   تاجتت  ايتتع هتتل  ح تمتتا ه  مالنتتتثضحري  مويإمتت .   نتتدي موقستتر موتشتتغاسا  م  

 ستبتهح.  ستي ت اما نود موقكح موضبان  ها ح (    فوطيح تبمي موقسر مالنتثضحري  يإ  

وستتخسم يتن هتلم موتدين، رال  ر م كح تت  يتن موضفضتا مرتفتحع  ستب   فتط موقسفت موعضو  

 هنح  إحج  يحن  آ ا  وسنمد.

 ( "افط الريح":0)
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)يعدد اسدتقطا  % 93% مدن 63  فتط موقسفت ، موضتبما كعد منتتمطحع موقيتع  يبس 

وقتا  يضثا  فط موقكح موقستا، من النفط الكلي الجاهد للبي  %01%(، أو 13الري  

مدن هد ا الدنفط إلدو الشدركات ينسدب  اً جدد  وويعطد  إقويت  مإلقستان. ين موشتقكحت

 شقكحت.وهل ركح متحددها العقود ويسمو "افط الريح"، 

% إلددو 00لددو العمددو  يالنسددبة للددنفط يددين للشددركات ع "افددط الددريح"يتددراوح 

% 10كتان  نتوم  كحو يتحاة ه  مونمصتح .  يتا موغتحز مونس  قستاي   ،  قد تختسر10%

-R"معامددل الددريح .  يتتا كستتتح موحتتحوتان تعتضتتد مونستتب   ستتي يتتح يستتضي %80روتتي 

Factor". 

وتتد  موضمتتح ا يضثتتا  ستتب  موعحرتتدمت موضتقمكضتت  ، "R-Factor "معامدل الددريح  ر

،  كضق ر مووقت تما  سب  يعحيتا موقكحات ،  اصوقتح  كعتد يجضا موضصق يحتروي 

%، 01يقتو    فتط موتقكح   موقهنضحوا . وتلم يتا كدميت  مإل تتحج منتقضحا موضصق يحت

 مإتد ه  هقتا.  يتنخف    فتط موتقكح   يعتحاا F-Factorموتقكح  يعحيايصبح إاث 

%،   و   نتديح 11ونهحي  يا مموصورة موضلكورة يا موعمد واصبح تدريجاح   كحس  

( كضتح هتو يحتدا يتا موعمتد. ر  تمساتا  ستب  8,1( ه   8يعحيا موقكح هكثق ين   يقو 

% 01 مونستتب  موعحواتت  كحوضتتق رة تمساتتا هركتتحأل موشتتقكحت يتتن   فتتط موتتقكح  ال تعنتتا

هيتق   خفتحض  ركتح موقسفت  ، هتوم %، ر  كضتح ه عتحنح نتحكمح ، يتإ 11وسوقوا روي 

 سب  إصت   ند  م  ت اما   تقضحا موضصق يحت موقهنضحوا ،إتضا اصوقح  كعد من

يإ  إص   موشتقكحت موفعسات   موتا تتمحنضهح موحقوي  يع موشقكحت،  كحوتحوا مثركحأل

 هيضح .ت اما 

  فط موتقكح   تلكق مثرقتح  ها تح  وتبع  موشتقكحت  كضتح جتح   كأيثس   سي  سب  

 يا  مواهح موضنشورة يا يومقع إقوي  مإلقسانم

 إمتتا %(، 12 -% 01 إمتتا شتتاخح   . %(11 - %87ا طتتب طتتب كتتان  إمتت

(،  إمتا هكتقل كاجاتا %82 -% 10كان   كقامياق  يع شقك   يستق  زمكق  (

% 08  كاقكحتق  إمتا ،%(11 -% 00،  يع شقك  هنتت ه يتا  %(80 -% 02 
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%( وستتنفط، 10 -% 01كتتان   ،  يتتا إمتتا كحرياتتح    يستتتق  زمكتتق  (%(10 -

% 01وسنفط،  وسغحز   %(11 -% 00 إما شاخ  حال   %(،80 -% 10  وسغحز 

 ،  وحمتتتتا كاتتتتق  يقتتتتق  %(10 -% 02 وحمتتتتا طح كا/طح قتتتت  كتتتتان  %(، 12 -

%(، 19 -% 02%( وستتنفط،  وسغتتحز  10 -% 08 شتتقك  رنتتبوا مإلنتتبح ا ( كتتان  

 -% 01%( وستنفط،  وسغتحز  11 -% 00   وحما ياقم  يع شقك  هاتقيتم ر اقجتا

12.)% 

 -% 01   ستتب    فتتط موتتقكح  تبستت   ستتي موعضتتو    يإتت  كأ نتتح ميتقعتتنح هيجتت  

 % ينت 11 ر ضتح يتن  موجحه ة وسباع  ين مونفط موقسا%(،  وقن هل  مونسب  واست 11

%( 2,1 -% 12,9 كضتح يوعتح ه تي . هل يتن مونحإاتت  موعضسات    فتط موتقكح  يبستت  

 يست ،حموع كحت قتجضتع موشتين يجضتا موتنفط موجتحه  وسباتع،  هتل  موقضات  تتديع روتي  

ر  إصتتم تجضتتع موشتتقكحت يحتتتول  ستتي . يتتديع روتتي إقويتت  مإلقستتان  كماتت  موتتنفط

%،  هتا إصتتهح يتن  فتط 80ا روتي إتوموا موعضو   سي إص  وحقوي  مإلقسان تص

 موقكح هيضح .

% ين موضتومرا 10ايع  امتفحقاحت موحقوي  مالتححاي  يع إقوي  مإلقسان هر   (1)

يتتا يتتن اتتيا ه بتتو  موتصتتديق موقنتتضا.  فط موضصتتدر يتتن مإلقستتان موضتأتاتت  يتتن موتتن

موتتنفط موضنتتتم يتتا مإلقستتان   تتدم يتتح  يتتنم  ستتي ه  جضاتتعيتتإ  مالتفتتح  مثااتتق  موومقتتع

 تستتسن موحقويتت  مالتححايتت  موقنتتضا ( يتتتن تصتتديق  رنتتضاح ،  يستتتخد  يتتا موضصتتحيا

 موقسف (. فط % ين هقاحي  وتغطا  كسر موشقكحت،   مولل هيهض  تغطا  10

 تسهاا مالإتسح   فتقض نعق  فتط مإلقستان موضصتدر يتن اتيا موحقويت وغقض 

متفحقاتحت موضشتحرك   ( ا الر وسبقياتا.  ونطبتب هتلم موستعق  ستي100مالتححاي  يبس   

 ا مووقت موححوا  حصا  سي يح يساميكحإل تحج موححوا ،  

 ( ا الر/موبقياا وسحقوي .10 موقيعم  -

 ، يديع وسشقكحت. فط موقسف  ،ر/موبقياا( ا ال00 فط موقسف م   -
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% 80  ا الر/موبقياتتا ينتت 80( ا الر/موبقياتتا ونمتتا 12,9   فتتط موتتقكحم -

-1كت  ( ا الر وسشقكحت،  يمحر   10ا الر( وسحقوي   مإلقساضا    موضتبما   1 هل 

 ستتي مثكثتتق يتتا يعظتتن  متتوا موخديتت  موفناتت  موتتتا  قعتهتتح    ا الر وسبقياتتا موضنتتتم8

 %(.81بحوغ  كعد طقأل إصتهح مو  مالتححاي  موحقوي 

( ا الر النتتقجحع موقسفت ، 00( ا الر كقكح   10تقو  إص  موشقكحت   كهلم 

 ( ا الر.12   إص  موحقوي   مإلقساضا   موضتبما   موبحوغ  ( ا الر.18   موضجضوع

  وقتنا الرمموبقياا( وتغطا   فط موقسف ،  10%  هل 10تديع موحقوي  مالتححاي  

موضتبعتت  هتتا ه   ( ا الر/موبقياتتا يمتتط. ر  موطقيمتت 00يتتح تستتتحم  موشتتقكحت هتتو  

تغطاتت  ( ا الر/موبقياتتا روتتي إقويتت  مإلقستتان، وغتتقض 10موحقويتت  مالتححايتت  تتتديع  

إقويتت  مإلقستتان روتتي موشتتقكحت  يجتت  ه  تديعتت  قاب..(.  وقتتن يتتحموتقتتحوار  كعتتد موتتتد

ا يمتط، هتلم  ستي ميتتقمض ه  موقستر ( ا الر/موبقيات00هو  موضصتدرستنفط موضنتج  و

 ر/موبقياتاال( ا 10يديع  يح يإ   وهلم ين قبا ايوم  موققحك  موضحوا . يدقم  كحوقحيا 

تتله  وتغطات  جت    ( ا الر/موبقياا موضتبمات ؟ هتا11يأين تله  مو   يعتبق نسف ...

  ( ا الر/موبقياتتا؟. ه  تأاتتل إقويتت10 فتتط موتتقكح وسشتتقكحت هيضتتح ،  موبتتحو   يتتن 

كحالعتتحي  موتتي ( ا الر/موبقياتتا 10مإلقستتان جتت  م  ينتت ،  ستتي هنتتح  موقيتتع  موبتتحو   

،  جضاتتع هتتل  موضبتتحو  يجتت  ه  ؟.( ا الر/موبقياتتا1إصتتتهح يتتن  فتتط موتتقكح موبتتحو   

تتديع  فتط موقسفت  هكثتق يضتح هتو يحتدا كحوعمتد، ه هتح . ه  ..يت خ ينت  مالتححامو تعوا روي

ميتتقمض ه    متوا إل هتح  موضصتق يحت،   ستي  يعتي  ا ص هلم هيق جاد وو كح  يح

ه  ه  إقويت  مإلقستان  يتع مودنتتور موعقمقتا. وتنستجنالإمتح  موضشحرك   يجت  تعتديسهح 

 و  كجضاع هل  مثيور   نومهح ...تم

وتتن تمتتا   ستتي هكثتتق ه   حرتتدمت موشتتقكحت  يتتقة هاتتق  ه   ركتتد هنتتح اهتتلم   تتو

إتد ا  موتد اح، ر   نتد م خفتحض  فتط  قتوا   فتط موتقكح   د نت مإتضحا( كا قد ت يد

ما انتت نتت اما  مثركتحأل   كحوتتحوا  موقسف   ند ركضحا ايتع موضصتق يحت موقهنتضحوا 

 ،  يا مووقت  فس  ت اما  ومرد موحقوي   موشقكحت.إص    فط موقكح 
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ارمنتت   80/0/8018يتتا كتتح  قتتد هقتتدر هنتتح ه  مثنتتتح  كحيتتا موضهاتتدل  شتتاق   

ا  متتوا رقستتان كقانتتتح  مونفطاتت  يمحر تت  يتتع  متتوا  زمرة قتتقم ة يتتم  يهضتت  كعنتتوم 

موتنفط 
 12)

 IRR Internal Rate ofياهتح روتي ه    ستب  موعحرتد موتدماسا  ، توقتا

Return     كانضتتح يبستت  يتتا  متتوا  زمرة موتتنفط 01يتتا  متتوا كقانتتتح  يبستت ،)%

فتو  توسشتقكحت يتا  متوا كقانتتح   توقا روي ه  موتديمحت موضحوات  كلو  %(.19 

ه    سضتح  ه  موقحتت  قتد ميتتقضكضمتدمر موضتعر. وزمرة موتيح هتو يوجتوا يتا  متوا 

%(  ستتي  ضتتق موعمتتد. كتتلو  ميتتتقض ه  81موتتقكح  يتتا  متتوا كقانتتتح     فتتط 

 موا ب  يا ه  موضقييا إان  ،%(01يا كا ين  موا مإلقسان  مووزمرة   ضقيب وم

إتتتتدات كأقتتتتا يتتتتن  %(، كانضتتتتح يتتتتا  متتتتوا كقانتتتتتح 01  ك زمرة موتتتتنفط إتتتتدات 

%( 11يتع شتقك  هنتت مثياقكات    نط اهو   يا  مد  كح  يمدمرهح%(..، 10 

 يمط...

ه  إقويتت  مإلقستتان قتتد  قعتتت  متتوام  يتتا موضنتتحطب موضتنتتحزع موضهاتتدل كتتلو   كتتق 

، تشضا كا موضختسر  ساهح، إس  موضصحار مثياقكا   ساهح،  يموام  ه  مثرمعا

 يعظن ايتحوي  قتوال  روتي  شضا كا يححيظ  كقكو جنوكح  وتشضحا موضوقا،  تضتد 

كضعنتتي ه  موضخطتتط ر   فتتل، يتتإ  يستتحإ  كقانتتتح  نتتود تقتتو   ،يححيظتت   منتتط

 ه  موعتقم  نتود يخستق إتد ا  يتع تقكاتح  يفمتد ينفتل  ، من ها ععر يح  ساهح 

 موتحريخا روي ريقم   بق اح مان .

 مالحظات فنية حول الحقل والشركة في  ص  ص -ب

كحثنح   سي موتمقيق موستنول وشتقك  جاناتا ر اقجتا هل   د يا ييإظحتنحننعتض

،  Genel Energy/ Annual Report and Account 2011،  8011وستن  

( قفح 188 مولل يمع يا  
ه(19 

مووعتع روي ه  هلم موتمقيتق يتحتد   تن  .  كحونظق

 GEILضحتتد اة وتتت رواتت  موشتتقك  موتقكاتت   جاناتتا ر اقجتتا موعحوضاتت  موموجديتتد وضتتح آ

Genel Energy International Limited   ها موشقك  موتا تتن موتعحقتد يعهتح 
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، كحالنتتتحوم   ستتي  Vallare PLCيتتحواق   . ر  قحيتتت موشتتقك  موبقيطح اتت هقتتي  

 Genel موشقك  موتقكا ،  كحوتفحهن يعهح،  نضات موشقك  موجديتدة  جاناتا ر اقجتا

Energy plc ،   ااستتت 81/11/8011 ،   وتت  يتتا كقيطح اتت –كشتتقك  تقكاتت  ،

نتو  موبورقت  يتا ونتد . ر  موتمقيتق موستنول هتلم يتحتد   تن  عتع جديتد يغتحيق 

موشتقك  موجديتدة   هلين  ضق 8011نن  مثااقة ين يويح  ( 10 مو   ضساح   ن يتقة 

 موتا مإتفظت كحنضهح مومدين.

ن إمتا طتب طتب موتا يحتويهح هلم موتمقيتق،  ت  سي موقغن ين موضعسويحت موقثاقة

 غاتتتق  يتتتن موحمتتتوا موتتتتا تضستتت  جاناتتتا ر اقجتتتا إصصتتتح  ياهتتتح   ههضهتتتح إمتتتا 

يقكتت   ستتي يستتأو  مال تتديحج  مالنتتتحوم ( كتتان  موتمقيتتقغاتتق ه  طح قتت /طح كا(، 

مثيضتا ين   . ولم رهينح ه  نعقهح يا كورق  وند  ع مثنهنع،   سي  موشقكتان

،   ستي قدرتهح موشتقك  مومديض /موجديتدةين موتمحريق موتا همال تضحا هيضح   سي  دا 

،  تجتدهح يتا جتد ا يححعقمت   د مت  يمتحالت يوثوقت  كتبتت يتن قبسهتح ه   نهتح

 ه،   ،  ج،...(.19موضصحار تحت هرقح   

  ياضح يسا ههن موضيإظحتم

ومتتتد تتتتن توقاتتتع متفحقاتتت  يشتتتحرك  كحإل تتتتحج وتطتتتويق إمتتتا طتتتب طتتتب يتتتا أوالً: 

يتتتن قبتتتا رامرة موستتتساضح ا  ، ا مثياقكتتتا وسعتتتقم (،  هل قبتتتا مالإتتتتي17/7/8008

.  وتتو ه  مالنتتن موظتتحهقل  اح، يتتع شتتقك  تقكاتت   جاناتتا ر اقجتتا ر تق حشتتنموضرقتتت 

وتتن يقتتن وهتتح هيتت   رال م هتتحيتتدا  تتا ه هتتح تعضتتا يتتا يجتتحا موطحقتت ،   ر اقجتتام موطحقتت  

حا ، يهتتا شتتقك  وأل ضتت يقتت  يطسمتتح  كتتأيور موبحتتث  مالنتقشتتحد  موتطتتويق مونفطتتا

ررا  موشقك  إان ه طا و  إما طتب  Sepilمإل شحرا ،   نديح يتلكق يحضد نابا 

 تتدم موبنتت ين موضوجتتوا يتتا اتت م   طتتب ه تت   وتتن يقتتن يعتتقد هل شتتا   تتن موتتنفط

نتتاحرت  ..
 80)

 ،هتتل  موشتتقك  ه  تعضتتا هل شتتا  رال  كعتتد نتتنومت.  وهتتلم وتتن تستتتطع 

 .%(19  مث وي يا هل  مالتفحقا  كح    فط موقكح  
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، 8/1/8001رقستان كقانتتح  يتا  تن تعتديا مالتفحقات    قعتت يتع إقويت  كعد  و 

 تتدوت مالتفحقاتت  يتتتا يتتع موجهتت  موتقكاتت   فستتتهح.  هيضتتح  كحتفحقاتت  يشتتحرك  كحإل تتتتحج

موقنديتت ،  سضتتح  ه  هامكتت  كح تتت قتتد  Addaxكإااتتحا شتتقك  هامكتت   81/11/8000

 إلامرة يشتق ع طتب طتب ح  ر اقجا،  شتقي تجضعت يا جاناا 8001ااست يا تضوز 

 Taq Taq Operating Company TTOPCO  كح ت إص  هامكت  يتا . ومد

 8000، ثتن  تدوت يتا نتن  %(70%(،  إص  جاناا ر اقجتا  00عحاا  ت 8001

روتتي  طتتب طتتب%(  إصتت  جنااتتا ر اقجتتا يتتا إمتتا 11 روتتي وتصتتا إصتت  هامكتت  

قستتان كقانتتتح  ثتتن  تتدوت يتتقة هاتتق  كعتتد قتتد ر قتتح و  موتتنفط  موغتتحز إل %(.11 

 .0/2/8007كقوضح  مإلقسان  سا  يا  ،   و  كعد يصحاق 8007( وسن  88 موضققن  

  كعتد تفعاتا إصت  إقويت  مالقستان كحإل تتحج  متد موضشتحرك يا مووقت موححعق يإ   

 WIيتضتضن إصت   ه  يتح يستضي يشتحرك   حيست   %،80موبحوغت    يتا موضشتحرك  

working interest)  وشتتتقك  هامكتتت  11اقجتتتا تبستتت   وشتتتقك  جاناتتتا ر  ،)%

 %( إصتت  إقويتت  مإلقستتان.  سضتتح  ه  مالنتتتثضحرمت موضطسوكتت 80  %(،  موبتتحقا00 

، %(11%(،  هامكت   11  يتن قبتا موشتقكتان جنااتا ر اقجتا وحص  مإلقستان تتديع

مشتتتقيت  تستتتقجع يتتن اتتيا  فتتط موقسفتت . كضتتح ه  هامكتت  وتتن تعتتد شتتقك  كنديتت  ر  

 موتتا تعضتا يتا   Sinopec Groupموصتانا   نتانوكا  هقبحت ين موضجضو    

 ريقيماح  موشق  مث نط.

