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بعد أن اجنزت شركة  النخبة العراقية كافة االعمال امليكانيكية والكهربائية واعمال السيطرة

قـرب افتتــاح وحـدة التكريـر الثالثــة  يف الشعيبــة بمحافظــة البصــرة

صنــدوق النقــد الدولــي : 
 يدعــو العراق اىل اهنــاء اعتمـاده علـى النفــط

وصول أبراج حفر جديدة اىل حقل احللفاية
 لزيادة وترية عمليات احلفر

النفــط الصخري هيــز أوبــك هبــدوءأوبــك حتــت الصدمــة
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لالعالن واالشرتاك 
يف جملة الطاقة واحلياة 
email : energy_life12@yahoo.com 

mobile : 07703869369

تسلسل املواد يف اجمللة خيضع العتبارات فنية
ترحب اجمللة باملقاالت والبحوث ذات العالقة مبسار اجمللة
يفضل ان تصل املواد منضدة )مطبوعة( بواسطة الوسائل 

املعروفة
للمجلة احلق يف اعادة صياغة وتصحيح املعلومات اليت 

ترد يف املقاالت

email : energy_life12@yahoo.com 

mobile : 07703869369

معتمدة لدى نقابة الصحفيني العراقيني بالرقم 1140

يخو�ض العراق حمادثات مع عدة �شركات نفطية اجنبية 
بهدف خف�ض معدالت االنتاج البعيدة املدى املقررة منذ 
�شن���وات، بح�شب ما اف���اد نائب رئي�ض ال���وزراء العراقي 

ل�شوؤون الطاقة.
وقال د. ح�شني ال�شهر�شتاين يف مقابلة مع وكالة فران�ض 
بر�ض"لقد قمنا مبراجعة خطط االنتاج لكافة احلقول".
وا�شاف ان "بع�شها مت االتفاق عليها وانتهى العمل بها، 
وبع�شه���ا االخر ال يزال رهن املحادثات"، م�شريا اىل ان 
علمية املراجعة ت�شمل كل العقود التي مت منحها يف العام 

.2009
وي�شعى الع���راق من خالل خطوة خف�ض معدالت االنتاج 

اىل �ش���خ النفط عل���ى مدى فرتة زمنية اط���ول من تلك 
الت���ي تتيحها له معدالت االنتاج املق���ررة �شابقا، بح�شب 

ال�شهر�شتاين.
ومع ان الع���راق �شيمتلك وفق���ا له���ذا ال�شيناريو القدرة 
عل���ى انت���اج نح���و ت�شع���ة ماليني برمي���ل يف الي���وم، قال 
ال�شهر�شت���اين ان انتاجا يوميا ي���رتاوح بني خم�شة و�شتة 
مالي���ني برمي���ل "�شيوفر االي���رادات الكافي���ة التي تلبي 

احتياجاتنا".
وام���ل ال�شهر�شتانري بان يبقى �شعر برميل النفط، الذي 
يبل���غ حاليا نح���و 92 دوالرا، عند م�شت���وى ال90 دوالرا، 
م�شريا اىل ان���ه يف حال انخف�شت اال�شع���ار اىل ما دون 
ذل���ك "ف�شيكون علين���ا ان نعيد النظ���ر مبوازنتنا، لكننا 
ال نتوق���ع انخفا�شا مماثال". وينت���ج العراق الذي ميلك 
احتياط���ات نفطية موؤكدة تقدر بنحو 143 مليار برميل، 
وه���ي ثالث اك���ر االحتياطات يف الع���امل، اكرث من 3،4 
ملي���ون برميل يف اليوم الواحد، وي�ش���در منها نحو 2،6 
مليون برمي���ل. وتخطط بغداد لزيادة كبرية يف معدالت 
الت�شدي���ر يف امل�شتقب���ل القري���ب، فيم���ا ت�ش���ري الوكالة 
الدولي���ة للطاق���ة اىل ان عائ���دات النف���ط يف العراق قد 
تبل���غ نحو خم�ش���ة تريليونات دوالر بحل���ول العام 2035، 
وان الب���الد �شت�شبح اكر ممول للنفط يف العامل خالل 

�شنوات.
وكان وزي���ر النفط العراقي عبد الك���رمي لعيبي اعلن يف 
اذار/مار�ض املا�شي ان ب���الده تخطط ال�شتثمار حواىل 
175 ملي���ار دوالر يف القط���اع النفط���ي خ���الل اخلم����ض 
�شن���وات القادمة حتى يبلغ انتاج���ه ت�شعة ماليني برميل 
يوميا. وتوقع ال�شهر�شتاين معدالت طلب على النفط اقل 
من تلك التي كانت متوقعة، مو�شحا "ال يبدو انه �شيكون 

هناك طلبا كبريا خالل ال�شنوات املقبلة".
وتابع انه يف هذا ال�شياق "راينا يف العراق انه ال م�شلحة 
خ���الل ه���ذه املرحل���ة ال�شتثمار كمي���ات كب���رية لتطوير 
احلق���ول �شعي���ا وراء ق���درة انتاجي���ة اعل���ى، اذا مل نكن 
لن�شتخدم تل���ك القدرة، وننتج نفطا ال ميكننا ان ن�شوقه 

حيث ان الطلب حوله لن يكون كافيا".
وتط���رق نائ���ب رئي����ض ال���وزراء العراق���ي اىل تاث���ريات 
حت���ول الواليات املتح���دة اىل م�شدر للنفط خالل عقد، 
كم���ا توقع���ت الوكالة الدولي���ة للطاقة، قائ���ال "ال اعتقد 
�شخ�شي���ا ان الوالي���ات املتح���دة �شت�شبح اك���ر م�شدر 
للنفط". وتابع "بالطبع عندما تخف�ض الواليات املتحدة 
وارداته���ا، فان هذا االم���ر �شيوؤثر على الطل���ب العاملي. 
وه���ذه امل�شالة تخ�شع ملراقبة دقيقة من قبل كل املنتجني 

وامل�شتهلكني".

العراق جيــري حمادثات مع رشكــات نفطية اجنبيـــة خلفض معدالت االنتــاج املقررة

د. ح�سني ال�سهر�ستاين  : لقد قمنا مبراجعة خطط 
االنتاج لكافة احلقول
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اأعل���ن وزي���ر النفط العراق���ي عبد الك���رمي لعيبي اأن 
الع���راق يعار�ض خف����ض �شقف اإنت���اج منظمة الدول 
امل�ش���درة للنفط )اأوبك( معت���را اأن ذلك من �شاأنه 
اأن ي�شعف ا�شتهالك النفط واأن املر�شح العراقي باق 

�شمن املناف�شة على من�شب اأمني عام املنظمة.
وقال الوزير »عامليا، اأه���داف اأوبك اخلا�شة باإر�شاء 
ا�شتقرار ال�شوق )النفطي���ة( يتم حتقيقها يف الوقت 
الراه���ن، وال نري���د اإح���داث �شدم���ة يف ال�شوق ت�شر 
باالقت�ش���اد العامل���ي«، مع���را بذلك ع���ن معار�شته 
خلف����ض اإنت���اج الكارتل ال���ذي تدعو اإلي���ه خ�شو�شا 

اإيران.
واجتم���ع وزراء نفط اأوبك   يف العا�شم���ة النم�شاوية 
حيث مقر الكارتل التي توؤمن حوايل 35% من االإنتاج 
العامل���ي للنفط. ويتوقع املحلل���ون اأن يتم اإبقاء �شقف 

االإنتاج على حاله والذي ح���دد ب�30 مليون برميل يف 
اليوم يف نهاية 2011.

واعت���ر لعيبي اأن »ال�ش���وق النفطية م�شتق���رة حاليا 
وه���و ما ينعك�ض يف اأ�شعار النف���ط التي حافظت على 
م�شتوي���ات ا�شتق���رار جي���دة يف االأ�شه���ر املا�شي���ة«، 
م�شاطرا بذلك مواقف ال�شعودية واالإمارات والكويت 
الت���ي اعت���رت يف االأيام املا�شي���ة اأن ال�شوق يف حالة 

مر�شية.
ويف املقابل فاإن اإيران تدعو اإىل خف�ض �شقف االإنتاج 
لرف���ع االأ�شع���ار التي تراجع���ت يف مار����ض )اآذار( - 
اأبريل )ني�شان( اإىل اأقل من مائة دوالر لرميل نفط 
برنت فيما اأبدت فنزويال االثنني ا�شتعدادها خلف�ض 
االإنتاج اإذا اعترت اأوبك ذلك �شروريا للحفاظ على 

االأ�شعار.

ت�شتع���د وزارة النف���ط النه���اء اج���راءات االحالة جلولة 
الرتاخي����ض اخلا�ش���ة بتطوي���ر حق���ل النا�شري���ة وبناء 
اك���ر م�شفى عراقي، كا�شفة عن تقدم 26 �شركة عاملية 

للتناف�ض على الفوز بالعقد.
وق���ال مدي���ر الدائ���رة القانوني���ة يف ال���وزارة، ليث عبد 
احل�ش���ني   ان خراء ال���وزارة يعكفون حالي���ا على انهاء  
اجراءات احالة اجلولة اخلا�شة بتطوير حقل النا�شرية 
وبن���اء اكر م�شفى فيها والبل���د بطاقة 300 األف برميل 

يوميا.

ون���وه باأنه���ا املرة االوىل الت���ي تنظم فيها ال���وزارة جولة 
تراخي�ض لبناء م�شروع متكامل ي�شم تطوير حقل نفطي 
وبن���اء م�شفى قربه، كا�شفا ع���ن ان اجلولة التي �شتعقد 
خ���الل �شه���ر كان���ون االول املقب���ل، تقدم���ت لال�شرتاك 
فيه���ا 26 �شرك���ة بع���د ان مل�شت ال���وزارة اهتمام���ًا عاليًا 
وتناف�شًا بني ال�شركات العاملية خالل جوالت الرتاخي�ض 

ال�شابقة.
وك�ش���ف ال�شاه���ر ع���ن ان امل�شف���ى املزم���ع ان�ش���اوؤه يف 
النا�شرية على وفق اح���دث التكنولوجيا العاملية واأعدت 

ت�شاميمه الهند�شية من قبل اكر �شركة عاملية خمت�شة 
بذل���ك،  �شيكون من جي���ل امل�شايف اجلدي���دة التي تتبع 
املوا�شف���ات االوروبية رقم 5 والتي تعد االعلى واالحدث 

وبطاقة انتاجية تبلغ 300 الف برميل يوميًا.
واكد وجود جولة خام�شة ال�شتك�شاف رقع غازية جديدة 
يف عدد من املحافظات �شتنظم بعد هذه اجلولة، منوهًا 
بان الوزارة م�شممة عل���ى تطوير �شناعة الغاز العتماد 
الب���الد عل���ى توليد الكهرب���اء منه على وفق م���ا احدثته 

التكنولوجيا املتطورة بهذا ال�شدد.

قال وزير النف���ط العراقي اإن �شادرات النفط بلغت 
يف املتو�ش���ط 2.6 ملي���ون برميل يومي���ا يف مايو ايار 
بع���د تاأثرها جراء هجمات على خط اأنابيب كركوك 
ال�شم���ايل يف حني بل���غ االنتاج 3.15 ملي���ون برميل 

يوميا خالل ال�شهر.
وق���ال عب���د الك���رمي لعيب���ي اإن ال���وزارة �شت�شتاأنف 
االنت���اج من حقل نفط جمن���ون يف مطلع يوليو متوز 

بعد االنتهاء من اأعمال �شيانة

اأعلن���ت �شركة نف���ط مي�شان عن و�ش���ول اأبراج حفر 
جدي���دة اىل حقل احللفاية الإدخاله���ا العمل لزيادة 
عدد االبار اجلديدة يف احلق���ل مع انطالق املرحلة 

الثانية من مراحل التطوير للحقل  .
وقال مدي���ر عام �شركة نفط مي�ش���ان املهند�ض علي 
معارج البهاديل اأن اأربعة اأبراج حفر جديدة يف طور 
الو�شول حيث و�شل برجني وبانتظار برجني اآخرين 
يف القري���ب ، م�شريا اىل اأن هذه االبراج عائدة اىل 
�شركة برتوجاين���ا ال�شينية التي تتوىل اإدارة تطوير 
حق���ل احللفاية ، واأو�شح  اأن ع���دد ابراج احلفر مع 
ه���ذه االبراج اجلدي���دة �شي�شبح 10 اب���راج ا�شافة 

اىل برجني لال�شت�شالح .
واأك���د البه���اديل اأن ن�شب ه���ذه االب���راج اجلديدة 
�شي�شه���م يف ارتفاع وترية عملي���ات احلفر و�شيمكن 

من زيادة عدد االآبار اجلديدة  .
وت�شتع���د �شرك���ة برتوجاين���ا التي ح���ازت على عقد 
تطوي���ر حقل احللفاية يف جول���ة الرتاخي�ض الثانية 
نهاية عام 2009 ، اىل تنفيذ املرحلة الثانية مراحل 

التطوي���ر بعدما تكللت املرحل���ة االأوىل باإ�شافة اأكرث 
من 100 الف برميل عل���ى معدالت االإنتاج من حقل 

احللفاية .
ويق���در املخ���زون النفط���ي حلق���ل احللفاي���ة العائد 
ل�شرك���ة نفط مي�شان نحو 16 مليار برميل يف ا�شافة 
اىل كمي���ات كبرية من الغاز ،  ومت حفر اأول بئر فيه 

عام 1976

وزير النفط: متوسط صادرات نفط 
العراق يعــارض خفـض سقـف إنتــاج أوبــكالعراق 2.6 مليون ب/ي يف مايو

مرشوع بناء أكرب مصفى يف العراق بطاقة 300 ألف برميل يوميا
26  �سركة عاملية تتناف�س على الفوز بعقده

رشكة نفط ميسان : 
وصول أبراج حفر جديدة اىل حقل احللفاية لزيادة وترية عمليات احلفر

كرم دول���ة رئي�ض ال���وزراء االأ�شتاذ ن���وري كامل املالكي 
واأثناء زيارته حلقل احللفاية النفطي  مدير عام �شركة 
نف���ط مي�ش���ان املهند����ض علي مع���ارج �شوي���دج بجائزة 
التمي���ز الإدارت���ه الناجحة وجله���وده املتمي���زة يف اإدارة 
ال�شرك���ة ولتنمي���ة نفط احللفاي���ة  ، وملا �شه���ده القطاع 
النفطي يف حمافظة مي�شان من تطور ملحوظ  يف زيادة 
مع���دالت الت�شدير واالإنتاج من حق���ول ال�شركة  متمنيا  
م�شاعف���ة اجلهود من اجل الو�شول اإىل اأعلى م�شتويات 
االإنتاج ملا له���ا من مردودات ايجابية يف حت�شني الو�شع 
االقت�شادي واملعا�شي ملحافظ���ة مي�شان ب�شورة خا�شة 

والعراق ب�شورة عامة  .
من جانبه عر املهند�ض علي معارج �شويدج عن �شروره 
به���ذا التك���رمي الذي يع���د االنطالق���ة  ملوا�شل���ة العمل 
اجلاد نحو تطوير حقول �شرك���ة نفط مي�شان وال�شعود 
بطاقاته���ا االإنتاجية م�شريا اإىل اأن تل���ك النجاحات مل 
تتحقق لوال تظافر جهود منت�شبي ال�شركة من املالكات 
الهند�شية والفنية واالإدارية وحر�شهم العايل و�شعورهم 

بامل�شوؤولية جتاه العمل وتطوير القطاع النفطي

دولــة رئيــس الــوزراء االستــاذ نوري كامل املالكــي 
يكــرم املهنــدس علــي معــارج البهادلــي مديــر عــام رشكــة نفــط ميســان بجائــزة التميـــز
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افتت��ح ال�سيد عبد الكرمي العيبي وزير النفط ع��ددًا من امل�ساريع يف �سركة م�سايف الو�سط بهدف االرتقاء 
مب�ست��وى االنت��اج وحت�سينه وتعمل الوزارة عل��ى تطوير ال�سناعة التحويلية يف الع��راق من خالل ا�سافة 

وحدات انتاجية جديدة وحت�سني االنتاج يف �سركة م�سايف اجلنوب وال�سمال
والو�س��ط واك��د ال�سيد الوزير خالل افتت��اح املحطة الغازية واملرجل البخ��اري وخزانات عمالقة لتعزيز 
انت��اج امل�ستق��ات النفطي��ة والعمل عل��ى تطوير ال�سناع��ة التحويلية يف الب��الد ا�سافة وح��دات انتاجية 
وحت�س��ني نوعي��ة االنت��اج يف �سركة م�سايف الو�سط وق��ال بيان لل��وزارة   ان وزارة النفط ما�سية يف خطتها 
الن�س��اء ارب��ع م�س��ايف لتعزيز الطاق��ات االنتاجية م��ن امل�ستقات النفطي��ة عرب خط االكتف��اء الذاتي من 
االنت��اج النفطي من جانبة ق��ال ال�سيد �سعد نوري حممد مدير عام �سركة م�سايف الو�سط ان امل�ساريع التي 
افتتحت �ستعمل على حت�سني االنتاج واالرتقاء بامل�ستوى املطلوب ف�ساًل عن زيادة الطاقة اخلزنية مل�سفى 

الدورة وتوفري جميع امل�ستلزمات ال�سرورية للوحدات االنتاجية .

وزيــر النفــط يفتتـح عددًا من املشاريـع 
يف رشكــة مصافــي الوســط

67
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قال رئي�����ض ال����وزراء الرتكي طيب 
م����ع  اتفق����ت  ب����الده  اإن  اأردوغ����ان 
حكوم����ة اإقلي����م كرد�شت����ان و�شركة 
النفط االأمريكية العمالقة اك�شون 
موبي����ل ب�ش����اأن التنقي����ب يف �شمال 

العراق.

يف  لل�شحفي����ني  اردوغ����ان  وق����ال 
اإىل  �شف����ره  قب����ل  اأنق����رة  مط����ار 
زي����ارة  يف  املتح����دة  الوالي����ات 
ر�شمية يلتقي خالله����ا مع الرئي�ض 
االمريك����ي ب����اراك اأوبام����ا  "ه����ذه 
خطوة م����ع حكومة اقليم كرد�شتان 

ب�شاأن ان�شطة التنقيب."
"�شنط����ور  اردوغ����ان  واأ�ش����اف 
خطواتن����ا بعد ه����ذه الزي����ارة" يف 
اإ�ش����ارة اإىل اخلطط ب�ش����اأن �شمال 
الع����راق. ومل يح����دد م����ا �شي�شمل����ه 

االتفاق

ق����ررت امانة جمل�����ض ال����وزراء �شمول جمي����ع االرا�شي 
الزراعي����ة الت����ي ت�ش����ررت ج����راء ج����والت الرتاخي�ض 
النفطي����ة مببالغ التعوي�شات وخا�ش����ة يف حقلي الرميلة 

والزبري.
اعلن ذلك قائمقام ق�شاء الزبري الواقع غرب الب�شرة 
عبا�����ض ر�ش����م  ،مبينا ان"ع����دد املزارع الت����ي ا�شتكملت 
معام����الت تعوي�شها حتى اليوم بلغ 150 مزرعة وهناك 

الكثري قيد االجناز".
وق����ال عبا�����ض ر�ش����م ان"الب����طء يف اجن����از معام����الت 
التعوي�����ض يع����ود للع����دد الكب����ري للم����زارع واحلاجة اىل 
الوق����ت يف جرده����ا وان �شموله����ا بالتعوي�����ض ياأتي وفق 

قوائم تعدها هيئات �شركة نفط اجلنوب".
وا�ش����ار ر�ش����م اىل انه"ال عالق����ة للجنة ب�شم����ول وعدم 
�شم����ول امل����زارع وامن����ا ج����رد م����ا موج����ود عل����ى الواقع 
فقط"،مبين����ا ان"هن����اك قوائ����م ج����اءت م����ن دائ����رة 
الت�شجيل العقاري وزراعة الب�شرة ووفق جداول وارقام 

وقيم وكل ح�شب دوره".
او�شح انه"يف بع�ض االحيان نالقي جتارب جديدة وان 

هن����اك ا�شياء غري موج����ودة يف االر�ض فيت����م ا�شت�شارة 
�شرك����ة نف����ط اجلن����وب والزراع����ة والدوائ����ر القانونية 

حل�شم مو�شوعها".

قال وكيل وزارة النفط ل�شوؤون الت�شفية و�شناعة الغاز فيا�ض 
ح�شن نعمة اإن"حاجة املحطات الكهربائية يف البلد من الغاز 

تبلغ 3500 مليون قدم مكعب قيا�شي".
وا�شاف نعم���ة اأن"ال���وزارة �شتلبي املتطلب���ات الرئي�شة منها 
خالل ال�شن���وات االأربع املقبلة فيما �شيحق���ق االكتفاء الذاتي 

من الغاز ال�شائل خالل العامني املقبلني".
وا�ش���ار اىل اأن "الع���راق ي�شع���ى اإىل زي���ادة اإنتاج���ه الغ���ازي 
خ���الل الفرتة املقبلة �شواء كان الغ���از امل�شاحب من احلقول 
النفطي���ة اأو احلر م���ن احلقول الغازية اإ�شاف���ة اإىل العمليات 
اال�شتك�شافي���ة الت���ي يق���وم به���ا للرق���ع الغازي���ة يف ج���والت 

الرتاخي�ض".
وبني اأن"ذلك �شيدفع العراق لالرتقاء باحتياطياته من الغاز 
املثب���ت اإىل �شعف���ني اأو ثالث���ة اأ�شع���اف والبالغ���ة حاليًا 137 

تريليون قدم مكعب".
ولفت اىل اأن "�شناع���ة الغاز يف العراق مرتبطة باال�شتخراج 
النفط���ي التي تبلغ 70% من الغ���از امل�شاحب، فيما تغطي 30 
% من احلقول الغازية". كما �شدد نعمة على اأن"ارتفاع اإنتاج 

النف���ط اإىل اأكرث من 9 ماليني برميل يوميًا من النفط اخلام 
خ���الل ال�شنوات املقبلة من �شاأنها اأن ترفع اأي�شًا االإنتاج الغاز 

امل�شاحب من هذه احلقول".
واو�ش���ح اأن"الع���راق يتطل���ع اأن يك���ون من ال���دول الكبرية يف 
املنطق���ة والع���امل الإنت���اج الغاز خ���الل ال�شن���وات املقبلة ومن 
ث���م ت�شديره بع���د االكتفاء الذاتي لبع����ض دول اجلوار واأوربا 
واإىل دول اآ�شي���ا ال�شناعية كالهن���د وال�شني وكوريا اجلنوبية 

واليابان"،ح�شب قوله.

قالت م�ش���ادر ب�شناعة النفط اإن بغداد جل���اأت اإىل �شركتي 
توت���ال الفرن�شي���ة وتويوت���ا ت�شو�ش���و الياباني���ة للح�شول على 
البنزي���ن بع���د اأن و�شعت وا�شنطن �شرك���ة اإيرانية كانت تورد 

البنزين ايل العراق يف القائمة ال�شوداء.
وكانت �شركة �شيما جرنال تريدينج ومقرها االإمارات العربية 
املتحدة تورد البنزين للعراق مبعدل ي�شل اإىل ثالث �شحنات 

�شهريا وهو ما ميثل نحو ربع ما ي�شتورده العراق حاليا.