، كضتتح 8009% يتتن رجتتحزة إمتتا طتتح كا يتتا نتتن  81منتتتضسقت جاناتتا ر اقجتتا 

جاناتا ر اقجتا  جتحزة إمتا ياتقم .  منتتضقتر% يتن 81 فسهح ت يا موسن  قسضمنت

زة اهتو  رجتحيتن % 10حنتتحو ت  ستي ي، (8009موستن   هل يتا كحوتونع يا هل  

 . هتلمChia Surk% ين رجحزة إمتا جاحنتور  80،  كلو  Ber Bahr كاقكحق 

كح تت قتد موتا   Kewa chirmila جاقيس  كحإلعحي  روي موققع  مالنتقشحيا   كاوم

روي  موا موضشحرك  وحما طب طب،  ااستت إقويت  مإلقستان  8000هعافت يا نن  
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% 00 إصت  هامكت   %،11%،  كلو  هقبحت إص  جاناا ر اقجتا 80كحص  

 ين إص  هلم موعمد.

 ستي  موعضيق  BPكتق واو   وشقك  كقيتا  معطق تو ا هاومرا موضديق موتنفالل

يتح يمتحر   BPموتلل كستر شتقك   ، رثتق موحتحا  موضأنتح ل8010مالنتمحو  يا نن  

( يساحر ا الر، إاث إد   ضوأل  فطا كباق جدم  يتا ينصت  كحقيت  يتا استام 00 

  تتتو ا هاتتومرا وتتن يتمح تتد مثيتتق ه مقتتع  يتتا . ستتومإا مثياقكاتت موموضقستتا  قتتق  

ود  ر ضح هجبق  سي موتمح د، اصوقح  كعد تصقيح موقرا  مثياقكا ه كحيح كأ   نت

( يساتتحر ا الر 8. ر  جضتتع يتتح يمتتحر   وتتن يتمح تتد..  وتتن يتتتق  موتتنفطرال  ه تت  يطتتقا . 

 Rothschildر ثجحيستتد يتتنهن  حثح اتتحا يتتا موعتتحون   شتقا شتتقك  يتتع كعتت  مثثقيتتح 

نساا موعحرس  موضصقيا  موضعق ي ،  كلو  يشحرك  موصنحايب موستاحاي  موقويتات   هكتو 

Vallare PLCظبا،  كح  منن موشقك  
 80)

 إس  قح و  موشقكحت يتا جاقنتا ، 

 Companies (Jersey) Law   مولل يسضح كتقوين شتقك  يهضتهتح مالنتتحوم  ،

( 100 تن  كضتح ي يتد ل  موشقك  هنهضح  م تاحاي   سي موشقكحت مثاق . هقدرت ه

كح  تتد ( 10  ( كح  تتد وسستتهن،  كح تتت  كستتعق0,10قتتدر   يساتتو  نتتهن، كستتعق منتتضا 

 تتتن شتتتقكحت يساتتتو  ا الر،   هبتتتت تفتتتت   (1200,1 إصتتتست  ستتتي   وسستتتهن،

منتتثضحر،  مونفط،  ون تجد هيضا ين كقانتتح  موعتقم  يقح تح  وهقتلممنتقشحد  ر تحج 

ي موستتخح ..،  موحمتتوا يا مكتشتتحد  يستتتضق  موشتتقكحت موصتتغاقة تقيتتد يهنتتح ينتهتت

 مإل تحج. كضح ون تجد هيضا ين جاناا ر اقجا وينتتحوم   ستطويقومنتثضحرمت  حوا  

ست  هإتد تتض يهتا( mergerكهتح  ه  مثيضا موموا ويوتحتح  ، (acquisition   ساهح

روتي متا طتب طتب، رعتحي  إ ،  هتوجضاعتح  هيضا إموا كقانتح  ر  ون يقن هيضتسهح 

 Vallare ، قحيت شقك 81/11/8011يا  هقلم  إصم يا إموا هاق   ديدة.

PLC   كحالنتتتحوم  ه  مالوتحتتح  يتتع شتتقكGenel Energy International 

Limited ،وتشتتقاا شتتقك  كحنتتن Genel Energy plcمإليقح اتتحت موعحواتت   ،  مت
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 عحوضات  موقبتق  وتن تستتطاع شتقم  يضقتن مومتوا ه  موشتقكحت مو ،وستطويق موضستمبسا

 موشقك  موجديدة،  نتقو  رإد  موشقكحت مونحجح   موعحيس   موبحقا  يا كقانتح .

 ثااياً: يعض األمورالفنية

يتا إمتا  ( نتنومت قبتا ه  تقضتا ك قهتح مث وتي1تتأاقت يتح يمتحر    ر  موشقك 

.  يتتن موضضتتح  موضبقتتا ه  8000، يتتا نتتن  1-موب تتق طتتب طتتب اطتتب طتتب،  هتت

 8007ه ت  ه ستن يتا تضتوز  هل  موب تق وسشقك  يموا كعد إفق 8011وتمقيق موسنول م

ه  مإل تحج كتح  يستتضقم  ينت  قبتا هتل  موفتتقة  كضتح يع  ن مكتشحد إما طب طب.. 

يسا
ج(19)

 م:

 الأ يرميل/سنة السنة
2003 395 

2004 161 

2005 368 

2006 506 

2007 392 

2008 319 

2009 6,852 

2010 11,939 

2011 23,941 

( يساتو  11,911كست    8011موحمتا  روتي  هحيت   يتن هتلمهل ه  يجضوع مإل تتحج 

 .8018( يساو  كقياا  دم ر تحج نن  11هل إوموا   كقياا،

روتي نتن   8009ياضح يتعسب كحإل تحج ين نتن   مثرقح ر  موتمقيق موسنول يريد هل  

( هوتتتر كقياتتتا وستتتن  19ت  ، إاتتتث يمتتتوا ه  يعتتتدالت مإل تتتتحج مواتتتويا كسغتتت8011

 .  يمتتدر8011هوتتر كقياتتا وستتن   (00،   8010( هوتتر كقياتتا وستتن  00،   8009

نتتن  مإل تتتحج  ه  يصتتا ( هوتتر كقياتتا،  يخطتتط90كتت   8018وستتن  مإل تتتحج مواتتويا 

يعتدا ر تتحج  يصاه  موضخطط عضن   .  سضح  ه ( هور كقياا/مواو 180روي   8010

 ور كقياا يوياح .( ه800روي   8011موحما يا نن  

( يسنصتتا روتتي 000 × 90 موضمتتدر كتت   8018 وتتو هعتتفنح مإل تتتحج موستتنول وستتن  

 8000موضجضتوع موقستا إل تتحج موحمتا ينتل  ( يساو  كقياتا، واصتا08,910إوموا  
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( يساتو  كقياتا.  ننحست  الإمتح  77,9كقضات  كسات  تصتا روتي   8018 إتي  هحي  

تتقاضتت  هتتل   روتتي موحقويتت  مالتححايتت  وتصتتديقهح  ضت كسهتتحسموقضاتت  ياضتتح وتتو كح تتت قتتد نص

 عضن اط موتصديق كان كقكو   جاهح .

موتونع يحد ه  يح يعاب مإل تحج  موتمقيق موسنول وسشقك  موضشحر روا  ه ي ، يركد 

شتحإن   100ك  هو طقيمت   متا موتنفط كحوشتحإنحت موحوعتا ،  هنتح  يتح يمتحر  يتن 

.  وتتتلم هوتتتر كقياتتتا/مواو  (100-90  كحتتتد ار تتتتحج موحمتتتا  تحتتتد كحونتاجتتت  إوعتتتا 

يخطتط  كضتح يمتوا تمقيتق نما، يإ ت  ووتسهاا مونما  مالرتفحع كحإل تحج  وتمساا كسر م 

يبحشتتقة.  اقيحوتت كتتن يتتن إمتتا طتتب طتتب روتتي 72كطتتوا ه بتتو  اتتط ، وضتتد (8011

 تمقيتتتتق  فتتتتط   إستتتت  موضعسويتتتتحت موضتتتتتويقة يتتتتراقم  يتتتتن موجقيتتتتدة مإلوقتق  اتتتت 

موعتقم  
 81)

 متدة( يتا  80هتلم مث بتو   كتأ   ال تد ، يتلكق كتن 12/18/8018يتا  

.  يضتتار ه  جاناتتا ر اقجتتا تنتتول هيضتتح  8018طقيمتت  روتتي مإلكضتتحا يتتا  هحيتت  

ضتا تيقنتود تصديق موغحز ين إما ياقم  موغحزل  ه  ه بو   مس  روي تقكاتح هيضتح  

ن ( يييتتان يتتتق يقعتت  نتتنويح  يتتن موغتتحز، هل يتتح يمتتق  يتت1ونمتتا   8018يتتا  هحيتت  

استا اتط تصتديق رر. كضح ه هتح تخطتط وتضويتا ( يساو  قد  يقع  يمضب يوياح  090 

يساتو   (100كطحقت  يساتو  كقياتا/مواو ، كقسفت  تمتحر    ين اقيحو  روتي ياشتخحكور

 .8011ا يا نن  تا الر واقض

ز يا تمقيق آاق  ن ر يتق
ا(19 

كحتب   ن يعسويتحت يستتمحة يتن ررتا   ، يتحد 

( هوتر 101، إاتث  كتق ه  موحمتا يضتخ  7/2/8018ب يتا موعضساحت وحما طتب طت

روتي  ( هور كقياتا ينهتح كشتحإنحت إوعتا 11، ينما  -يا  و  مووقت -كقياا/مواو  

 ( هور كقياتا/مواو  هيضتح  كحوشتحإنحت روتي يصتفي01ينما    كلو  اقيحو  وستصديق

 ( هوتتر11هتتو   كحزيتتح   يضتتار ررتتا  موعضساتتحت   موبتتحقا يختت   ... ر  موبتتحقا

تصديق قبتا  ون يقن هنح  كقياا/مواو .  موضفق ض ه  موخ م حت جضاعهح يضسو ة، ر 

 هتا كنحيت  يسطفت  ، ه  هل  موقضا  موضتبما  ها  وسباع موتدماسا   معح هل  موفتقة. 

 وتهقي  ...م   ن
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 يبستت  موتصتتديقموعضساتتحت يمتتوا يتتا  فتت  موضمحكستت م   يتتإ  يتتديقوتت    يتتن  مثغتتق 

زيتحاة  وتو طسبتت إقويت  مإلقستان ، مإلقستان   كطس  يتن إقويت ( هور كقياا/مواو11 

كضتتتح يضتتتارم  ه تتت  يتتتن موضضقتتتن  ( هوتتتر كقياتتتا/مواو  وتضقنتتتح يتتتن  وتتت  .70روتتتي  

هوتتر  101/مواو ،  يتتن موطحقتت  موححواتت  موبحوغتت  هوتتر كقياتتا (20 مالنتتتضقمر كإ تتتحج 

وتتي يصتتفي موباتتع موتتدماسا  موقضاتتحت موتتتا تقنتتا ر كقياتتا/مواو (،   وتت  يتتن اتتيا 

موباتع موتدماسا ( هور كقياا/مواو ، يتإ  01كحزيح  .  وضح كح  يصفي كحزيح  يحتحج  

 ( هور كقياا يوياح  يمط...11وحما طب طب يبس   

ر  يح جح  ه ي  يركد موشقو  كأ   موتهقي  ، ه  يح يستضي  موباتع موتدماسا  يتتن 

موضقنتس  وستصتديق  ضاحتموتا تحدا موق ين ايا توجا   ررشحا إقوي  مإلقسان،  ها

وقا شقك   ين هو  موضشتقل مودماسا ،  ومتد نتبب   موقضاحت موضعدة وسباع مودماسا،

 هنتح   تدة تفستاقمت هلم مثيق يا يعقض موحديث  ن شقك  ام   غتحز. ه   كقت

ه   إقويت  مإلقستان تحتح اكتأ   يضقتن مومتوا يإ  هرا ح ه   قتو  إستنا موظتن،ولو ، 

 موضعتق د ه   موباتع موتدماسا  ين   فط موقكح  يتن هتلم موبتح .  تديع ج  م  ه  كي  

ينخفض ،  تبست  هنتعحرهح ثستث  يرال روي مال تفحع موضحال وجهحت يختسف  ر  مثنعحر

يتتتا هنتتتعحر موتصتتتديق كضتتتح تمتتتوا يمحوتتت  هاتتتق  وق يتتتتقز  تتتن إمتتتا طتتتب طتتتب 

كمسن تقيسا شاستو  17/7/8010
ا(19 

موضتحوا، يضقن تصور مإتضحالت موفسحا  ،  وهلم

يباعتحت عتخض ،  مإلقسان  سب  يحد اة يتع  ومرتد هقتلم  يح قد يداا رنضاح  وضا م ا 

 موعضساحت ال ينتفع ينهح إتي موشع  موققال... كحونتاج  يإ  هل  

 ( معلومات عن اآليار وكلفها واوعية النفط2)

تمقيقينموين ر  موضعسويحت ها ح  يستمحة 
ج،ا(19 

 م

 رقم البير
معدل اإلاتاج 

 يرميل/اليو 

معدل الكاافة 

API 

 الكلفة

 دوالر مليون

 12,1 17 89790 1-ط طب

 10,0 12 80110 1-طب طب

 18,0 12 12900 0-طب طب
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 10,8 12 00100 7-طب طب

 10,0 12 01710 2-طب طب

 9,8 12 10870 9-طب طب

 11,2 12 11810 10-طب طب

 0,7 88 170 11-طب طب

 11,0 11 19110 18-طب طب

 7,7 12 89210 10-طب طب

 1,2 12 89210 11-طب طب

 0,7 غاق يتويقة غاق يتويقة 11-طب طب

 0,8 غاق يتويقة غاق يتويقة 10-طب طب

KC-1 

Kiwa-chirmila 

  كاو  جقياا(

 01,2 غاق يتويقة غاق يتويقة

 .8018موثح ا  ر   عع منكحر ه ي  هو كضح يا كح و 

يمتتوا موتمقيتتق هيضتتح    
ج(19 

( هكتتحر هاتتق  يتتا 1كحفتتق  موشتتقك  نتتود تمتتو   ، ه 

كحنتتخدم  جهتحز موحفتق موتلل تضسقت  موشتقك . كتلو   8010( آكحر يتا 0(،   8018 

 موتتا نتصتا روتي  ضتب موجديدة يا طتب طتب  كحرمنإد  ر KC-02إفق ك ق  ناتن

ه  موطبمتتحت موعضامتت   ، ر  يعتمتتدTriassic ( يتتق النتقشتتحد طبمتت  موتقميستت 1800 

 وي شقم  جهحز إفق جديد.ر موشقك  تسعي  ،تحول  فطح  هيضح  

يمتد إفتق يتا هيستوا  11-. هيتح طتب طتب12/0/8009يتا  10-ه سن  ن طب طتب

  ولم وا  و   يق  كحوحما موضنتم موححوا. Pila Sp1يا تقكا  آاق  8002

  يتق  ستي (0920روتي  ضتب   1972كح  قتد إفتق يتا  تح   1- سضح  ه  طب طب

 هركع طبمحت  فطا .

يتتا كسفتت  إفتتق  كباتتقة، ووجتتد ح يبحوغتت  11-هتتلم  وتتو منتتتبعد ح كسفتت  إفتتق طتتب طتتب

  موغحوبا  موعظضتي يتن آكتحر طتب ول ك منكحر،  اصوقح  كحونسب  وب ق كاو  جقياس ،

غاتتق يوثمتت  وتتدل،  10  11-طتتب طتتب طتتب. ر  موضعسويتتحت موضتعسمتت  كإيقح اتت  منكتتحر

 12طتب طتب، كضتح ه  موقثحيت    وات  تمتوا ه هتح يشتحكه  وبمات  آكتحر وقن يعسويحتا مث

API. 
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 ( معلومات عن احتيا ي حقل  ص  ص0)

( 1Pحت،  هتتتام   تتتن ثيثتتت  ه تتتومع يتتتن مالإتاحطاتتت موتمقيتتتق موستتتنول يتحتتتد 

 هتتو مالإتاتتحطا  (2P  ر تحجتت ،  موضضقتتن proven reserveمالإتاتتحطا موثحكتتت 

كدقتت ، ر  وتتن   وقتتن غاتتق يماضتت  اتتحت  ثحكتتت   هتتا مإتاحط probable oilموضتتقجح 

( 3P.  هنتتتح  مإتاحطاتتتحت يضقنتتت   يحفتتتق يتتتح يقفتتتا يتتتن منكتتتحر وتمااضهتتتح كحوقحيتتتا

Possible reserve ،ستتي موضعسويتتحت  تضتتدمإتاتتحطا موتخضتتان  موحتتد  موضع  هتتو 

 موثحكت   موضقجح   يح جح رهح. موجاوووجا   مو و موا  يا ينطم  مالإتاحطاحت

 McDanielتمتديقمت شتقك  يقتدم اا  ر اقجا يعتضتدا اناموسنول وج ر  موتمقيق

& associates  ،إصتت   يتتا تمتتديقمت مالإتاتتحطا WI working interest )

،  هنحنتتح   طتتب طتتب  طتتح كا(جاناتتا ر اقجتتا يتتا يختستتر موحمتتوا موضشتتحرك  ياهتتح 

يتتتن مالإتاتتتحطا   هنتتتح يعنتتتا مالإتاتتتحطا موثحكتتتت  2P مإتستتتح  يعتضتتتد يقتتتدم اا 

موضضقتتتن( كضتتتح يتتتا  مالإتاتتتحطا  3P ،  ال يأاتتتل مالإتاتتتحطاإتاتتتحطا موضتتتقجح( مال

 كتتلو  تحتتدا قاضتت  موشتتقك  يتتا كورقتت  ونتتد ،  ، ث  هتتل  موتمتتديقمت00/0/8011

تمتتتديق قاضتهتتتح قبتتتا ه  يتتتتن مالوتحتتتح    ان شتتتقك  جاناتتتا ر اقجتتتا ر تق حشتتتنحااتتتوتم

  مالنتحوم ( يع شقك  يحواق موتا نبب موحديث  نهح.

إصصهح يا مإتاحطا طتب طتب    ها كحثقا ن يوجوامت جاناا ر اقجااا وتم

 طتتح كا(، ميتقعتتت ه  جضاتتع موتتنفط موضنتتتم هتتو وستصتتديق،  ه  موشتتقك  نتحصتتا 

 سي مثنتعحر موعحوضات ،  كوجتوا اتط ه حكات  اتح  روتي موحتد ا موتقكات  وستصتديق. 

( 1201   كست net present value موححوات  روتي ه   قتحيا موماضت موتماتان  قتا  

  discount rateيساو  ا الر يا مووقت موححعتق،  ستي ميتتقمض  نتعق موخصتن 

 %(.10  بس ي

 ميموا موتمقيق موسنول هيضح ،  ياضح يتعسب كحالإتاحطا وحما طب طب

( مليددون 617)أن الاايدد  والمددرجح( لحقددل  ددص  ددص يبلددغ ) 2Pإن احتيددا ي 

.  سضتتح  ه  تمتتديقمت اتتا(يساتتو  كقي 821% إصتت  شتتقك  جاناتتا  11 ، ينهتتحيرميددل
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( 800كح تت   يتا ه ماتق نتبعاناحت مومتق  موضحعتا، 2Pمالإتاحطا وحما طب طب 

 يساو  كقياا.

يعضتتا إحواتتح   ستتي تمااضتت  يتتن   موتتلل ،)االحتيددا ي الممكددن( 3P أمددا االحتيددا ي

 مليون يرميل  (1312) فيبلغ، هكثق  تحساا  تحرجهح ايا إفق آكحر

ين يستتمق ح  ر  آكحر طب طب ه طت منتضقمري   تتديم يموا تمقيق موشقك  موسنول

 حواتت ،  ه  يعحيتتا مالنتتتخقمج  ضتتن    يومقتتفحتقيضتتح يتتدا  ستتي ه  موض   تتحواان،

recovery factor  يتوقتتع موتمقيتتق (،   هتتو رقتتن  تتحا  %10 – 01يصتتا روتتي  ،

 ن موضقضن. كتمد  مووقت  موضعقي  هكثق زيحاة يعحيا مالنتخقمج 

 ضيقتتح   يضقتتن م تبتتحر طتتب طتتب إمتتي  يمتتط،  2Pاحطاتتحت كهتتلم   ستتي عتتو  مإت

Giant Field ،ثحكتتتح  هتتو موحمتتا موتتلل يحتتتول  فطتتح   موعضتتي ر  ه  تعقيتتر موحمتتا م

( يساتتحرمت كقياتتا،  ت يتتد  تتن  صتتر يساتتحر 1كقضاتت  تمتتا  تتن   يضقتتن منتتتخقمج 

( 1هيح  نديح ي يد مإتاتحطا موحمتا  تن  مثرقح . عضن هل    إما طب طب .كقياا

 .Super Giant Fieldيساحرمت كقياا يعند  م  يد ي  ضيقح  جدم  

 :ل إايرجي حصة فيهاينيلج ،( معلومات عن احتيا يات حقول أخرى1)

كتبتتتت  إمتتتا طح قتتت   مثقتتتح ،  نتتتبب ه  و% مدددن رخصدددة حقدددل  ددداوك20 *

رقع   كشتقحكق  سضح  ه  م.  ننتحد   ن هلم موحما الإمح ، ر  ه   إما ينتطح كي(، 

Peshkabir   موققعتت  ييقتتم   ه  هتتل  ، روتتي راصتت  طتتح كيقتتد تضتتت رعتتحيتهح

ه هح  ستي مثرجتح تمتع يتا يححيظت   يعنا ين جه  موغق  مثيق موللوققع  طح كي 

  ...سضي  موضنحطب موضتنحزع  ساهحيه  يا يح  انو ، 

موحمتا يعتوا روتي  . ر  هتلم%12,7جاناتا ر اقجتا  ،  تضس حقل ميران الغازن *

 .operator  ها موشقك  موضشغس  Heritageيتم هاق شقك 
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روتتي  وتت   ( تقواتتو  قتتد  يقعتت  يتتن موغتتحز. يضتتحيح  1مإتاتتحطا هتتلم موحمتتا  ر  

( يساتتو  طتتن يقتتحيئ وستتنفط، هل إتتوموا 171(، قتتد يبستت   3Pمإتاتتحطا تحتتقل  هل 

 ( يساحر قد  يقع .900 

 3D Seismic هكضستتت موتحقيتتحت مو و مواتت  موثيثاتت  مثكعتتحا 8011يتتا نتتن   

. كضتح كتد  كحفتق 8018يا ه منتط  Miran West-3 0- هكضست موب ق غق  ياقم 

 .8018يا آ مر  Miran East-1 1-موب ق شق  ياقم 

يتتا يححيظتت   يتتن موضحتضتتا روتتي موشتتق  يتتن إمتتا طتتب طتتب  هتتلم موحمتتا  يمتتع

 ،موستتساضح ا (،  ر  جاناتتا ر اقجتتا  كطحقضهتتح موجديتتد(، تتتوا ه  تأاتتل هكبتتق إصتت  ياتت 

 قم  روي تقكاح.اصحا غحز يينحكمح  اططهح يا ر كق ح   ومد

 Chia Surkhحقل جياسورخ  *

بتتق ت يع  ستتي موحتتد ا مإليقم اتت ، Garmian  يمتتع روتتي موشتتق  يتتن رقعتت  كحرياتتح 

 كان يححيظتا ايحوي  موسساضح ا . يشتقكح  

% يتتن موحمتتا  ه  تقتتو  هتتا موضشتتغا 20ر  جاناتتا ر اقجتتا تستتعي وينتتتحوم   ستتي 

operator. 

 ونفط. م( يساو  كقياا يقحيئ وسنفط وسغحز 000ر  مإتاحطا هلم موحما قدر   

 مالحظات مالية -ج

موقستتتر مالنتتتتتثضحري  ه   ال يعطانتتتتح موقثاتتتق  تتتن يوعتتتتوع موستتتنولموتمقيتتتق ر  

موضستسض  يتن قبتا موشتقك   تن إصتتهح  موتشغاسا ،  ال  ن قاض  موضباعحت، ه  موضبحو 

 نتتتتسف  وتغطاتتتت  موقستتتتر موتشتتتتغاسا  ايتتتت   ستتتتي هنتتتتح موحقويتتتت  مالتححتديعتتتت   ياضتتتتح

،  يعقي  يتح م تستتسن موشتقك  موقسر.. تدقاب كعد مالنتثضحري  وهل  موشقكحت،   و  

يعتتي ، ه  مإلقستتان  ر  كح تتت تتتداا موضبتتحو  عتتضن يا م اتت  مإلقستتان(.،   وتت   تاجتت  يتتح 

ا  يتتتا قنتتتضوموضصتتتحيا ميستتتضي  موباتتتع موتتتدماسا ، ه  قاضتتت  موتتتنفط موتتتلل تستتتتخدي  

وتتنفط مهقتتا يتتن نتتعق وتتنفط موضجهتت  وسضصتتحيا منتتعق  كقانتتتح ،  موضتوقتتع ه  يقتتو 

 موضصدر.
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موضشحر رواهح نحكمح  كضضنهح موتمقيتق  يح نالكق ها ح  هو هرقح  ين موتمحريقيإ  وهلم 

قضت كإجقمرهتح  ستي عتو  مثرقتح  موقنتضا  موضتتويقة يتن  موسنول،  كلو  إسحكحت

  كضح يسام إقوي  مإلقسان،  موشقكحت

 الكلأ االستاماريةأوالً: 

إمتتا طتتب طتتب  تتن 17/1/8018تتحتتد  مونتتد ة موتتتا  متتدت يتتا 
ج(19 

 وضنحقشتت  

 .   صا ينهح روي مونتحرم موتحوا م8018 موسحكم ،  يا م ا  موضصق يحت

 سي منكحر موتا تن إفقهح  موضشحر رواهتح يتا موضصق ي   إن مجمو  االستامارات

 ، تسخم كضح يسام يعسويحت  ن منكحر  (0جد ا موفمقة ثح اح   

( ييددراً والمحفددور  حتددو كلدد  10( مليددون دوالر لايددار البالغددة )1083860)* 

( يساتتو  ا الر وقتتا ك تتق.  هتتا هرقتتح   حواتت  جتتدم  كقتتا 18,822هل كضعتتدا   الحددين 

  قتست  قد تجح زت كسفهح هتلم موضعتدا ه  قسضح  ين آكحر طب طب ، ناضح موضمحيا 

قتتد  Kc-51. كضتتح ه  كسفتت  ك تتق 1-ك تتق طتتب طتتبيتتا ( يساتتو  ا الر كضتتح 12,1روتتي  

 ( يساو  ا الر...01,201 كسغت 

. 8010تستتتقضا يتتا  هحيتت   ( آيددار أخددرى9( مليددون دوالر لحفددر )1133302) *

يعتدا نتعق منكتحر موستحكم  موعتحوا جتدم    ستي م  م تضتد موضبس  تن يتن قبستاهلم  إسح  

 .وسب ق موومإدة ر( يساو  ا ال18,822 موبحو   

مونتد ة تمقيتق هتل    هو مثيق مولل يلكق ، 2312( مليون دوالر ميدااية 81)* 

( يساتتو  ا الر ونصتت  يحطتت  كهقكتتح ، 10موضبتتحو   ،  يتتلكق ه  عتتضن هتتل  ح فستته

يتتا موقكتتع موثتتح ا يتتن   تشتتغاسهح 8018يتتن نتتن    نتتتتن رإحوتهتتح يتتا موقكتتع موثحوتتث

نشنت موخديا  مودمرضت   تشتضا تنظتان موضختحز . ( يساو  ا الر وسض81كلو   . 8010

يساتتو  ا الر، ( 01  يبمتتي مجتضح اتت  تختتد  موضنطمتت . يييتتان ا الر ثغتتقمض (2  

ينشتتنت يعحيستت  موتتنفط كطحقتت    كح تمتتحال ه هتتح قتتقيت  ستتي موضقإستت  موثح اتت  إل شتتح 

 ( هور كقياا مواو .90 
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وتو هعتفنح تمتديق ا الر.  ( يساو  010موقسا وضح جح  ه ي  هو إوموا  موضجضوع 

( يساتو  ا الر، 800كحتوموا   يتقكط اقيحوت  كحمتا طتب طتب، كن(72كسف  ه بو   

، فاشتخحكوركاقيحوت   موتلل يتقكط يمحر   كتمديق كسف  مث بو  موقراسا موضخطتط وت  

وطحقت  تعتحاا  ( يساتو  ا الر099 مولل تموا موشقك   فسهح يا تمقيقهح ه   يقسر  

كطتق    تقة  موضتعرمث ا،  وضسحي  تصا روتي  طحق  مث بو  ( هيثحا1هكثق ين  

 جدم .

 ( يساتو  ا الر هاتق  وتغطات  جضاتع موقستر موقهنتضحوا 110 وو هعتفنح ث تي   

( يييتان ا الر،  ركضتحا 10   ينهح شقم  إفتحرة كماضت  موتشغاسا  موسحكم  مثاق ، 

تصتا روتي ن 3D و موا موضقإس  مث وي ين ينشنت يعحيس  مونفط،  كسر موتحقل مو

حدد حتدو هد ا ( مليدون دوالر لتشدمل كافدة المصداريأ ألقصدو 733) هكثق ين يبس 

هتتل     تتدم موهبتتحت  موحتتومي  موضحتتداة كحوعمتتد  موتتتا نتتنتحد   نهتتح الإمتتح ،  اليددو 

ه نتح روتي يتع وفتت  ظتق مومتحر   ،موضا م ات  مالتححايت  تستسن روتييجت  ه  كتح   موضبحو 

  موضحستتوك  يتتن قبتتا موشتتقك  قتتحاح ..   جتتدم  وحفتتق منكتتحرم تبق تتح موقستتر موعحواتت

  رمونمطتت ، يتتإ  موتمقيتتق موستتنول وسشتتقك  يمتتوا  ثزيتتد مومتتحر   عتتوإح  إتتوا هتتل  

( يساتتو  ا الر وستتتن  02موضصتتق يحت موقهنتتضحوا  وشتتتقك  جاناتتا ر اقجتتا كح تتتت  

. 8011ا الر وستن   ( يساتو 20بس   ت،  8010( يساو  ا الر وسن  10،    8009

هتتل   (...  ال تشتتضا8011( روتتي  8009يمتتط وسستتنومت   ( يساتتو  ا الر800هل  

 ر ضتح تشتضا  ستب  إصتتهح يتا  متوا موضشتحرك  كحإل تتحج  ،يمتط طتب طتبإمتا طبعح  

، إك أن مبالغ أو استامارات جديدد  أدخلد  إلدو كردسدتانليس   وقن هل   مثاق .

يصتفي رنتضا وتت  ا  يقتن هنتح   ون ، 2330وتبي  داخلياً من  الشركة كاا  تنتج 

 ا كح ت  موشقك .كن ها قاض  مونفط موت .  ننق 8010كحونفط قبا 

 يي  النفط داخلياً:ثااياً: 
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وسحصتوا  ه هح تباع مونفط اماساتح   جد يا كا تمحريق موشقك   يا يح يقتو   نهح، 

 وتضشتا  يصتق يحتهح موخديات   موتشتغاسا    ست   حوات  يتن موضصتق يحت  سي  ومرد

 موقهنضحوا .

 ونأال موضيإظحت موتحوا  كنظق مال تبحرم 

تأتا ين مونفط   ومرد موشقك   ر وسشقك م 8011موسنول وسن   يموا موتمقيق ( 1)

  ر يمصتتد يتتن اتتيا موحقويتت  مالتححايتت (،  يتتن موباتتع موتتدماسا.  يضتتار  موضصتتدر

   تتن يتتا كقانتتتح  موعتتقم ..   كأ تت  يتحتتد  معتتح  يضتتضو  ح  اماساتت ح  هنتتح  نتتوق

كتحضاتا موتنفط يبحشتقة يتن موحمتا كومنتط   يمو  موضشتقل (. إاث..كضح   م تاحاي 

 نالبرميددل للمشددترن سددعر إموشتتحإنحت موحوعتتا .  موضهتتن يتتا موتمقيتتق ه تت  يمتتوام 

تقدو  يهدا حكومدة إقلديم  tendering process الداخلي يدأتي مدن خدالل عدرو 

التددي يبددا  افطهددا  منتجددةال تددتم مباكددر  إلددو كددركات الددنفط كردسددتان، والدددفوعات

تقدددر يحددوالي  الداخليددة ن المبيعدداتإ م يضتتار هيضتتح  يمددد  كددهر  داخليدداً مقدددماً 

توقع ه  ت اما موقضات  روتي يتح ي ، )يقصد لجمي  الشركات( ألأ يرميل/اليو ( 163)

إن حقلدي  دص  دص  ( هور كقياتا/مواو  يتا موستنومت مومساست  مومحايت ...810يمحر   

 % من المبيعات الداخلية من المنتجين المسدتقلين70ما يديد عن يماالن و اوكو 

إن لشددركة جينيددل إايرجددي عالقددة مدد    تتدم إمتتا اقيحوتت (.  يضتتارميمصتتد   ه تمتتد

  من  فتر   ويلة المشترين المحليين

  موشقك  تأيا ه  تصا  ومردهح  ين موباع مودماسا ر يضار موتمقيق موسنول هلم

 حوضا  ك يحاة موتصديق.روي مثنعحر موع  موتصديق(

موعضساتتتحت مونمتتتد موضطستتتو  ثغتتتقمض  يركتتتد موتمقيتتتق يستتتأو  يهضتتت ،  هتتتو ه  

operating cash flow  لتمويددل تكفددي يتتتن يتن يباعتتحتهن مودماسات  موضحساتت   موتتا

 موضبحو ،  سضح  ه  إحجتهن وهل  اج االستكشاإ في كردستانتطويراتنا الحالية، ومنه

 low capitalوي  كحوقسر موضنخفض  وسضبحو  مالنتتثضحري  يد  -كضح يموا موتمقيق -

cost ،ا الر/موبقياا.0-8تصا روي   موضنخفض  موتا  وقسف  موتطويق  مإل تحج) 



 00 

 تن  هوا  هلم موموا هو  فت  يتح توقعنتح   تحتدثنح  نت  يتا ه ماتق موفمتقة موستحكم 

 يا إما طب طب. موضصق يحت موتا تضت

يهتتو يضتتار  وتتن يمتتر  نتتد هتتلم موحتتد 8011وستتن   وقتتن موتمقيتتق موستتنول وسشتتقك  

ويغدض النظدر عدن التوصدل أو عدد  التوصدل إلدو م   كصورة  معح  ال وب  ياهتح

اسدتاماراتنا  تطدوير فنانا ال ادال استطي  اتفاق  ويل األمد للتصدير في كردستان،

 . ....في كردستان م  االحتفا  يقدر كاإ للتوس 

يتتن  اساتتح ،  كحونتاجتت   تهقيتت  ، وقضاتتحت كباتتقةتعتتتقد موشتتقك  هنتتح كأ هتتح تباتتع ام

موضباعتحت موضستتسن يتن هتل     مونمتدهه  يتن إمتا طتح كي،  مونفط ين إما طتب طتب 

يقفا وتضويا كا تطويقمتهن  ينهحج مالنتقشحد يا كقانتح ... هل يأال يتن يبتحو  

%( هيضتح ، 81إص   ضساحتهن يا إمتوا ياتقم   وتضويا  طب طب  طح كي يباعحت

 %(...80جاحنورخ  %(،  يا 10 مد اهو   كاقكحق   يا 

( 81   حرتدمت موشتقك  يتن موضباعتحت كح تت  رتمقيق موشقك  موستنول يموا  (2)

ه  هلم موتققن قساتا جتدم ، يساو  ا الر ين موضباعحت مودماسا . ين مووهس  مث وي  ق  

  وقن وننظق ك  يساح م

يتتن موضباعتتحت مودماساتت  يتتن هتتا  حرتتدمت جاناتتا ر اقجتتا  يساتتو  ا الر( 81 ر  

 ح  ( يويت10، هل وضتدة  01/18/8011موستن ، روتي   إتي  هحي  81/11/8011 تحريخ

يا  و  موتحريخ كح    يمط،  منتسضت ين يباعحتهح يا طب طب  يا طح كي.  سضح  ه 

 م8011وسن   تصديق ونفط كقانتح  ين ايا مث بو  موقنضا،  كضح يسا هنح 

 في كردستانمعدل اإلاتاج الكلي  

 يرميل/اليو 

معدل ما استلمتم الحكومة االتحادية 

 للتصدير

 يرميل/اليو  

 72228 129817 تشرين الاااي

 72017 881220 كااون األول

        

هكحث هتلم نود ين إقوي  مإلقسان،  ر نا  ر  موضعسويحت ه ي  يستمحة ين  ثحرب

 وتت  وغتتقض تحديتتد   كحوتفصتتاا يتتا موفصتتا موثتتح ا يتتن هتتل  موضيإظتتحت موضوعتتوع
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 مثيق مولل ها  روي رإتدم  هعتقمر ،،  قاضت  موفعسا يمدمر  كضاحت مونفط موضهق  

رؤ   هقتي   تمتديقمت هنتح ه طتا جستاض  وسشتع  موعقمقتا كعقكت   كتقا ... ر نتا 

  حي  يمط.

( هتا  تاجتت  إصت  جاناتتا 10وضتدة   ( يساتتو  ا الر81 موت كحوعحرتتدمت  ضتح يتعستبيا

%(. يتا  وت  موحتان كح تت موطحقت  81%(،  يا طح كي  11ر اقجا يا طب طب  

( يساتتو  11,0يضقتتن ماليتتتقمض ه   وهتتلم . مإل تحجاتت   موتصتتديقي  وسحمستتان يتمحركتت 

 جح ت ين طح كي. ( يساو  ا الر2,7   جح ت ين طب طب ا الر

 ح  ( يويتت10جتتح ت يتتا   يساتتو  ا الر (81ماليتتتقمض هيضتتح  ه تت  ر م كح تتت   يضقتتن

( يساتو  819هتو   8011، هل وستن  ح  ( يوي001يا   هحا، يإ  يح جح وجاناا ر اقج

( يساتو  ا الر يتن إمتا طمتط طتب إاتث تضست  109,0ه    ا الر ين كتي موحمستان.

 × 109,0 ا%.  وهلم يإ  يدايت موحما موقسا  يتن موضباعتحت هت11جاناا ر اقجا 

، 8011 يمتط  وستن  يتن إمتا طتب طتب يساو  ا الر (017,0  إوموا=  100/11

إقويتتت   هحمنتتتتسضت ( يساتتتو  ا الر00,1% يتتتن هتتتلم موضبستتت ، هل إتتتوموا  80 ر  

( 810,2 هامكت   يبست     شقكتح  جاناتا ر اقجتا وم % منتسضت 20مإلقسان،  موبحقا 

.  سضتتح  ه  هنتتعحر موباتتع موتتدماسا يختستتر  ساهتتح، يضتتنهن يتتن يمتتوا ه هتتح يساتتو  ا الر

 00 – 10 هتتتح كتتتان رريق هاتتتق  تمتتتوا .  تمتتتح صتتتر مثنتتتعحر موعحوضاتتت  ه  ثسثهتتتح

. كضتح  ه  هنتح  يعسويتحت مونفط  هيضسهح  فط طب طتب  ا الر/موبقياا إس   و ا

( 70روتي   8018 هل نتن  موستن ،  قتا نتعق  هتل     فتط طتب طتبرهاتق  تمتوا 

 ا الر/موبقياا...