اخلزان���ة  وزارة  اعت���رت  اآذار  مار����ض  منت�ش���ف  يف  لك���ن 
االأمريكي���ة ال�شرك���ة ج���زءا من �شبك���ة مقرها االإم���ارات من 
�ش���ركات �شورية تابعة للحكومة االإيراني���ة تقوم باأعمال نيابة 
عن هيئات مت حظرها من قبل مثل �شركة نافتريان انرتاتريد 

وهي وحدة ل�شركة النفط الوطنية االإيرانية.
واأ�شاف���ت امل�ش���ادر اأن وا�شنط���ن اأقنع���ت بغ���داد بوقف هذه 
التجارة الت���ي بلغت قيمتها 40 ملي���ون دوالر �شهريا باالأ�شعار 
احلالي���ة و�شتتقدم توتال وتويوتا ت�شو�ش���و للتوريد اعتبارا من 
يوني���و حزيران حت���ى نهاية العام. و�شتن�شم���ان اإىل جمموعة 

من ال�شركات تقوم بالتوريد للعراق.
وقالت امل�شادر اإن توتال �شتورد �شحنتني من البنزين �شهريا 
يف ح���ني �شتورد تويوتا ت�شو�شو �شحنة واحدة. وكل �شحنة تزن 
ح���وايل 15 األف طن. و�شتورد توتال �شحنتها االأوىل يف الفرتة 

من 13 اإيل 15 يونيو حزيران.
وقال دبلوما�شي اأمريك���ي "نطلب من العراق ومن دول اأخرى 
ان تخف�ض وارداتها من النفط اخلام ومنتجاته مثل البنزين 

من اإيران."

اعلن���ت تركيا انها تتطلع اإىل توقيع عقود جتارية هذا 
الع���ام مع �ش���ركات رو�شي���ة واأمريكية تعم���ل يف اقليم 
كرد�شت���ان الع���راق من اأج���ل التنقي���ب امل�شرتك عن 

النفط والغاز.
جاء ذلك وفقا ل� وزير الطاقة الرتكي تانر يلدز الذي 
كان �شم���ن الوفد املرافق رئي�ض الوزراء الرتكي رجب 

طيب اأردوغان يف زيارته لوا�شنطن.
وقال الوزير الرتكي يف اأول مقابلة يجريها بعد عودته 
ان"املناق�ش���ات م���ع الرئي�ض االمريكي ب���اراك اأوباما 

وفريقه كانت اإيجابية ومثمرة للغاية".
واأ�ش���اف انه "من املرجح اأن نعمل مع �شركات رو�شية 
واأمريكية يف �شمال العراق �شمن م�شاريع متنوعة مثل 

التنقيب عن النفط والغاز".
ويف الع���ام احلايل ق���د توقع �شركات مملوك���ة للدولة 
و�شركات خا�شة عقودا جتارية مع اقليم كرد�شتان"، 

راف�شًا الك�شف عن اأ�شماء ال�شركات.
وب���ني اأن"ال�ش���ركات العراقي���ة العامل���ة يف االإقلي���م 
ال�شم���ايل ميكنها اأن ت�شارك يف مث���ل هذه ال�شراكات 

التي �شت�شمل ثالثة اأو اأربعة �شركاء".
و�ش���دد يلدز عل���ى اأن"تركي���ا حتر�ض عل���ى م�شاعدة 
الع���راق عل���ى اإقامة خط���وط اأنابيب مع زي���ادة اإنتاج 
الدول���ة الع�ش���و يف اأوبك لك���ن خط االأنابي���ب القائم 
ال���ذي ينق���ل النف���ط م���ن حق���ول كرك���وك اإىل ميناء 
جيهان الرتكي على البحر املتو�شط يجب اأن ي�شتخدم 

بكامل طاقته".

ذك���رت اأكادميي���ة الع���راق للطاقة يف 
درا�شة متخ�ش�شة ان" العراق يحتاج 
اأربع���ني ملي���ار دوالر  ال�شتثم���ار نح���و 
لال�شتفادة من الغاز امل�شاحب الإنتاج 

النفط اخلام جنوبي البلد".
ووزع���ت ه���ذه الدرا�ش���ة عل���ى هام�ض 
انعقاد ور�شة ملناق�ش���ة اأهمية ا�شتثمار 

الغاز يف العراق.
اأن"ه���ذه  اىل  الدرا�ش���ة  وا�ش���ارت 
اال�شتثم���ارات ميك���ن اأن حتقق للعراق 
اإي���رادات مالية ت�ش���ل اإىل 500 مليار 
املقبل���ة،  �شن���ة  الع�شري���ن  يف  دوالر 
اإ�شافة اإىل خم�شني مليار دوالر نتيجة 
اإحالل الغاز كوق���ود يف حمطات اإنتاج 
الطاقة الكهربائية، بدل النفط اخلام 

امل�شتخدم يف الوقت احلا�شر".
وبين���ت اأن"الع���راق يقود زي���ادة اإنتاج 
النف���ط اخلام بن�شب���ة 45% حتى العام 
2035 بح�ش���ب تقاري���ر وكال���ة الطاقة 

الدولية للعام املا�شي".
العراق من  اأن"احتياطي���ات  وا�شافت 
الغ���از يف جن���وب البل���د تبل���غ ت�شع���ني 
ترليون قدم مكع���ب، وكلها تقريبا من 
الغاز امل�شاح���ب للنفط، واأن اأكرث من 
ملي���ار ق���دم مكعب م���ن الغ���از حترق 
يوميا يف جن���وب العراق، حيث تتجاوز 
اخل�شائر املالي���ة 3.65 مليارات دوالر 

�شنويا".
واو�شح���ت اأن"القيم���ة املالي���ة للغ���از 
املحروق تكفي لبناء ع�شر م�شت�شفيات 
و250 مدر�ش���ة و15 األف وحدة �شكنية 
�شنوي���ا، ف�شال عن توليد اأكرث من �شتة 

اآالف ميغاواط من الكهرباء".
وح�شب اإح�شائي���ة وزارة النفط ، فاإن 
احتياط���ي العراق من الغ���از يبلغ 137 
ترلي���ون قدم مكعب غالبيتها من الغاز 

امل�شاحب للنفط اخلام.

توق����ع وزي����ر النفط ال�شاب����ق ابراهيم 
بح����ر العل����وم، ترحيل ت�شري����ع قانون 
النف����ط والغاز اىل ال����دورة الرملانية 
القادمة، معترًا عمل جمل�ض النواب 
ب�شب����ب  معط����اًل  احل����ايل  العراق����ي 

امل�شاكل ال�شيا�شية.
 وق����ال بحر العل����وم اإن احلاجة ملحة 

الق����رار قان����ون النفط والغ����از خالل 
الف����رتة احلالية خلل����ق ادارة من�شقة 
احلكوم����ة  ب����ني  النفطي����ة  لل����رثوة 
كرد�شت����ان  واقلي����م  االحتادي����ة 

واملحافظات املنتجة للنفط
حالي����ًا  الن����واب  جمل�����ض  يذك����ران   
معطل وغري ق����ادر على ت�شريع اب�شط 

القوانني ب�شبب زيادة حدة اخلالفات 
ال�شيا�شي����ة ب����ني الكت����ل النيابي����ة، ما 
يعط����ي موؤ�ش����رًا ب����ان قان����ون النف����ط 
والغ����از ال����ذي يعد من اه����م القوانني 
ال����دورة  اىل  �شريح����ل  االقت�شادي����ة 
الرملانية املقبلة، متمنيًا عدم ترحيله 

وت�شريعه خالل الدورة احلالية

د. ابراهيم بحر العلوم :
 قانون النفط والغاز سريحل للدورة الربملانية املقبلة بسبب اخلالفات السياسية

احلكومــة تقرر تعويــض مجيع املزارعيـن املترضريــن
 مـن مشاريــع النفــط يف الزبيــر

تركيا تقول إهنا اتفقت مع كردستان العراق واكسون بشأن التنقيب عن النفط

تركيا:نتطلع لتوقيع اتفاقات 
للنفط والغاز مع كردستان العراق 

وسنواصل رشاء اخلام اإليراين

دراســـة:العراق حيتاج 
الستثامر نحو أربعني مليـار 

دوالر لالستفــادة من 
الغــاز املصاحــب

النفط تعلن تلبيتها الحتياجات املحطات الكهربائية من الغاز خالل 
السنوات األربع املقبلة

العراق يتحول إىل موردين جدد للبنزين بعد أن وضعت أمريكا 
سيام يف القائمة السوداء
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تبنت �شركة م�شايف الو�شط الية جديدة للنهو�ض بواقع انتاج زيوت املحركات باملوا�شفات 
النوعي���ة العاملي���ة، حيث تعمل هيئة الده���ون يف ال�شركة على انتاج ان���واع عدة من الزيوت 

النوعية التي مت فح�شها يف اف�شل خمترات العامل.
رئي����ض هيئة الدهون يف �شرك���ة م�شايف الو�شط املهند�ض ن�شر ن�شيف قال  ان الهيئة تنتج 
انواعا خمتلفة من الزيوت �شواء حمركات بنزين او ديزل او زيوت �شناعية ال يتم ت�شويقها 
اال بعد �شدور �شهادة من خمترات امل�شفى وفيها رقم باج املنتج اي هناك �شيطرة نوعية 
عل���ى املنتج.الفت���ا اىل ان االنت���اج يحم���ل نوعني من ال�شه���ادات االوىل ال����API و�شهادة 
املر�شيد����ض بينز، م�ش���ريا اىل بدء مرحلة جدي���دة بالتخطيط واع���داد الدرا�شات الن�شاء 
وحدات جديدة وهي وح���دات التك�شري بالعوامل امل�شاعدة النتاج اجليل الثاين من الزيوت 
وتطوير الوح���دات العاملة بادخال التقنيات احلديثة واملعدات اجلديدة التي بدورها توفر 

لنا جدوى اقت�شادية تلبي طموحنا.
وا�ش���اف ن�شي���ف يتم حاليا انت���اج جميع ان���واع الزيوت ومنه���ا زيوت حم���ركات البنزين 
بانواعها احادي،متع���دد الدرجات، و زيوت حمركات الديزل بانواعها وزيوت الهيدروليك 
وكذلك زيوت التورباين بانواعها وزيوت املحوالت الكهربائية ف�شال عن انتاج زيوت القطع 

واملول���دات الكهربائي���ة وال�شاغطات وزي���وت املناقل وزيوت املع���دات الدقيقة، ا�شافة اىل 
انت���اج اال�شفلت بانواع���ه واال�شفلت املوؤك�شد وال�شم���ع والفازلني الطب���ي كمنتجات ثانوية، 
م�ش���ريا اىل جتهي���ز هذه املنتجات اىل �شرك���ة توزيع املنتجات النفطي���ة التي تقوم بدورها 
بتجهي���ز معامل القطاع الع���ام واملحطات وح�شب الية وخطة �شهرية يتم اعدادها يف وزارة 

النفط. 
وطالب بان تفعل �شركة توزيع املنتجات النفطية دورها يف عملية توزيع املنتجات واالنفتاح 
�ش���وب القط���اع اخلا�ض لت�شهي���ل ان�شيابية بيع ه���ذه املنتجات وبالت���ايل تنخف�ض معدالت 
اخلزي���ن العالية املرتاكمة والفائ�ض املتوفر لدينا لهذا جت���د م�شتوى املبيعات دون م�شتوى 
الطموح وان طريقة احل�شول على هذه املنتجات تدخل بجانب طويل من الروتني والتعقيد 
االداري لدى ال�شركة املذكورة، كما ان عملية الت�شدير للفائ�ض عن طريق �شركة الت�شويق 

النفطي مل حتظ باهتمام وا�شع وجدي على الرغم من تزويدنا لهم باملعدالت الفائ�شة.
ام���ا وكي���ل وزارة النف���ط فاأ�شار اىل ان خطط ال���وزارة تتجه �شوب رف���ع انتاج امل�شايف يف 
عم���وم مناطق البلد با�شتح���داث وحدات متطورة جديدة �شديق���ة للبيئة، ا�شافة اىل بناء 

م�شاف جديدة يف حمافظات عدة.

اأعلنت �شرك���ة نفط اجلنوب ع���ن حتقيق زيادات 
كبرية هي االأعلى يف تاري���خ ال�شركة يف م�شتويات 
االإنت���اج واخل���زن والت�شدير خالل �شه���ر ني�شان 
املا�ش���ي بلغت نح���و مليون���ني و 316 األ���ف برميل 
يومي���ًا، فيما ك�شف���ت عن اإن�ش���اء خزانات وموانئ 
الت�شدير العائمة، وخطوط جديدة لنقل النفط.

وق���ال مدي���ر ع���ام �شرك���ة نف���ط اجلن���وب �شياء 

املو�ش���وي   اإن "ال�شركة وبجه���د وطني ومب�شاركة 
كريات �ش���ركات النفط العاملي���ة حققت زيادات 
ملحوظة من حق���ول الب�شرة النفطية هي االأعلى 
يف تاري���خ ال�شرك���ة وم�شتويات االإنت���اج والتخزين 

والت�شدير".
وبني املو�شوي ان "�شهر ني�شان املا�شي �شجل اأعلى 
م�شت���وى زي���ادات بالت�شدي���ر، اذ جت���اوز م�شتوى 
االإنتاج اليومي لل�شركة مبليوين و200 األف برميل 
يوميًا، وباإمكانية ت�شدير متاحة تتجاوز مليوين و 

2620 األف برميل يوميًا".
وا�ش���اف ان "مع���دل الت�شدير املتحق���ق يف نهاية 
�شه���ر ايار بل���غ مليونني و 198 األ���ف برميل يوميًا، 
كم���ا مت ت�شدير اأعل���ى املع���دالت يف تاريخ �شركة 
نف���ط اجلنوب مبعدل و�ش���ل اإىل مليون���ني و 316 

األف برميل يوميًا ل�شهر ني�شان 2013".
وعل���ى خط مواز، اأكد مدي���ر �شركة نفط اجلنوب 
اإن"�شركته م�شتم���رة يف اإن�شاء اخلزانات وموانئ 
الت�شدي���ر العائم���ة، واإدام���ة موانئه���ا النفطي���ة، 
ع���الوة على اإن�ش���اء خطوط جدي���دة لنقل النفط 
م���ن احلقول اإىل موان���ئ الت�شدي���ر"، فيما اأ�شاد 
اعترها  الت���ي  النيابي���ة  الطاق���ة  "ب���دور جلن���ة 
م�شاندة وموؤازرة لعمله، اإىل جانب دعم احلكومة 

املحلية".

 وينت���ج العراق يف الظ���روف االعتيادية نحو ثالثة 
ماليني و300 األف برميل من النفط اخلام يوميًا، 
ومعظم تل���ك الكمي���ات ت�شدر بوا�شط���ة ناقالت 
بحرية من خالل مينائي العمية والب�شرة )البكر 
العميق �شابقًا(، كما ميتلك العراق ثالث من�شات 
بحري���ة عائم���ة جدي���دة تدع���ى جيك���ور واملرب���د 
والفيح���اء )اإح���دى املن�ش���ات مل ت�شتخدم بعد(، 
وي�ش���خ النفط للمن�شت���ني واملينائني ع���ر �شبكة 
اأنابيب متتد حتت املاء وتت�شل مب�شتودعات خزن 
�شاحلي���ة تق���ع قرب مرك���ز ق�شاء الف���او، يف حني 
ت�شدر الكميات املنتجة من احلقول ال�شمالية اإىل 
مين���اء جيهان الرتكي املط���ل على البحر املتو�شط 
عر اأنب���وب ناقل، كما ت�شدر كمي���ات من النفط 
اإىل االأردن با�شتخدام ناقالت حو�شية، ويف االآونة 
االأخ���رية ق���ام اإقلي���م كرد�شتان بت�شدي���ر كميات 
م���ن النف���ط اإىل تركيا م���ن دون موافقة احلكومة 

العراقية.
ومتتل���ك حمافظ���ة الب�شرة م���ا ن�شبت���ه 59% من 
اإجمايل احتياطات العراق النفطية، اأي ما يقارب 
67.9 مليار برمي���ل، اإذ اأنها ت�شم اأ�شخم خم�شة 
حق���ول نفطي���ة يف البالد ه���ي الرميل���ة ال�شمالية 
القرن���ة  وغ���رب  وجمن���ون  اجلنوبي���ة  والرميل���ة 

والزبري.

كّرم���ت �شرك���ة نفط اجلنوب عددًا م���ن العاملني املتميزين واملتقاعدي���ن الذين قدموا 
خدماته���م لل�شرك���ة، يف اإحتفالي���ة  بالذك���رى 44 لتاأ�شي�شها اقيم���ت يف املركز الثقايف 

النفطي بالب�شرة.
وق���ال مدير عالقات ال�شركة ثائر يا�شني ان ال�شرك���ة ومنذ ثالث �شنوات تقيم احتفااًل 

بذكرى التا�شي�ض، وذلك لتعزيز مكانة ال�شركة يف املجتمع ولدى املنت�شبني.
من جهته قال مدير عام ال�شركة �شياء املو�شوي ان ال�شركة حققت تقدمًا ملمو�شًا على 
م�شتوى زيادة االنتاج والت�شدير واجناز كل املتطلبات الهند�شية  والتنفيذية التي متكن 
العامل���ني من عملهم، م�ش���ريًا اىل ان م�شوار جوالت الرتاخي�ض حني ابتداأ كان م�شتوى 
انت���اج ال�شركة ال يتجاوز )1.5- 1.6( مليون برميل باليوم، اال ان ال�شركة تقف اليوم 

على عتبة )2.25( مليون برميل يوميًا من حقول ال�شركة فقط، وحتقيق 750 الف
برميل باليوم من حقول جوالت الرتاخي�ض، وهذا يعد اجنازا كبريا ي�شاهي انتاج دول 

م�شدرة للنفط.
اىل ذلك قال اخلبري االقت�شادي الدكتور عبد اجلبار احللفي ف  ان املدن النفطية يف 

كل الع���امل لها تخ�شي�شات معينة وباالخ����ض تخ�شي�شات اعادة تاهيل البنى التحتية 
كونه���ا تتعر�ض للتلف اكرث مما يف املدن االخرى، م�ش���ريا اىل ان قانون البرتودوالر مل 

يحقق �شيئًا للب�شرة.
وحت���دث عدد م���ن العاملني يف �شركة نف���ط اجلنوب الذاعة العراق احل���ر، مبينني  ان 
العم���ل  يف ال�شرك���ة باملا�ش���ي كان اك���رث جدي���ة وثمن���وا دور ال�شرك���ة يف االلتفات اىل 

املنت�شبني املثابرين الذين اثبتوا جدارتهم يف العمل.
يذك���ر ان �شركة النف���ط الوطنية العراقي���ة افتتحت يف عام 1969 فرع���ًا رئي�شًا لها يف 
الب�شرة با�شم املديرية العامة ل�شركة النفط الوطنية العراقية فرع الب�شرة، ويف متوز 
م���ن العام نف�شه و�شع احلجر اال�شا�ض مل�شروع تطوير وا�شتثمار حقل الرميلة ال�شمايل. 
وت�ش���م ال�شركة اليوم ارا�ش���ي تبلغ رقعتها اجلغرافية 183 الف كيلومرت مربع متتد من 
اخللي���ج العرب���ي حتى حديثة، وت�شغل ثل���ث م�شاحة العراق، وت�شم اك���رث من 67 موقعًا 
النتاج النفط وكب�ض الغاز وحمطات حقن املاء ا�شافة اىل حمطات �شخ وتقوية، وتدير 

ال�شركة اكرث من 13 حقاًل نفطيًا فيه 860 بئرًا انتاجية.

اعل���ن مدير عام �شركة غ���از الب�شرة علي ح�شني 
خ�شري، عن نية �شركته التعاقد مع �شركات عاملية 
لتنفيذ م�شاري���ع عمالقة تهدف اىل معاجلة الغاز 
ال���ذي يحرق يف اجل���و وانتاج الغ���از اجلاف الذي 

ي�شتخدم لتوليد الطاقة الكهربائية.
وق���ال خ�شري يف ور�شة الغ���از االوىل التي اقامتها 
اكادميي���ة الع���راق للطاق���ة وبالتع���اون م���ع وزارة 
النف���ط حت���ت �شع���ار 'غ���از الب�ش���رة.. الفر����ض 

والتحدي���ات'   ان ال�شرك���ة ب�ش���دد التوقي���ع م���ع 
�شركات عاملي���ة لتنفيذ م�شاري���ع عمالقة لل�شركة 
بع���د توقيعها م���ع �شركات اخ���رى الع���ادة تاأهيل 

من�شات ال�شركة وتاأهيل االر�شفة اخلا�شة بها.
واو�ش���ح: ان ال�شرك���ة ب�ش���دد تاهيل حق���ول غاز' 
ب���ن عم���ر ' و ' اللحي�ض ' و ' القا�ش���ي ' ا�شافة حلقول 
مي�شان وذي قار �شمن �شركة غاز اجلنوب و�شيتم 

جتميع الغاز يف مواقع هي ' بن عمر والرميلة.

وا�ش���اف: ان هذه امل�شاريع تهدف اىل توفري الغاز 
اجلاف للطاقة الكهربائي���ة من خالل التعاقد مع 
�ش���ركات عاملي���ة لكاب�شات الغ���از اخلا�شة بزيادة 
انتاج الطاقة الكهربائية ع���ر توفري مان�شبته '70 
- 80 % ' م���ن الطاقة الكهربائية للبالد، مبينًا انه 
�شيت���م ان�شاء معام���ل يف حقول الرميل���ة ال�شمايل 
وغ���رب القرن���ة لتوف���ري كمي���ات كبرية م���ن الغاز 

اجلاف.

رشكــة نفــط اجلنــوب:
 بلغنــا أعىل مستويات اإلنتــاج والتصديــر بأكثــر من مليونيــن و316 الف برميل

مصافــي الوســط: زيوت املحركــات أثبتــت قدرهتــا عىل منافســة املستــورد

مديــر رشكــة غــاز البصــرة:
 مشاريعنــا هتــدف النتاج الغاز اجلـــاف لتوليد 80% من الطاقــة الكهربائيـــة للبالد
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قال املتحدث با�سم وزراة النفط العراقية اإن العراق خف�س 
�سعر �سحنات يوليو متوز من خام الب�سرة اخلفيف للم�سرتين 
االآ�سيوي��ني 35 �سنتا اإىل م�ستوى يق��ل 50 �سنتا للربميل عن 
متو�س��ط خام��ي عمان ودب��ي يف حني رف��ع اأ�سع��ار ال�سحنات 

املتجهة اإىل الواليات املتحدة واأوروبا.
وحت��دد �سعر �سحنات يولي��و من خامات الب�س��رة للم�سرتين 
االأمريكي��ني بخ�سم 1.70 دوالر للربميل عن موؤ�سر اأرجو�س 

مقابل خ�سم 1.90 دوالر لل�سهر ال�سابق.
وبلغ �سعر خام الب�س��رة للم�سرتين االأوروبيني ما يقل 3.25 
دوالر ع��ن ال�سع��ر الف��وري خلامات بح��ر ال�سم��ال القيا�سية 

مقارنة مع خ�سم 3.35 دوالر يف ال�سهر ال�سابق.
و�سج��ل �سعر اإم��دادات يوليو م��ن خام كرك��وك لالأمريكتني 
ع��الوة قدرها دوالر واحد فوق موؤ�س��ر اأرجو�س للخام عايل 

الكربيت مقارنة مع عالوة 1.30 دوالر يف ال�سهر ال�سابق.
وحت��دد �سع��ر يوليو خل��ام كرك��وك املتج��ه اإىل اأوروبا عند 
م�ست��وى يق��ل 2.10 دوالر للربمي��ل ع��ن �سع��ر برن��ت مقابل 

خ�سم بلغ 1.90 دوالر يف ال�سهر ال�سابق.