( ا الر/موبقياا.  وتو 100,8ونفط موشضحا كح    8011ر  يعدا نعق موباع وسن  

( 00يعتحاا   8011 فتط طتب طتب اماساتح  يتا نتن   ه  موسعق موتلل كاتع كت  قعنحميت

هيتح يباعتحت موحمتا،  ( يساو  ا الر وقتا017,0ا الر/موبقياا  إصسوم  سي يبس   

يتتع موتتنفط  قتتد هرنتتا موتتنفط هتتلمم  كتتدال  يتتن  وتت  وتتو  جتتد  وجضاتتع مالطتتقمدكتتح  مال

، ( يساتو  ا الر108  بست وقتح  موعتقم  قتد إصتا  ستي ي موضصدر يتا تست  موفتتقة 



 08 

روي إقوي  مإلقسان وستديع روتي موشتقكحت كستسف   ( يساو  ا الر821تديع  صفهح هل  

 تقتتو  كتتا مثيتتور  ( يساتتو  ا الر00يبستت    ر  م  وتتا  كباتتقموفتتق    ،ومتتح  موقسفتت 

 ها هقي  غاق انتوري  كحوضقة(.  دم ه   موا موضشحرك  كحإل تحج ،  طبعح  قح و ا 

 يمط  ونتحد   ن موسنومت مثاق م 8011ن نن   حن  تحد   

ييإظحت ينا   ن موحما  موضبان ه ي   كق ح جتد ال   -يا موفمقة ثح اح  ين   (0)

. ين موضفتتقض ه  جضاتع مإل تتحج  روتي 8011روي نن   8000كإ تحج موحما ين نن  

ضتتح مإلقستتان إصصتتح  و عتتعت إقويتت   8011قتتد تتتن كاعتت  اماساتتح .  كعتتد  8011كدميتت  

 يله  وستصديق،  يح يله  وسضصحيا،  يح يله  وسسو  مودماسا.

 موتهقيت  ، كحالقتح ، ه  مومحر  كأ نح ننقجع وضوعوع موباتع موتدماسا يع تلكاق

شتقك   قاضت  يتح كح تت يتا موجتد ا موتتحوا هكثتق الإمتح ، ه ا هنتح ه  ه عتح   كإنهح 

 م8011 روي  8000ينل  ،وسنفط يا إان  مثنعحر موعحوضا   كضعدالت جاناا ر اقجا

 القيمة الكلية مليون دوالر السعر للبرميل دوالر اإلاتاج يرميل السنوات

2330 – 2330 217011 00 10,9 

2336 101720 01 08,9 

2337 091017 21 00,0 

2338 019001 110 01,1 

2339 0,211,981 71 110,9 

 يعدا نعق  فط  70,1 11,909,090 2313

 (موفعسا كقكو 

910,1 

يكددون  2313إلددو  2330مجمددل المبددالغ لقيمددة اإلاتدداج يددين أن  يتتن هنتتح يظهتتق

إلدو الحكومدة قدد سدلم  هد أ الكميدة   فيمدا لدو كااد ،( مليون دوالر1083حوالي )

سدتكون حصدة  ييعها يالسوق المحلي ينصأ سعرها ويافترا االتحادية للتصدير 

 .مليون دوالر (793جمي  كركا  حقل  ص  ص )

فددي ايسددان  American Merrill Lynchول تقريددر أصدددرأ يندد  يقدد( 1)

عددن جينيددل إايرجددي 2312
ب(19)

 26)وقددد صدددر يالتنسدديص مدد  الشددركة ويقدد  فددي  

وحصدددل  2313تدددم ييعدددم داخليددداً فدددي سدددنة ، إن جميددد  إاتددداج  دددص  دددص صدددفحة(
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 (003( مليددون دوالر، ممددا يعنددي أن مجمددل البيدد  الددداخلي )283ن علددو )والمقدداول

، 2311  أمدا فدي سدنة % يالعا ددات23ر يندخال حصة حكومدة اإلقلديم مليون دوال

( مليددون دوالر، والدد ن 293فددنن المقدداولين حصددلوا مددن المبيعددات الداخليددة علددو )

( مليددون دوالر يندخددال حصددة حكومددة 06230يعنددي أن مجمددل المبيعددات الداخليددة )

وحسدب  2311و 2313المبيعات في سدنتي  ان أن % يتقاسم المبيعات 23اإلقليم 

( 71230تقارير الشركة افسها، أو البن  الد ن يعمدل علدو الدعايدة للشدركة، تبلدغ )

مليون دوالر لسنتين فقط!! مما يعني أن سدعر ييد  افدط  دص  دص داخليداً ولجودتدم 

  أكار من اصأ سعر يي  افط كركوك

، ان ( أعالأ واعتمداد سدعر البيد  الدداخلي الم فدض0في )لنستمر يما جا  ( 0)

جدا  أضدفنا لهدا مدا لو ( مليون دوالر، و793يلغ  )تكون المبيعات ، سعرها اصأ

( مليددون دوالر، اصددل إلددو 06230، والبالغددة )2311( أعددالأ حددول مبيعددات 1فددي )

( مليدون دوالر  وينضدافة المبيعدات 110230حدوالي ) 2311اهايدة  مبيعات داخلية

مبيعدات داخليدة كليدة  ، اصل إلدو2311والتي سنعتبرها مال  2312الداخلية لسنة 

 مليددددار دوالر، وهدددد ا المبلددددغ أكاددددر مددددن ضددددعأ االسددددتامارات (1023تقددددارب )

 مندد  تأسيسددها، ويددافترا  أن المصددروفات والمصددروفات لشددركة جينيددل إايرجددي

 فعالً، وهو أمر مستبعد قدرتها كاا  قد صرف   سبص أن التي العالية

% 03 لشدركاتلة االتحاديدة تددف  الحكومد لمداكا :افسمالتالي ل ا يطرح السؤال 

كامدل هد أ الشدركات   ، وقدد اسدتلم؟النفقداتمن أسعار يي  مدا مسدلم لهدا يدم لددف  

الشدعب العراقدي يعريدم وكدردأ هدو  قدوت، وأن ما يددف  لهدم مدن النفقات قبل سنين

 موتلل يقيتد ه   يستسضوم هل  موضبتحو ، يعستي موضتتحكع .  ر م كح وم ونإضافة مالية ها لة

موشع  موققال،  كلو  ايوم  موققحكت  موضحوات ،  له  ثق ت ،  اصوقح  يعقد هين ت

أيددن موتتومرامت،  ساتت  ه  يستتأا   موتتلل يتتدقب موضصتتق يحت  كحوتتتحوا يجتت  ه  يتتدقب

كهب  ه أ المبالغ وهل دخل قسم منها في ميدااية كردستان، ااهي  عدن الميداايدة 
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نهابتت   يتتقة مور هتتح   .إاتتث وتتن يتتداسهح ا الرم  مإتتدم يتتن هتتل  موضباعتتحت االتحاديددة

 ...هاق 

روي موخ ين  مالتححاي . يح تتق   م تاحايح موضصفحة تقجع كضاحت مونفطيبحو   ه ( 6)

 وسضصحيا يجح ح ؟... هين تله  يبحو  مونفط موضصفي،  ها ي  ا

 م ضح يمتط مإتستبنح قاضت  موتنفط موضبتحع  ون هتطق  هنح روي موباع وسضصحيا موحقويا 

وهتل  موضصتحيا. ر  نتعق موباتع وسضصتحيا  يستضقاا ر اقجا يجه  ر  ه  جان، اماساح

( اينحر/موبقياتا،  يتا 1802وسنفط موخح  يا شضحا موعقم  يبس    مالتححاي  موحقويا 

( اينحر/موبقياتتا،  هتتو نتتعق راتتام جتتدم   يضثتتا كسفتت  8000موضصتتحيا موجنوكاتت   

 ر تحج مونفط يمط.

 -أو  يرهدا -نيدل إايرجدي مدا مدر فدي أعدالأ، هدل لشدركة جي علو ضدو  -د

 أ  حكومة اإلقليم!!  ديون علو الحكومة؟!، سوا  أكاا  الحكومة االتحادية

 ما هي "استحقاقات الشركات"؟!أوالً: 

يا  تمقيق  فط موعتقم  ، كتأ  موستاد  زيتق  12/18/8018  يا ال د  كان  يموا

ا يتن ايساو  كقي (11يا مإلقسان هشتا هح رميا يمدر كأ  إوموا   موضومرا موطباعا 

ين قبا موحقويت   تن تصديقهح ا   ايو حتمونفط موضستخقج ين كقانتح  كح ت قد 

( تقواو  اينحر  قمقا 1مالتححاي ،  يمدر موضبحو  موضتأاقة ايعهح وسشقكحت كحوموا  

يتحد   تن إصت   اليساحر ا الر(. ين موومعح ه  موساد هشتا  0,00 ه  يح يعحاا 

  يتتن عتتضنهح موضقنتتا يتتن  يتتن  مرامت موتتنفط  موقساتت  وسعتتقم  %17مإلقستتان موبحوغتت  

تشتتتتها إقويتتت  حستتت  يتتتح ك ، كتتتان يتتتتقة  هاتتتق كقانتتتتح  روتتتي اتتتط موتصتتتديق 

 %...17مو هنح  تحفظحت كباقة هقي   سي  سب   سضح  ه  مإلقسان..(، 

 ستي موحقويت  مالتححايت ، يتحد   ن منتحمحقحت/ ايو  موشقكحت ر  موساد هشتا 

 ستتي إقويتت  مإلقستتان  ر ضتتح  ستتي موحقويتت   يتحتتد   تتن ايو /منتتتحمحقحت ر  ه تت  ال

%(،  هل  فتتط 10موحقويتت  مالتححايتت  هتتو ايتتع  يتتح تعهتتدت كتت  مالتححايتت ...  وقتتن 
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وتغطات  مونفمتحت مالنتتثضحري  موقسف (، ين قاضت  موتنفط موضقنتا رواهتح وستصتديق،   وت  

 ايوم  موققحك  موضقك ي .ين قبا   موتشغاسا ،  هل  فط موقسف (، كعد تدقامهح

يساتتو  ا الر إتتتي هيتتحر ( 111كح تتت موحقويتت  موضقك يتت  قتتد ايعتتت يتتح يمتتحر   

،  ستي شتقط 8018  ايساو  ا الر هاق  يتا تشتقين موثتح (111،  ايعت  8011

( هوتتتر 800ي  نتتتا يتتتن كقانتتتتح  روتتتي اتتتط موتصتتتديق روتتتريتتتع يعتتتدا موتتتنفط موضق

( هوتتر 810روتتي   ، واقتفتتع8018نتتن   /مواو  م تبتتحرم  يتتن هيستتوا روتتي  هحيتت كقياتتا

تتديع وستن   ايعت  ثح ات  يتا موستن  مومحايت .  قتح  يجست  موتوزرم  كإيمتحد كقياا/مواو 

 سي ايعهح وعد  تويقهتح يتا نتن    ال تقمض ايوم  موققحك  موضحوا  موضقك ي  8018

ايتتع ( يساتتو  ا الر. هل يتتح 898 تبستت  قاضتت  هتتل  موديعتت  غاتتق موضديو تت   (، 8018

هتتو يبستت   8018 وحقويتت  مإلقستتان،  وتتتديعهح روتتي موشتتقكحت(، إتتتي  هحيتت  نتتن  يعتتي  

ررنتتحا موتتنفط  يأ قفتتت وتت  ( يساتو  ا الر.  وقتتن إقويتت  مإلقستتان وتتن يعجبهتتح 1011 

يتا هل يتو  يتن مثيتح  كضاحتهتح  ون تصتا ،  8018كح و  مث ا وستصديق يا ه منط 

 ( هور كقياا/مواو .800 

يتن  ا  فط كقانتح  روي اط موتصديق يظهق كأ ت   وعبت  ر  ررنحا ه   د  ررنح

تستتو موحجتتم خستتب موحجتتم و وسضتتغط   ستتي موحقويتت   تستتتخد  قبتتا إقويتت  مإلقستتان 

تتتتن وحستتح    كغاضتت يعتتي   وعبتت  ، يهتتو وعبتت      كتتح  مثيتتقإ. يتتإلوغحرتت   ررجح تت 

 يصحوح موشع  موقتقال يتا كقانتتح  موعتقم ، ر  موشقكحت مثجنبا ،   سي إسح 

آاتتق اتتحرج ه  ينتفتتع  تفادستتي  كتتا هتتا موشتتقكحت مثجنباتت   ه  موتتقمكح مووإاتتد ينهتتح

موعقمقتتا يتتا  كضتتح تثاتتق يشتتح ق كثاتتقة غحعتتب  وتتد  موشتتع  طتتح  يا م اتت  مإلقستتان(، 

 تبتده موتستحؤالت موضحمت  . ن يا كقانتح  ين مثيتور مونفطات يتيح موجنو  يا هإما  

 حهات   تن يستحهض  مإلقستان يتا  م ات ،يتد  قتح   ستب  إصت  مإلقستان يتن موضا   ن

يتن اتيا  يتن إمووهتح موتا تبس  موصفق  تاج   د  تصديق موتنفطموضا م ا  مالتححاي  

يجت  ه  تقتو  جت  م   فطا   غاتق  فطات  كعحردمت  ه  مإتفحظهح، موحقوي  مالتححاي  

 .ين موضا م ا  مالتححاي 
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روتي موحقويت  مالتححايت ،  ر  هيق  عع رقن تصديق ونفط مإلقسان  موومجت  تستساض 

كشتقا  8010يجت  تثباتت  كضا م ات  ( هور كقياا/مواو  810 ه  ال يما كضعدا  ن  

،  كهلم يقو  مرنحا هل  موقضا  موي اط موتصديق ميقم قح و اح  مجت  موتنفاتل،  معح

كهتلم موخصتو  يتا ر  ه  موضا م ا  تصدر كمح و .  سضح  ه ت  كح تت هنتح  يحتح الت 

،  وتتن يقتتت  وهتتح مونجتتحأل،  موضفتتق ض تثباتهتتح يتتا يا م اتت  8018  8011يا م اتتتا 

إمتتوا موجنتتو  يا م اتت  مإلقستتان،  ه  تضتتواه  موضنطتتب  . ر  ه  يتتن غاتتق موعتتدا8010

،  يهقكت  مونفط  ال يقنس  روتي اتط موتصتديق مالتحتحالينتم يا مووقت  فس    مإلقسان

 .روي موخحرج

تعهتد  نفاتل ،  رغتن تحفظتا هقتي   ستيتتن ت كت  موحقويت  مالتححايت  ر  يح تعهدت 

موحقوي  مالتححاي (.  وقن كو  ايو حت موحقوي  مالتححاي  كح ت  صر قاض  موتنفط 

نتسف  وحتان م تهتح   ح م تبحرهت  هل  فتط موقسفت (، وتغطات  كسفت  ر تتحج موتنفط  موضستسن،

 قاب، جعتتا مثيتتق هكثتتق قبتتوال  وحتتان يعقيتت   تتتحرم تتتدقك يتت ضايتتوم  موققحكتت  مو تتتدقاب

 موققحك  موضقك ي .

 كتلو  نتنق  يتا موصتفححت مويإمت ، ه  ستحكم ، وومد الإظنح يا كا موصفححت م

إمتتا اوريتتور  ه بتتو   -جضاتتع موشتتقكحت موتتتا  كق حهتتح  ههضهتتح شتتقك  ام تت  غتتحز 

قهنتضحوا  موقات كحيتا كسفهتح تقد منت إما طب طب(، -جاناا ر اقجا   شقك  ،موغحز

ون تستقا هل  موقسر يستعسضنح موشقكحت هين  هبتت يبتحو   ر  كح ت  هكثق،  موتشغاسا  

  موضباعحت مودماسا  ؟..

 ينتل نتبعاناحت  ين تجقكتنح موشخصا  يتع ايتوم  موققحكت  موضقك يت  ر  يح ابق ح 

تضتت تأايتت  كنجتحأل يتا تست  موفتتقة(،  ح  كتحرزم  رقحكا م  ا ر وع مومق  موضحعا،  إاث 

يهتلم هيتق موقهنضحوا  ه  موتشتغاسا  يحست ،  ريا قح  مإتسح  موقسهو ه   ال يدقب 

كح تت هام  موضنشتأ  مثنحنتا  موعضتا مواتويا مال تاتحال.  وقتن يهضتت  عتضن  طباعا

 ،   يق  هلم مثيق كحوقسر موضشحر ها هنح  ين هيور تثاق مالنتفسحر ،مولل يدقمهح

تنتح هتل  . ال يضقتن يعقيت  موقسفت  ا   يعقيت   مإليتقمامت  ر   جتدت،  يتا إحورواهح
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 كصتفت  إتحيا  - وديوم  موققحك  موضقك يت  ر  ين موضهح  موقراسا  .. هحرس يوجواة 

وسشتقكحت موعحيست  يتا  موعومرتد موضتأتات  تتدقاب اهت -موضصحوح موضحوا  وسشتع  موعقمقتا

كقانتح  هيضح ،  ها تتطحكب يع موقضاتحت موضنتجت   مثنتعحر موعحوضات ،  هيتن تتله  

ر م   كاتر منتتسضهح؟..  ال  عتقد    هقاحيهتح،  يتن منتتسضهحكضاحت مونفط موضنتجت  هتل

يتا هتل  كح  ايوم  موققحك  موضقك ي  قد قح  كلو  ه  ال، ر  يا إستحكحتا موتتا قتديتهح 

شتقكحت ايتو   سانتح ومتح    فتط وم،  وتا  وهتل  ونتح يدينت هتا  موشقكحته  ، مودرمن 

وهتل  موشتقكحت ي من  تتإ يتح ايعتت  موحقويت  مالتححايت  ه ا ه  هعتار ه   موقسف  .

( يساتو  ا الر، هتو يبست  ال تستتحم  موشتقكحت 1011 وضبست   قتا روتي   هو نتسف 

يتتح هتتو يخصتتم وسشتتقكحت موعحيستت  يتتا  . كضتتح ه مثجنباتت  كتتحوضقة  يجتت  منتتتقاما 

  موتتتا هرنتتسهح يجستت  موتتوزرم  روتتي يجستت  مونتتوم ، 8010كقانتتتح  يتتا يا م اتت  

يساتو  ا الر(،  كتحيتقمض  081مقتا،  هل إتوموا ( يساتحر اينتحر  ق710 موبحوغ   

هو هيضح  يبس  كباق جدم   يجت  ه  ال يتديع كتحوضقة  ( هور كقياا/مواو ،810ررنحا  

 موقستر ، آاتلين  حرتدمت  ك موصحاح  موقحيا وضتح يستضي رال  كعد مال تهح  ين موتدقاب

 قسف  . طقإهح ين   فط مو موشقكحت كنظق مال تبحر  تاج   موباع مودماسا 

، يتحدد  عدن اسدتحقاق الشدركات لقيمدة "افدط الدريح"إكا كان السيد أكدتي أما 

 طنتا، ه   ،   ال هريتد ه  هقتواال يضقتن ثل  حقتا يتس  كحوتأكاتد يستأو  هاتق .. ر 

، ه  يسضح كإ طح  قاض    فتط موتقكح  يتن قويا، ه  هل شخم تهض  ثق ة  طن ..(

 انتحم تهقتد موتنفط ، يتلو  هيتق   تن  تتأيانهنتح   تحد ال . ر نح ا ين  مود و  مالتححاي 

،  كتتح  يطستت  جضاتتع مومتتو  مووطناتت  موعقمقاتت ،  يتتا يمتتديتهح  نتت قجتتع  ينتت   وتتن 

مثاتق ،  مثإت م  موققايت ،  غحوبات   مومتو  مواستحري   موح   موشاو ا موعقمقا

، اه ماتق نتتاناحت مومتق  موضحعتيتا   وت   مومو  مومويا   مومو  مودينا  موساحنتا ،

يتتا زيتتن إقتتن إتت    ،مومتتق  وتت  يتتا مونصتتر مث ا يتتن نتتبعاناحت  وتت    تتتن يعتتي  

مومتو   هيح  ينموحان  ون ه قد يا  و  يومتا . موبعث  يا ظق د ناحنا   رقساضا  
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هثنتح  موساحنا  موققاي ،   كضتضنهح موحت كان موقتقايان موقراستاان موحتحواان(،  إتتي 

 مونفط، كا كنت هنضع موتأياد وستأيان امرضح . مالقتتحا ياضح كانهضح، ين  حرض تأيان

،  ومتتد وستتنفط  كقتتا يعنتتي موقسضتت  ر   متتوا موضشتتحرك  كحإل تتتحج هتتام  اصخصتت 

 ه  مإلقستان وتن يقتنيا كتبنح موسحكم  كضح يا  موقفحي . رعحي  ولو   تحدثنح  ن هلم مثيق

ونتوم  وت  إصتت  موتتا يحتداهح يجست  ميضطقم  كحوضقة وضثا هل  موعمتوا، يهتو يأاتل 

 فتتط كقانتتتح  ثهتتا موعتتقم  يتتا كتتا مثإتتوما،  يتتا مووقتتت  فستت  يبمتتي  يتتن  فتتط

 ا وتتتهن...  هنتتح  يتتن يعتمتتد ه  موماتتحاة موققايتت   نتتد تقتتوين يحفوظتتح  وهتتن كقانتتتح 

يح م تحتول كقانتتح  يتن كنتوز  فطات .  خا   وضعقي سقحيت كتشجاع هل  موعموا  مو

 منكتتحر  ت موجاوووجاتت   موجاويا يحراتت موضعسويتتح  يتتبهتتل  مثيتتور يعق يتت   وقتتن 

روتي موعستن  ر  ه  موضقضن مونفطا ه  موغحزل يظهتق ،  موبقهح   معحموضحفورة نحكمح  

 ... يها مثيق يصحاي  يح تق ؟....يا كقانتح  ين ه ا ك ق تحفق

مإتاحطاتتحت موتتنفط كأنتتسو  آاتتق  طتتق   يتتن موضضقتتن يعقيتت إ  يتترعتتحي  وتتلو  

يتتن هركتتحأل موتتنفط روتتي موشتتقكحت،   وتت  يتتن اتتيا  %01-11هاتتق ، ا   ر طتتح  

يتن موضا م ات  مالتححايت  ه  يا م ات  مإلقستان  طس  يبتحو  اصاصتح  وينتقشتحد نتوم 

 موغقض. تقفا وهلم

عمتتوا كهكتتدم  ه  مودنتتتور موحتتحوا ال يستتضح هتحتتد  هنتتح  هقتتوا ثح اتت   ثحوثتت   ر نتتا

واتت ، ه  هيتت  إقويتت  متححايتت  موحقويتت  مالتححايتت  موححقبستتت موضشتتحرك  كحإل تتتحج،  ر م 

د   فتط موتقكح ، يإ هتح نتتقو  إقويت  قت، ر طح  موشتقكحت يا  يو  ين مثيح ، يمبس 

 ،  يقيتع  نهتح  يا يمتديتهن موقتقا( كضصحوح موضومطنان كسقت مودنتور  منتهح ت

موشتتتقكحت  قتتتف  إقويتتت   طناتتت ،  ر ضتتتح تصتتتبح إقويتتت  ر حيتتت  يصتتتحوح قت تتتل 

ه  إتي وو كح  مودنتور يسضح كلو ، يضتن غاتق موضنطمتا  مثجنبا ... رعحي  ولو ، 

توقع يثا هل  موعموا يا يثا ظتق د موعتقم ،  اصوقتح  وحمتوا يماضت   يحفتورة 

 .كحوحما مولل  تحد   ن  من  يا طب طب كهح آكحر

 ثااياً: هل هناك سبب "م في" لتوقي  عقود المشاركة ياإلاتاج؟
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 نتت  قبتتا قتتفححتل تحتتدثنح موتتليتتا موضمتتحا  فستت  موستتاد هشتتتا، يمتتوا 
 81) 

 نتتديح 

 ه م  كقانتتتح  تستتتطاع ه  تصتتنعموضمبستت  وققانتتتح ،  يتحتتد   تتن موخطتتط مونفطاتت 

هيتح يتا إسوال  طويست  مثيتد وهتل  موضستأو  يتن اتيا ركضتحا موبنات  موتحتات  مويزيت  . 

ينتتتدام  كحوساحنتتتاان، كمووتتت م  ر   11/11/8018يتتتا  يتتترتضق رنتتتطنبوا يسمتتتد قتتتقأل

  يضتتار جضستت    حريتت  يهندنتتوم موساحنتتحت موصتتحاح  ، ال يضقتتنهن ه   موساحنتتاان

مددن هددؤال   علددو األر ، فددنن قسددماً  ا  خلددص وقدد عندددقتتحام  ..، ر  يرقتتتح   ه هستنتتا

كضتح قتقأل كهتح   هيضا هنح ه  ه اد كتحكتهح ... سينداحون عن الطريصالسياسيين 

 By creating facts on the ground, some ofهشتتا كحوسغت  هإل قسا يت م 

these politician will go by the sideway . 

 تصتتقيححت  مونحريتت   يتتا اكتتا  يتتا  يرقتتتح ،  وقتتن  نتتديح تتتلكقت هستتت قستتت 

،  موضتلكورة يتا كتتحكا موستحكبم  إقويت  رقستان كقانتتح  موواليحت موضتحدة كعتد  وت 

 قح و  مونفط  موغحز 
 0)

 ...تيشي  هووا 

يريدد أكدتي "إزاحدتهم"  نالسياسديين الد يليد  أوهدو مدن هدم السؤال المطروح 

عددن  ريددص "خلددص وقددا   علددو األر "، ومددا هددي هدد أ الوقددا  ، وعددن أن أر  

 تت  يتحتتد   تتن استتب  قتتحرع جديتتدة يتتا  موضنتتحطب موضتنتتحزع يإيهضتتا إستت   يتحددد ؟

، ه   ينتتحطب يستتتمطع  يتتن كقانتتتح   إستت  -إستت  موتتنم مودنتتتورل -  ساهتتح 

، كضح هشتقت وتلو  يتا كتبتا  ينهن  زيق موضومرا موطباعا تسضا  كع  قحاة مإلقسان  

نفط وتتيقيتتد ركضتتحا  موبناتت  موتحتاتت   إليقح اتت  تصتتديق م و. رعتتحي  وتتلو  يهتت(موستتحكم 

 ح  ، يعحكستتتح  كتتتلو  هيضتتتح   صوقتتت  نتتتويو  يبحشتتتقة  كصتتتورة يستتتتمس   تتتن كغتتتدما

وحقويت   ستي م نتدهح انتوري  ال تعطا  هلم موحب،  ر  يعست إقويت  مإلقستان  وت ، 

مثيتتق يصتتبح ر  مالتححايتت  قطتتع هيتت  يبتتحو  تصتتقد وتقستتان يتتن موضا م اتت  مالتححايتت ، 

 ..نحيقم    صاح ح  

 تتن موطقيتتب يتتن كعتت  موستتاد هشتتتا  ه   يتت يحهن  يقيتتدموتتلين  حتتن  عتتقد يتتن 

  وقن ها يقيتد ه   يت يح   تدام  يتن موساحنتاان موقتقا ،موحقوي  مالتححاي يسر وا 
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ضثا هل  موساحنحت  يعضسو   سي ريشتحوهح وسضتقر موبسات  موتلل ك ين مولين ال يرينو 

ناحنتحت  استب  مقتع  ستي مثرض ، ه  ، ر  سققا اصوقح  وتراي  وسعقم   ضويح   

، ويبددو اادم اسدتلهم الددرد جيددا مدن أسدات   خلدص " اسب  دم  امرتن تعنا ناحن 

 وقا   جديد  علو االر !!

 ثنتبح  هاتق   موعموا موضضقة هو روي يوعو نح، ها ه  توقاع يثا هل  واة 

،  ر م كح  مثيق كتلو  يعنتد  م   سانتح ه   أاتل هتل  نح سي كحوه  ال تخطق تخطق قد 

ر  كنتح  حستن موظتن  - . ين مثيور موتا تخطق  سي موبحامالإتضحالت كنظق مال تبحر

و تابيد  أمدر واقد  علد، هو  -يثا هل  موساحنحت مومحاة موققا مولين يريد  كضمحقد 

 ر ضح ينسجن يع جح  كضمدي    زو  وسح   هو وا   ،  ه  يح قحو  موساد هشتااألر 

كا مثااقم  موجديد يا مومضا  مونفطا  موعقمقا  حكت
 88)

هتل  موعمتوا  ،  هتو ه  توقاتع

موتتتا  موضستتمبسا ضتح يتعستتب كحوحتد ا  يا   ستي مثرض وتثباتت  هيتتق  مقتعيتح كتح  رال  

كحوقحيتتا،  هكثتتق يتتن  ضتت ،   وتت  كحالنتتتحوم   ستتي كقكتتو يقيتتدهح مإلقستتان وحجتتن رقسا

  صر يححيظتا  انو   ايحوي،  موقثاق ين يححيظ  قيأل مودين.

هتل  موشتقكحت وهتلم مالتجتح ، ر  ر طح  هلم  موسخح  موهحرا  وسشقكحت، هو وتأياد 

تا تعحاا  شق يق  وموعحوضا  موقبق ،  ينهح  هكسن يوكاا   م  كحثام موشقكحت

 ال تمتحاهن كتلو   موبحرزم ا ررتا  مإلقستان  فست ،يسعوا إس  قوا موساد   سققي 

 إد   موضشحكا...يا إحا  نتد ضهن ه  إقويحت هل  موشقكحت

،  يتا هإستن يطسمتح  هإدم  يإ   ال يخد   -كح  يوجوام   ر  -ر نح  عتمد كأ  هلم مثيق 

فتتتقا موقتتتقال هتتتو مثإتتتوما يإ تتت  كحونستتتب  وسمتتتحاة موقتتتقا هتتتو يمتتتحيقة..،  كحونستتتب  وس

ستتتحمهح،   وتت  كضحح وتت  نتتس  يموتتتا ا وتتت   شتتعور  مومتتويا وتقتتوينو ماتطتتحد  

يختتتحطق قتتتو  تقبهتتتح،  وتتتن وم يجهووتتت   استتتب كتتتومار هزيتتت   إمتتتوقهنمناتتتقين 

هتتل   موسعبتت  رطتتحر اتتحرج  ر غضتتح  ا ا موجتتومر ياتت  موتتتداا موعستتققل  رإتضتتحالت 

 قضتات  يتا يتحهتحت  ار  مال    قد ترال موي رااتحا موشتع  موقتقال  موضشبوه  

 ..جديد 
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يسمتد يويتح  عتد مومضتا  موققايت ، كتا موعقت  هتو موصتحاح  ون يقتن  تق  موعتقم 

موضريتتد إتتتي موضتتوت  موستتجن كستتب  يتتوقفهن ض موقثاتتق يتتنهن وسمتتتا  موتعتتلي  قتعتت

ين ه  ي حت مثوود ين  قمقاتا موجنتو   موونتط هومتا   نسي وسمضا  موققاي .  ال

موحقويت  مثياقكات  قتديتهح  قيض  قورة د ه  هالت هنضحرهن ين مومب   ساهن كع

موعقيضت  قتد قتديت روتي إقويت  موضقإتو   هتل  ،  كح تت1900شبحط 2ومحاة م مي  

عقمقا   سي موحقك  موققاي  وقي  موحق  موتا ه سنتهح موحقوي  مو  بد موققين قحنن

 ياتت  موستتجنح  مووقتتت موتتلل كتتح  يتعتتقض وتت   يتتن موضرنتتر جتتدم  ه تت  يتتا  قت تتل. 

ه  قحاتت  يتن مال مي  موضشر    ها تعتقد ققاي  قد هيدت و، كح ت موماحاة موستعلي 

. قبا ه  يند  موققا  ستي هتلم موتأياتد.. طويي   ح   ون يض   قت .وحقكتهحهشد موضنح ران 

 ححوا  وت ويا مووقت م موخضسان ين ه ضحرهن م مولين تجح زين مومحاة موققا  يتلكق 

 .قيو  يعني مثاوة  موسحض  موعقكا  موققاي  يع، جادم  

 ثالااً: الموقأ من "افط الريح"

( هوتتتتر 710يتتتتا موضمحوتتتت   فستتتتهح، ه  كإيقتتتتح  كقانتتتتتح  ر تتتتتحج  هشتتتتتا يمتتتتوا 

 ، تتا تضتعهح كغتدماوقتحت مو، وتوال  موضعهل ثيث  هيثحا مإل تحج موحتحواكقياا/مواو ، 

 ض    فط موقكح .ايع قاها  د  موضمصواة  قد رهينح ه  موضعوقحت 

( هوتتتر كقياتتتا/مواو ، يتتتن موحمتتتوا 710تستتتتطاع كقانتتتتح  ه  تنتتتتم  كحوتأكاتتتد 

موضتنتحزع  ساهتح،   كلو  ين موحموا موضوجواة يا مثرمعتا موضوجواة يا كقانتح 

  موتتا هتا إحواتح  تحتت ريتقة موباشتضقك ، كانضتح  كحثام يح يمع يا يححيظ   انتو 

 ي  ين ايا إص  يححيظ   انو .يتن تضويسهح ين موخ ين  مالتححا

( هوتر كقياتا/مواو ، يمتحر  710 موبحوغت    ين موقضا  ه ي   فط موقكح موححوا ر 

 %00% ين  فط موتقكح موبتحو  01يضثا  ه   كحيتقمضكقياا/مواو ،  ( هور111,71 

كحونتاجت   كضتح تتن مإتستحك   %. 10 سب  موقيتع موبحوغت   ين مونفط موقسا كعد منتمطحع

موضشتحرك  كحإل تتحج ( يتإ  منتتحمح  وفمقة رمكعح  ين ه تي م  مقتصتحايحت  متوا يا  م
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يتتن يجضتتا موتتنفط  %(12,9 روتتي يصتتا كضوجتت   متتوا موضشتتحرك  موشتتقكحت موحتتحوا 

 ( يساحر ا الر.1,10 تبس  نونفط كقكو ، موححوا   كحثنعحرموسنوي   قاضت   موضنتم.

% 10أل موقسات   كعتد منتتمطحع % يتن  ستب  مثركتح01ومد ميتقعنح   فتط موتقكح  

 وتتن تتتديعموحقويتت  مالتححايتت   ه  ستتي رقتتقمر إقويتت  مإلقستتان  (،   وتت  كستتب يتتعوقم

% 10موضصتدر، رغتن ه هتح ايعتت  % ين كحيتا موتنفط00  فط موقسف    موبحو   كحيا

 إح ونتتح يتتا موصتتفححت موستتحكم  تباتتح  ه  موجح تت  موعقمقتتا .  ومتتد  هتتلم موتتنفطيتتن قاضتت

كح تح قد ايعتتح جضاتع  فتط موقسفت ،   وت   التححاي  ه  إقوي  مإلقسان(موحقوي  م  نوم 

 تححايت  وتنفط موقسفت ، ه  قاضت  يباعتحتالين قبا موحقوي  م ين ايا ايو حت يبحشقة

 موتا  ميمت  ساهح إقوي  مإلقسان.موشقكحت مودماسا  

قويت   ستي موح تقيد إقوي  مإلقسان  يقعت   جدال  ريقح ا  تطباب يح وو ميتقعنح 

كضات  مإل تتحج موضضقتن  مواهتح وو نتسضتإقوي  مإلقسان ياضح  نتفعس  يضح موللمالتححاي ، 

 وستصقد ك  يبحشتقة -( هور كقياا/مواو 710 موبحو    -تصديق  ين كقانتح  إحواح  

   ؟كضوج  كنوا متفحقاحت موضشحرك  موتا  مدتهح يع موشقكحت مونفطا 

( هوتر 870ين مإل تتحج موقستا، تصتا روتي  %( 00ر  كضا    فط موقسف   موبحوغ   

 هتا هيضتح   ،( يساحر ا الر10,01 فط كقكو  موححوا   كقياا/مواو ،  قاضتهح كسعق

 كحت كحإلعتتحي  روتتي   فتتط موتتقكح . هل ه  إقويتت  مإلقستتان نتستتسنقيتتن إصتت  موشتت

يساحر ا الر   فتط موتقكح( =  (1,10 ( يساحر ا الر  فط موقسف  + 10,01موشقكحت  

( هوتتتر 710ط كقانتتتتح  يعتتتحاا  ف( يساتتتحر ا الر  تتتن تصتتتديق نتتتنول وتتتن11,72 

 كقياا/مواو .

تعتحاا  كحوستعق موحتحوا وستعق  فتط كقكتو  وضح كح ت قاض  هتل  موقضات  يتن موتنفط 

، ه تت  وتتن (نتتنجد  ه  كتتحثإق  نتتاجد موشتتع  موقتتقال م( يساتتحر ا الر،  وتتل82,71 

( يساتتحر 10(، هل إتتوموا  11,72 - 82,71يتتن هتتل  موضبتتحو  موعحواتت  نتتو    يستتتسن

 ا الر يمط....
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مددن الددنفط الكلددي %( 16تسددهيل الحسددايات المقبلددة، سددنفتر  اسددبة )لغددر  

ه   ستي م تبتحر    وت ، للسدنوات القليلدة المقبلدة المصدر هي اسبة "افط الريح"،

%( يتتتن موتتتنفط موقستتتا موجتتتحه  وستصتتتديق،  يتتتا إحوتتت  12,9 هتتتو  فتتتط موتتتقكح من  

( 18,2  قاضت    فتط موتقكح  نتتنخف  روتي ، يتإ (%1    روتي م خفحض   فط موقسفت

 .ين مونفط موقسا

ال توميتتب  ستتي ايتتع هتتل  موضبتتحو   موبحطستت   وتتنفط كحوتأكاتتد ر  موحقويتت  مالتححايتت  

يتتإ  موحقويتت  نتتتقو   ه  ناتتق، ستتب ويتتا موضمبتتا يتتن مثيتتح  موتتقكح،  ر  ايعتهتتح 

هتتل  موضبتتحو  روتتي يعطتتوم   هوضح تت  ه  كق ات إقويتت  مإلقستتانمرهر   وقتتن  كحطستت  ... 