العــراق خيفــض سعر شحنــات يوليو 
من خــام البصــرة آلسيــا

نف��ى م�س��در يف وزارة النف��ط التو�س��ل اىل"اتف��اق نهائي م��ع ال�س��ودان لتزويده 
بالنف��ط اخل��ام ب�س��كل مي�سر"،مبين��ا ان"م��ا مت طرحه عب��ارة عن اف��كار مل يتم 

بلورتها ب�سكل نهائي اىل االن".
كم��ا اعل��ن رئي���س الهيئ��ة الوطني��ة لال�ستثم��ار �سام��ي االعرجي ع��ن اتفاق بني 
احلكوم��ة العراقي��ة و نظريتها ال�سوداني��ة على تاأ�سي�س جمل���س اعمال م�سرتك 
بينهما واإن�ساء �سركة م�ساهمة تعنى بجميع الن�ساطات االقت�سادية بني البلدين.
وق��ال االعرجي اإن"الطرفني تو�سال اىل �سيغ تفاهم م�سرتكة لت�سجيع وحماية 
اال�ستثمارات ومنع االزدواج ال�سريبي، ف�سال عن ا�ستعرا�س العديد من الفعاليات 

االقت�سادية املختلفة".

  اأعلن��ت �سرك��ة غ��از اجلنوب ا�ستثم��ار �ستة مواقع للغ��از امل�ساح��ب لعملية اإنتاج 
النفط ومبدة ا�ستثمار ت�ستمر ملدة 25 عاما قابلة للتجديد.

واو�س��ح املدير العام لل�سركة علي ح�س��ني "ان �سركته خ�س�ست 17.5 مليار دوالر 
ميزانية ال�ستثمار الغاز امل�ساحب يف حقول غرب القرنة،الزبري والرميلة ومعملي 
خ��ور الزب��ري واأم ق�سر ، اإ�ساف��ة اإىل جممع خزن وت�سدير الغ��از ، متوقعا و�سول 

معدل ا�ستثمار الغاز امل�ساحب يف املواقع ال�ستة اإىل 100 % بحلول عام 2017.

مصدر يف وزارة النفط ينفي 
اتفاق هنائي مع السودان 

لتزويده باخلام بشكل ميرس

غاز اجلنوب تستثمر ستة 
مواقع نفطية ملدة 25 عام يف 

البرصة
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تدار����ض عدد من خ���راء القطاع النفط���ي واقع ت�شفية 
النفط اخلام واآليات النهو�ض باالنتاج با�شتخدام اف�شل 
التقان���ات العلمية املتطورة، والت���ي الت�شبب ال�شرر على 
امل�شتهل���ك وااللة الت���ي تعتمد احدى امل�شتق���ات النفطية 
ف�ش���ال عن خلو الي���ات الت�شفية املتط���ورة الي تاأثريات 
بيئية ، وذهبت تاأكيدات م�شوؤويل وزارة النفط امل�شاركني 
يف املوؤمتر العلمي الث���اين للتقنيات احلديثة يف امل�شايف 
النفطي���ة الذي اختتمت اعمال���ه يف بغداد  باجتاه تغطية 

الطلب املحلي من الوقود خالل الفرتات القادمة.
وكي���ل وزارة النفط فيا�ض النعمة قال: ان الوزارة تعتمد 
خط���ة تنموية وا�شعة يف قطاع التكري���ر النفطي تت�شمن 
ان�شاء م�شاف بقدرات انتاجية تتجاوز 150  الف برميل 
يومي���ا، ا�شافة اىل ان�شاء 10 م�شايف يف مناطق خمتلفة 
م���ن البل���د، م�ش���ريا اىل ان ال���وزارة تعم���ل عل���ى تاأهيل 

امل�ش���ايف ب�شكل دوري ف�شال ع���ن ان�شاء وحدات جديدة 
يف امل�ش���ايف الكب���رية يف الدورة وبيج���ي والب�شرة الفتا 
اىل ان وح���دة االزم���رة يف م�شف���ى بيج���ي دخلت نطاق 
اخلدمة وتنتج اليوم البنزين املح�شن الذي اليعتمد على 
امل�شافات الكيمياوي���ة ذات التاأثري ال�شلبي على االن�شان 
والبيئ���ة، وكذل���ك مت ا�شتح���داث وح���دات حتويل النفط 
اال�ش���ود اىل بنزي���ن بطريق���ة التك�شري، م�ش���ريا اىل ان 
جهود الوزارة تتجه �شوب جعل البلد م�شدرا للم�شتقات 

النفطية بعد تغطية الطلب املحلي.
مدير ع���ام �شركة م�شايف الو�ش���ط املهند�ض �شعد نوري   
ان املوؤمت���ر ناق����ض جمي���ع مفا�ش���ل العم���ل يف امل�ش���ايف 
النفطي���ة، حي���ث مت الوقوف عن���د اهم املنج���زات التي 
حققته���ا امل�شايف النفطي���ة خالل عام كام���ل م�شى اأي 
من���د انعقاد املوؤمت���ر االول للم�شايف، الفت���ا اىل ان واقع 

االنت���اج يف ارتف���اع متوا�ش���ل حيث تعتمد ال���وزارة خطة 
للتو�ش���ع باأن�شاء وحدات انت���اج جديدة يف جميع امل�شايف 
وكذلك ا�شتح���داث م�شايف جدي���دة يف مناطق خمتلفة 

من البلد.
ن���وري ا�ش���ار اىل ا�شتحداث وح���دة ال �شي �ش���ي ار التي 
تعمل على انتاج البنزي���ن دون ا�شافة مادة رابع اثيالت 
الر�شا�ض وما ينتج عنها من تاأثريات �شلبية على البيئة، 
حي���ث و�شلت املع���دات الرئي�شية لهذه الوح���دة التي تعد 
م���ن احدث تقان���ات التكري���ر يف العامل بطاق���ة انتاجية 

ت�شل اىل 10 االف.
ب���دوره قال رئي�ض اجلامعة التكنلوجية اأمني التميمي: ان 
اجلامعة تعمل على خلق الكف���اءات العلمية املتخ�ش�شة 
بتطوي���ر ال�شناعة النفطية بالتعاون م���ع وزارة النفط ، 
حيث تتوا�شل اجلامعة يف اعتماد احدث املناهج العلمية 
يف العامل لتطوير ال�شناعية النفطية يف جماالت االنتاج 
والتكري���ر، وهذا املوؤمت���ر يحمل الكثري م���ن االيجابيات 
على واقع خلق الكفاءات العلمية من خالل املزاوجة بني 
اجلان���ب النظري والعلمي ودور ذل���ك يف تطوير مف�شل 
التكري���ر حيث تتم متابعة العمل ميدانيا يف احيان كثرية 

من قبل طلبة اجلامعة
اما عمار عبد الهادي مه���دي من �شركة م�شايف النفط 
فتح���دث ع���ن واقع انت���اج البنزي���ن حيث تن���اول  وحدة 
حت�شني البنزين 2 احدى الوحدات االنتاجية يف م�شفى 
ال���دورة لتك���ون حم���ور حديث���ه وقال تعم���ل عل���ى انتاج 
البنزي���ن املح�شن بطاقة 10000 برميل يف اليوم. وخطة 
االنتاج قائمة يف معاملة نواجت وحدات التكرير من خالل 

�شل�شلة من العمليات الكيميائية.
وا�ش���اف حتتوي ه���ذه الوحدة على مع���دات دوارة منها 
الكاب�ش���ة الطاردة عن املركز k201 والتي تعتر اكرثها 
اهمي���ة. وتق���وم بتجهي���ز الهيدروج���ني مبع���دل تدف���ق 
 )18(bar وب�شغ���ط مقداره ح���وايل )7550-7220(
ك�شغ���ط خ���ارج ، وه���ذه الظ���روف �شروري���ة النتاج جو 
هيدروجين���ي يف املفاع���ل الكمال العملي���ات الكيميائية، 
والتي متثل مف�شال مهما يف العملية االنتاجية. الفتا اىل 
اهمي���ة عملية ال�شيان���ة وتنفذ �شنويا ل���كل كاب�شة والتي 
تقوم على جمموعة من خط���وات التحقق، وتعتر عملية 
التحقق من �شالحية املحامل جوهرية قيا�شا باخلطوات 
االخ���رى. كم���ا لف���ت اىل ان عملي���ة الت�شفي���ة ت�شتهلك 
كمي���ات كبرية م���ن املياه الغرا����ض العملي���ة ال�شناعية 

املختلفة ونتيجة لذلك تتكون خملفات من املياه امللوثة

النفــط تؤكــد التوســـع
 بمفصــل التكريــر

باملتبقي����ات النفطية بع����د ا�شتخدامها، مم����ا له تاأثري 
بيئ����ي �شي����ئ عل����ى اجله����ة املطروح����ة اليه����ا )نه����ر، 
ترب����ة( ومن طرق املعاجل����ة ال�شائعة اعتم����اد املف�شل 

)امليكانيكي، الكيمياوي، الفيزياوي، البايولوجي(.
وا�ش����ار اىل ان املوؤمتر يعالج املي����اه امللوثة من م�شفى 
النج����ف والت����ي تعام����ل ميكانيكي����ا فق����ط با�شتخ����دام 
املعاجلة الكيمياوية الب�شيطة واال�شتغناء عن املرحلتني 
االخريت����ني) الفيزي����اوي ، والبايولوج����ي(، باالعتماد 
عل����ى ا�شتخ����دام مادة ال�ش����ب برتكي����ز ppm70 مع 
م����ادة الب����ويل الكروالي����ت برتكي����ز ppm30 بوجود 
ا�شع����ة uv حي����ث ادت اىل خف�ض ن�شب����ة امللوثات اىل 
92باملئ����ة املتمثل����ة ب)s.s،OIL،COD( حي����ث 
كانت النتائج �شمن حمددات البيئة وبكلف اقت�شادية 

اقل.
وعن تاأثريات خملف����ات النفط اخلام على املتعر�شني 
مهني����ا  قال����ت ليلى لطي����ف علوان من مرك����ز البحوث 

البيئي����ة يف اجلامع����ة التكنلوجية ان خملف����ات النفط 
اخلام الناجتة من عملية االحرتاق قد حتدث تاثريات 
�شحي����ة متنوعة على العم����ال املتعر�شني مهنيا م�شببة 
امرا�ش����ا ع�شوية يف اجهزة التنف�����ض واله�شم واجللد 

ف�شال عن اخرى مميتة.
وتابع����ت: مت����ت مناق�ش����ة امكاني����ة العثور عل����ى بع�ض 
املعام����الت الفيزياوية التي ميكن ان تظهر على هوالء 
العمال والتي ميكن اعتمادها كموؤ�شرات مبكرة لتاثري 
خملف����ات النف����ط عل����ى �شح����ة العاملني بغي����ة اعتماد 
اج����راءات وقائي����ة متن����ع او تقل����ل م����ن فر�����ض ظه����ور 
امرا�����ض ع�شوية ونف�شي����ة ت�شكل خط����ورة على �شحة 
العاملني،الفت����ة اىل اج����راء درا�ش����ة يف معم����ل �شمنت 
كبي�ش����ة يف حمافظ����ة االنبار م����ن خالل اختي����ار عينة 
ع�شوائية موؤلفة من �شتني عامال موزعني بني 50 عامال 
مهني����ا) بواق����ع 25عامال  من كل م����ن موقعي االفران 
والطواح����ني( و10 اف����راد م����ن االداري����ني املتعر�شني 

بيئي����ا. العينة ال�شابطة مت حتديدها من 10 افراد من 
القاطنني على م�شافات بعيدة متاما عن املعمل. وبينت 
ان النتائج الت����ي مت احل�شول عليها ت�شري بو�شوح اىل 
ظهور تاأثريات �شحية متنوعة تتعلق بالتنف�ض واله�شم 
واجلل����د واخرى ذات �شلة بالق����وى الهيكلية)ع�شالت 
وعظ����ام(. كم����ا ان التحليل االح�شائي له����ذه النتائج 
ا�ش����ار اىل ارتب����اط ظهور االعرا�����ض املر�شية بفرتات 
التعر�ض وم�شتويات الفناديوم املنبعثة ومل يت�شح جليا 

اهمية عمر العاملني يف حاالت اال�شابة باالمرا�ض.
وزادت بالق����ول: انه مت اي�ش����ًا التو�شل اىل وجود بع�ض 
العالم����ات الفيزياوية العار�ش����ة ك�شقوط ال�شعر، نخر 
اال�شنان تراجع الب�شر، وع����دم ا�شتقرار وزن اجل�شم 
على عدد مهم من العاملني ووجدت ان هذه املعامالت 
مرتبط����ة بفرتات التعر�����ض وم�شتوي����ات الفناديوم وال 
تاأث����ري وا�شح لعمر اف����راد عينة التعر�����ض املهني على 

حاالت ظهور هذه العالمات.
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اأعلن����ت �شرك����ة احلف����ر العراقي����ة، ع����ن توقيعها عقد 
م����ع �شركة برتونا�ض املاليزية بقيم����ة جتاوزت ال�شبعة 
ملي����ون دوالر ال�شت�ش����الح 3 اب����ار نفطي����ة يف حق����ل 
الغراف النفطي، واو�شحت اأن املبا�شرة بتنفيذ العقد 
�شيكون منت�شف �شهر متوز ، فيما عدت ذلك مقدمة 

لتطوير حقل الغراف النفطي.
وقال مدير �شركة احلف����ر العراقية، ادري�ض اليا�شري  
اإن " ال�شركة وقعت عقدا مع �شرطة برتونا�ض املاليزية 
ال�شت�شالح ثالث اأبار نفطية �شمن جولة الرتاخي�ض 
التي فازت به����ا برتونا�ض يف حقل الغراف النفطي يف 
حمافظة ذي قار"، عادا ذلك " مقدمة النتاج النفط 

من حقل الغراف النفطي وتطويره".
واأ�ش����اف اليا�ش����ري اأن "�شرك����ة برتونا�����ض املاليزي����ة 
�شتعم����ل عل����ى ن�شب جه����از MD 46  وال����ذي يعمل 
بطاقة HP 1000  اخلا�����ض بعمل ا�شت�شالح وحفر 
االب����ار"، م�شريا اإىل اأن "العقد بلغ كلفته �شبعة مليون 
و600 الف دوالر و�شي�شهم يف تقليل الكلفة املالية على 
ال�ش����ركات االجنبية  من خالل اإعفائه����ا من الر�شوم 

وال�شرائب املالية ".
ولف����ت مدير �شركة احلفر اإىل اأن "املبا�شرة يف تنفيذ 

هذا العقد �شيكون يف منت�شف �شهر متوز 2013".

وي�شل احتياطي حق����ل الغراف من النفط اخلام اىل 
5 ملي����ار برمي����ل عل����ى اأن امل�شتهدف م����ن تطويره هو 
انت����اج ما يق����ارب 230 الف برميل يومي����ا بحلول عام 
2017 �شم����ن عملية تطوير العملي����ة االنتاجية للنفط 

العراقي.
وكان����ت �شركة جابيك�����ض اليابانية املوؤتلف����ة للتنقيبات 
البرتولية والغازي����ة، اأعلنت يف ال�2من اذار2013، اأن 
انت����اج النف����ط من حقل الغ����راف يف حمافظة ذي قار 
�شيتاأخر ل�شتة اأ�شهر، وبينت اأن ذلك ياأتي ب�شبب قدم 
ورداءة البن����ى التحي����ة يف احلقل، متوقع����ة باأن ي�شل 
االإنت����اج االأويل للحق����ل اإىل 60000 برميل يوميا عند 

بدء االنتاج فيه.
وي�ش����ار اإىل اأن �شركتي برتونا�����ض املاليزية وجابيك�ض 
اليابانية فازتا بعقد تطوير حقل الغراف يف حمافظة 
ذي ق����ار على حفر وتطوير 11 بئرا نفطيا وباإنتاج من 
النفط اخل����ام ي�شل اىل 50 الف برمي����ل يوميا نهاية 
الع����ام 2013، يف ح����ني  اأن �شركة برتونا�����ض املاليزية 
ت�شتحوذ على 45% من ح�ش�ض م�شروع حقل الغراف 
يف حمافظة ذي ق����ار، يف حني متتلك �شركة جابيك�ض 
الياباني����ة املتاألفة معها على ح�ش����ة 30% من امل�شروع 

يف حني ترجع احل�شة الباقية ل�شركة نفط ال�شمال .

و�شرك����ة احلف����ر العراقية ه����ي �شركة حكومي����ة تابعة 
اىل وزارة النف����ط وه����ي متخ�ش�ش����ة يف حف����ر االبار 
وا�شت�شالحه����ا تاأ�ش�ش����ت ع����ام 1991  حي����ث قام����ت 
موؤخ����را با�شت����رياد 24 جه����ازا متط����ورا للحفر خالل 
عام����ي 2007- 2008  وا�شت�شلح����ت اك����رث من 1000 

بئر نفطي يف العراق وحفرت 400 بئر جديدة.

�شرك����ة  ع����ام  مدي����ر  اأعلن����ت 
ح�ش����ني  عل����ي  اجلن����وب  غ����از 
عن"ا�شتثم����ار �شتة مواق����ع للغاز 
امل�شاح����ب لعملية اإنت����اج النفط 
مبدة 25 �شنة قابلة للتجديد اإىل 

خم�ض �شنوات اإ�شافية".
ان"ال�شرك����ة  ح�ش����ني  وق����ال 
دوالر  ملي����ار   17.5 خ�ش�ش����ت 
كميزانية ال�شتثمار الغاز املهدور 
يف �شتة مواق����ع وهي حقول غرب 
القرنة، الزبري والرميلة ومعملي 
خور الزب����ري واأم ق�شر باالإ�شافة 
وت�شدي����ر  خ����زن  جمم����ع  اإىل 
"حتقي����ق  اأن  وا�ش����اف  الغ����از". 
خمطط اجلدوى م����ن اال�شتثمار 
يف املواق����ع ال�ش����ت اإىل 100% يف 

عام 2017".
وا�شار اىل"تنفيذ خطة اال�شتثمار 
يف املواقع مب�شاهمة خمتلطة بني 
�شركة غاز اجلنوب بن�شبة %51، 
و�شرك����ة �ش����ل الهولندي����ة بن�شبة 
44% و�شرك����ة مت�شوبي�شي بن�شبة 
5%"،مبينا ان"مدة اال�شتثمار يف 
العقد املرم 25 �شنة مع اإمكانية 

التجديد اإىل خم�ض �شنوات".

تعت���زم �شرك���ة م�شايف اجلنوب زيادة تكرير اخلام يف م�شف���ى الب�شرة اىل 210 االف برميل 
يوميا وانتاج البنزين اىل 26 األف برميل يوميا يف غ�شون ال�شهرين املقبلني.

وق���ال مدير ع���ام �شركة م�شايف اجلنوب عب���د احل�شني نا�شر قا�ش���م ان" الطاقات االنتاجية 
للم�شفى تبلغ حاليا 140 الف برميل".

وا�شاف ان"ال�شركة اجنزت اكرث من 90 باملئة من م�شروعي وحدة تكرير اخلام الثالثة بطاقة 
70 ال���ف برميل ووحدة حت�شني البنزي���ن الثالثة بطاقة 10 االف برمي���ل يوميا التي من املقرر 
افتتاحهم���ا يف اب املقب���ل لت�شهم �شركة م�ش���ايف اجلنوب بتوفري ن�شب���ة 35 باملئة من اجمايل 

الطاقة التكريرية للم�شايف يف عموم البلد".
واو�ش���ح ان"امل�شروعني اللذين تقوم �شركة امل�شاريع النفطية العائدة لوزارة النفط بتنفيذهما 
و�شال اىل مرحلة ربط املعدات الكهربائية وااللكرتونية ومنظومات الطاقة الكهربائية متهيدا 

لت�شغيلهما جتريبيا خالل اال�شابيع املقبلة".

تتفاو�ض احلكومة امل�شرية حاليا مع العراق لال�شتعانة ب�شركات 
تو�شيل الغاز امل�شرية وامل�شاركة يف اأعمال البنية التحتية.

وقال رئي�����ض �شركة غاز م�شر فوؤاد ر�ش����اد، ان"ات�شاالت مكثفة 
جت����رى حاليًا م����ع وزارة النفط العراقية، لالتف����اق على م�شاركة 
ال�شرك����ة يف اإعم����ار الع����راق من خ����الل تنفيذ ال�شرك����ة عدد من 

امل�شروعات تو�شيل الغاز للمنازل".
واأ�ش����ار اإىل"قيام وفد من غ����از م�شر الإجراء زيارة حاليا للعراق 
للدرا�ش����ة، واالطالع على كافة البيانات اخلا�شة باالتفاق"، الفتا 
اإىل اأن"ال�شرك����ة تتطل����ع للم�شارك����ة ف����ى تو�شيل الغ����از الطبيعي 

للمنازل يف العراق وكرد�شتان".

رشكة غاز مرص تبحث مع وزارة النفط تنفيذ 
عدد من مشاريع توصيل الغاز للمنازل

غــاز اجلنـــوب تستثمر ســت مواقع للغاز املصاحـب 
لعمليــة إنتــاج النفـــط

مصايف البرصة تزيد الطاقة التكريرية إىل 210 آالف 
برميل يوميا

احلفـر العراقيــة توقــع عقدا مع رشكــة ماليزيــة بقيمـتة جتاوزت الـ7 مليون دوالر
 الستصــالح ثالثــة أبار نفطيــة يف حقــل الغراف
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صنــدوق النقــد الدولــي : 
 يدعــو العراق اىل اهنــاء 

اعتمــاده علـــى النفــط

اورثت ظروف العراق واحلروب التي مرت عليه 
دول��ة ذات موؤ�س�س��ات �سعيفة واقت�س��ادا مثقال 

مبواطن خلل بنيوية خطرية.
وياأت��ي يف مقدم��ة مواط��ن اخلل��ل ه��ذه الطابع 
االح��ادي لالقت�س��اد العراق��ي باعتم��اده على 
النف��ط م�سدرا ي��كاد ان يك��ون وحي��دا لتكوين 

الدخل الوطني. 
ويعن��ي هذا االعتم��اد �سبه املطل��ق على النفط 
ارته��ان البلد وم�سائ��ر مواطني��ه بتقلبات �سعر 
النف��ط يف االأ�س��واق العاملي��ة.  وال يحتاج املرء 
اىل خميلة جاحمة لت�سور االآثار الكارثية على 

العراقيني يف حال انهيار ا�سعار النفط. 

فان عائ��دات النفط تتكفل بدف��ع رواتب جهاز 
مرته��ل  ع��ام  وقط��اع  مت�سخ��م  بريوقراط��ي 
واأجه��زة اأمنية ُتع��د كوادرها بع�س��رات االألوف 
ف�س��ال عن اجلي�س وال�سرطة والعاملني يف قطاع 
التعلي��م.  ويعتا�س هذا العم��الق اخلرايف الذي 
ا�سم��ه جهاز الدولة ومفا�سلها على ما تقدمه له 

اخلزينة يف نهاية كل �سهر.
اإزاء ه��ذا الو�س��ع دع��ا �سن��دوق النق��د الدويل 
الع��راق اىل بن��اء �سمامات اأمان مالي��ة بتنويع 
م�س��ادر دخل��ه حمذرا عل��ى وج��ه التحديد من 
بقاء االقت�ساد الوطني مك�سوفا ملخاطر ال�سوق 

النفطية.