يتن يتن إصت  يمتقم  موضححيظتحت مثاتق    هح ين إصتهن،  واوعطاموشقكحت، يس

تحضسو   ت   هتل  موضبتحو . ر  انت ا يا كتا مثإتومامكقه  يمقم  مالغاق مإلقسان، ر  

 متتواهن هتتا مثيثتتا،  ه  ناحنتتتهن  امرضتتح  كتتأ موستتاد هشتتتا  إقويتت  مإلقستتان يتتل  و  

 ا مث جح،  وهلم  تتقمك  موشقكحت مثجنبا  روي كقانتح  . كضح يمووو مونفطا  ه

موتتتا يحصتتسو   ساهتتح  تاجتت   متتواهن هتتا  هيضتتا  يتتن  متتوا امرضتتح  كتتأ  موعحرتتدمت 

 هيضا. موحقوي  مالتححاي ،   تخد   موعقم  كصورة

ونتفتتب  ستتي ه  تقتتو  موحصتتم  ، ر  ،مكتتقا مقتنتتع كتت  مالر م كتتح  مثيتتق كتتلو ، 

هل  عطتاهن مونستب  واستت  متدم  كتا  انتح .  يتن موضا م ات  موعحيت  مونفطات  وتقستان موضحوا 

موتتلل  قعتتوم  متتوا موتتنفط  وتتا  هل  فتتط،  ر ضتتح  فطتتح ،  موتتتا يمقرهتتح يجستت  مونتتوم 

ضتن ي ،هتل  موعمتوا تعطتا  حرتدم  هيضتا كضتح تتد ا إقويت  مإلقستانكح تت ر تحج ،  وو 

بعث  سي موستق ر يتا قست  إقويت  مإلقستان، ي م  هيق ض ه  يقو  هلم مالقتقمأل موضفق

هكثتتق ث   مواهتتح مثيضتتا إستت  ما حرهتتح.  سضتتح  ه   متي ريتتقما ستتث هتتح نتحصتتا 

تغطتا هيت  إصت  يخطتط  ه  كحنتطح تهح ر تحجهح ( هور كقياا/مواو  موتا تموا710 

ناصتق    ستي ايتع  فتط موقسفت   وهح يجس  مونوم   تفا .  وو ه نا يتأكد ين ه هن

ال  كحوضتبط،  وتلمهقاحيت   تال يعتقد هيتن  هبتين مونفط ت، ث  يح كاع اماساح  وسشقكح

 ..يدينان وسشقكحت مونفطا  -كنظقهن -زونح 
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يضقن ه  يتخل كعد مإتستح  موضستتحمحت  ستي إقويت  مإلقستان  تاجت   ر  هقلم ققمر

 زمرة موتتتنفط كهتتتلم   قتتتد قحيتتتتموتتتنفط روتتتي اتتتط موتصتتتديق موقراستتتا،   تتتد  ررنتتتحوهح

ر تتتحاة مالإتستتتح  يتتتقة هاتتتق  يتتتا يقتتتح  آاتتتق يتتتن هتتتل  أإح ا نتتتح    مالإتستتت

 موضيإظحت.

كد م  يتن   ديدةمالقتقمأل ثنبح   ر نا يتأكد كأ  إقوي  مإلقسان ون توميب  سي هلم

نتتديعهح  كتنفط موتقكح % ينهح10  يعدو ح  ين  يح حقصكاعهح وسنفط  ومرد  نتستسنه هح 

ستت   حواتت  يتتن  فتتط موقسفتت  موتتتا يتتد و  ه  ، كحإلعتتحي  روتتي  موتتي موشتتقكحت مونفطاتت 

مالتححايتت  هتتا كتتا  إصتتتهح مونفطاتت  يتتن موضا م اتت  موشتتقكحت وتتن تستتتسضهح. يتتإ م كح تتت

( يساتحر ا الر، 82,7وا  كا قاضهح موبحوغت   نتستسن  ( هور كقياا/مواو ، يإ هح710 

يتا هإستن مثإتوما، هيتح  ( يساتحر ا الر80,2هل نتستتسن   %،10ينهتح  كا ناطقأل

( يساتتتحر ا الر يمتتتط، كضتتتح 10 سن تنتستتت يإ هتتتح - هتتتو موضتوقتتتع -هنتتتوه مثإتتتوما يتتتا 

ان تتتيبسغتتح  كتتان هستتسن تتنيا م اتت  مالقستتان يتتإ   مثإتتوما يتتا كتتا  ه عتتحنح قبتتا قساتتا.

( هوتر كقياتا/مواو ، يإ هتح 710هقتا يتن    وتو كح تت إصت  إقويت  مإلقستان موماضتان.

 ص .يبحوغح  هقا تبعح  ونسب  هل  موح نتستسن

ح إقويت  مإلقستان،  وعسهتح مثقتع  هتا رقحكت  هنتتجحكه ين مثيور مثاتق  موتتا

 غاتق وعحردمت موقسا .  ون تقو  هنتح  هيتورم  نتحرب   سي م ا ه فسهن  كقوضح هنمكقمال

 من .موححا يقمقب  كضح ها  سا  

إوا  موا كقانتتح . ر  ركت  موشتقكحت  حتو  ه ا ه  هعار ييإظ  قغاقة

  جتحأل  موساحنت  مونفطات  وحقويت  مإلقستان. ر  ه  هتل   يعنتا حوتأكاتد الهو ككقانتح  

 موتتقكح موضنصتتر  موتتلل يقيتتد   موعتتحوا، ه   ستتي مثقتتاال تتترال روتتي موتتقكح موعمتتوا 

 غاتق  وسشقكحت مونفطات كحوعق  تسعي روي موقكح موعحوا جدم    ر ضحموشع  موققال، 

م موقكح موعحوا  غاق موضعموا يستق   هل. ه  موصغاقة موقباقة ه  موضتونط مونفطا ، 

قانتتح  كحونستب  وسشتقكحت  موضغتحيقة موتتا . ر   فتوط كين هيتوم  موقتقا قبتا موعتق 

،  كضتح وسشتقكحت مونفطات  موفعسات تقيد مالنتحوم   ستي شتقكحت هاتق  ، ه  كحونستب  
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افددو  "الفرهددود" أو هتتا ،  موصتتحر موعحوضاتت  مونفطاتت  متتقه  يتتا جضاتتع مونشتتقمت 

 مولل منتضقت يات  مثزيت  يا هلم مو ينوسشقكحت  موقكح موسقيع جدم   "الحواسم"

.  يا هلم موجتو هاق  وسنومت ننومت  تضتد كحوتأكاد 1مالقتصحاي  موعحوضا  هكثق ين 

 فتط  يتن  سي إصت موشحطق ين يحصا .. يإ  مالقتصحال موخح ب يا هياقكح  ه ركح

 كقانتح ...

تححاي  ه طت يثتا هتل  ماليتاتحزمت، هتا تصور مثيق يعقونح ،  ه  موحقوي  مال

موشتتقكحت  ح  ستتي رهنتته موشتتقكحت يتتا كقانتتتح ،نتتتبمي شتتقك   مإتتدة يتتن  تكح تت

 مونفطا  موقبق ؟.

موققانتتح ا، يتح م كنظقة كساط  يتا مووعتع  فطا    حجح  ... يح وهح ين ناحن  

  ،  شتع  جنتوناخسق موشع  موققال،  يح م نتتقو  موعيقت  يتع مود وت  موعقمقات 

تضثتا ينتهتي يححيظت   انتو  كضثتحا، نتاق  ه  موساحنت    نط موعقم ،  يع ههحوا 

سياسة هو كي  آخر، المقصود يه أ ال أما إكا كانموفشا  موسموط  ااب  مثيا... 

هإستتن ، يهتتو يتتا علددو األر  واقدد لقددا  خلددص  الحقول النفطيددةوهددو "التبددر " يددـ

شتتع  موقتتقال يتتا موعتتقم  جتت  م  مثإتتوما  يمتتحيقة  غباتت ، قتتد تنتهتتا كتتأ  يخستتق مو

هل شتتتع  كتتتقال يتتتا موبستتتدم   إتتتتي من ،  هتتتو هيتتتق وتتتن يحممتتت  ضتتتح إممتتت يكباتتتقم  

 قح  يح هقوا.. موضجح رة.؟  موضستمبا ناقينح

 وحكومة اإلقليم؟ رايعاً: ماكا ت طط كركة جينيل إايرجي

 تحتات موإلكضتحا موبنات   تعضتا -وسح  موساد هشتتا ينكضح يظهق  -ر  إقوي  مإلقسان 

 موضخ مونفطا وققانتح   ن موضنظويت  مالتححايت ،  اتحرج نتسط  النتميامويزي  

ر   ظتح  وتصديق. كح، موضخوو  مووإادة SOMO يوشقك  تسويب مونفط مالتححاي  نو

يستتمس ،   قتد يقتو  هكثتق  ه حكا ط ويتضضن ا م حت  يضخحت  اط موبنا  موتحتا 

 فتتتط  موحتتتد ا موتقكاتتت ، نتتتاضح  ه  صتتتحا  فتتتط كقانتتتتح  روتتتي اماتتتايإل يتتتن اتتتط(،

  فتط  API 87هقتا يتن   فط طب طب(، روي  API 12كقانتح  تتفح ت كثحيت  ين 

يمت  موحقويت  موتقكات   ستي يثتا هتلم يومإصتوا يتن كتا  وت   شاخح (.  وقن مثهن
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يتتع  ح روتتي يشتتحكا جضتت هموعضتتا موضنفصتتا وحقويتت  مإلقستتان، مثيتتق موتتلل ناعقعتت

  ضتح تقيتدتقعتخ و ر م جح ت إقويت   قمقات  جديتدة قا ، رال  مالتححاي  موعقمموحقوي  

 .كضثتا هتل  موحقويت  يضثتا موشتع  موعقمقتا كقوضح يأت كقانتح ،  ون  إقوي  مقسان

تعضتا كجهتد  (Sepil كقراسهح موتقكا يحضد نتابا ه  جاناا ر اقجا   تموا مثابحر

 اتتا مثرمعتتااتتط ه حكاتت   متتا  فتتط امبنتتح  ومومطتتحع موختتح  موتقكتتا  تتحا إلقنتتحع 

 اقجتا ر كلو  تق ج جاناتا  ،(موخط موعقمقا روي جاهح روي موبحق  يشحكهح   موتقكا 

موضنفصا.  تعضا هل  موشقك  كقا جهتدهح  اماا كقانتح  وضد مث بو   اماا تقكاح

   ريقح احتهح  إلقنحع موحقوي  موتقكا  كلو ...

يساتو  قحار  ستي عتخ  مدة(  80 ركضحا اط ه حكا    ومد تعهدت موشقك  كتضويا

 (100 كقسفت  تمتدر كت  روي موحد ا موتقكا  قتق  ياشتخحكور  اقيحو كقياا/مواو  ين 

 ومتد ه شتأت هتل  موشتقك  يساو  ا الر جحه ة من  وستضويا ين قبا جاناا ر اقجتا. 

 82/11/8018يتتا هاتتق  جديتتدة احقتت  نتتجست يتتا جاقنتتا  شتتقك وهتتلم موغتتقض 

 Genel Energy Pipelineموضحتتد اة ه حكاتت  جاناتتا ر اقجتتا تحتتت منتتنم  

Limited  . يتن  اطت  وضتد ه بتو  ه  هنتح م   يموا ناباا ررا  موشتقك  موتقكات

روي اماا تقكاح،  وقن هتلم مومتقمر  اقيحو  روي ياشخحكور،  مولل  أيس  هيضح  ه  يضد

هو كاد إقوي  رقسان كقانتح  
 81)

 تتنقتد ه  يوميم  موجح   موتقكا كهلم يعسن  .  كأ  

 ا  ساهح  كمات يوميم  إقوي  مإلقسان.وحصمو

 موتتا تتحتد   تن  1/9/8018ين موضفاد موقجوع روي يمحو  موناويور  تحيض  يا 

، موتتلل طتتقا ينهتتح BPموضتتديق موتنفاتتلل وشتتقك  كتتقيتا  كتق واتتو   تتتو ا هاتتومرا ، 

وشتتقك  جاناتتا وضقستتا ،  هقتتبح كعتتدهح موضتتديق موتنفاتتلل  ستتي رثتتق إتتحا  استتام م

نم وضرنست  موضحوات  موشتهاقة( ياقيتا وت،  هنت  يتع قتديم  جوواتح   يتن م..ر اقجا

Merrill Lynch موتتا ين مثغناح   شقك  منتحوم   كحنتن شتقك  يتحيبق،   دا  ،

جاناتتا ر اقجتتا موجديتتدة،  مومديضتت  وتشتتقي جاناتتا ر اقجتتا ر تق حشتتانحايتتا  م تتديجت
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 موضتوقتع ه   وتي كقانتتح ،ه هضح نتاقو ح  يتن مثثقيتح  كحوتداوا ر  توقع موصديمح 

 ... جا ةيتحمب إسضهضح كفتقة 

ه  تجتد منتتثضحرم   ت  يتن مثيتور غاتق مال تاحايت  ر  ميا هل  موضمحوت  يموا جوواح 

ون يتن إتتي من  مالنتتحوم   سات  يتن قبتا  -يمصد إما طب طب -كضثا هل  مونو ا  

، إاتث موتنفط ه  جاناا ر اقجا جح ت رااصت  جتدم  موشقكحت موقبق  ،  يضارم  

 فتط يمتدر كحتوموا كسف   إحواح ،  تونعحت يمبس ،  كسعق ينتم ين مإتاحطاحت يوجواة

 ا الر وسبقياا . 1,1

رااص  جدم  يعي ،  موسب  يا  و  ه  موحما كتح   هبت   ومد كح ت جاناا ر اقجا

 يا موعحون. ،  ال يحتحج روي منتثضحر يلكق إل تحج هإسن ه ومع مونفطهقي   نخا  

ه  كح تت %، كعتد 00 كحتد ا 8018يتا آ   نديح م خفضت هنهن هتل  موشتقك   

 ،كقيطح ات  وسستهن ( كح  تدمت10قد مرتفعت نقيعح  كصورة  حوا  وتصا روي إتوموا  

، هل مرتفعتت كتن ( 100 موبح  تد  موستهن كتن  (10 يعتحاا نتعق مإلقتدمر  سضح  ه  

 029,1 آ  روي يح يعتحاا.  كضح قسنح م خفضت يا  ن نعق موسهن مثقسا يقةيحر  

يضتتن يعضستتو  يتتا كورقتت  ونتتد  ه  مووعتتع موضتتتوتق كتتان موقثاتتق  تمتتد موسستتهن.  كتتن 

.  وقتن  ه  م خفتحض نتعق موستهن جتح  م عقحنتح  وتلو هتو موستب ، كح   هركاا كغدما 

يحسستتا  إاتتث كتتا ن هإتتد، حهتت آاتتق،  هتتا تضتتغط كحتج كتتح  وهتتح رهل جاناتتا ر اقجتتا

 موستهن، ه  تعسامتح   ستي م خفتحض فستهح ا موضمحوت  يت Deutche Bank ا يتشت  كنت 

اتح  ونمتا  فتط  كوجتوا ه بتو   ،  وقتنموسب  هو توتق موعيقحت كان كغدما  هركاا

روتتي نتتاقتفع ن جاناتتا ر اقجتتا ه  إتتد  هتتلم، يتتإ  نتتعق نتت ركقانتتتح  روتتي موعتتحون، 

ه  قحاتهتتح يقيتتد   ه  يقو تتوم   . يهتتا تقيتتد كشتتدة ه بتتو  اتتح ، ر يتتورم  موضتتعر 

 ةقتو   عت  يتن هيت،  ال يقيتد   تتداي  يتن موحقويت  مالتححايت ، ه  يضحغناح  كستق  ه

  هن يسعو   كقا موونحرا  وتحماب  و .. ..ناحنا  كقاي 

ر  شتتقك  جاناتتا ر اقجتتا، كضتتديقهح موتنفاتتلل موحتتحوا تتتو ا هاتتومرا، موتتلل كتتح  

موتنفاتلل يمضا رجحزت   سي يخت   نتديح إتدثت كحرثت  استام موضقستا   هتو موضتديق 
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وشقك  كقيت  كتق واتو ،  وتن يهتتن ه  يمطتع رجحزتت . كضتح ه  شتقك  جاناتا ر اقجتا 

روات  هإتد هيضتا إمتوا موعتقم  يجح تح    يقهنهح شخم يثا يحضد نتاباا،  موتلل قتد

ا   موغنتتي عتتد يتتح يحتتوا هل شتتا    ضتتا   ستتي طبتتب يتتن  هتت ، وتتن يتور تتح  تتن

قك  تهتن كضصتحوح موشتع  موقتقال، موسقيع موسقيع... ها يعتمد هإد ه  يثا هقلم ش

 ه  كضصحوح موعقم  كقا؟...

، 2/1/8010هلم مواتو   ،  شقمن   كعد ه  يقغت ين تباا   تنماح ييإظحتا 

 ستتي يوقتتع  كحوتت  مث بتتح  ر يتتتقز يمتتحال  يعستتن ياتت  ه   فتتط طتتب طتتب  قتتا يانتتح  

حوشتحإنحت ،  كعتد ه  تتن  مست  كوستصتديق  ستي  تحقيت موتنفط يحضتاياقنان موتقكتا  

موحوعا  ين قبا شقك  جاناا ر اقجا يتن اطهتح موجديتد يتا ياشتخحكور روتي يانتح  

ياقنان، وستصتديق موضبحشتق يتن قبتا شتقكحت موتنفط موعحيست  يتا كقانتتح   كق حيت  

ه  كحثإق  كتحد  معتح  جستا وسحقويت  مالتححايت ،  كتا  ،إقوي  مإلقسان،  كضع ا

 مود و  موعقمقا ...

مإلقسان كا موخطوط موحضقم ،  تضحات  كغطقنت   حوات ،  ال من  كسقت إقوي  

كضوجتتت   ح موضستتتتحم   مواهتتت رال  ريمتتتحد موتتتديو حت مالتححايتتت هر  هيتتتح  موحقويتتت  

. كتتتلو  يتتتن  موضا م اتتت  مالتححايتتت ، م  وتتتد  إقويتتت  مالقستتتان إحواتتتح يوراهتتتح موختتتح 

ان  تاجتت  موضفتتق ض متختتح  رجتتقم مت نتتقيع  النتتتمطحع موتتديو  موضستتتحم   ستتي مإلقستت

 د  ررنحا  فطهن روي موخط مالتححال وستصديق. كضح  هنح  رجقم مت يج  متخح هتح 

 عد تقكاح.

عقددددددود المشدددددداركة ياإلاتدددددداج لشددددددركة "ويسددددددترن زاكددددددرود  -1

WesternZagros" 

ننعتضد يا كتحك  هتل  موضيإظتحت  ستي تمقيتق شتاب  تقض كضححعتقة يتن قبتا 

 WesternZagros/ Corporate Presentation/ Augustموشقك ، كعنتوم م  

قفح  11،  يمع يا 8018 ، يا آ   2012
ه(80 

.   سي تمقيق قحار ين موشقك  
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وشتقك   8018 ن  موتمقيق موتشغاسا  موضتحوا وسقكتع موثحوتث يتن  81/11/8018يا 

 يستتتق  زمكتتق   
 80) 

ق  ،   شتتقهح يتتا ال تت.  كتتلو   ستتي يمحكستت  قتتح  كهتتح  كتتان 

، يتتع موضتتديق موتنفاتتلل وسشتتقك   نتتاضو  10/18/8018 تمقيتتق  فتتط موعتتقم   يتتا 

هحتفاسد 
ج(80 

. كحإلعحي  روي تمحريق قحارة ين موشقك  ه  ين قتحفاان قتقيبان يتن 

  ضا موشقك .