ون��وه �سن��دوق النق��د ال��دويل يف تقري��ر 
اي��ار  م��ن  والع�سري��ن  احل��ادي  يف  ن�س��ره 
بنجاح الع��راق يف احلفاظ على ا�ستقراره 
التحدي��ات  رغ��م  عموم��ا  االقت�س��ادي 
الت��ي  الكب��رية  وال�سيا�سي��ة  االأمني��ة 

تواجهه. 
ولك��ن التقري��ر ح��ث احلكوم��ة العراقية 
عل��ى ت�سري��ع اال�سالح��ات االقت�سادي��ة 
��ن القط��اع اخلا���س غ��ري النفطي  مب��ا ميِكّ
م��ن امل�ساهمة يف توف��ري فر�س العمل ودفع 

عجلة النمو. 
واعل��ن �سندوق النقد ال��دويل ان املخاطر 

التي تهدد اآفاق االقت�ساد العراقي عموما 
ما زالت عالية.  ودعا ال�سندوق اىل احلد 
م��ن االنفاق احلكومي اجل��اري مبا يف ذلك 
على التوظي��ف يف موؤ�س�سات الدولة ودعم 
ا�سع��ار املحروق��ات.  وتوق��ع ال�سندوق ان 
تبقى اآفاق تط��ور االقت�ساد العراقي على 
امل��دى املتو�س��ط مرهون��ة مب��ا يح��دث من 

تطورات يف قطاع النفط.
التخطي��ط  وزارة  با�س��م  املتح��دث  واأك��د 
عب��د الزهرة الهن��داوي ان الوزارة اعدت 
خط��ة ته��دف اىل معاجل��ة االحادي��ة يف 
االقت�س��اد العراق��ي بتو�سي��ع دور القطاع 

النف��ط  ع��ن  بدائ��ل  وايج��اد  اخلا���س 
لتنمي��ة االقت�ساد العراق��ي مثل الزراعة 

وال�سناعة وال�سياحة واال�ستثمار.
املحلل االقت�س��ادي ماجد ال�سوري الحظ 
ان م��ا حتق��ق م��ن تنمي��ة يف الع��راق كان 
ولي���س  النف��ط  انت��اج  بزي��ادة  مدفوع��ا 

بتنويع م�سادر تكوين الناجت املحلي.
توق��ع �سن��دوق النق��د ال��دويل ان يرتفع 
معدل من��و االقت�ساد العراق��ي من 8.4 يف 
املئ��ة ع��ام 2012 اىل 9 يف املئة هذا العام 
عل��ى ا�سا�س زي��ادة انتاج النف��ط اىل 3.3 

مليون برميل يف اليوم.
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اغلبي��ة  العراقي��ة  النخب��ة  �سرك��ة  اجن��زت 
االعمال امليكانيكية والكهربائية وكافة اعمال 
ال�سيط��رة يف م�س��روع  وح��دة التكري��ر الثالث��ة 
�سمن حمافظة الب�س��رة املهند�س نوري الكناين 
املدي��ر التنفي��ذي للم�سروع حتدث ع��ن مراحل 
اجن��از امل�س��روع قائال : كان��ت م�سوؤولي��ة �سركة 
واال�ست�س��ارات  للمق��اوالت  العراقي��ة  النخب��ة 
الهند�سية املحدودة هي تنفيذ االعمال التالية 
لوحدة التكري��ر الثالثة يف الب�سرة – ال�سعيبة 

وكما يلي :
1- كافة االعمال امليكانيكية 
2- كافة االعمال الكهربائية 

3- كافة اعمال ال�سيطرة وملحقاتها 
ان م��ا ج��اء اع��اله تب��داأ ال�سرك��ة تنفيذها من 

ال�سفر لغاية ت�سغيل امل�سروع .
االعم��ال امليكانيكي��ة : تق��وم �سركتن��ا بتنفي��ذ 
كافة االعمال امليكانيكية للم�سروع وكما يلي : 

اأ - كل الهيكل احلديدي للم�سروع 
ب - املبادالت احلرارية 

ت -  كافة االبراج 
ث - كافة امل�سخات اخلا�سة بامل�سروع 

ج - فرن امل�سروع 
االعم��ال  م��ن  العم��ل  يتطلب��ه  م��ا  كاف��ة  ح - 
امليكانيكي��ة التي �سم��ن �سبكة االنابي��ب بكامل 

انواعها 
Carbon Steel Pipes

Stain Less Pipes
Monel Pipes

Alloy Pipes
لتك��ون  وفح�سه��ا  بتنفيذه��ا  ال�سرك��ة  وتق��وم 

�ساحلة  للعمل 
و- باقي االجزاء امليكانيكية االخرى 

االعمال الكهربائية : 
 3000v( مغذيات �سغط متو�سط )1- توجد )4

 ) 185MM*3( عن طريق قابلو قيا�س )

قـرب افتتــاح وحـدة التكريـر الثالثــة
 يف الشعيبــة بمحافظــة البصــرة

�سركة  النخبة العراقية
 تنجز كافة االعمال امليكانيكية والكهربائية واعمال ال�سيطرة

وبطول )4400M ( ويك��ون اثنان من املغذيات 
اىل  يربط��ان  االخ��ران  واالثن��ان  احتي��اط 

حمولتني �سعة ) 2500K.V ( لكل منهما .
2- تقوم املحولت��ان بتغذية اجلهد  الواطئ اىل 
بوردات تغذية رئي�سة لكافة خدمات امل�سروع .

3- بناي��ة ال�سيط��رة وتتك��ون م��ن )80( ب��ورد 
�سيطرة موقعي 

4- هن��اك م�سخ��ات تعم��ل بال�سغ��ط املتو�س��ط 
)3300V  ( يت��م تغذيته��ا ع��ن طري��ق بوردات 

. ) MVS( تغذية
5- جمموع��ة اط��وال القابل��وات الت��ي تغ��ذي 
مع��دات امل�سروع بح��دود )6500V ( وبقيا�سات 

 . ) 400MM -2.5MM ( ترتواح
اأ - )85( حم��رك ملختل��ف اخلدم��ات م��ع )85( 

بورد �سيطرة موقعي .
ب -  منظوم��ة  ان��ارة تتكون م��ن )600( تركيب 

انارة مزدوج .
 )  380V ، 220V ، 24V ( ت - ماأخذ للخدمات

. ) SOCKET 21( وبعدد
ث -  منظوم��ة ار�س��ي باأ�ستخ��دام �سل��ك نحا���س 

. ) 3000M ( وبطول ) 700MM( قيا�س
�سع��ة ) 215  ج -  منظوم��ة حماي��ة كاثودي��ة 

.  )  ANODE

اعمال االآالت الدقيقة وال�سيطرة : 
املع��دات  م��ن  الدقيق��ة  االالت  �سبك��ة  تتك��ون 

التالية : 
اأ - مر�سالت ا�سارة ملختلف اخلدمات مثل ) ا�سارة 
ح��رارة ، امل�ستوى ، ال�سغط ، اجلريان ( وجمموع 

)185( مر�سلة . 
ب - �سمام��ات �سيطرة ع��دد )86( تفت��ح وتغلق 

بوا�سطة الهواء مركزيا من بناية ال�سيطرة .
ت -  مقيا�س حرارة بعدد ) 135( مقيا�س .

ث - مقيا�س �سغط بعدد )200( مقيا�س 
ج - �سناديق ربط عدد )60( ال�ستقبال قابوالت 
املر�سالت وال�سمامات ومن ثم جمعها بقابلوات  
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اك��رب �سعة ويتم ت�سليكها يف بوردات )Dcs ( يف 
بناية ال�سيطرة لالالت الدقيقة والت�سغيل .

ح - جمموع اطوال القابلوات امل�ستعملة يف �سبكة 
. ) K.M 60( االالت الدقيقة هو

خ - بناي��ة ال�سيط��رة تتكون م��ن غرفة لبوردات 
 USP( ومنظوم��ة )االالت الدقيق��ة ع��دد )6
( خلدم��ات االالت الدقيقة واحلريق وااليقاف 
االط��راري للم�سروع  ا�ساف��ة اىل �سالة ت�سغيل 

تتكون من )6( حا�سبات مكتبية .
د - هناك �سبكة من حماالت القابلوات وبجموع 

. ) 1000M( اطوال
منظومة احلريق وت�سمل : 

اأ - منظومة الك�سف عن احلريق وت�سمل : 
اوال: )26( وحدة تبليغ يدوية زجاجية .

ثانيا: )13( منبه �سوئي و )13( منبه �سوتي .
ب -  منظومة معاجلة احلريق وتتكون من : 

اوال : )4( من�س��ات معاجل��ة احلري��ق وتعم��ل 
كهربائيا بوا�سطة  لوحات �سيطرة .

ثانيا : فوهات حريق يدوية .

منظومة الك�سف عن الغاز وت�سمل : 
اأ - )24( كا�سف عن الغاز 

ب -  )6( منبه �سوئي و )6( منبه �سوتي

اعمال االت�ساالت واملناداة والكامريات وتتكون 
:

اأ - نق��اط هات��ف �سلكية من بدال��ة امل�سفى عدد 
)4( يف داخ��ل امل�س��روع  ع��ن طري��ق قابل��و م��ن 
بدال��ة امل�سف��ى وهاتف م��ن بدال��ة امل�سفى اىل 
بناي��ة ال�سيط��رة ا�ساف��ة اىل خط��وط هات��ف 

اخرى داخل بناية ال�سيطرة . 
ب -  منظومة دوكي توكي ال�سلكية عدد )4( 

ت -  منظوم��ة من��اداة تتك��ون م��ن م�سخم �سوت 
وميكروفون داخ��ل بناية ال�سيط��رة  و�سماعات 

عدد )2( يف املوقع .
ث -  كامريات عدد )2( واحدة خارجية يف

املوقع واالخرى داخلية يف �سالة الت�سغيل .

منتجات هذه الوحدة من املواد : 
1-  بنزي��ن ال�سي��ارات بنوعي��ه ) نفث��ا خفيف ، 

نفثا ثقيل ( 
2-  النفط  االبي�س 

3- زيت الغاز 
4- وقود الديزل

5- زيوت 
6- انواع اخرى من املنتجات 

   ان الطاق��ة الق�سوى للت�سفي��ة هي )70000(  
برميل يوميا 

ان وح��دة تكري��ر الثالث��ة يف الب�س��رة متي��زت 
ع��ن التي قبلها باإنت��اج الغاز ال�سائل ل�سد حاجة 
اال�سته��الك املحل��ي  ، ان �سبك��ة الغ��از امل�سال يف 
امل�س��روع كامل��ة م��ع كاف��ة ملحقاتها وم��ع خزان 
 TAN 126( التجميع الك��روي الذي ي�سع اىل
(  غ��از �سائ��ل ومت اخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار كاف��ة 
متطلب��ات العم��ل الفن��ي ال��ذي يت�سم��ن االنتاج 

دون املخاطر .
�سينته��ي العم��ل به��ذه الوح��دة وتك��ون قابل��ة 
كاف��ة  والإنت��اج  الق�س��وى  بالطاق��ة   لالإنت��اج 
املنتج��ات املنوه عنها خالل ه��ذه ال�سنة ان �ساء 

اهلل .
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ق����ال رئي�ض جلنة االإدارة امل�شرتكة حلقل الرميلة النفطي العراقي اإن �شركة بي.بي 
الريطانية خ�ش�شت 2.85 مليار دوالر لتطوير احلقل يف 2013 ارتفاعا من 2.2 

مليار دوالر العام املا�شي.
ويع����د تعزي����ز االإنتاج من الرميلة اأكرث احلق����ول العراقية اإنتاجا اأم����را مهما للبالد 
حتى تتمكن من حتقيق هدفها الطموح يف زيادة �شادراتها اإىل �شتة ماليني برميل 

يوميا بحلول 2017.
وقال �شالح حممد رئي�ض اللجنة امل�شرتكة اإن االإنتاج من حقل الرميلة �شريتفع اإىل 

1.450 مليون برميل يوميا بنهاية 2013 من نحو 1.4 مليون برميل يوميا حاليا.
واأ�ش����اف "�شتكون امليزانية املخ�ش�شة خلطة تطوير الرميلة 2.85 مليار دوالر يف 

".2013
وتاب����ع ان امليزانية املخ�ش�شة للتطوي����ر بلغت 2.2 مليار دوالر يف 2012 اأنفق منها 

نحو 1.9 مليار دوالر.
ومبقت�ش����ى خطة تطوير الرميلة لعام 2013 تخطط بي.بي لطرح ثالث مناق�شات 
حلف����ر 150 بئ����را نفطية جديدة يف الن�شف الثاين من هذا العام على اأن تغطي كل 

مناق�شة 50 بئرا.
وقال حممد "نخطط حلفر 300 بئر نفطية جديدة يف الرميلة على مدى ال�شنوات 

اخلم�ض القادمة."
ودع����ت بي.بي اأي�شا �شركات اأعمال هند�شية لبن����اء من�شاأة ملعاجلة اإنتاج يبلغ 300 
األف برميل يومي����ا وتتناف�ض اأكرث من 20 �شركة للفوز بامل�شروع. ومن املتوقع اتخاذ 

قرار يف هذا ال�شاأن يف اأوائل 2014.
وتق����در احتياطيات حقل الرميلة الذي تديره بي.بي م����ع �شي.اإن.بي.�شي ال�شينية 
بنح����و 17 مليار برميل وينتج جزءا كبريا من اإجمايل اإنتاج العراق الذي يزيد على 

ثالثة ماليني برميل يوميا.

م����ن املتوق����ع اأن ت����رتك دول اأوب����ك امل�ش����درة للنف����ط م�شت����وى اإنتاجها 
امل�شتهدف دون تغيري اإذ ان اأ�شعار النفط م�شتقرة حول امل�شتوى املالئم 

البالغ مئة دوالر للرميل.
وتوق����ع وزراء نفط ال����دول االأع�شاء يف منظمة اب����وك اأن"تبقي املنظمة 
على �شقف االنتاج الر�شمي عند 30 مليون برميل يوميا دون تغيري حتى 

نهاية العام احلايل".
وقال مندوب لدى اأوبك من دولة خليجية قبيل اجتماع املنظمة  ال اأتوقع 
اأن يغري الوزراء �شقف االنتاج و�شيبحثون م�شاألة االأمني العام يف كانون 

االول املقبل".
وكان وزي����ر النفط عب����د الكرمي لعيبي ق����د اعلن   ان"الع����راق يعار�ض 

خف�ض �شقف انتاج منظمة الدول امل�شدرة للنفط )اوبك(".
وق����ال يف فيين����ا ان"ذلك م����ن �شاأن����ه ان ي�شعف ا�شته����الك النفط وان 

املر�شح العراقي باق �شمن املناف�شة على من�شب امني عام املنظمة".
وا�شاف ان"اهداف اوبك اخلا�شة بار�شاء ا�شتقرار ال�شوق )النفطية( 
يت����م حتقيقها يف الوق����ت الراه����ن، وال نريد احداث �شدم����ة يف ال�شوق 
ت�شر باالقت�ش����اد العاملي"، معرا"بذلك ع����ن معار�شته خلف�ض انتاج 

الكارتل".

بــي.بــي ختصــص 2.85 مليار دوالر
 لتطويـر حقـل الرميلـة يف 2013

أوبــك تتجــه إلبقاء سقف اإلنتاج النفــط دون 
تغييــر حتى هنايــة العام احلالــي

قالت �شحيفة نيكي اليابانية اإن اليابان 
عر�شت اإقرا�ض العراق نحو 120 مليار 
ين )1.24 ملي���ار دوالر( لبناء م�شفاة 

جديدة ومرفاأ.
وذك���رت ال�شحيفة اليومي���ة اأن اليابان 
�شتقر�ض العراق يف البداية 82.7 مليار 
ين لبن���اء م�شفاة ال�شتخال����ض �شوائل 
الغ���از الطبيعي يف حقل نفط الرميلة يف 

جنوب البالد.
وا�شاف���ت اأن���ه �شيتم تق���دمي قر�ض ثان 
قيمته 39.2 مليار ين الإعادة بناء ميناء 

خور الزبري اجلنوبي.
وقالت نيك���ي اإن اأج���ل القر�شني �شيبلغ 

40 عاما.
وتابعت تق���ول اإن من املتوقع اأن تتناف�ض 
عل���ى  و�شي���ودا  جيه.جي.�ش���ي  �شركت���ا 
م�شروع م�شفاة الرميلة بينما �شتتناف�ض 
تويوتا ت�شو�شو وتويوتا لالن�شاء وتاو على 

م�شروع اإعادة بناء ميناء خور الزبري.
وذك���رت نيك���ي اأن الياب���ان قدم���ت يف 
2008 قر�ش���ا بقيم���ة 50.5 ملي���ار ي���ن 
للعراق لبناء خط انابيب للنفط اخلام.

قال رئي�����ض �شركه امل�شروعات البرتولي����ة واال�شت�شارات 
الفني����ة 'برتوجيت' امل�شري����ة املهند�ض حمم����د ال�شيمي، 
ان ال�شركه تق����رتب من توقيع عقد من �شركه 'لوك اويل 
الرو�شي����ه' القام����ه م�شتودع����ات برتولية �شم����ن م�شروع 
حقل 'غرب القرن����ة 2' النفطي، والذي تديره االخريه يف 

العراق.
وقال ال�شيم����ي  ان املفاو�شات م����ع ال�شركة الرو�شية يف 

مراحلها النهائية ويتبقي فقط بع�ض اجلوانب الفنية.
ويع����د حقل غرب القرن����ة 2، ال����ذي مت اكت�شافه يف عام 
1973 مب�شاركه علماء اجليولوجيا ال�شوفيت، ثاين اكر 
حقل نفطي مل يو�شع علي االنتاج بعد يف العامل، وُيعتقد 

ان هذا احلقل يحوي 14 مليار برميل.
ورف�����ض امل�شوؤول امل�شري، حتديد القيمة املالية للتعاقد 

املزمع م����ع �شركه' لوك اويل' اكر �شرك����ه خا�شة بقطاع 
ا�شتخ����راج النفط برو�شيا، مو�شح����ًا: ان حتديد القيمة 
املالية حمل مناق�شات نهائية حاليًا مع ال�شركة الرو�شية 

.
وا�ش����اف رئي�ض �شرك����ه برتوجيت: ان ال�ش����وق العراقية 
تع����د م����ن اال�ش����واق الرئي�شي����ة الت����ي ت�شع����ي ال�شرك����ة 
للرتكي����ز عليها خ����الل الفرتة املقبلة، م����ع ارتفاع وترية 

اال�شتثمارات االجنبية املوجهة لقطاع البرتول والغاز.
وكان����ت �شرك����ه امل�شروع����ات البرتولي����ة واال�شت�ش����ارات 
الفني����ة 'برتوجي����ت' ق����د ف����ازت يف مار�ض املا�ش����ي بعقد 
ا�شت�ش����ارات وت�شمي����م وتنفي����ذ هند�شي الح����د م�شاريع 
البرتول مبحافظه الب�شره 'جن����وب �شرق العراق' بقيمه 

68 مليون دوالر.

اك����د النائب عن كتل����ة املواطن ع�شو جلن����ة النفط والغاز 
الرملانية ،ف����رات ال�شرع، خالل زيارت����ه �شركة لوك اويل 
الرو�شي����ة ،ولق����اءه كوادر ال�شرك����ة على �ش����رورة ا�شتثمار 
ال����رثوة الطبيعية لتكون فاعلة خلدم����ة االقت�شاد العراقي 

وتدر الفائدة البلدين ال�شديقني ، رو�شيا والعراق".
وذك����ر بيان ا�ش����دره مكتبه االعالم����ي   ان" ال�شيد ال�شرع 
ق����ام بزي����ارة حقل غ����رب القرن����ة 2  الكائ����ن يف حمافظة 
الب�ش����رة ، والتق����ى بك����وادر �شركة ل����وك اوي����ل الرو�شية ، 
وتطرق اللقاء على �شرورة ت�شخري الرثوة الطبيعية لتكون 

فاعلة وم�شتثمرة تخدم البلدين ال�شديقني  .
من جهته ا�شار "رئي�ض ق�شم امل�شوؤولية االجتماعية ، ونائب 
رئي�����ض �شركة لوك اويل )اوفر �شي����ز فيتايل نوفوجيلوف( 

ان" الق����رار الذي اتخذته وزارة النف����ط بتعوي�ض ارا�شي 
املزارع����ني يف الب�ش����رة كان ق����رارا �شائب����ا ، وي�شهل عمل 
ال�شرك����ة لتنفيذ امل�شروع بدون وج����ود معوقات مع االهايل 

املت�شررين من امل�شروع".
الفت����ا اىل ان" التع����اون واجله����ود امل�شرتك����ة املبذولة بني 
�شرك����ة نفط اجلن����وب واحلكومة املحلية واه����ايل املنطقة 
ا�شهم����ت بحل الكثري م����ن املعوقات الت����ي تعرت�ض م�شرية 
عملن����ا يف امل�ش����روع ، مبين����ا اىل ع����دم وج����ود اي م�شكل����ة 
امني����ة يف املنطقة الت����ي تعمل بها �شركة ل����وك اويل، نافيا 
االنباء الكاذبة التي حتدثت عن طلب ال�شكان من ال�شركة 
الرو�شي����ة مبغادرة املوق����ع ، منوه����ا اىل ان" العالقة التي 

جتمعنا مع االهايل قوية ، وطبيعية".

النائب الرشع يبحث مع كوارد رشكة لوك اويل الروسية
 سعي العراق اىل استثامر الثروات الطبيعية

اليابـان ستقـرض العراق 1.24 
مليـار دوالر لبناء مرفأ ومصفـاة

رشكــة مرصيــة تقرتب من توقيـع عقد
 مع لــوك أويــل يف العراق
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قال نائ����ب الرئي�ض االقليم����ي ل�شركة  
�ش����ل امللكي����ة الهولندي����ة ان ال�شرك����ة 
�شتب����داأ باإنتاج النف����ط اخلام يف حقل 
جمنون العراقي بداية ال�شهر القادم، 
و تخطط لزي����ادة ا�شتثمارات الطاقة 
يف العربي����ة ال�شعودي����ة. و ذك����ر منري 
بوعزي����ز ان االنتاج �شيب����داأ  من حقل 
جمن����ون – احد احلق����ول الكبرية يف 
البالد – يف منت�شف العام احلايل و 
�شيزداد اىل 175 الف برميل يف اليوم 
الواحد بحلول نهاي����ة عام 2013 . يف 
نف�ض الوقت جتري ال�شركة  حمادثات 
يف ال�شعودية  مع م�شوؤولني يف م�شروع 
تطوير الغاز الطبيعي من حقل كيدان 

يف الرب����ع اخلايل . و قال بوعزيز " ال 
ميك����ن تعاقديا  ك�ش����ف مناق�شاتنا مع 
�شريكنا يف امل�ش����روع، لكن ميكنني ان 
اوؤك����د جمددا بان �شرك����ة �شل ملتزمة 
م����ع اململكة و نحن حري�شون على منو 

ا�شتثماراتنا ".
تعت����ر ال�شعودية اك����ر م�شّدر للنفط 
يف الع����امل ، ام����ا العراق ال����ذي يحتل 
خام�����ض اك����ر احتياط����ي للنف����ط يف 
الع����امل، فانه قد جت����اوز ايران خالل 
الع����ام املا�شي لي�شبح اكر منتج بعد 
ال�شعودي����ة يف منظمة الدول امل�شدرة 
للنفط اوب����ك . يقول بوعزيز " تواجه 
�ش����ل م�ش����اكل يف حقل جمن����ون ب�شبب 

الكميات غ����ري املتوقعة م����ن الذخرية 
غ����ري املتفج����رة يف احلق����ل ، و تاأخري  
التجهيزات يف الكمرك، و االجراءات 
البطيئة يف منح تاأ�شرية الدخول . مع 
ذلك فان ال����ذي ي�شجعنا هو التح�شن 
ال����ذي يط����راأ على ه����ذه االج����راءات 

االدارية ".
تعت����ر �ش����ل �شرك����ة رائ����دة يف حق����ل 
جمن����ون و له����ا ح�ش����ة 45% ، بينم����ا 
�شركة النفط الوطنية املاليزية لديها 
ح�ش����ة 30% و الباقي يع����ود للحكومة 
العراقي����ة . ي�شم احلق����ل، الذي ميتد 
ب����ني حمافظت����ي الب�ش����رة و مي�شان، 
احتياطي����ا يق����در بح����وايل 12 ملي����ار 

و 9.5  اخل����ام  النف����ط  م����ن  برمي����ل 
ترليون قدم مكعب من الغاز .

جتري ال�شركة " نقا�شات ا�شتك�شافية 
ب�شاأن هدف  العراقية  " مع احلكومة 
انتاج النفط يف جمنون . اتفق العراق 
يف كان����ون الثاين م����ع �شركة لوك اويل 
عل����ى تخفي�ض االنت����اج  يف حقل غرب 
القرن����ة 2 ال����ذي تعمل فيه ل����وك اويل 
. كم����ا جتري احلكوم����ة حمادثات مع 
اك�شون موبيل و اأيني لتقلي�ض االنتاج 
يف حقل غرب القرنة 1  و الزبري على 
التوايل . يقول بوعزيز " �شواء اثمرت 
املناق�شات عن تخفي�ض االنتاج ام ال ، 

فمن املهم ان حتافظ احلكومة

على جهوده���ا يف توفري بيئة منا�شبة 
لال�شتثمار يف النفط و الغاز " .

�شريكته���ا  و  �ش���ل  �شرك���ة  ب���داأت 
مت�شوبي�ش���ي عملياته���ا يف االول م���ن 
ماي����ض مب�شارب���ة م�شرتك���ة قيمتها  
17 ملي���ار دوالر لتخلي����ض الغاز من 
حقول يف جنوب العراق . �شركة غاز 
الب�شرة ت�شتخرج اليوم  400 مليون 
قدم مكعب يوميا من الغاز امل�شرتك 
يق���ّدر   . اخل���ام  بالنف���ط  املختل���ط 
العراق خ�شارت���ه مباليني الدوالرات 
م���ن خالل ح���رق الغاز مبع���دل 700 
مليون قدم مكعب ب�شبب افتقاره اىل 

مرافق خزن و بيع الوقود .

خالل 18 �شهرا، �شتب���داأ �شركة غاز 
الب�ش���رة بت�شدي���ر الغ���از ال�شائ���ل 
يف  التدفئ���ة  و  للطب���خ  امل�شتخ���دم 
حالي���ا  الع���راق  ي�شت���ورد   . املن���ازل 
500 – 1000 ط���ن مكعب من الغاز 
ال�شائل بينما يحرق 4000 طن يوميا 

.
اأ�ش���اف بوعزي���ز انه بالنظ���ر لكمية 
الغاز التي �شيت���م انتاجها يف العراق 
، فمن املحتمل ج���دا ان تكون هناك 
حاج���ة اىل م�ش���روع للغ���از الطبيعي 
ال�شائ���ل . يعود الق���رار النهائي اىل 
�شركة غاز اجلن���وب احلكومية التي 

تعتر امل�شاهم االكر يف امل�شروع

رشكــة شــل تبدأ بإنتـاج النفــط من حقــل جمنــون جنـوب البــالد
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اأعلنت �شركة لوك اأوي����ل LUKoil الرو�شية،  ا�شتعدادها ال�شتثمار اأربعة 
ملي����ارات دوالر يف حقل غرب القرنة- 2 جنوبي العراق، موؤكدة اأنها تخطط 

للبدء باالإنتاج االأويل للنفط نهاية العام 2013 احلايل.
ونقل����ت وكالة ري����ا نوف�شتي الرو�شي����ة RIA Novosti، ت�شريحا لنائب 
رئي�����ض ال�شرك����ة ان����دري كوزايي����ف، عل����ى هام�����ض ملتق����ى منظم����ة التعاون 
االقت�ش����ادي والتنمي����ة املنعقد يف باري�ض، اطلعت علي����ه )املدى بر�ض(، قال 
في����ه اأن "ال�شرك����ة �شت�شتثمر اأربع����ة مليارات دوالر يف حق����ل غرب القرنة-2 
يف الب�ش����رة، وتخط����ط للبدء باالإنتاج االأويل للنفط عن����د نهاية العام 2013 

احلايل وبداية العام 2014 املقبل".
واأ�ش����اف كوزايي����ف، بح�ش����ب الوكال����ة، اأن "�شركة لوك اأوي����ل اتخذت جميع 
اإج����راءات اال�شتثم����ار ال�شرورية والقرارات املالي����ة املطلوبة لتطوير م�شروع 

حقل غرب القرنة – 2".
وكان����ت �شركة لوك اأويل، اأعلن����ت يف )التا�شع من ني�شان 2013(، عن �شعيها 
لرفع �شقفه����ا االإنتاجي من حقل )غرب القرنة - 2 العمالق( اإىل 550 األف 
برمي����ل يوميا، بحلول العام 2015، واأكدت اأنها �شتقوم با�شتثمار مليار دوالر 
لالإنت����اج االأويل م����ن حقل االأخ�ش����ر يف الب�شرة، بعد ان حف����رت ثماين اأبار 

منتجة يف املحافظة يف 2013 احلايل.
ونقل����ت خدمة داو جون����ز االقت�شادية ت�شريحا مل�ش����وؤول يف ال�شركة، اطلعت 

علي����ه )املدى بر�ض(، قالت فيه اإنها تاأمل "التو�شل اىل انتاج ما يقارب 150 
األ����ف برميل نفط يومي����ًا، من حقل غرب القرن����ة -2 العمالق، وذلك بنهاية 

�شهر كانون االأول من العام 2013 احلايل.
ورج����ح امل�ش����وؤول اأن يرتف����ع اإنتاج احلق����ل اإىل 400 األف برمي����ل يوميا بحلول 
ني�شان من العام 2014 املقبل، موؤكدا اأن لوك اأويل، ت�شعى الأن ي�شل اإنتاجها 

اإىل معدل 550 األف برميل باليوم الواحد بحلول العام 2015.
ويذكر اأن �شركة لوك اأويل، هي من اأكر �شركات القطاع اخلا�ض يف رو�شيا، 
وق����د وقعت عقدًا اأم����ده 20 عامًا لتطوير حقل غ����رب القرنة- 2 يف الب�شرة 
يف الع����ام 2010 املا�شي، الذي تبلغ احتياطياته النفطية القابلة لال�شرتجاع 

حوايل 14 مليار برميل.
وازدادت ح�ش����ة Lukoil يف حق����ل )غرب القرنة -2( اإىل 75 باملئة، بعد 
ان�شحاب �شرك����ة )Statoil ASA( الرنويجية، اإ�شافة ح�شتها البالغة 
 )NOC( 18.75 باملئ����ة، م����ع امت����الك �شركة نف����ط ال�شمال احلكومي����ة

للح�شة املتبقية البالغة 25 باملئة.
وكانت ال�شركتان الرو�شية والرنويجية قد فازتا بعقد اخلدمة الفنية، حلقل 

غرب القرنة -2 يف كانون االأول من العام 2009 املا�شي.
ويع����د حق����ل غرب القرنة من احلق����ول العمالقة يف الع����راق والعامل اإذ تقدر 

احتياطاته بنحو )12.9( مليار برميل.

لــوك أويــل الروسيــة تعلــن استعدادهـا الستثمــار
 أربعــة مليارات دوالر بحقـل غرب القرنـــة - 2

تب���دو دول منظمة البل���دان امل�شدرة للنفط )اوبك( مطمئن���ة يف مواجهة ارتفاع انتاج 
النفط ال�شخري يف الواليات املتحدة لكن خراء يرون ان هذه الظاهرة ميكن ان تعزز 

املناف�شة داخل الكارتل الذي �شيت�شرر اع�شاوؤه بدرجات متفاوتة.
وق���ال االمني العام للمنظمة عبداهلل البدري اجلمعة يف اعقاب اجتماع وزاري يف فيينا 

ان النفط ال�شخري ال ي�شكل خطرا على اوبك.
وانت���اج النف���ط ال�شخري والنفط امل�شم���ى "الكثيف" الذي ا�شب���ح ا�شتخراجه ممكنا 
ع���ر ا�شتخدام تقنية التك�شري الهيدروليكي مثل الغ���از ال�شخري )ال�شي�شت(، يف اوج 
انطالقت���ه يف الواليات املتحدة وجاء لي�شاف اىل ا�شتخ���راج النفط القاري على نطاق 

وا�شع يف كندا.
ويف تقري���ر ن�شر ال�شه���ر املا�شي توقعت وكال���ة الطاقة الدولية ان ي���وؤدي ا�شتثمار هذه 
امل���وارد غري التقليدية يف امريكا ال�شمالية اىل اح���داث ردود افعال يف ال�شوق النفطية 

العاملية �شبيهة مبفاعيلها بارتفاع الطلب ال�شيني على الذهب اال�شود.
ومن املتوقع ان توفر ن�شف القدرات االنتاجية النفطية اجلديدة بحلول العام 2018.

لك���ن اوبك التي اجتمعت اجلمعة يف فيينا وابقت يف ه���ذه املنا�شبة �شقف انتاجها على 
30 ملي���ون برمي���ل يف اليوم )اي اكرث بقليل من ثل���ث العر�ض العاملي(، قللت من اهمية 

هذه الظاهرة.
وق���ال الب���دري "ال اعتق���د ان ذلك ي�ش���كل خطرا" عل���ى الكارتل معترا "انه���ا ا�شافة 

جديدة على باقة الطاقة واننا نرحب بها".
ويف الواق���ع ف���ان الكارتل النفطي ال���ذي تاأ�ش�ض يف 1960، �شهد ظواه���ر اخرى وتكيف 
م���ع ظهور مناط���ق نفطية جديدة متتالية مث���ل خليج املك�شيك وبح���ر ال�شمال او الحقا 

الرازيل.
لكن االطمئنان الظاهر للتكتل النفطي يتباين مع حتذيرات بع�ض املحللني.

وراى توربي���ورن كيو����ض من م�ش���رف دي ان بي "ان ق���درة اوبك يف ال�ش���وق �شترتاجع 
ب�شب���ب ثورة نف���ط ال�شي�شت االمريكي" حتى ولو "ان ذلك يوؤثر يف الوقت احلايل ب�شكل 

خا�ض على منتجي افريقيا الغربية".
ويف الواق���ع ف���ان دول اوبك لي�شت جميعها يف اخلندق نف�ش���ه يف مواجهة هذا التحدي، 
فل���دى نيجرييا وانغوال ما يدعو للقلق اكرث م���ن غريهما النهما تنتجان اخلام اخلفيف 

من نوعية مماثلة للنفط الكثيف االمريكي وقد حترمان واحلالة هذه من �شوق هامة.
واك���دت وزيرة النفط النيجريية ديزاين ال�شون مادويكي "انه اأمر مقلق ب�شورة كبرية 
بالن�شب���ة لنا"، مذك���رة بان افريقي���ا بحاجة ال�ش���واق ت�شدير دائمة لتحقي���ق تنميتها 

الذاتية.
وراى املحل���ل يف دي ان ب���ي ان على اململكة ال�شعودية التي تع���د اكر منتج يف اوبك، ان 
تطمئ���ن يف البداية �شركاءها وان تعمد اىل الت�شحية بتخفي�ض انتاجه، ولكن يتوقع يف 
املقاب���ل ان تطل���ب منهم تقا�شم اجلهود اعتبارا من 2015، م���ا ي�شع على املحك متانة 

التكتل.
واعتر اندري كريو�شنكوف من م�شرف يف تي بي "ان املواجهات داخل اوبك �شتتكثف 

خا�شة بني اململكة ال�شعودية )...( والعراق" الذي ي�شجل انتاجه منوا كبريا.
وقال "ان االن�شباط يف جمال االنتاج �شي�شبح امل�شاألة الرئي�شية داخل الكارتل".

وثمة ت�شاوؤل اخر حول قدرة دول اوبك على التكيف من خالل ت�شريف نفطها اخلام يف 
ا�شواق جديدة وبخا�شة االقت�شادات اال�شيوية التي ت�شهد منوا قويا.

واكد الوزير الفنزويلي رافايل رامرييز "لدينا امكانيات كبرية لت�شريف نفطنا اخلام 
الننا قررنا حل�شن احلظ تنويع ا�شواقنا" و"بتنا نبيع )النفط( اىل ال�شني والهند.

اىل ذل���ك هناك عامل اخ���ر يحث على عدم اال�شراع يف دف���ن الكارتل النفطي على ما 
يرى كري�شينكوف الذي قال "ان اوبك �شتبقى منتجا حموريا بف�شل قدراتها االنتاجية 

غري امل�شتغلة".
يف تلمي���ح اىل الق���درات الفائ�شة اال�شا�شية لدى اوبك والت���ي ترتكز يف اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ما ي�شمح له���ا بالتعوي�ض عن اي تدهور مفاجئ لالنت���اج يف بلد اخر، لتلعب 

بذلك دورا �شبيها ب�"البنك املركزي" للبرتول.

النفــط الصخري
 هيــز أوبــك هبدوء

املنظمة النفطية تبدو 'مطمئنة' لكن القوة اجلديدة القادمة من اأمريكا ميكن 
ان ت�سعل املناف�سة بني اأع�سائها املت�سررين بدرجات متفاوتة

اوبك حتت الصدمة
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حتاف����ظ �ش����ركة "غازب����روم نف����ط" الرو�ش����ية عل����ى 
الليب����ي، وذلك   Elephantاهتمامه����ا مب�ش����روع
ح�شبما �ش����رح رئي�ض ال�شرك����ة الك�شندر ديوكوف يف 
 Elephantموؤمتر �شحفي .وكانت �شفقة م�شروع
، والتي كان من املفرو�ض اأن تديره "غازبروم نفط"، 

قد جمدت ب�شبب النزاع امل�شلح يف ليبيا.

ث����م، كان ل����دى �شركة "غازبروم نف����ط" عاما كامال 
من����ذ نهاية االأح����داث الطارئة يف ليبي����ا، للعمل على 
خيار االن�شم����ام اإىل م�شروعElephant ، بقيمة 
163 ملي����ون دوالر، واحل�ش����ول عل����ى ح�ش����ة �شركة 
"ايني" االيطالية بن�شبة 33%، وال�شيطرة على %50 

من امل�شروع.

وقال ديوكوف اأن املوع����د انتهى يف 22 كانون االأول/
دي�شم����ر 2012. واأ�ش����ار اإىل اأن "ليبي����ا، وعل����ى وجه 
ي����زال  ال   ،  Elephant م�ش����روع  اخل�شو�����ض، 
مث����ريا لالهتمام". ووفق����ا له، فاإن العم����ل والتن�شيق 
مع ال�شلط����ات الليبية لتنفيذ خمطط����ات "غازبروم 

نفط"، يجب على �شركة "ايني" اأن تقوم به .

رشكــة  غــازبروم نفــط  الروسيـــة
 ال تـــزال مهتمـــة بمرشوع  إليفانـــت  يف ليبيـــا
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الوطني��ة  والغ��از  النف��ط  �سرك��ة  اأرج��اأت 
املاليزية برتونا�س موعد ا�ستكمال م�سروعها 
جوهر للتكري��ر والبرتوكيماويات حتى عام 
2017 نظًرا لتاأخر قرار اال�ستثمار النهائي.

وقالت م�سادر ب�سناع��ة النفط: اإنه كان من 
املتوق��ع اأن تعطي برتونا���س ال�سوء االأخ�سر 
للم�سروع هذا العام لكنها اأرجاأته ب�سبب عدم 
التيق��ن ال�سيا�سي خالل االنتخابات يف اأوائل 

العام.
وق��ال الرئي���س التنفي��ذي لل�سرك��ة �سم���س 

االأزه��ار عبا���س ل� »روي��رتز« »تق��رر االإرجاء 
لثالثة اأ�سهر فقط« م�سيفا اأن قرارا �سي�سدر 

يف اأوائل 2014.
وتاب��ع اأن ا�ستكمال امل�سروع �سيكون يف 2017 
يف ح��ني كان املوع��د االأ�سل��ي املتوق��ع لذل��ك 

نهاية 2016.
وم��ن املتوق��ع اأن ي��رتك الرئي���س التنفي��ذي 
من�سبه قب��ل ا�ستكمال امل�سروع. وقال عبا�س 
اإذا كان �سيتقاع��د يف  �س��وؤال عم��ا  ردا عل��ى 

 2015

قالت �سركة الطاقة االأمريكية �سيفرون،   اإنها ب�سدد 
بيع ح�سته��ا يف امتيازين نفطيني يف املياه ال�سحلة يف 
نيجريي��ا لت�سب��ح اأح��دث �سرك��ة نفطية ت�سع��ى لبيع 

اأ�سول يف اأكرب بلد منتج للنفط يف اإفريقيا.
عملي��ة  اإط��ار  "يف  ال�سرك��ة  با�س��م  متح��دث  وق��ال 
م�ستمرة لتقييم املحفظة وترتيب االأولويات عر�ست 

�سيف��رون نيجرييا، ح�س�سها يف امتيازين للتنقيب عن 
النفط، للبيع يف مزاد."

ال�سحل��ة  املي��اه  يف  االأ�س��ول  ه��ذه  "تق��ع  واأ�س��اف 
قبال��ة دلت��ا النيج��ر"، لكن��ه مل يذك��ر تفا�سي��ل عن 

احتياطيات االمتيازين من النفط والغاز.
ومتل��ك �سيف��رون ح�س��ة 40% يف 13 امتي��ازا بع�سه��ا 

ب��ري وبع�سه��ا يف املي��اه ال�سحل��ة م��ع �سرك��ة النفط 
الوطني��ة النيجريي��ة ولها اأي�سا ع��دة اأ�سول يف املياه 
العميقة. وبلغ متو�سط �سايف االإنتاج اليومي لل�سركة 
االأمريكي��ة يف نيجريي��ا 238 األف برمي��ل من النفط 
اخل��ام و165 ملي��ون قدم مكعب��ة من الغ��از الطبيعي 

يف 2012

برتونــاس  املاليزيــة 
ترجــئ تشغيــل مصفــاة جوهــر حتــى 2017

شيفرون متلك حصة 40% يف 13 امتيازا بعضها بري وبعضها يف املياه الضحلة مع 
رشكة النفط الوطنية النيجريية
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غالبا ما يكوُن هناك نقا�ض يف »بيك اويل« حول الفرق بني احتياطي النفط و م�شادره.
وبب�شاط���ة ف���اإن امل�ش���ادر تعن���ي املقادير، وم���ن اأجل النقا����ض فاإن النف���ط املوجود يف 
اأر����ض بلد معني، يف ح���ني اأن االحتياطي هو كمية النفط التي ميك���ن تقنيا واقت�شاديا 
ا�شتخراجه���ا م���ن هذا امل�شدر. واالأرق���ام يف هذه احلالة تختلف ب�ش���كل ملحوظ جدا، 
واحلك���م عل���ى ما اإذا كان املوجود ي�ش���كل احتياطيا يتوقف على حف���ر البئر ومعرفة ان 

كان ميكن بدء االنتاج ام ال.
اإن جم���رد وجود االحتياطي لي�ض كافيا بحد ذاته. الأن تدفق  النفط من البئر ينخف�ض 
م���ع مرور الوق���ت، ومن املهم االخ���ذ باحل�شبان مع���دل اإنتاج النفط من ه���ذا املكمن، 
وتوقي���ت و�شوله �شمن �شل�شلة التوريد. وهذا �شحيح ب�شفة خا�شة يف املناق�شات ب�شاأن 
امل�شاع���دة التي �شيقدمه���ا االحتياطي يف �شمان وجود اإم���دادات كافية متوفرة عندما 
يك���ون هناك طلب عاملي عليه. ومن البديهي ع���ادة، فاإن اتخاذ القرارات ب�شاأن االإنتاج 
يت���م على اأ�ش�ض جيولوجية واقت�شادية، ولك���ن من الغباء عدم االعرتاف بوجود عوامل 
اأخ���رى. ولننظر يف حالة العراق. فمن ال�شائ���ع اأن جتد افرتا�شا يقول: اإن اإنتاج النفط 
العراق���ي �شريتفع اإىل حد كب���ري، وي�شري البع�ض اإىل اأنه �شي�ش���ل اىل م�شتويات رو�شيا 
واململك���ة العربي���ة ال�شعودية، على الرغم م���ن اأن هناك من يق���ول: اإن االنتاج �شريتفع 
لي�ش���ل اىل  13 مليون برميل يوميا، ولوج���ود عقود اإذا مت الوفاء بها يف الوقت املحدد، 
فيمك���ن رفع االإنتاج العراق���ي اأربعة اأ�شعاف لي�شل اإىل 12 ملي���ون برميل يوميا بحلول 
ع���ام 2017.  ويف تقريره���ا اخلا�ض عن الع���راق العام املا�شي، اأ�ش���ارت وكالة الطاقة 
الدولي���ة اىل اأن ه���ذا البل���د هو بالفعل ثالث اأك���ر دولة م�شدرة للنف���ط يف العامل، مع 
امكاني���ة ترافقها النية لزي���ادة االإنتاج اإىل اأبعد من ذلك بكث���ري. وا�شارت الوكالة اىل 
ان الع���راق اأ�شبح ثاين اأكر منتج للنفط يف اأوبك، عندما تفوق على اإيران نهاية العام 

املا�شي.  
وينت���ج العراق حالي���ا نحو 3.1 ماليني برمي���ل يوميا من النفط اخل���ام، وبالتايل فمع 
م�شتوي���ات االإنت���اج املمكن���ة، وم�شاهمت���ه يف االحتياطي���ات واحلاج���ة العاملي���ة للتوريد 
اليوم���ي، فال ي���زال امامه طريق ي�شلكه. وم���ع وفرة النفط الذي ميك���ن الو�شول اليه، 
وم���ع عدم معرفة املعدل ال���ذي �شي�شله، فاإن االأمر ي�شتحق درا�ش���ة اال�شتنتاجات التي 
تو�شلت اإليها وكالة الطاقة الدولية قبل الزيادة احلالية يف اأعمال العنف. وهذه املوجة 
اجلديدة من الهجمات جاءت بعد توقف، نتيجة تناق�ض  العنف يف البالد، ورمبا تكون 

عائقا امام موا�شلة النمو الكبري يف االإنتاج.
وق���د ر�شم���ت وكال���ة الطاقة الدولي���ة ثالث���ة �شيناريوه���ات خمتلف���ة يف تقريرها، وهو 
م���ا جعل التقرير حم���ل ت�شاور وا�شع يف الب���الد. وكان ال�شيناريو الرئي�ش���ي اأو املركزي 
ال���ذي ت�شورته الوكالة هو ا�شتمرار ارتفاع الن���اجت املحلي االإجمايل يف البالد تدريجيا 
ب�شب���ب اال�شتقرار الذي حتقق يف ال�شنوات املن�شرمة. وقد منا الناجت املحلي االإجمايل 
العراق���ي بن�شبة 10.2% العام املا�شي، و�شهد من���وا مبعدل متزايد على مدى ال�شنوات 

القليلة املا�شية. 
وم���ن املعل���وم اإن حقول النفط يف البالد ترتكز اإىل حد كب���ري يف منطقتني منف�شلتني، 
االوىل ح���ول الب�شرة يف جنوب البالد، والثاني���ة يف املنطقة املحيطة بكركوك واملو�شل 