معلومات عن الشركة، وكيأ دخل  كردستان، ومواق  عقدن المشاركة  -أ

 ياإلاتاج

   وج  هل  موضعسويحت كضح يسام

(، Calgaryكحوقتحرل  -،  يستجس  يتا  اليت  هوباقتتحر  هل  موشقك  موقنديت  أوالً:

، تحتتتت منتتتن 8001 كح تتتت يتتتن ه مرتتتا موشتتتقكحت موتتتتا ااستتتت مإلقستتتان يتتتا  تتتح  

 Calgary Western Oil Sands Inc.  يا  قت ون تقتن مثيتور يات   معتح ، 

 ستتي  8000  يتتا هيتتحر Westernوضتتح يعتت   مإلقستتان ه  يمتتو  كتت .  إصتتست شتتقك   

 . يتتا هتتل  Kurdamirقويتت  مإلقستتان وتطتتويق رقعتت   كتتورامياق متفحقاتت  تعهتتد يتتع إ

موفتقة قحيت شقك  يحرمثو  مثياقكا  كشقم  شقك    يستاق  ،  وقتن  يضتسقتحت  

 يستتتتتاق  يتتتتا كقانتتتتتح  كماتتتتت يع  وتتتت   كحنتتتتن جديتتتتد   يستتتتتاق  زمكتتتتق   

WesternZagros يحتضا ه  رطي  منن  زمكق    موضأاو  ين منتن  جبتحا  ، 

 كح  إلعفح  موطحكع موضحسا  سي مالنن. زمكق   

مثياقكات  مونفطات  موضعق يت    موتتا تعتبتق  Marathon سضح  ه  شقك  يحرمثو  

ين موشقكحت مونفطا  يتونط  موثما(، ون تداا كقانتح  يبحشقة رال  يا ه ماتق  تح  

، إلرم  ين موحقويت  مالتححايت   هيتي  يتا موحصتوا  ستي  متد ينحنت  يعهتح. 8010

ن كعديح تأكتدت يتن م عتدم  مإتضتحا توقاتع  متد يتن  متوا موضشتحرك  كحإل تتحج يتع  وق

موحقوي  مالتححاي   ه  مثيق ينحيس  كان موشقكحت، متجهت  حتو كقانتتح  وتحصتا 

 ستي  متتوا ينفصتس ،  كتتلو  ااستت كشتتقي  يتا  متتوا هاتق ،  م تبتتق ااتوا هتتل  

يسمتتد ااستتت وتشتتحر  رقعتت  موشتتقك  روتتي كقانتتتح    صتتقم   فطاتتح   وحقويتت  مإلقستتان. 
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.  إصتتست  ستتي رقعتت   إقيتتق ،   ستتي رقعتت  8010 هتتتق ا  يتتا تشتتقين مث ا 

  يا مووقتت  متت ، كضتح ااستت هيضتح  يتا رقعت   نقنتن    إاتث ه  Safen نفان 

 ، كضح تن توقاعت  Hillwood مد موضشحرك  كحإل تحج مث ا كح  يع شقك   ِها   ا 

قك  يتتتحرمثو  ال بتتتح  يهضتتتح  يتتتا يستتتاقة (،  هقتتتبحت شتتت8007يتتتا تشتتتقين موثتتتح ا 

كقانتح  مونفطا 
ا(80 

. 

،  وقتتن  متتد 8000تتتن مالتفتتح  مث وتتا يتتع شتتقك   يستتتاق  زمكتتق   يتتا هيتتحر 

. ثتن 8002  ون يوقع رال  يا شبحط Kurdamirموضشحرك  كحإل تحج وققع   كورامياق 

،  تتن   مثياقكات Talisman  كإااتحا شتقك    تحواستضح  8002 دا يا إ يتقم  

( WI working interest% إصتت   10توزيتتع موحصتتم كعمتتد كتتورامياق روتتي 

% وحقويت  مإلقستان. يتع 80% وشتقك  تحواستضح ،  10وشقك   يستاق  زمكق  ،  

 .operatorتحديد شقك  تحواسضح  كحوضشغا 

كعد ه  ظهقت  جحإتحت رقعت  كتورامياق، تتن توقاتع  متد يشتحرك  كحإل تتحج ثااياً: 

  يتا Garmianشقك   يستاق  زمكق  ،  ها رقع   كحرياح  وققع  هاق  يع 

، تتن ااتوا operator.  كعد  جحإهن يا هتل  موققعت  هيضتح ،  كضشتغا 8011تضوز 

  يتا مونصتر موثتح ا يتن نتن  Gazprom Neftموشتقك  موق نتا   كتحزكق    فتت 

% وشتتقك  10يتتا هتتل  موققعتت .  هقتتبحت إصتتم إمتتوا رقعتت  كحرياتتح ،  8018

% وحقويتتت  مإلقستتتان، 80% إصتتت  شتتتقك  كتتتحزكق  ،  10ق  ،   يستتتتاق  زمكتتت

، إاتث يتوقتع 8011روتي نتن   operator كمات يرقتح   يستاق  زمكتق   موضشتغا 

 مإل تحج موتجحرل  ند  م .

 Abu Dhabi سضتح  ه ت  قبتا  وت  كفتتقة  جات ة قحيتت  شتقك  طحقت  مإليحرمتات  

National Energy Company  ك   يستتتاق  % يتتن هنتتهن شتتق19,9  كشتتقم

 زمكق  .

ر  ااوا موشتقك  موق نتا  موحقويات   كتحزكق    فتت  كقانتتح  قتد هثتحر عتج  

كباتتقة، ر  ه هتتح يتعحقتتدة يتتع موحقويتت  مالتححايتت   ستتي  متتد تطتتويق إمتتا كتتدرة،  وهتتح 
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% يا هلم موعمد.  يشتحركهح يتا هتلم موعمتد هيضتح  موشتقك  موقوريت  كوكتحز 00إص  

%،  موشتتقك  11حوا يتت  كتق  تتح   وهتتح إصتت  %،  موشتتقك  موض88,1 وهتتح إصتت  

% إصتت  شتتقك  مالنتقشتتحيحت 81%،  موبتتحقا 7,1 وهتتح إصتت   TPAOموتقكاتت  

 مونفطا  موحقويا  موعقمقا .

  سي موشقك  موق نا  من  موخاحر كان موعضا يا كقانتح  يع إقوي  مإلقستان ه  

موضفتق ض ه  تق  كقانتتح   موعتواة يتقة هاتق  وسعضتا يتع موحقويت  مالتححايت ،  

تمقر  و  اتيا مثنتحكاع مومساست  مومحايت . ر  موضعسويتحت يتضتحرك  إتوا را ا يعتا 

موحقويتت  موق نتتا   ر  ه   كتتحزكق    فتتت  شتتقك  إقوياتت ( إتتوا هتتلم مثيتتق. يفتتا 

مووقت مولل تموا يا  إقوي  مإلقسان ه  موحقويت  موق نتا  رمعتا   نت ، يتإ  ا مرتق 

ا  ق   و .  تتلكق كتأ  يتا هثنتح  زيتحرة موستاد ررتا  موحقوي  مالتححاي  موعساح تمو

، هثاق هلم موضوعتوع 8018مووزرم  موعقمقا مثااقة روي يونقو يا تشقين موثح ا 

يتتع موتتقرا  موق نتتا كتتوتان. يحنتتتد ي موتتقرا  موق نتتا هتتل  موشتتقك   طستت  ينهتتح 

 موتعحيا يع موحقوي  مالتححاي  إصقم ...

( كاسويتقيقكتتتع،  تمتتتع جنوكهتتتح 010حإ   ر  رقعتتت   كتتتورامياق ، كضستتت ثالاددداً:

( كاسويتقيقكتع،  تعتبتق يتن هكبتق موققتع 1720يبحشقة رقع   كحرياح  ، كضسحإ   

موتا تن موتوقاع  ساهح ر  ون يقن هكبقهح.  موققعتح  ققيبت  يتن موحتد ا مإليقم ات ،  ال 

 يفصسهضح  ن هل  موحد ا رال  ينطمت   رقعت  جاحنتورخ .  وضتح كح تت جاحنتورخ يتن

 موضنتحطب موضتنتتحزع  ساهتح ، إاتتث تمتتع يتا يححيظتت  ايتتحوي، يهنتح  مإتضتتحا كباتتق ه  

رقعتتت   كحرياتتتح   تمتتتع يتتتا  ينطمتتت  يتنتتتحزع  ساهتتتح ..، كضتتتح  ه  مثنتتتضح  يثتتتا 

كورامياق ه  كحرياح   غاقهضح ها هنضح  هطسمت إديثح  وتلم قتد  جتدت قتعوك  يتا 

  ه  موضمديتت  الإمتتح  يتتن  زمرة تحديتتدهح يتتا موضيإتتب موضمديتت  يتتن موحقويتت  مالتححايتت

 ومح و  مونفط  موغحز. 8007موثق ة موطباعا  وققانتح ،  موضقتبط  كضسواة شبحط 

 رايعاً: "المنا ص المتناز  عليها"
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ين موضيإ  ه  إقوي  مإلقسان تحح ا امرضح  ه  تضنح رام ه  تتداا يتا راتم 

هتح .  هتلم مثيتق  معتح موشقكحت موعحوضا  مونفطا  موضهضت  يتا  ينتحطب يتنتحزع  سا

كحونسب  وشتقك  هنتت مثياقكات ،  شتقك  هكستن يوكاتا مثياقكات  موعضيقت ،  هنتح  

إحالت كثاتقة يشتحكه  نتقشتر  نهتح مثيتح  موضمبست .  حتن  عتمتد ه  شتقك  كتحزكق   

 فتتت موق نتتا  قتتد  قعتتت يتتا هتتلم موضطتت ، نتتوم   تتن ارميتت  ه   تتد  ارميتت ،   وتت  

هتتلم رهيتتت ه  يتتن موضنحنتت  موتحتتد  هنتتح  تتن موضنتتحطب كحونستتب  وققعتت  كحرياتتح . و

موضتنحزع  ساهح،  هر  ه    سي  زمرة مونفط  موحقويت  مالتححايت  يتحكعت  هتلم مثيتق 

موضهتتن  موتحديتتد كدقتت  يتتح هتتا موعمتتوا موتتتا  قعتهتتح إقويتت  مإلقستتان  موتتتا تمتتع عتتضن 

ب  وخوريتتتور موضنتتحطب موضتنتتتحزع  ساهتتتح،   وتتت  كحإلعتتتحي  وضتتتح  كق تتتح  نتتتحكمح  كحونستتت

  شاخح   غاقهضح.

 تتوا هنتتح ه   وعتتح كأ نتتح ال  عتتقد كحوضتتبط يتتح هتتا  موضنتتحطب موضتنتتحزع  ساهتتح ، 

 اصوقتتح  كعتتد ه  هطستتب  ساهتتح ررتتا  مإلقستتان منتتن  مثرمعتتا موققانتتتح ا   بتتق 

تستضاتهح يتن  ستي موحد ا ..،  ه  هل  موتسضا  كحوتأكاتد ال يضقتن ه  تقتو  راة يعتا 

 ،ومن  يدايدة االحدتالل ،إك أاها  موضنحطب موضختسط  ، كمالتححال قبا ررا  مووزرم  

لبيشمركة، وكل  ل لدص أمدر واقد  علدو األر ، ياعتبارهدا ل تح  السيطر  الكاملة

.  موضمصتتوا كهتح مثرمعتا موتتتا تمتع اتحرج  موختتط أرا  مسدتقطعة مدن كردسدتان

ه تت  يضثتتا رقستتان  مثزر   موتتلل تعتتتقد كتت  مثيتتن موضتحتتدة قبتتا  كعتتد مالإتتتيا،  ستتي

% كحصت  وققانتتح  يتن 10  سي عور  كح ت مثيتن موضتحتدة تستتمطع  ،كقانتح 

ايا متفحقا   مونفط يمحكا موغلم   مود م  . ومد قبا كلو  مونظتح  موستحكب، كح تبتحر ه  

إتد ا وضححيظتحت موستساضح ا   هركاتا  اهتو .   نتديح ه ستن  تتن  وموختط مثزر  هت

  موحقويتت  مالتححايتت   مالإتتتيا مثياقكتتا كتتح  موختتط تشتتقاا مإلقستتان  م تقيتتت كتت

موضححيظتتتتحت موققايتتتت  موتتتتثي ،  إتتتتد ا مل  مقستتتتان كقانتتتتتح   مثزر  هتتتتو إتتتتد ا 

 .يع موضححيظحت موعقمقا  موضجح رة وهح موسساضح ا   هركاا  اهو 
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يح إد  كعد مالإتيا هيور  ديدة هات جضاعهح روي عتعر موستسط  موضقك يت . ر  

مثياقكاتت  ينتشتتقة يتتا جضاتتع موعتتقم ، كضتتضنهح هتتل  موضنتتحطب،  كتتح  كح تتت مومتتومت 

موجا  موعقمقا قد تن إس ، كلو  وتن تقتن هنتح  نتسطحت يحسات   مت  ز  ه  نتسط ، 

،  رقستتان  يادرمواتت   اتتع كتتح  يتحتتد   تتن ا وتت  ايضمقمطاتت كحإلعتتحي  روتتي ه  موجض

ة يا  و  مووقتت هتل  كقانتح  هو مإلقسان مث ا. ولو  ااست مومومت موضسسح  مووإاد

موضنحطب،  هتا قتومت موباشتضقك ، وتستد موفتقمغ مثينتا،  إضحيت  موضتومطنان،  يتاهن 

تونتعت هكثتق   وت كعد   سب   حوا  ين مثكقما،  كمات هل  مومومت إتي يوينح هلم، 

 مات قوة  م تشحرم  كضق ر مووقت..ازر 

تقيتدهح إقويت  مإلقستان ال يعقد هإد إتي من ، ها هل  ها موحد ا مونهحرا  موتا 

وحتتتد ا كقانتتتتح  موعتتتقم ؟.، ه  ه  هنتتتح  إتتتد ا ه نتتتع ه  يضتتتحي  يتتتن  موضنتتتحطب 

موضتنحزع  ساهح .  ال هريد هنح ه  هتحد   ن اقمرط  كقانتتح  موقبتق  ،  غاقهتح 

 يتحه  ال آاق وهح... كا ال  دااين موخقمرط موتا تبحع يا مإلقسان، 

يهو يلكق  كقكو   كضنطمت   ،ضتنحزع  ساهح ن موضنحطب مو نديح يتحد  ودنتور 

 . موضنحطب مثاق  موضتنحزع  ساهح  يتنحزع  ساهح،  يضار يح يسضاهح

يفهتو  يتا  ساهتح هتا موضتحاة مثنحنتا  موتتا يعتضتد  ( ين مودنتتور110ر  موضحاة  

  كتتأ  تتتتوويينهتتح،  ال  .  ر  هتتل  موضتتحاة تركتتد يتتا  ه  موضنتتحطب موضتنتتحزع  ساهتتح 

( يتن قتح و  12  تنفالي  متخح  موخطومت مويزي  النتقضحا يتطسبحت موضحاةموسسط  مو

 رامرة مود و  موعقمقا  وسضقإس  مال تمحوا ، كقا يمقمتهح .

 ديدة تختم موضهجتقين  نتس   يسحراتتحد   ن  ، ( موضشحر رواهح12ر  موضحاة  

ن هجتا ريتع موظستن موضشحكه .  ينهتح تحديتدم   ه(... متختح  تتدمكاق يت  مومضحيحموعمحرمت 

يتغيدر الوضد  السدكااي لمندا ص معيندة  والمتمالةمونظح  موسحكب  مولل نبب  يضحرن 

تالعدددب النظدددا  السدددايص يالحددددود اإلداريدددة لقدددد .  كتتتلو    (    يضدددمنها كركدددوك

 و يرها أل را  سياسية، والمطلوب معالجة تل  التغييرات  ير العادلة 
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( يتن قتح و  12حاة  ن مودنتتور موتدمرن،  موضت( يت110يساتح  يتا موضتحاة    ند مونظتق

 ه  كضتح تمتتوا  ستتحكبو ستي إحوت  ميبمتتي يظهتق ونتتح ه  مووعتع يجت  ه  رامرة مود وت ، 

وحتتان قتتد ر قتتح و    ساتت كتتح  يبمتتي موحتتحا  ستتي يتتح مومح تتدة موفمهاتت  موضعق يتت م 

،  ينهتتح كقكتتو   هتتلم يعنتتا  كقتتا  عتتوأل، ه  موضنتتحطب موضتنتتحزع  ساهتتح يختتحور(.

 كتي منتتثنح . رجقم  مالنتفتح   يعقي  مونتاج ، تبمي كاد موحقوي  مالتححايت ،  وحان 

 (، كضح إد  يعتي  ر  وتن تتان تنفاتل110 ند تأااق تنفال موضحاة    ون يما مودنتور شا ح  

 هل  موضحاة موضهض .