يف ال�شمال.  
وه���ذا التوزع اأمر موؤ�شف اإىل حد ما من وجهة نظر اال�شتقرار ال�شيا�شي  لكون املنطقة 
يف اجلنوب ذات اأغلبية �شيعية، يف حني اأن احتياطيات ال�شمال تقع يف املنطقة الكردية 
م���ن البالد. وهناك القليل جدا من االحتياطيات داخل املجتمعات ال�شنية التي تتواجد 

ب�شكل كبري يف املنطقة الو�شطى من البالد.
ويف االآون���ة االأخ���رية كتبت »اي���وان مرينز« عن احتم���االت االإنتاج النفط���ي يف املنطقة 
الكردي���ة يف ال�شمال. وذك���رت اإن اجمايل االنتاج قد ي�ش���ل اىل  4 مليارات برميل من 
النف���ط، اأو حوايل 17% م���ن االحتياطي الوطني. لكن، ومع احتم���ال ا�شتك�شاف حقول 
جديدة يف كرد�شتان، فقد مت زيادة التقديرات من قبل احلكومة املحلية لت�شل اإىل 45 
ملي���ار برميل. وحتدثت »ايوان مرينز«، عل���ى �شبيل املثال،عن تطوير حقل نفط �شيكان 
واحتم���ال احتوائه على مابني 8 اىل 13.4 مليار برميل. وخطط االنتاج احلالية ت�شعى 
الإنتاج 40 األف برميل يوميا »قريبا«، مع رفع االإنتاج لي�شل اإىل 400 األف برميل يوميا. 
وت���رى حكومة اإقليم كرد�شت���ان اإنها تلعب دورا كبريا يف حتقيق ه���دف اإنتاج 400 األف 
برمي���ل يوميا هذا العام،  مليون برمي���ل يوميا بحلول عام 2015، ومليوين برميل يوميا 

بحلول عام 2019. ويجري تطوير هذا احلقل من قبل جولف كي�شتون برتوليوم.
اأما انتاج اجلنوب احلايل فيرتكز حول حقول نفط الرميلة

. وقد التزم���ت �شركة BP( (بانفاق2.85 ملي���ار دوالر الإدخال حت�شينات يف الرميلة 
هذا العام، مع نيتها لرفع االإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا حاليا، اىل 1.45 مليون 
نهاي���ة ه���ذا العام، لي�شل اإىل 6 مالي���ني برميل يوميا بحلول ع���ام 2017. و�شيتم حفر 
300 بئر جديدة يف احلقل على مدى ال�شنوات اخلم�ض املقبلة، لبلوغ الهدف، منها 150 
بئ���را �شيجري حفرها يف الن�شف الثاين من هذا العام. وتدير �شركة BP هذا احلقل 

�شراكة مع �شركة النفط الوطنية ال�شينية.
 ويث���ري احلجم الع���ام للم�شارك���ة ال�شيني���ة القلق عن���د البع�ض ب�شب���ب ان االمدادات 
النفطية خالل ال�شنوات املقبلة �شت�شيق، ومن املتوقع ان يتجه 80 % من االنتاج النفطي 

العراقي يف امل�شتقبل �شوب اآ�شيا واىل ال�شني على وجه اخل�شو�ض.
وم���ع التطوير املتزايد يف حقل جمنون، الذي يق���در احتياطه ب� 38 مليار برميل، يظهر 
بالتايل ان البالد يف طريقها اإىل بلوغ التوقعات التي ت�شمنتها العقود. ومع ذلك هناك 
العدي���د م���ن القيود على االإنتاج يف امل�شتقبل، مبا يف ذل���ك البنية التحتية وتوافر املياه، 
وم�شتقب���ال �شاأناق����ض هذه االمور وال�شب���ب يف اأنها حتد من التقييم���ات املتفائلة لوكالة 
الطاق���ة الدولي���ة لكون البالد �شتنتج 6 ماليني برميل يومي���ا بحلول عام 2020، وت�شل 

اإىل 8.3 ماليني برميل يوميا فقط بحلول عام 2035.

يف الوق���ت ال���ذي ك�شفت في���ه وزارة النف���ط ،عن و�شول 
احتياطي���ات الغ���از الطبيع���ي يف الع���راق اىل نحو 137 
ترلي���ون م���رت مكع���ب قيا�ش���ي من خ���الل زي���ادة الرقع 
اال�شتك�شافية للغاز ، اك���د خبري نفطي ان هناك مناطق 
يف العراق واعدة باحتياطيات من الغاز احلر مل تكت�شف 

بعد.
وقال وزير النفط اال�شب���ق الدكتور ابراهيم بحر العلوم 
ان هن���اك رقع���ة ا�شتك�شافي���ة يف ال�شح���راء الغربي���ة 
يف  واخ���رى  ال�شمالي���ة  واملناط���ق  اجلزي���رة  ومنطق���ة 
حمافظة دياىل كلها مناطق واعدة باالحتياطات الغازية 
خمتلف���ة االعماق، وهذا ما ا�ش���ارت اليه درا�شات امل�شح 
الزل���زايل االويل التي جرت �شابق���ا ويتم حتديثها االآن، 
حيث هناك احتماالت كبرية الن ترتفع احتياطيات الغاز 
عما هي عليه االآن والتي ياتي اغلبها من الغاز امل�شاحب 

للنفط اىل ان تكون احتياطيات من الغاز احلر.
واك���د امكاني���ة الع���راق الن ينه����ض بال���رثوة الغازية يف 
ال�شن���وات القادم���ة ،م�شيف���ا ان م�شروع غ���از الب�شرة 
ق���د يكون هو اللبن���ة اال�شا�شي���ة يف ادارة وا�شتثمار الغاز 
امل�شاح���ب للنف���ط وكذل���ك ا�شتثم���ار الغ���از احل���ر يف 
احلق���ول الغازي���ة والعمل على رف���ع احتياطيات الغاز يف 
الرق���ع اال�شتك�شافية.الفتا اىل ان مفتاح تطور االقت�شاد 
العراقي هو تطوي���ر القطاع النفطي والغازي.وا�شار اىل 
ان كل ه���ذه موؤ�ش���رات توؤكد ان���ه اذا كان للع���راق ريادة 
نفطية طوال العقود الثماني���ة املا�شية ف�شتكون له ريادة 
نفطي���ة وغازية يف العقد القادم وه���ذا ما اأكدته الوكالة 
الدولي���ة للطاقة يف تقريرها االخري للعام املا�شي، حيث 
ا�ش���ار التقرير اىل امكانية ان يك���ون العراق بلدا منتجا 
وم�ش���درا للغ���از الطبيع���ي يف الع���ام 2020المكانيات���ه 

واحتياطياته املوجودة.
واو�ش���ح بح���ر العل���وم ان تطوي���ر القطاع���ات االنتاجية 
االخ���رى يعتمد عل���ى تطوير القطاع النفط���ي فكلما زاد 
اهتم���ام الدول���ة يف القطاع النفطي وتوف���ري االمكانيات 
ال�شتثم���ار هذه الرثوات يبقى ال�ش���وؤال الثاين وهو كيفية 
قي���ام الدول���ة ب���ادارة العائ���دات النفطي���ة وا�شتغاللها 
ان  اىل  االخرى.ون���وه  االنتاجي���ة  القطاع���ات  لتو�شي���ع 
احلق���ول الغازية املكت�شفة والتي يج���ري تطويرها حاليا 
تت���وزع ب���ني 3 حق���ول يف كل م���ن حمافظ���ات الب�ش���رة 
املوج���ود فيها حقل ال�شيب���ة ، وحقل غ���از املن�شورية يف 

دياىل ، وحقل غاز عكا يف االنبار.
اىل ذل���ك ق���ال وكي���ل وزارة النف���ط ل�ش���وؤون الت�شفي���ة 
و�شناع���ة الغ���از فيا����ض ح�ش���ن: اإن الع���راق ي�شعى الن 
يكون اح���د البلدان املنتج���ة وامل�ش���درة الرئي�شية للغاز 
يف املنطق���ة والعامل، م�ش���ريا يف ت�شريح �شحفي اىل ان 
العراق يقوم حاليا بتطوير الرق���ع اال�شتك�شافية الغازية 
من خالل دعوة ال�شركات العاملية لتطويرها، اإ�شافة اىل 

ا�شتثمار الغاز امل�شاحب.
وتاب���ع، ح�شن ان ه���ذه الرقع اال�شتك�شافي���ة �شوف ترفع 
احتياطيات العراق من الغاز،موؤكدا ان مقدار احتياطي 
الغ���از و�ش���ل اىل حت���ى االن اىل نح���و 137 ترلي���ون مرت 

مكعب قيا�شي.
وكان���ت وزارة النف���ط اأعلنت خ���الل ت�شري���ن االأول من 
العام 2010 �شمن جولة الرتاخي�ض الثالثة فوز ائتالف 
�ش���ركات )تي بي اأي اأو( الرتكي���ة وكويت اإنرجي وكوكاز 
الكورية باال�شتثمار يف حقل املن�شورية الغازي كما اأعلن 
ع���ن فوز ائتالف �شركتي كويت اإنرجي و) تي بي اأي اأو( 
الرتكي���ة با�شتثمار حق���ل ال�شيبة الغازي���ة 30 كم جنوب 

الب�شرة وف���وز ائتالف مكون من �شركة ك���وكاز الكوري 
وكاز الكازاخ�شتاني���ة بتطوي���ر حق���ل ع���كاز الغ���ازي يف 
حمافظ���ة االأنبار غرب العراق.ووفق���ا لالتفاقية املوقعة 
بني �شركة �ش���ل ووزارة النفط فان �شرك���ة غاز الب�شرة 
BGC �شتبي���ع الغ���از املعال���ج ل�شرك���ة غ���از اجلنوب 
احلكومية، حيث �شتكر����ض �شركة غاز الب�شرة جهودها 
على اعمال اعادة تاهيل وتطوير املن�شاآت احلالية العادة 
ت�شغيلها بامان باال�شافة اىل بناء من�شاآت جديدة والتي 
من املتوقع ان تزيد من الطاقة االنتاجية احلالية البالغة 
400 ملي���ون قدم مكعب من الغاز يوميا اىل 2 مليار قدم 

مكعب من الغاز يوميا.
وتق���ول �شركة �شل ان���ه منذ توقيع االتفاقي���ات يف اواخر 
ت�شري���ن الث���اين ع���ام 2011، زادت �شي���ل و �شرك���ة غاز 
اجلن���وب الطاق���ة االنتاجي���ة للغاز م���ن 240 مليون قدم 
مكعب باليوم اىل 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا 
ف�شال ع���ن القي���ام بان�شط���ة التدريب للك���وادر العاملة 
واعطائه���م درو�ش���ا لرف���ع معي���ار االدراك وال�شالم���ة 
عندهم يف حقول العم���ل حيث مت اكمال اكرث من 8500 

برنامج تدريبي.
وت�شي���ف ال�شركة بان عددا م���ن امل�شاريع الكرى املهمة 
ق���د ابتداأت مثل حمطة الطاقة الغازية اجلديدة يف خور 
الزب���ري، وحمطات ال�شغ���ط الغازية يف �شم���ال الرميلة 
وكذل���ك توف���ري اجه���زة ال�شغ���ط للتقلي���ل م���ن احرتاق 
الغ���از يف حق���ل الزبري.ويت�شم���ن امل�ش���روع يف امل�شتقبل 
 LNG اي�شا خيار بن���اء م�شنع للغاز الطبيعي ال�شائل
الغرا����ض الت�شدي���ر ح���ال �شم���ان تلبي���ة االحتياجات 
الداخلية والذي �شيخل���ق موردا جديدا للبالد ي�شاعدها 

بزيادة اخلطوات يف منوها االقت�شادي .

هل سيكون العراق أكرب منتج للنفط يف العامل؟

 كتبه خبري الت�سويق النفطي  االمريكي
تقرير باالأرقام حول م�ستقبل انتاج النفط بالعراق

ريادة نفطية  ديف سامرز
وغازية يف العقد 

القادم للعراق
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 تراج���ع انتاج النفط يف �شوريا اىل نح���و 20 الف برميل يوميا من ا�شل 380 الفا 
كان���ت تنتج قبل اندالع االزم���ة يف البالد منت�شف اآذار/مار����ض 2011، ما يعني 
انخفا�ش���ا بن�شبة 95 باملئة، بح�ش���ب ما نقلت �شحيفة �شوري���ة االربعاء عن وزير 

النفط والثورة املعدنية �شليمان عبا�ض.
ونقلت �شحيفة "البعث" عن عبا�ض قوله خالل جل�شة ملجل�ض ال�شعب ان "ارهاب 
املجموع���ات امل�شلح���ة واحلظ���ر الغربي اجلائ���ر على النف���ط ال�ش���وري اأديا اىل 
انخفا����ض كمية النفط املنت���ج يف �شوريا من 380 الف برمي���ل يوميا اىل 20 الف 

برميل يوميا".
وا�ش���اف ان كمية الغاز املنتجة تراجع���ت اىل الن�شف، من 30 مليون مرت )اكرر 

مرت( مكعب اىل 15 مليونا.
وا�شار عبا�ض اىل ان "ظروف االزمة التي متر بها �شوريا ادت اىل ا�شترياد النفط 
وم�شتقات���ه، م���ا ادى اىل حتميل احلكوم���ة اأعباء نفطية �شهري���ة تقدر بنحو 500 

مليون دوالر".
ارتف���ع �شعر لي���رت البنزي���ن يف �شوريا بن�شب���ة 23 يف املئة و�شط ازم���ة اقت�شادية 
ال �شاب���ق له���ا يف البالد نتيج���ة االزمة امل�شتمرة منذ اكرث م���ن �شنتني، بح�شب ما 

ذكرت �شحيفة "الوطن" ال�شورية ال�شادرة اخلمي�ض.
وقال���ت ال�شحيفة القريبة م���ن ال�شلطات ان "قرارا اتخذ برفع �شعر لرت البنزين 

اىل 80 لرية �شورية من 65 لرية".
واأ�ش���ارت امل�ش���ادر اىل ان "الرفع اجلديد �شيوفر للخزين���ة العامة نحو 35 مليار 

لرية تنفقها حاليًا على دعم املادة"، اي حوايل 250 مليون دوالر.
ويف 2013، رفعت ال�شلطات ال�شورية بن�شبة 18 باملئة �شعر البنزين، للمرة الثانية 
خ���الل اربعة ا�شهر وهو ما ميثل عبئا ماليا ثقيال على املقدرة ال�شرائية لل�شوريني 

املرتنحة بطبعها.

وب���ات االنتظار �شاعات طويلة لتعبئة ال�شي���ارات بالوقود او احل�شول على قارورة 
غ���از، وتتبع اخبار املخاب���ز املفتوحة ل�شراء اخلبز، جزءا م���ن يوميات ال�شوريني 

الغارقني يف نزاع انعك�ض على كل ما يرتبط بحياتهم.
واندلع���ت منت�ش���ف اآذار/مار�ض 2011 احتجاجات �شد نظ���ام الرئي�ض ال�شوري 
ب�ش���ار اال�ش���د، حتول���ت اىل ن���زاع دام ادى اىل مقتل اكرث م���ن 94 الف �شخ�ض، 

بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان.
ويف حمافظة دير الزور ب�شرق �شوريا ا�شتغلت �شبكة من القبائل واملهربني فو�شى 
احل���رب لالإنخراط يف جتارة نفط غري م�شروعة جتعل االآمال االأوروبية يف �شراء 

اخلام من معار�شي الرئي�ض ب�شار االأ�شد بعيدة املنال.
وك�ش���ف م�شدر بوزارة النف���ط والرثوة املعدنية ال�شورية ع���ن اأن حجم اخل�شائر 
املبا�ش���رة وغ���ري املبا�شرة الت���ي حلقت بقط���اع النفط خالل 23 �شه���را من عمر 
االأزمة التي متر بها �شوريا الم�شت ال� 540 مليار لرية حوايل �شبعة مليارات دوالر 
ال �شيم���ا مع ت�شاعد العمليات امل�شلحة التي تق���وم بها املعار�شة �شد حقول واآبار 

وخطوط نقل النفط وم�شتقاته اإ�شافة اإىل الغاز.
وعادت �شوريا اإىل خريطة جتارة النفط هذا العام، اإذ و�شلت اأكرث من 12 �شحنة 
م���ن زيت الغ���از اإىل ميناء ت�شيط���ر عليه احلكومة يف فراير/�شب���اط، بعد عزلة 
ا�شتم���رت عدة اأ�شه���ر اإذ يقول بائع���ون وم�شوؤولون اأجان���ب اإن مراقبة ال�شفقات 
اخلا�شة لي�شت م�شوؤوليته���م. وبالرغم من اأن اإمداد �شوريا مبنتجات مكررة مثل 
زي���ت الغاز -الذي ميك���ن ا�شتخدامه يف ت�شغيل املركبات واملع���دات الثقيلة- اأمر 
م�ش���روع اإال اأنه من املحظور بيعه ل�شركات التج���ارة والتوزيع احلكومية مبقت�شى 
العقوب���ات. واأدت العقوبات اإىل حرمان احلكومة ال�شورية من االمدادات املعتادة 
يف اأوائ���ل 2012 ومعظم اأ�شهره. وكانت اإيران احلليف ال�شيا�شي الرئي�شي ل�شوريا 

هي املورد الوحيد لزيت الغاز عر البحر.

قال���ت اإين���ي االإيطالية للنف���ط والغاز الثالث���اء اإنها 
اتف���اق م���ع �شوناط���راك اجلزائري���ة  اإىل  تو�شل���ت 
اململوكة للدولة ب�ش���اأن عقود غاز طويلة االأمد لعامي 

2013 و2014.
وقال���ت اإيني يف بي���ان اإن االتف���اق �شيخف�ض كميات 

الغاز التي توردها اجلزائر الإيطاليا.
واأ�شافت "ه���ذا االتفاق ياأتي يف اإطار برنامج اإعادة 
تفاو�ض بداأ يف االأ�شهر االأخرية وي�شاهم يف االأهداف 

املعلنة للربحية والتدفقات النقدية."
ويق���ول مراقب���ون اإن االتف���اق يك�شف ع���ن اأن ق�شية 
الف�شاد ال�شخمة التي اثريت موؤخرا والتي اتهم فيها 
م�شوؤولون من "�شوناطراك" و"ايني" مل توؤثر مطلقا 

يف العالقة القائمة بينهما.

وكانت تقارير اأ�ش���ارت يف فراير/�شباط اإىل تورط 
�شرك���ة "اإيني" االإيطالي���ة وفرعها "�شايب���ام"، اإىل 
جان���ب وزي���ر الطاق���ة اجلزائ���ري ال�شاب���ق �شكي���ب 
خلي���ل وم�شاعديه امل�شتب���ه بتلقيهم ر�ش���ى وعموالت 
تقدر ب����256 مليون دوالر، مقاب���ل ت�شهيالت يف منح 

�شفقات للمجموعة االإيطالية.
وبح�ش���ب و�شائل االإع���الم االإيطالية فاإن���ه ي�شتبه يف 
اأن املدي���ر الع���ام للمجموع���ة االإيطالي���ة العمالق���ة 
اإيني باول���و �شكاروين قد �ش���ارك يف لقاء واحد على 
االأق���ل يف باري�ض مع م�ش���وؤويل "�شوناطراك" بهدف 
احل�شول عل���ى �شوق تقدر ب�11 ملي���ار دوالر ل�شركة 

�شايبم مع جمموعة �شوناطراك اجلزائرية.
ووتته���م �شب���امي بانها دفع���ت لهذا الغر����ض، عمولة 

�شري���ة بقيم���ة 197 ملي���ون ي���ورو ع���ر و�شي���ط اإىل 
م�شوؤولني جزائريني كبار.

وم���ن بني اأك���ر العق���ود الت���ي ي�شمله���ا التحقيق يف 
ق�شية الف�ش���اد بني الطرفني اجلزائ���ري واالإيطايل 
العق���د اخلا�ض مب�ش���روع اأنبوب الغ���از )كي جي3( 
الذي فازت به �شايبم وتبلغ قيمته 580 مليون دوالر.

ويذك���ر ان اإين���ي ق���د �شرع���ت قب���ل م���دة يف اإجراء 
حمادث���ات م���ع مورديه���ا الرئي�شي���ني للغ���از الإعادة 
التفاو�ض ب�شاأن عقود اأ�شبحت مرهقة بعدما هبطت 
اأ�شع���ار الغ���از يف االأ�ش���واق دون االأ�شع���ار املن�شو�ض 

عليها يف العقود.
واجلزائ���ر من ب���ني املوردي���ن الرئي�شي���ني للغاز اإىل 

اإيطاليا بجانب رو�شيا.

عقـــارب ساعـــة انتاج النفــط يف 
سوريـا تقرتب من التوقــف

حكومة اال�سد تق�سم 
القدرة ال�سرائية 
لل�سوريني بزيادة 

�سعر الوقود، وحتمل 
م�سوؤولية تراجع 
انتاج النفط اىل 
امل�سلحني واحلظر 

الغربي

اأعباء نفطية �سهرية تقدر ب�500 مليون دوالر

إيني وسوناطراك تتفقان على ختفيض كميات الغاز إىل إيطاليا

ال�سركتان تتو�سالن اإىل اتفاق  غري مرهق للجانب االإيطايل، ب�ساأن عقود غاز 
طويلة االأمد لعامي 2013 و2014
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واو�ش���ح ان هذه البيان���ات تعني اأن االقت�ش���اد ال�شيني 
ينمو عل���ى ال�شعيدي���ن املحلي واخلارج���ي حيث يت�شح 
من���وه املحلي من ارتف���اع الطلب على ال���واردات يف حني 
يبني ارتفاع ال�شادرات اأن االقت�شاد مدعوم من حت�شن 
البيئ���ة اخلارجية كذل���ك م�شريا اىل ان���ه ال تزال هناك 

بع�ض املوؤ�شرات التي تدل على عدم تعايف ال�شادرات.
وا�ش���ار التقري���ر اىل ان الكث���ري م���ن املحلل���ني يعتقد اأن 
ال�شني قد رفعت م���ن االأ�شعار املعلنة لل�شادرات بهدف 
تغطية التدفقات النقدية التي ح�شلت عليها حيث تخ�شع 
ال�ش���ني لقوان���ني �شارم���ة بالن�شبة للتدفق���ات النقدية. 
واو�ش���ح اأن بيانات التبادل التج���اري يف الدول امل�شابهة 
لل�ش���ني جميعها اأ�شارت اىل انخفا����ض ال�شادرات ففي 
اآ�شي���ا النا�شئة تقل�شت �ش���ادرات تايوان مبعدل 1.9 يف 
املئ���ة على اأ�شا�ض �شنوي يف اأبريل وكانت �شادرات كوريا 
اجلنوبي���ة ثابتة خ���الل الع�شرين يوم���ا االأوىل من �شهر 
اأبريل.واف���اد التقرير باأن الطلب اخلارجي من الواليات 
املتحدة االأمريكية واالحتاد االأوروبي كان �شعيفا ال�شهر 
املا�ش���ي م�شيف���ا ان موؤ�شر مدي���ري امل�شرتي���ات بني اأن 
القط���اع ال�شناعي مل ينتع�ض ب���ل انخف�ض ولذلك يجب 
اأال يتم تف�شري بيانات ال�شادرات ح�شب املعنى ال�شطحي 

ال���ذي ت�شري الي���ه ويبقى النم���و الكبري لل���واردات مثريا 
اأكرث.

وا�شاف ان االقت�شاد ال�شيني يعد اأحد اأكرث اقت�شادات 
اآ�شي���ا اعتمادا على التجارة حيث يعتمد على ال�شادرات 
لرفع مع���دل النمو لكن النمو املتباطئ يف الدول االأخرى 
اأدى اىل انخفا����ض منو قطاع ال�شادرات ويقي�ض امليزان 
التجاري الفرق بني قيمة ال�شادرات والواردات للدولة.

وذك���ر ان م�شت���وى الفائ�ض التجاري ا�شتم���ر منذ اأبريل 
الع���ام املا�شي بالتف���وق على معدل ملي���ار دوالر ون�شف 
املليار �شهريا وه���و ما حافظ على متا�شك الناجت املحلي 
االجم���ايل ال�شيني اأمام خماطر الرتاجع اال اأن امليزان 
التج���اري �شه���د انخفا�شا يف �شهر مار����ض للمرة االأوىل 

منذ عام ثم عاد الجتاهه املعتاد يف �شهر اأبريل.
واو�ش���ح ان احلكوم���ة ال�شيني���ة ته���دف عل���ى املدي���ني 
املتو�ش���ط والطوي���ل اىل دع���م القط���اع املحل���ي وحتويل 
االقت�شاد ال�شيني م���ن اقت�شاد يعتمد على ال�شادرات 
اىل اقت�ش���اد يعتمد عل���ى اال�شتهالك وله���ذا يعتر منو 
ال���واردات موؤ�ش���را مهم���ا يج���ب متابعته حيث ان���ه اأداة 

تقي�ض تطور االقت�شاد املحلي.
وا�شار التقرير اىل ان منذ اأغ�شط�ض العام املا�شي كانت 

ال���واردات تنمو ب�ش���كل منتظم ومن���ت يف اأبريل باأق�شى 
�شرع���ة لها منذ دي�شمر 2011 وه���و ما يتوافق مع النمو 

امل�شتمر ملبيعات التجزئة.
وبني ان واردات النحا�ض والب�شائع غري املكتملة ال�شنع 
انخف�ش���ت اىل اأدن���ى مع���دل له���ا خالل عام���ني وميكن 
اال�شتنت���اج اأن اال�شتثم���ار وه���و الدافع لنم���و االقت�شاد 
ال�شين���ي على املدى الطويل مل يك���ن امل�شاهم االأكر يف 

منو الواردات.
وق���ال ان االأ�شب���اب الرئي�شي���ة التي كان���ت وراء االرتفاع 
هي املنتج���ات التكنولوجي���ة املتطورة والذه���ب والنفط 
اخلام وهو م���ا يعني اأن اال�شته���الك املحلي كان ال�شبب 
الرئي�ش���ي يف منو الواردات يف اأبريل.وا�شاف ان ال�شني 
ا�شت���وردت 5.6  ملي���ون برميل من النف���ط اخلام يوميا 
خ���الل اأبريل وم���ن املتوقع اأن ي�شتمر تع���ايف الطلب على 
النفط مع انخفا�ض االأ�شعار فيما تنقل ال�شني تدريجيا 
من كونها اقت�ش���ادا يعتمد على ال�شادرات اىل الرتكيز 
على رعاي���ة وحت�شني الطلب املحلي م�ش���ريا اىل ان دول 
جمل�ض التع���اون اخلليجي وهي ال�شريك التجاري االأكر 
لل�شني �شت�شتمر باال�شتف���ادة من زيادة الطلب ال�شيني 

على النفط.

نفــط اخلليـج إىل الصيــن 
وأمريكــا تكتفـي ذاتيـا

توقع تقرير اقت�سادي متخ�س�س   زيادة اعتماد دول جمل�س 
التعاون اخلليجي على الطلب ال�سيني للنفط على املديني 

املتو�سط والطويل بينما تبداأ الواليات املتحدة االأمريكية 
باالعتماد على ذاتها من ناحية الطاقة.

وقال التقرير ال�سادر عن ال�سركة الكويتية ال�سينية 
اال�ستثمارية ان بيانات ال�سني االقت�سادية عن مار�س 2013 

اأظهرت تباطوؤا يف ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل اال اأن البيانات 
االأولية يف اأبريل تبدو اأكرث ايجابية من التحليل االأويل.

وا�ساف ان ما ي�سري اىل حت�سن يف االقت�ساد ال�سيني ارتفاع 
منو ال�سادرات من معدل 10 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي يف 

مار�س اىل 14.7 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي يف اأبريل بينما 
كان املحللون قد توقعوا اأن يبلغ النمو 10.3 يف املئة فقط على 

اأ�سا�س �سنوي.
وذكر ان الواردات ارتفعت كذلك من معدل 14.1 اىل 16.4 يف 

املئة على اأ�سا�س �سنوي يف اأبريل بينما كانت التوقعات ت�سري 
اىل انخفا�س ب�سيط اىل 13.9 يف املئة على اأ�سا�س �سنوي.
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جمموعــة رشكــات النخبــة العراقيــة
Iraqi elite group of companies

 ال�سركة العراقية االأم و التي تعمل جنب اىل جنب مع جمموعة من ال�سركات، اإحدى هذه ال�سركات هي  ) �سركة النخبة العراقية للتجارة العامة ( و مقرها العراق - بغداد، و لها �سبكة 
ات�ساالت من خالل مكاتب �سركاتها يف ) دولة االإمارات العربية املتحدة و اململكة االردنية الها�سمية( اىل جانب املكتب الرئي�سي يف بغداد.

نحن على ثقة كاملة باأن التعاون امل�سرتك ملجموعة �سركاتنا معكم �سيفتح اآفاق م�ستقبلية للعمل يف خمتلف املجاالت التجارية، ال�سناعية و جمال املقاوالت يف العراق و دول اأخرى.
�سركة النخبة العراقية للمقاوالت العامة واال�ست�سارات الهند�سية املحدودة ، تاأ�س�ست عام 1989 و م�سجلة بغرفة جتارة بغداد.مقرها بغداد و لها مكاتب يف دولة االمارات العربية .

  ان ل�سركتن��ا االمكاني��ة اجلي��دة يف تنفي��ذ امل�ساري��ع املتكامل��ة ) ت�سميم، جتهي��ز، بناء و الن�سب( يف جم��ال االأعمال الكهربائي��ة، املدنية وامليكانيكي��ة و ذلك من خالل ال��كادر الهند�سي و 
الفن��ي ل�سركاتن��ا و ال��ذي ل��ه ب��اع طويل يف هذه املج��االت،  اإ�سافة اىل ذلك ف��اأن لنا عالقتنا املتينة م��ع العديد من ال�س��ركات العاملية يف املجاالت اأع��اله و على �سبيل املث��ال و لي�س احل�سر 

)SIEMENS،، ABB SCHNEIDER....الخ(
    عالوة على ذلك، نود ان نبني باأن اإحدى �سركاتنا ) �سركة النخبة العراقية للتجارة العامة( قد عملت جنبًا اىل جنب مع �سركاتنا و فروعنا حتت نف�س املظلة ل�تاأمني املعدات الهند�سية 
الالزمة لتنفيذ م�ساريعنا مع كل اخلدمات الالزمة لها.  ان �سركتنا اآخذة على عاتقها يف الوقت احلا�سر عدة اعمال جتارية، �سناعية و اعمال مقاوالت يف العراق و لعدة جهات و بالتعاون 

مع �سركاتنا االخرى 

مكاتب خارج العراق
1- فرع  عمان – االردن

هاتف :5627951 – 6-- 00962
فاك�س: 5627952 – 6 – 00962

comm@iraqielite.com  : بريد الكرتوين
OR iraqielite@yahoo.com 

–  املنطقة احلرة يف جبل علي – االمارات العربية املتحدة  2- فرع دبي 
dubai@iraqielite.com : بريد الكرتوين

OR iraqielite@yahoo.com 
 املكاتب يف العراق

1- فرع بغداد
هاتف :7788708 – 1-- 00964
هاتف :7760836 – 1-- 00964

 baghdad@iraqielite.com :بريد الكرتوين
 OR iraqielite@yahoo.com

 2- فرع الب�سرة
هاتف :423621 – 4-- 00964

info@iraqielite.com OR iraqielite@yahoo.com :بريد الكرتوين
 3- فرع اربيل

erbil@iraqielite.com :بريد الكرتوين
OR iraqielite@yahoo.com 

    لقد اقر الرملان برتودوالر للمحافظات املنتجة ، دوالرا 
للنف����ط املنتج واآخ����ر للغاز بحجم مكاف����ئ لرميل النفط، 
كان املق�ش����ود منه التقليل من مظلومية حمافظة الب�شرة 
من حي����ث االأ�شا�ض، الأنها مهم�شة ومدم����رة بكل ما للكلمة 
م����ن معن����ى، ورغ����م اأن القان����ون كان على خط����اأ وخمالف 
للد�شت����ور، كما �ش����رنى، لكننا غ�ش�شن����ا الطرف عن ذلك 
ملظلومي����ة املحافظ����ة وباق����ي املحافظات املنتج����ة، لكن مع 
ذلك جن����د اأن هن����اك االآن اأ�ش����وات يف الرمل����ان العراقي 
تدعوا لزي����ادة ح�شة املحافظات املنتج����ة من البرتودوالر 

اإىل خم�شة، وهذا يعتر خمالفة كبرية للد�شتور.
    االإقلي����م هو االآخر ياأخ����ذ البرتودوالر على طريقته باأخذ 
م����ا �شمي باحلقوق، فو�شع االإقليم يف عقوده املثرية للجدل 
ح�شة تق����در ب10% كري����ع لالإقليم، ورغ����م االعرتا�شات 
عل����ى هذه العقود وم����دى خمالفتها للد�شت����ور، اإال اإن احدا 

مل يعرت�ض على الريع.
    يف الواق����ع هن����اك خل����ل د�شت����وري كب����ري يف ه����ذا الفهم 
للفق����رات الد�شتورية التي تتعل����ق بالنفط، لذا يجب النظر 
للمو�ش����وع م����ن ع����دة زوايا لتبي����ان موا�شع اخلط����اأ، والتي 

تتلخ�ض باالآتي:
    اأوال- الب����رتودوالر اأو الري����ع خمالف����ان للد�شت����ور، ك����ون 
املادة111 منه ت�شري بو�شوح اإىل اأن النفط يف كل مكان من 
الع����راق هو ملك جلميع العراقي����ني، اأي اأن اإبن النجف، اأو 
االأنبار، ميلك يف النف����ط املنتج مثل ما ميلك ابن الب�شرة 

اأو كورد�شتان.
    ثاني����ا- لع����ل هناك من يعرت�ض على ه����ذا التحليل، كون 
املناطق املنتجة تتعر�ض بيئتها الأنواع من االأذى، وهذا حق، 
لك����ن لو نظرنا للم�شاألة من جانبها املهني والفني، جند اأن 
خط����ط وبرامج حماية البيئة تاأخذ لها مكانا يف امليزانيات 
الت�شغيلي����ة واال�شتثمارية ل�شركات النف����ط، اأي تعتر جزء 
م����ن كلف االإنت����اج والتطوير املدفوعة بالكام����ل من النفط 
املنت����ج بح�شب كل اأن����واع العقود املعروف����ة يف العراق، واذا 
كان هن����اك خل����ل بهذه الرام����ج اأو اخلط����ط التي حتافظ 
على البيئة، فاإن اإدارة االإقليم اأو املحافظة يجب اأن تتدخل 
وتغ����ري م����ن واقع احل����ال، مبعن����ى اأن تقوم بواجبه����ا، ال اأن 

تطلب برتودوالر على ح�شاب باقي املحافظات.
    ثالث����ا- عائ����دات النف����ط ت����وزع على جمي����ع املحافظات 
واالإقلي����م بح�ش����ب الن�شب����ة ال�شكاني����ة، ل����ذا ال يوج����د حقا 

م�شلوب����ا م����ن طرف ل�شال����ح االآخ����ر، نعم قد تتاأث����ر بناها 
التحتي����ة كنتيج����ة للحركة التي �شتكون اأو�ش����ع ب�شبب وجود 
�ش����ركات النفط النتجة اأو تل����ك التي تقدم اخلدمات، لكن 
هن����اك ما يعو�ض هذا اخللل �شنالحظه يف النقطة التالية، 
اأم����ا البن����ى التحتي����ة ذات الطاب����ع ال�شيادي فه����ي مكفولة 
مركزيا من قبل احلكومة االإحتادية ومدفوعة من النفط.

    رابع����ا- املحافظ����ات املنتجة واالإقلي����م ت�شتفاد من وجود 
ال�ش����ركات فت�شتاأث����ر بالوظائ����ف على ح�ش����اب املحافظات 
الغ����ري منتجة، كما وت�شتف����اد �شركاته����ا املحلية من تقدمي 
اخلدم����ات املتنوعة لل�شركات املنتجة واخلدمية العاملة يف 
مناط����ق االإنتاج، اأي اأن هناك ح����راك اقت�شادي مت�شاعد 
فيه����ا ال ت�شتفاد منه املحافظات الغ����ري منتجة، فاحلق هو 
اأن جتن����ي املحافظات الغ����ري منتجة الب����رتودوالر لتعوي�ض 
هذا اخلل����ل يف التوزيع الغ����ري عادل لل����رثوة، الأن الرثوة ال 
تعن����ي فقط توزي����ع اأموال، ولك����ن تعني توزي����ع فر�ض عمل 
الأبناء املحافظات وفر�ض عمل لل�شركات املحلية وخدمات 
ي�شتف����اد منه����ا اأبن����اء املناطق املنتج����ة والت����ي �شتزيد من 

احلراك االقت�شادي فيها.
    خام�ش����ا- ل�شم����ان توزي����ع اك����رث عدالة وف����ق الد�شتور، 
يج����ب اأن تك����ون ا�شتثم����ارات ت�شنيع النف����ط والغاز خارج 
املحافظ����ات املنتج����ة، من اأج����ل �شمان ح����راك اقت�شادي 
او�شع فيها، حيث بهذه الطريقة نظمن العدالة يف التوزيع.
    �شاد�ش����ا- اإن طل����ب زي����ادة ح�شة للمحافظ����ات املنتجة 
للنفط خارج االإقلي����م اإىل خم�شة دوالرات يعني اأن النواب 
الداع����ني لذل����ك يق����رون ب�ش����كل غ����ري مبا�ش����ر بالتف�ش����ري 
الد�شتوري الذي يعتم����ده االإقليم للمادة111، وهو اأن نفط 
االإقليم لالإقليم ونفط باقي اج����زاء العراق لكل العراقيني 
مب����ا يفهم اأبن����اء االإقليم. اإنه����ا حقا كارث����ة اأن نعتمد هذا 
التف�ش����ري القرقو�شي للم����ادة الد�شتوري����ة111، الأنه تف�شري 

م�شحك حد البكاء.
    ولك����ي ال نبخ�ض الب�شرة حقه����ا، فهي اأم اخلري للعراق، 
كم����ا واإن حمروميتها تعتر االأكرث ب����ني جميع املحافظات، 
ورمب����ا كرك����وك اأي�شا بهذا الق����در اأو ذاك، لذا ميكن لهذه 
املحافظ����ات املطالب����ة باملزيد من االأموال م����ن خالل بنود 
تعوي�����ض املحرومي����ة الت����ي ن�����ض عليه����ا الد�شت����ور، ولي�ض 
املطالب����ة مبزيد من الب����رتودوالر، فهو خمالف����ة د�شتورية 

�شريحة وال ريب. 

حم�زة اجلواه��ري

 البرتودوالر فقط للمحافظات الغري 
منتجة د�ستوريا
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وزير النفط السابق

حتديات الصناعة النفطية 
يف العراق

د. ابراهيم بحر العلوم

جنح العراق يف اجتذاب اال�ستثمار االجنبي اىل القطاع اال�ستخراجي منذ عام 2010 
ومت توقيع العديد من عقود اخلدمة لتاأهيل وتطوير احلقول املنتجة الكبرية واملكت�سفة، 

300الف برميل بال�سنة مما دفع العراق الن يحتل اليوم موقع املنتج الثاين بني دول 
االوبك امل�سدرة للنفط، وتوقعاتنا ان يزداد االنتاج يف العامني القادمني لي�سل اىل معدالت 

تتجاوز ذروة االنتاج النفطي العراقي يف عام1979ما قبل احلرب االإيرانية العراقية 
وهذا �سي�سكل اإجناز تاريخي. ولكنه ال يزال العراق يواجه حتديات كثرية منها �سيا�سية 

وا�ستثمارية وفنية وادارية من ابرزها: 

التحديات ال�سيا�سية 
العالق���ة ب���ني احلكوم���ة االحتادي���ة واقلي���م كرد�شتان: 
ان االتف���اق ال���ذي مت ب���ني احلكومة واالقلي���م يوم ام�ض 
يف14 م���ن ايلول 2012مورد ترحي���ب، فكل من �شانه ان 
يقرب بني ال�شركاء يف البلد الواحد هو مورد وتاأييد وما 
تعه���د به االقليم من زي���ادة �شادراته اىل معدالت اعلى 
هو موؤ�ش���ر اللتزاماته االحتادية واحلكوم���ة بدفع �شلفة 
اىل اقلي���م كرد�شتان كم�شتحقات لل�ش���ركات امل�شتثمرة 
يف االقلي���م جنده���ا خط���وة جي���دة ونتمن���ى ان يحظى 
االتف���اق مبوافق���ة جمل����ض ال���وزراء يف االي���ام املقبل���ة، 
ولكنن���ا اال يح���ق لنا ان نت�ش���اءل بان مثل ه���ذه االتفاق 
ق���د مت ابرامه بني احلكوم���ة االحتادية واالإقليم يف ربيع 
العام املا�شي وتوقف العمل به بعد فرتة وجيزة وتوقفت 
حكومة االقلي���م عن ت�شليم النف���ط يف ابريل هذا العام 
كم���ا توقفت احلكومة االحتادية ع���ن اال�شتمرار يف دفع 

ال�شلف كم�شتحقات؟ .

وجود جلنة مراقبة التفيذ االتفاقية
اق���ول ال�ش���ك ان ه���ذه االتفاقي���ات �شتحج���م اخلالف 
وموؤ�ش���ر �شحي على تو�شل الفرق���اء ل�شورة حل ولكنها 
تبقى حل���ول جزئية ال تقوى على ال�شمود امام االأزمات 
ال�شيا�شي���ة، ويف ه���ذا ال�ش���دد نق���رتح ان تراف���ق هذه 
االآتفاقية الي���ات مراقبة لدميومتها لف���رتة اأطول. ففي 
ه���ذا ال�شدد يقرتح ان ي�شار عن���د امل�شادقة عليها يف 
جمل�ض الوزراء اىل ت�شكيل جلنة من اخلراء العراقيني 
مب�شارك���ة االمم املتح���دة ) يونام���ي( ملراقب���ة تنفي���ذ 
االتفاقي���ة واال فمن املمكن ان يتوق���ف العمل ثانية بهذا 
االتف���اق يف فرتة اخرى ، ان وجود جلنة مراقبة مقتدرة 
من خارج االطار احلكومي ت�شرف على تنفيذ االتفاقية 
مبهنية قد المين���ع االطراف من عدم االلتزام بها –ان 
ارادت- ولكنه ي�شهل حتديد مفا�شل اخللل يف العمل يف 

تنفي���ذ االتفاق، وميك���ن للجنة املراقبة ط���رح ومناق�شة 
الق�شاي���ا م���ع الطرف���ني او اأي ط���رف ثال���ث بحيادي���ة 
للتو�شل اىل �شبل جتاوزها وه���ذا ا�شلوب متعارف عليه 

يف مثل هذه االأحوال. 
قانون النفط والغاز

لكن ال�شجال ال�شيا�شي بني املركز واالإقليم واملحافظات 
املنتجة م�شتم���ر منذ 2006حول ادارة ال���رثوة النفطية 
الميك���ن ان تعاجله اتفاقيات موقت���ة بل اننا بحاجة اىل 
التو�ش���ل لروؤية قانونية واداري���ة م�شرتكة بني االطراف 
حول ادارة ال���رثوة وا�شتغاللها. ودع���وين ارحب كذلك 
باخلط���وة الت���ي مت اتخذه���ا قب���ل ثالث���ة اي���ام بت�شكيل 
جلن���ة من رئا�شة جمل�ض النواب وع�شوية وزيري النفط 
االحت���ادي واالقليم���ي وممثلي الكت���ل الرملانية ملناق�شة 
م�شودت���ا قانون النف���ط والغاز واالتف���اق على احدهمها 

لتقدميها للحكومة والرملان القرارها. 
وه���ذا النوع من التع�شيق احلكومي والرملاين يف اللجنة 
ق���د يكون االول من نوع���ه منذ ان دخل الع���راق يف نفق 
اخل���الف عل���ى ا�شتغ���الل ال���رثوة النفطي���ة ولرمبا قد 
ي�شه���ل املهمة يف التو�شل اىل تفاهم���ات اولية نحو ازمة 

م�شتحكمة منذ �شنوات تع�شف بالبلد وتهدد وحدته.
اق���ول ان ع���دم التو�ش���ل على االتف���اق لتنظي���م اداري 
وقان���وين لل���رثوة النفطي���ة ي�ش���ري بامتي���از اىل عج���ز 
ال�شيا�شي���ني وي���رتك اأث���را �شلبي���ا عل���ى جمم���ل امل�شهد 
ال�شيا�ش���ي وميكن ان ت�ش���كل عائقا امام عل���ى م�شتقبل 
اال�شتثمارات وتطوير الرثوة وا�شتغاللها مما فتح املجال 
امام ال�شركات ودول اجلوار اىل التدخل املبا�شر، لذلك 
المنا����ض من احلوار اجلاد �شرورة والتو�شل اىل توافق 
وطن���ي ي�شمن الوحدة الوطنية يف ادارة الرثوة النفطية 
يحظ���ي باتفاق العراقيني او معظمه���م – وهنا افرت�ض 
يف ه���ذا ال�شي���اق ه���و امي���ان اجلمي���ع بوح���دة الع���راق 

وار�شه- ويف هذا ال�شدد علينا: 

1- االع���رتاف بحقيقة ان العراق وط���وال العقود املا�شية 
عرف بخ�شرانه يف اقتنا�ض الفر�ض وتوظيفها لال�شتفادة 
م���ن ثروت���ه النفطي���ة، وال نري���د ان نكرر جت���ارب االم�ض 
لذل���ك فانني اعتر ع���دم اغتنام فر�ش���ة التوافق يف عام 
2007عل���ى مترير م�شودة قانون النفط والغاز ت�شاف اىل 
�شج���ل اخل�شارة فق���د دفعنا ثمنا باه�ش���ا نتيجة ا�شتمرار 
اخل���الف، واليوم ال اج���د خيارا متاحا امامن���ا اال العودة 
اىل م�ش���ودة قان���ون النف���ط والغ���از �شب���اط 2007 لتكون 
منطلق���ا للتو�شل اىل تنظيم روؤية م�شرتكة يف ادارة الرثوة 
النفطي���ة. رغ���م قناعتي بوج���ود ا�شكاليات كث���رية عليها 
ولك���ن االمر هي لي�شت جم���رد الرغبة للتو�شل اىل االمثل 
ب���ل بالعم���ل للتو�شل اىل املمك���ن ال�شامن الط���ار الوحدة 

الوطنية يف حدودها الدنيا. 
2- ان االزم���ة ال�شيا�شي���ة الت���ي حتل بالبالد ق���د توفر يف 
منعطفاته���ا فر�ض االق���رتاب، وما ن�شه���ده يف هذه االيام 
هو وجود توجه �شيا�ش���ي لو�شع بع�ض النهايات لهذا امللف 
ال�شائك والعالق، لذلك يجب ا�شتثمار ذلك لتحقيق خطوة 
نحواالمام وعلينا ا�شتغالله���ا، ولي�ض من الغريب ان جند 
ا�ش���وات ملتزمة ومت�شددة بروؤويتها م���ن كل االطراف يف 
تفا�شيل العالقة التنظيمة واال�ش�ض التي تبنى عليها ولكن 
ذلك ال مينع من توفرالروؤية املتوازنة القادرة من تخفي�ض 
�شقوف املطالبات �شمن االطار الد�شتوري وا�شعني ن�شب 
اعيننا ان ا�شتغالل الرثوة النفطية ب�شكلها ال�شليم يتطلب 