يوجتتواة تحديتتدم  عتتضن موضنتتحطب موضتنتتحزع  كوعتتوأل ه  كقكتتو يتتن ه تتي   تتق  

نتح يعسا كأ هح يتنتحزع  ساهتح،   وسبما  ين هل  موضنحطب،  يد  شضووهح، هيح كحونسبح ساه

  هإتد هتل  مونصتو  (.12 كتلو  يتن قتح و    ر مالنتنبحط  ين مونصو  مودنتو

كحوحد ا مإلامريت   غاقهتح ثغتقمض   هو  موتي  موضهض  هو يح هشق ح روا  ه ي ، 

 ،  كلو   تغااق مووعع موسقح ا .ناحنا  

هل   صتتح  يتتن غاتتق جتتدما،  ال يوجتتد يتنتتحزع  ساهتتحث هتتح ينطمتت  ونتتتق  كقكتتو  

شتضا مكثتق موضححيظتحت يإ  موتي   كحوحد ا مإلامريت   وسبما هيح كحونسب   .لو وتأ يا 

رثق ر شح  يححيظ  قيأل مودين،  كلو  موتعدييت مإلامري  موتا إتدثت يتا  موعقمقا 

 . مث بحر  مونجر كقكي  كغدما   منط   ، يثاموونطي  موجنوكا  موضححيظحت

 وعتح هيح ياضح يتعسب كحومضا  موققاي  يا ينحطب هاتق  غاتق كقكتو ، ينتوا ه  

وضححيظ   انو  كعتد تشتقاا يححيظت  اهتو   ه   ون يقن هنح  تغااق كحوحد ا مإلامري 

 وتت  ،  1909 ( موصتتحار يتتا نتتن 1000 موجضهتتورل  ل موتتققن  كضوجتت  موضقنتتو 

 قاتحاة موثتورة  1902كان إقوي  م مي  تضتوز يا إان   موتا تضتهثنح  موضفح عحت 

يمتتط  وتتن تثتتق هيتت  يستتأو   كقكتتو  يشتتا موضفح عتتحت الإمتتح  كتتح  كستتب  موققايتت . ر 

عتتضناح   ستتي إتتد ا موتشتتقاا  يوميمتت  كح تتت يعنتتا ه  موماتتحاة موققايتت  هاتتق ،  موتتلل

هنتتتتح  كعتتتت   تشتتتتقاا يححيظتتتت  اهتتتتو (. كح تتتتت وضححيظتتتت   انتتتتو   كعتتتتد موجديتتتتد

 ستي  تد   ،سماتحاة موققايت و موضعحرعت   كع  مومو  موققايت  ين قبا تقمعحتمال 
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  متتقة كضححيظتت  اهتتو كعتت  موضنتتحطب  مت موقثحيتت  موستتقح ا  موققايتت  يثتتا روحتتح  

 رهل موثورة موققاي  يا إان .مال تقمعحت ون تقن تضثا ،  وقن هل  موجديدة

( وستتن  00 موضقنتتو  ، ر  هقتتدر 1971يتتا إتتدثت كح تتت هنتتح  إحوتت  احقتت   

وتلم  ، انتو   روححقت  كضححيظت  كحنتمطحع قضح  يخضتور يتن يححيظت  هركاتا، 1971

كستتب  هتتلم ، ه  يقتتو  قضتتح  يخضتتور عتتضن موضنتتحطب موضتنتتحزع  ساهتتحيتتن موطباعتتا 

 .ين قبا مونظح  موسحكبمالقتطحع وسمضح   موححق  كضححيظ  ماق  

تشتقاسهح موجديتد، كعتد  انتو  ك ، يتإ  يححيظت حتديثووستتحريخ مققم متتا ولم  إس  

، يتتح كح تتت يتتا يتتو  يتتن مثيتتح  ر شتتح  يححيظتت  اهتتو ،   تتدم يستتأو  قضتتح  يخضتتور(

معتتطهحا مالإتتتيا.  عتتن ومتتد كتتح  هنتتح   ، رال  كعتتدعتتضن موضنتتحطب موضتنتتحزع  ساهتتح

 كتتان يحتتحيظتاموعديتتد يتتن مومتتق  موتتتا تمتتع  ايتت  تعستتر  طتتقا  تعتتدل  ستتي موقتتقا

قضتتا   ينتتحطب يتنتتحزع  وتتن تقتتن هنتتح  ح.  وقتتنهركاتتا   انتتو ، ه  يتتا  انتتو   فستته

 موتلل يتضتضن  صتر  لل هتو  سات  من وتم ،  يا كتا مثإتوما وتا  كحوشتقا ساهح 

  هكثتتق يتتن  صتترم  يشتتقا يحتضتتا يتتح ،  شتتققا اجستت   نتتنجحر يححيظتت  موضوقتتا

 .يسحإ  موضححيظ 

وضحتتتحيظتا ايتتتحوي  قتتتيأل موتتتدين  إاتتتث هوحتتتب قضتتتح  كحونستتتب  كتتتلو  مثيتتتق 

(،  ايتحوي إاتث هوحتب قضتح  1970و كضححيظ  قتيأل موتدين يتا نتن  طوزاوريحت

يتتن قتتح و   12كضوجتت  يضتتضو  موضتتحاة  ، 1971كفتتقل كضححيظتت  ايتتحوي يتتا نتتن  

هتتحتان موحتتحوتان ينتتحطب يتنتتحزع  ساهتتح يتتع كقكتتو   وتتا  يتتع مالامرة موضرقتتت  يتتأ  

..،  مإلقستان سانوتقو  عضن مإلق كقكو  ون يبت كأيقهح  هحراح  إتي من   ر  همإلقسان 

، ه  ون تقتن اتح مان كلو  م موسساضح ا   هركاا  اهو  يمط. يشضا موضححيظحت موثي 

. موضحصتتتورة كتتتان يححيظتتت  ايتتتحوي  موستتتساضح ا   ينطمتتت  يتنتتتحزع  ساهتتتح  موضنطمتتت 

 وسحقكت  موققايت  يتع موحقويتحت موعقمقات  موستحكم  موضفح عتحتروي جضاتع  كحوقجوع 

 توجتت  1902إقويت  موبعتث موتتا جتح ت كعتد تضتوز يتع   كتحثام قبا مالإتتيا

،   تدم من  موتتا تتضقكت  ياهتح موباشتضقك  ،هتل  موضنتحطب يإ نح ال  تق  حتفحقا  آ مر،ك
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كح تتتت ،  ر ضتتتح يوعتتتوع موتفتتتح ضعتتتضن موضنتتحطب يشتتتضوو    كقكتتو   يخضتتتور(،

 كقانتح .رقسان احرج   هحكقويحسوي  

، قتتن تصتتديم  يتتا ا وتت  يادرمواتت إقويتت  مإلقستتان هتتو هيتتق ال يض ر  يتتح قحيتتت كتت 

رجتقم مت   ستي متختح  قتدرتهح  تد   هو ععر موحقوي  مالتححاي   موسب  موقراسا

يمتتط استتب إمتتحرب  ينفتتقاة   ستتي يتتح يجتتقل إحواتتح  هتتو وتتا   ه رما تت  ينحنتتب . ر  

يتتا هرض ال يحتتب ومومتهتتح موضستتسح  هقتتي  ر ضتتح ،  يتتن قبتتا إقويتت  مإلقستتان مثرض

  تدم ه  تتصقد يا هل  موضنحطب كأ هح ج  م  ين مإلقسان،  و  ين  مثكثق  ااووهح.

موضتتحاة   أكتت (، ... تضويتتا اتتديحتهح ر  ه هتتح تضتتوا يتتن يا م اتت  موحقويتت  مالتححايتت 

ل ،  هتا تتصتقد ينت( قد  فلت كحوقحيا كحوطقيم  موتتا هرماتهتح إقويت  مإلقستان110 

يجحفت  كحتتب ا  فطات  كعمتتويتتا هتل  موضنتحطب يتا موتعحقتد  كقحيتا إقيتهتتح 8007  تح 

جنبات  وسعضتا اله شتقكحتمو يغقي ، موثق ة مونفطا  يضانح   شضحال   ة ثقعبموضومطنان،  ي

درميت  يستبم  ه  كنتوم   -تعضتا  جديتد،  هتا كحوتتحواموومقتع هتلم مواسب ين هجا  هحيا

يتتع مومتتو  موعقكاتت   موتقكضح اتت    ستتي استتب تتتوتق  قتتقمع امرتتن يستتتضق -ا  هتتح يتتن

موحقتتن يفهتتو   يتتع موحقويتت  مالتححايتت   كشتتقا يتجتتح ز ق ،  مثهتتنقساتتحت مثاتت مث

تتن كضقمإتا،  ر م  موحقتن موقو فاتدرموايفتحهان   يقتحت  يتجح ز إتي كا موفادرموا 

 مثيق روي مثكد... هلميستضق  ، يسن  سي يض من    ن هل  مال تهحكحتموسقوت 

يا موضنتحطب موضتنتحزع قسان  دا  موا موضشحرك  كحإل تحج موتا  قعتهح إقوي  مإل  ر

ه  تمتتتو  موجهتتتحت   يتتتن موضفتتتتقض ،..كثاقة جتتتدم   ساهتتتح   غاتتتق موضتنتتتحزع  ساهتتتح 

تتقم   متختح  يتح  موحمتوامالتححاي  موضعنا ، كضتحكع  هلم مثيتق  تحديتد هتل   موحقويا 

ه  يتتا ينتتحطب يتنتتحزع  ساهتتح حمتتوا  متتوا وينحنتتبح . ر  نتتبب  ه  تحتتدثنح  تتن توقاتتع 

شتاخح   شتاخ  تحال يتا مويا يححيظت  ايتحوي،  كتلو   يثا جاحنورخ احرج مإلقسان

دين، وتت،  اوريتتور يتتا قتتيأل م كعشتتام  يتتا  انتتو   مومتتوا ا نتتفان   تتان نتتفن

يتا  ح ت تونع يهنح   متدل إمستا كسخح ت   ر ج.  وو هرا ح ه   رعحي  روي قب  اقيحو 

وققتتع يختسفتت  موتتتا  قعتهتتح إقويتت  مالقستتان تحتتت منتتضح  موعمتتوا ايتتحوي، كتتلو  هنتتح  
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، يثتا شتق  اوريتور  قتيأل موتدين ،يححيظحت هاتق تمع يا  منتقشحيا  جغقميا 

،  شضحا غق  جاحنتورخ  موستساضح ا   ايتحوي(،  جنتو   متقة قكو (كموسساضح ا ، 

،  جنتتو  شتتق  نتتنجحر  موضوقتتا(.  موضوقتتا(  موضوقتتا(،  شتتضحا غتتق  هركاتتا

  موحبا  سي موجقمر....

 معلومات فنية -ب

، كأ هتتح 8018يتتا كتتح و  مث ا  يتتا تمقيقهتتح - وهتتح موحتتب كتتلو  -وشتتقك  تفتختتق م

 كورامياق  كحرياح ،  إصست  ستي هركتع يا موققعتان آكحر منتقشحيا  إفقت هركع

%100مونجتتحأل   ستب م  مكتشتحيحت  فطات   غحزيتت ، هل 
هت (81 

وسحتتحالت تقتقمر  .  هنتتح

ون هطستع إتتي موومقع يا %.  100موتا  كق حهح نحكمح   موتا كح ت  سب  مونجحأل ياهح 

 هتتلم يركتتد ، يتتا  متتوا موضشتتحرك  كحإل تتتحج يتتا كقانتتتح  يحشتتا من   ستتي إفتتق ك تتق

كضتتح هتتو   متوا  يجحزيتت    متتوا موضشتتحرك  كحإل تتحج يتتا كقانتتتح  واستتتكتحومطع م  

يتا هتحتان موتققعتان، يتن موعضتا قثاتق مو هنتح  ال يت ما  موضقما ين  موا موضشتحرك .

 بع  مث ضحا  مونتحرم موفنا م ياضح يسا يوج  و

 رقعة كورداميرأوالً: 

( 1178  ب تتتتقو، ه تتتتتم مح يحصتتتته 1-إفتتتتق موب تتتتق كتتتتورامياق  نتتتتد ركضتتتتحا( 1)

 يضتتح يعنتتا يقثفتتحت  ،API( 01  كقياتتا/مواو  يتتن نتتومرا  فطاتت  افافتت   مت كثحيتت 

 يساو  قد  يقع /مواو  ين موغحز. (87,1كلو  ه تم يح يمحر  ين   فطا (، 

وطبمتت  هاق كحركو اتت   ، يمتتد ه تتتم يتتا موفحتتم مث ا8-موب تتق كتتورامياق هيتتح (2)

، يتتع كضاتت  يتتن API( 18-02 فتتط افاتتر    كثحيتت    ( كقياتتا/مواو 910يعانتت ،  

 يساو  قد  يقع /مواو . (7,0تمدر   موغحز

روتتي ه ضتتح  هاتتق   ظهتتقت مونتتتحرم يتتا  8-كتتورامياق ق موب تتقمكتضتتا إفتت   نتتديح

8018تشقين موثح ا 
 81) 

 (0110كإيقح  موب ق رامي  ر تتحج يستتمق كقضات    ه ، تبان 
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. كتتلو  ه تتتم ،  اتتحا يتتن موقبقيتتتAPI( 02  كثحيتت   كقياتا/مواو ، كنو اتت   حواتت   

 ( يساو  قد  يقع /مواو  ين موغحز موطباعا.2,2 

 فتتوط افافتت ،  غتتحزمت   تتق  ه  رقعتت  كتتورامياق تحتتول مكتشتتحيحت يتتن ه تتي 

هنتح   يتع  ست  كبقيتت ينخفضت . ، condensate فافت طباعا   يقثفتحت  فطات  ا

 0-، كحفتق آكتحر هاتق  ينهتح كتورامياقمال تحجات  موحمتاوتحقل طحقتحت  ضا يستضق 

 .8018 ين قمكعوموتا كد  موحفق كهح يا موقكع م

 هتا  يعضا  سي زيحاة مالإتاحطاحت، ر  قحيتت جهت  هياقكات  يستتمس  ال ي ما (0)

Sproule International Limited مإتاحطاتتحت كتتورامياق  كحرياتتح  كتتتدقاب ،

 (P10, P50, P90روي ه  يعتدا مالإتاتحطا  هل موضعتدا كتان هل  موجه   تتوقس 

 هكثتتق.  API( 02( يساتتو  كقياتتا  فتتط كقثحيتت   1110يبستت  يتتا كتتورامياق إتتوموا  

كقياتا يتن  ( يساتو 09يقعت  غتحز،   ستي  يساتحر قتد  (990   كلو  يحتول  ستي

 .condensateطا  موضقثفحت مونف

( يساتو  100يتن  هكثق الإتومر   سي إما كورامياق إما  ضي   تعتبق موشقك 

 Oligoceneكقياتتتتا  فتتتتط قحكتتتتا وينتتتتتخقمج،   وتتتت  يتتتتا طبمتتتت  مث واقونتتتتان 

 ، يتتإ  مإتاتتحطاEoceneموجاوووجاتت .  وتتو هاتتل ح طبمتتتا مث واقونتتان  مثيونتتان 

 ( يساو  كقياا.1009 روي  يصا prospective reserves موضضقن( موتحقل 

 رقعة كارميانثااياً: 

 (Sargala-1 1-تتتتن إفتتتق موب تتتق  نتتتقكس  كعتتتد ه  ،اركلمسددد( اكتشدددأ حقدددل 1)

 (1000كضعتتتتدا   8018كعتتتتد موفحتتتتم يتتتتا كدميتتتت    تمااضتتتت . كتتتتده ر تحجتتتت  موفعستتتتا

ثتن يتن كقياتا/مواو    (2000زيتحاة ر تحجت  روتي    ستييجقل موعضتا كقياا/مواو ،  

قتتد تضتتت يوميمتت  مإلقستتان  سي تضديتتد  . 8010كقياتتا/مواو  يتتا نتتن   ( هوتتر10روتتي  

مح  يا موشتقكحت كضح الإظنح نحك  ، EWT Extended Well Tests يحم موب ق

 روتتي  8018ينتتل كدميتت   -موتتلل الوتت    وتت  كتحتتتح  - متتد منتتتضق  موفحتتم مثاتتق . ي

 مونصتتر يتتا . كضتتح توقتتروفتتتقة  جاتت ة إلجتتقم  كعتت  موتصتتساححت  هحيتهتتح،  توقتتر
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 ققيبتتح  واقضتتايعتتوا موضتوقتتع ه  يتتن وفتتتقة قصتتاقة،   8018 موثتتح ا يتتن كتتح و  مث ا

  ..موباع مودماسا  موتغطا   سي ناقت  يا

 موتمتديق موحتحوا ويإتاتحطا ، الإتاحطاحت إما نتقكس يستضقة  تمااضحتت ما موال 

 مالإتاتتتحطا . هيتتتح( يساتتتو 100هتتتو إتتتوموا   prospective )P10  مالنتقشتتتحيا

( P90   ،11( يساتتو  كقياتتا 9كتتان   يهتتو يتتتقم أل (contingent oil موضحتضتتا 

 .P10يساو  كقياا 

 Mil Qasim-1 1-( البير ميل قاسم2)

مالإتاتحطا   يتتقم أل. API (11-10    كثحيت  ه تم موب ق  فطتح      و ات   حوات  

 .  الP10 ( يساتتو  كقياتتاP90    ،801 يساتتو  كقياتتا (7 مونفطتتا مث وتتا كتتان 

 ي ما موتماان يستضقم .

مإتاحطاتحت  Sproul International Limitedقدرت موجهت  موضستتمس  ومد ( 0)

( يساتتحر كقياتتا يقتتحيئ  فتتط 1,9 ، كأ هتتح تصتتا روتتي موغحزيتت   كتتورامياق  كحرياتتح 

( يساتتو  كقياتتا يقتتحيئ 100كضاتت    ،  موتتي(prospective  منتقشتتحيا كحإتاتتحطا

 .( contingent   فط كحإتاحطا يحتضا

 المسا ل الماليةيعض  -ج

يوقتتتع شتتتقك   يستتتتاق  موتتتداوا روتتتي  نتتتد  يتتتن مثيتتتور موتتتتا تثاتتتق مالنتتتتغقم 

 قتتورة كباتتقة وضعتتدمت تحضاتتا موستتاحرمت ظهتتور  ،مإل تق تتتشتتبق  زمكتتق    ستتي 

 إستت    يا.  سضتتح  ه تتو يتت اماساتتح  هيتتق ر تانتتا كاتتع موتتنفطموحوعتتا ،  كتتأ  يستتأو  

  يحتتد ا جتتدم   يحصتتور كب تتق موشتتقكحج يتتا هتتل  موضعسويتتحت موضتتتويقة يتتإ  مإل تتت

. 8011يتتن كتتح و  مث ا  كقياتتا/مواو  م تبتتحرم   (1000تجتتح ز    موتتلل ،1- نتتقكس

كح تتتت يتتتا  تاجتتت   موباتتتع موتتتدماسا   تتتن هتتتلم موتتتنفط   مديتتت  منتتتتسضت  ه  ه ا ايعتتت 

، كعد ه  تضت يوميم  إقوي  مإلقسان  سي يتح يستضي  موفحتم موضضتدا 87/10/8011

 .87/10/8011  و  يا  وسب ق ،
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( يساتو  ا الر، 18,9يمتط   8011يا نتن   كح ت موضباعحت يحد اة، ر  كسغت ومد

.  كح  يح يخطط وت  جضتع 8018ين نن   ( يساو  ا الر وسقكع مث ا81,9 كسغت  

، كباتع اماستا يستتضق  كضعتدا 8018يتن  ا( يساو  ا الر، وسنصتر موستن  مث 10 

( ا الر/موبقياتا.  سضتح  ه   فتط نتقكس  11  ق يعتحااهل كسعكقياا/مواو ،  (1000 

 ين موقبقيت. اهو  فط يقغو  ث   ين مونوع موخفار موخحو

( 1000ر تحجهتح موبتحو    ر  هرنتست زمكق   كأيق جديتد يستق   ومد قحيت شقك 

 وضدة هنتبو ان، واقتو  عتضن موتنفط موضصتدر  كقياا/مواو  كحوشحإنحت روي اقيحو ،

.  يموا موضتديق موتنفاتلل وسشتقك 8018 موثح اين يا شهق تشق   و 
ج(81 

  موتنفط رم 

هيتح  فتط س  يمتط.  نتقكين اقيحو   طب طتب  فوط  موضصدر ين اقيحو  كح  ي يم

.  يضارم ر  موشقك  مإتفست كإ تحج يساتو  كقياتا طح كي يإ   يضخ ين ياشخحكور

 ين هل  موب ق هثنح  عخ ر تحجهح روي اقيحو  وستصديق.

ح قتتتتدر رنتتتتضاح  يتتتتن هتتتتل  موب تتتتق اتتتتيا هتتتتلين مثنتتتتبو ان هتتتتو كتتتتا يتتتتر  

، يتتن هتتل  موب تتق موضستتتخقج ضساتتو  كقياتتامو،  وقتتن هوتتر كضاتتا( 70=1000×11 

موباتع  زيتحاة مإل تتحج   ضخطتط هتو.  مو كاع  اماساح   تن   موتا مإتفست كهح موسشقك ،

 .8010( هور كقياا/مواو  يا نن  10روي    مودماسا

ت موق نتتا  ااستتت كحصتت  كباتتقة يتتا ه  شتتقك  كتتحزكق    فتتنظتتق ور  يتتح يجستت  م

 أ  وهل  موققع  ريقح احت  حوا .يوإا ككقانتح ، يضح 

 

شتتتبق  قبتتتا ها تتت  تحقيتتتق يوقتتتع تنضتتتاد موتتتنم  تنظتتتان موجتتتدم ا يتتتن م تتتحاة تتتتن 
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