الوحدة االدارية املتكاملة لر�شم ال�شيا�شات الناجحة.
تفكيك م�سودة القانون

وم���ا دام الع���راق يخو�ض جولة اخرى للخ���روج من املاأزق 
النفط���ي ناأمل ان تكون نتائجه مثم���رة وقادرة على تثبيت 
وحدة ا�شتغالل الرثوات النفطي���ة والغازية، البد ان ن�شع 
امامنا خارطة طريق ذات خي���ارات متعددة. فنحن ل�شنا 
امام ن����ض مقد�ض م���ا ي�شم���ى "بقانون النف���ط والغاز"، 
ف���اذا تع���ذر علين���ا التواف���ق عل���ى جمموعه مل���اذا ال نفكر 
بتفكيك���ه؟؟. ففي م�شودات القان���ون املذكور عدة مفا�شل 
ا�شا�شي���ة وم���ن اهمها:املجل����ض االحت���ادي للنف���ط والغاز 
وميكن تنظيم قانون خا�ض به ليتمكن من ممار�شة مهامه 
كاطار احتادي لر�شم ال�شيا�شات وامل�شادقة على االنظمة 
والتعليم���ات ت�شرتك فيه احلكوم���ة واالقاليم واملحافظات 

املنتجة. 
�سركة النفط الوطنية

ويف نف����ض ال�شي���اق، رغ���م توف���ر القناع���ة ل���دى معظ���م 
االأطراف ب�ش���رورة ت�شكيل �شركة النف���ط الوطنية كذراع 
تنفيذي وطن���ي الإدارة املهام املتعلق���ة بالعمليات النفطية 
يف القطاع اال�شتخراجي بالعراق، فالزال م�شروع القانون 
ي���راوح مكان���ه منذ �شنني رغ���م النقا�ش���ات امل�شجعة التي 
طرحت حوله يف جمل�ض النواب يف العام املا�شي. والإزالت 
االإمكاني���ة قائم���ة لتمرير قان���ون ال�شركة ب�ش���كل منف�شل 
عن قان���ون النفط والغ���از. ان اهمية ه���ذا القانون تكمن 

يف ف�شل بني ال�شالحي���ات وامل�شوؤوليات بني وزارة النفط 
كجه���ة تنظيمية والنفط الوطنية كجه���ة خا�شعة للتنظيم 
لتت���وىل ال���وزارة مه���ام ال�شيا�ش���ات والرقاب���ة واال�شراف 
واع���داد االنظم���ة والتعليمات والتن�شي���ق والت�شاور وتتوىل 
النفط الوطنية ادارة العمليات التنفيذية للقطاع النفطي 
مم���ا ي�شاهم يف حت�شني االأداء والكف���اءة وال�شفافية. وقد 
اقرتحن���ا �ش���رورة تعديالت بع����ض بنود القان���ون املقرتح 
ل�شم���ان والدتها ب�شكل �شليم وغري ك�شيح وال�شيما التاأكيد 

على ا�شتقالليتها االدارية واملالية. 
قانون املحكمة االحتادية

ال�شك ان املواد الد�شتورية اخلا�شة بالرثوة النفطية فيها 
م���ن ال�شبابية التي جتع���ل االجتهادات مفتوح���ة ب�شانها، 
لكنه���ا ب�شكل ع���ام ال تعفي احلكومة االحتادي���ة واالأقاليم 
واملحافظ���ات املنتجة م���ن الت�شاور والتن�شي���ق ب�شان ادارة 
ال���رثوة ور�ش���م �شيا�شته���ا. واملفرت����ض عن���د االخت���الف 
يج���ب ان تك���ون املحكمة االحتادية وه���ي اجلهة املخت�شة 
بتف�شري بنود الد�شتور قادرة على ح�شم اخلالفات. لذلك 
م���ن ال�شرورة متري���ر قانونه���ا بال�شكل ال�شام���ن الأدائها 

الد�شتوري. 
حتديات اال�ستثمار االجنبي 

زخ���م  عل���ى  احلف���اظ  حت���دي  الي���وم  الع���راق  يواج���ه 
اال�شتثمارات وبناء عالق���ات متينة مع ال�شركات النفطية 
امل�شتثم���رة، وما حدث يف هذا العام م���ن ظاهرة "ت�شرب 
ال�ش���ركات" واملخاط���رة بعقودها م���ع احلكومة االحتادية 
يج���ب النظ���ر اليه م���ن بع���ده االقت�شادي فم���ا حدث مع 
�ش���ركات اك�ش���ون موبي���ل و�شيف���رون و�شتاتاوي���ل وتوت���ال 
وكازبروم يتطل���ب اعادة النظر يف كف���اءة العقود املرمة 
معه���ا يف االع���وام املا�شي���ة، ويدع���و اىل �ش���رورة اعادة 
التفاو����ض معه���ا لتح�شني بنود العق���ود و منحها حمفزات 
اإ�شافي���ة تدفعها اىل دميومة اال�شتثم���ار يف العراق وعدم 

املخاطرة با�شتثماراتها. 
ان  اىل  تنظ���ر  ب���داأت  واملهم���ة  الغربي���ة  ال�ش���ركات  ان 
عائداته���ا على ا�شتثماراته���ا يف عقودها غري جمزية على 
�ش���وء التعقيدات اللوج�شتي���ة واالإداري���ة واالمنية والفنية 
املوج���ودة يف الع���راق م���ن جانب وم���ن جانب اخ���ر كانت 
تطم���ح اىل امل�شارك���ة بفر����ض اخ���رى اك���رث جاذبية مثل 
الرقع اال�شتك�شافية لت�شبح م�شاركتها جمزية وهذا ما مل 

يتحقق حتى االن. 
ويف ال�شي���اق نف�ش���ه، علين���ا اع���ادة النظ���ر ببن���ود عق���ود 
اال�شتك�ش���اف والتنقي���ب لت�شب���ح اكرث جذاب���ة لل�شركات 
االجنبي���ة بحيث تكون فيه���ا موازنة بني عام���ل املخاطرة 
واحلوافز وما تلكوؤ ال�شركات النفطية من تقدمي عرو�شها 
يف جولة الرتاخي����ض الرابعة وانح�شار فر�ض التناف�ض اال 
موؤ�ش���ر على ذل���ك، ان هناك حاجة اىل اإع���ادة النظر يف 

هيكلية العقود لتوفري بيئة جاذبة لال�شتثمار.
ا�شتثمار الغاز امل�شاحب

ان التوجه اىل ا�شتثمار الغاز امل�شاحب واحلر ب�شكل عام 
يتنا�ش���ب وامكانيات الع���راق ليحتل موقع���ه املنا�شب على 
خارط���ة انتاج وت�شدي���ر الغاز االقليمي���ة والدولية. ورغم 
التلك���وؤ ال���ذي واجهه العراق يف االنط���الق بهذا املجال اال 
ان تا�شي����ض �شركة غاز الب�شرة ) عقد �شل ومي�شيوب�شي( 
ت�ش���كل م�شاهم���ة يف اإيق���اف تداعي���ات ا�شتم���رار العراق 
يف ح���رق وهدر ثروات���ه الغازية وت�شكل خط���وة يف االجتاه 
ال�شحي���ح والب���د م���ن ا�شتمرار الع���راق من توقي���ع عقود 
اخ���رى ال�شتثمار الغ���از امل�شاحب املتوقع زي���ادة معدالته 
مع زيادات االنتاج يف االعوام القادمة وخا�شة يف احلقول 
الكبرية املنتجة. والتوج���ه بعد تلبيةاالحتياجات الداخلية 
وخا�شة الطاقة الكهربائي���ة اىل ان يحتل موقعه كم�شدر 

للغاز يف املنطقة. 
حتديات البنية التحتية 

ان االإ�ش���راع يف حتديث البنى التحتي���ة واإجناز م�شاريعها 
وخا�شة منظوم���ة التخزين والنقل وحقن املياه واملن�شئات 
النف���ط  م���ن  املنتج���ة  الكمي���ات  ال�شتيع���اب  ال�شطحي���ة 
واجنازه���ا يف مواعيده���ا ا�شب���ح �شرورة ما�ش���ة وحتديا 
كبريا،ااف���ة اىل ذلك، �شحيح ان العراق متكن من تو�شيع 
الطاق���ة الت�شديرية يف اجلنوب يبق���ى التحدي يف ايجاد 
بدائ���ل للت�شدير عر املتو�شط واالحم���ر يف ظل التوترات 

التي ت�شهدها منطقة اخلليج.
تع�سيق العقود امل�ستقبلية 

يج���ب ان ال تقت�ش���ر العق���ود امل�شتقبلية فقط عل���ى انتاج 
النف���ط بل يجب تع�شيقها لت�شب���ح لبناء منظومة متكاملة 
تدف���ع بالتنمي���ة امل�شتدامة بالبل���د. وهذا يتطل���ب تع�شيق 
عقود القطاع اال�شتخراجي بالقطاع التحويلي لنتمكن من 
ان�ش���اء �شناعة نفطية وغازية يف الع���راق، فالزال العراق 
غري قادر على اجت���ذاب م�شتثمرين لبناء م�شايف جديدة 
لتلبي���ة احتياجات املواطنني من امل�شتقات النفطية والزال 
الع���راق ي�شتورد املاليني من اللي���رتات من البنزين وزيت 
الغ���از وغريه���ا، فمن ال�ش���روري التفكري اجل���اد بجوالت 
تراخي����ض ذات اهداف حمددة يف املحافظ���ات النفطية 
لتطوي���ر احلق���ول اجلدي���دة بعق���ود تع�شق ببن���اء م�شايف 
جدي���دة وميك���ن حتقي���ق ذل���ك يف النا�شري���ة ومي�ش���ان 
وغريها. اأي علينا االنتقال اىل مواقع جديدة والبحث عن 

بدائل ا�شتثمارية تكاملية.
توفري القيادات االدارية للقطاع

تواجه ال�شناع���ة النفطية العراقية حتديا كبريا يف توفري 
القي���ادات املطلوب���ة الإدارة القطاع ب�ش���كل ين�شجم مع مع 
تطلعات العراق امل�شتقبلية. ان الفجوة القيادية يف القطاع 
يج���ب معاجلتها فم���ن ا�شل 200 موقع قي���ادي يف القطاع 
ال يتوف���ر 60% من هوالء بدالء ميتلك���ون الكفاءة والقدرة 
االداري���ة، فالبد م���ن روؤي���ة ا�شرتاتيجية تت�شم���ن برامج 
ا�شتثنائية خلل���ق قيادات ناه�شة كفوؤة ق���ادرة على م�شك 

زمام االمور يف جماالتها الفنية واالإدارية والقانونية.

 واليوم ال اجد 
خيارا متاحا 

امامنا اال العودة 
اىل م�سودة قانون 

النفط والغاز 
�سباط 2007 لتكون 

منطلقا للتو�سل 
اىل تنظيم روؤية 
م�سرتكة يف ادارة 
الرثوة النفطية. 

رغم قناعتي بوجود 
ا�سكاليات كثرية 

عليها ولكن االمر 
هي لي�ست جمرد 

الرغبة للتو�سل اىل 
االمثل بل بالعمل 

للتو�سل اىل املمكن 
ال�سامن الطار 

الوحدة الوطنية يف 
حدودها الدنيا
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هل ميكن توزيع عوائد البرتول على املواطنني؟
برغ���م حالة ال���رتدد الكبرية، يب���دو اأن العراق اأخريًا ق���د وجد طريقه اإىل حتقي���ق نوع ما من 
اال�شتق���رار يف ال�شن���وات القادم���ة. ورغ���م اأن العنف ال�شيا�ش���ي وعدم االأمان م���ا زاال �شائعني 
ب�شورة كبرية يف العراق عند املقارنة باأغلب الدول االأخرى يف العامل، اإال اأن حدتهما تبقى اأقل 
مم���ا كانت عليه يف الفرتة 2007 – 2008، وما زالت م�شتمرة يف االنخفا�ض. تعر�شت العملية 
ال�شيا�شي���ة للتمزق ب�شبب االأزم���ات اإال اأنها تخطت بنجاح فرتة العملي���ات االنتخابية اخلم�ض، 
واجل���زء االأكر من عام دون وجود حكومة متفق عليها. كما تتعر�ض التنمية االقت�شادية اأي�شًا 
للتغي���ري، حي���ث تزايدت عائ���دات النفط اأوال نتيجة لالزده���ار العاملي يف الب�شائ���ع، ثم نتيجة 

للخطط العراقية الطموحة للتو�شع يف االإنتاج.
ولك���ن بالن�شبة لل�ش���وؤال: اأي نوع من اال�شتقرار، ف���اإن االإجابة وا�شحة ب�ش���كل مقلق حتى االآن: 
دول���ة نفطي���ة متخم���ة تتحكم يف معظ���م القط���اع االقت�شادي، وتق���وم بتوظيف معظ���م القوى 
العامل���ة، ومتث���ل قدرًا كبريًا م���ن املح�شوبية من املحتم���ل اأن ي�شجع على ا�شتم���رار البحث عن 
العائد واملناف�شة، وهو ما ميكن اأن يظهر على �شكل نزاعات طائفية وحزبية طفيفة، وخا�شة يف 
جمتم���ع مثل العراق مبا له من تاريخ حديث. اإن العامل الوحيد واالأهم الذي يقود هذا االجتاه 
لي����ض ه���ذا احلزب اأو ذاك، اأو ه���ذه االأيديولوجية اأو تلك، بل هو طبيع���ة بع�ض العوامل املحلية 
اأو االإقليمي���ة املحددة، وتفاعالتها املعقدة. انه االقت�شاد ال�شيا�شي للنفط كما يت�شح يف حجم 
االأدلة املتزايد فيما يتعلق بظاهرة لعنة املوارد. العراق بلد له ح�شاب بنكي واحد فقط يف بنك 
االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك يتم اإيداع كافة عائدات ت�شدير النفط من كل اأنحاء العامل 
فيه، ويوفر هذا احل�شاب الوحيد بذلك اجلزء االأعظم من دخل الدولة لهذا البلد الذي ي�شكنه 
32 مليون ن�شمة. يف الوقت ذاته، متثل كافة اأنواع ال�شرائب اإجمايل 2% من الدخل احلكومي. 
وم���ن الوا�ش���ح اأن توقع وجود مثل هذه احلكومة املمثلة متثي���ال كامال يف هذا ال�شياق يكون من 
قبي���ل التفاوؤل على اأح�شن تقدير. كما هو احلال م���ع املح�شوبية املرتبطة به فاإن النفوذ مفتقر 
اإىل التوازن وغالبًا ما مي�شي يف اجتاه واحد. ومن ثم فاأنه لي�ض من املفاجئ اأن ُي�شّنف العراق 
باعتباره دولة ذات دخل متو�شط اإىل مرتفع، حيث قرابة ربع �شكانه يعي�شون حتت خط الفقر. 
اإال اأن هن���اك بدي���ال لذل���ك، يف اأعقاب حرب عام 2003 ، اقرتح العدي���د من خراء االقت�شاد 

وعلماء التنمية البارزين تاأجيل فكرة توزيع ح�ش�ض من عائدات النفط على

املواطن���ني العراقيني مبا�شرة، باالإ�شاف���ة اإىل العائدات التي ت�شب يف ميزانية الدولة. 
ويف ع���ام 2004 ، اق���رتح كل من نان�شي بريد�شال واأرفين���د �شرامانيان اأن ي�شاف اإىل 
الد�شت���ور العراقي الذي كان ُي�ش���اغ يف ذلك احلني فرتة �شمان ملدة ع�شر �شنوات على 
توزي���ع ن�شب���ة 50 % على االأقل من عائدات النفط كح�ش����ض. اقرتح �شتيفني كليمون�ض 
توزي���ع ح�ش�ض اأرباح من �شن���دوق ا�شتثمار على غرار والية اأال�ش���كا االأمريكية، بينما 
ط���رح توما����ض بايل فكرة احل�ش����ض املبا�شرة من عائ���دات النف���ط دون اأن تدخل يف 
�شن���دوق ا�شتثمار. مل يتم تبني هذه االقرتاحات، ويف الفرتة الفا�شلة عمدت جمموعة 
ال�شف���وة يف الدول���ة اإىل متييز نف�شها باأمناط حمددة لالإنف���اق والتنمية – كما �شرنى 

الحقًا – مبا يوؤكد على منطقية فكرة احل�ش�ض يف املقام االأول.
اإال اأن���ه يف ع���ام 2011 تت���اح فر�شة اأم���ل جديدة. حت���ت اإدارة وزير النف���ط اآنذاك – 
ح�ش���ني ال�شهر�شتاين – ا�شتط���اع العراق اأخريًا احل�شول على اأط���ر عمل تعاقدية قيد 
التنفي���ذ، من �شاأنها متك���ني الوزارة من التو�شع يف االإنتاج ب�ش���كل كبري خالل ال�شنوات 
القليل���ة التالية. حيث يتوافر النف���ط وميكن اإنتاجه باأ�شعار رخي�شة. هناك العديد من 
التحديات ال�شيا�شية والرقابي���ة واالأمنية واملتعلقة بالبنية التحتية، اإال اأن هناك اإجماع 

بني اخلراء على ارتفاع
االإنتاج العراقي والعائدات ب�شكل الفت خالل ال�شنوات القليلة القادمة. يف هذا االإطار، 
ي�شب���ح من املمك���ن �شياغة ح�شة ال باأ�ض بها من عائ���دات النفط مبا قد يغري التنمية 
االجتماعي���ة واالقت�شادي���ة يف العراق ب�شكل الف���ت، ويبدل ثقافته���ا ال�شيا�شية، ويقوي 
عالق���ة املواطنني بالدول���ة العراقية، مع احلف���اظ على خطط االإنف���اق احلكومية عند 

م�شتويات عام 2011 .
فيم���ا يلي )من احللق���ات( �شرح لكيفي���ة احت�شاب جممل احل�ش�ض حت���ى عام 2015 
با�شتخ���دام افرتا�شات متحفظ���ة بخ�شو�ض االإنتاج، وال�ش���ادرات، واالأ�شواق العاملية؛ 
والتاأث���ري االقت�ش���ادي اإذا مت توفي���ق �شيا�ش���ة توزيع احل�ش����ض مع مب���ادرات التنمية 
االأخرى؛ وكيفية تنفيذ فكرة هذه احل�ش�ض باالعتماد على االآليات القائمة يف العراق؛ 
وتاأث���ري �شيا�ش���ة توزيع احل�ش�ض عل���ى اإدارة قطاع النف���ط نف�شه وعملي���ات ال�شفافية 
املختلفة اجلاري تنفيذها حاليًا، واأخريًا كيفية الت�شديق عليها ب�شكل �شيا�شي، والواقع 

اأنها قيد التفكري اجلاد من جانب اأحزاب معينة يف امل�شهد ال�شيا�شي العراقي.
ارتف���اع العائ���دات املتوقعة: يف اأوائل عام 2011 ، مل ي���زد اإنتاج العراق بعد عن م�شتوى 
االإنت���اج اأثن���اء حرب 2003 ع���ام؛ وهو 2.4 مليون برميل يف الي���وم، ويتم ت�شدير 1.9 
ملي���ون برمي���ل منها. ولك���ن مت توقيع �شل�شلة م���ن االتفاقيات بعيدة امل���دى مع �شركات 
النف���ط الدولي���ة يف عام���ي 2009 و2010 لتطوي���ر حقول نفط جدي���دة وحالية، وهو ما 
ينبئ بارتفاع الفت يف االإنتاج. قام وزير البرتول حينئذ – ح�شني �شهر�شتاين- بتحديد 
ه���دف االإنت���اج الر�شمي عن���د 11 – 12 مليون برمي���ل من النفط يومي���ًا بحلول 2016 
.وتتن���وع توقع���ات االإنتاج امل�شتقبلية يف العراق تنوعًا كب���ريًا. بينما يقر غالبية اخلراء 
بوج���ود احتياطات موؤكدة للوفاء بالهدف 6 الر�شم���ي، على خالف العديد من املناطق 
يف الع���امل فاإن “املخاطر اجليولوجية” معدومة تقريبًا يف العراق، فاإنه ي�شود راأي عام 
يرى اأن هذه االأرقام هدفها اال�شتهالك العام. وينظر هذا الراأي اإىل االأرقام الر�شمية 
باعتباره���ا جزءًا من خمطط مق�شود لترير اإعادة دخول �شركات النفط الدولية اإىل 
العراق بعد اأربعة عقود تقريبًا من التاأميم، يف مواجهة القومية الوطنية املكثفة لل�شعب 
العراقي، اإال اأن واقع االأمر اأن مثل هذا املعدل للتو�شع، والذي يعد غري م�شبوقًا يف تاريخ 
ه���ذا القطاع، �شوف يتعر����ض ملعوقات م�شتمرة؛ العوائق االأمني���ة، وال�شيا�شية، وعوائق 

البني���ة التحتي���ة. وي�ش���ري املت�شكك���ون اإىل حقيق���ة اأن العراق مل ي�شتط���ع يف خالل �شبع 
�شن���وات اأن ي�شل مل�شتوي���ات اإنتاج ما قبل احلرب من النفط اخلام. ومع ذلك فاإن هذه 
املرحل���ة تزخر باتفاقيات اخلدمات اجلدي���دة، والتي ترتبط بو�شوح بتحقيق طفرة يف 
االإنت���اج يف كل حق���ل 7، وثمة اإجماع يف هذا املجال يتوقع ارتفاع االإنتاج خالل ال�شنوات 

القادمة. اإال اأن ال�شوؤال هو حول مقدار هذا االرتفاع.
خ�ش����ض البن���ك الدويل يف اأواخر ع���ام 2010 قر�شًا للتنمية بقيم���ة 250 مليون دوالر 
اعتمادًا على تقديرات ت�شري اإىل ارتفاع االإنتاج اإىل 3.1 مليون برميل يف اليوم يف عام 
20128 ، وه���ي زيادة مركب���ة بن�شبة 12 %يف العام. ومع افرتا�ض ا�شتمرار النمو بنف�ض 
املع���دل حتى العام 20159 ، فاإن الع���راق �شوف ينتج بحلول ذلك 4.3 مليون برميل يف 
الي���وم، م���ع ارتفاع ال�شادرات اإىل حوايل 3.7 مليون برمي���ل يف اليوم 10 ، وهي زيادة 

تراكمية بن�شبة 94 % خالل خم�ض �شنوات تبداأ االآن وت�شتمر حتى بداية عام 2016 .
ويج���ب اأن ي���وؤدي هذا اإىل زيادة كب���رية يف دخل العراق خالل ال�شن���وات القادمة، وهو 
م���ا يعد االأ�شا�ض الق���رتاح اأن �شيا�ش���ة ح�ش�ض عائ���دات النفط متوافق���ة مع اخلطط 
احلكومي���ة املتزاي���دة لالإنف���اق الراأ�ض م���ايل العام، حت���ى يتعافى االقت�ش���اد العراقي 
واملجتم���ع العراقي جم���ددا. وبالطبع فاإن مق���دار االرتفاع يتوقف عل���ى تقلبات اأ�شعار 
ال�ش���وق. ولقد ن�شر �شندوق النق���د الدويل تقديرات من املفرت����ض اأن تكون متحفظة، 
ت�شل اإىل 68 دوالر للرميل يف عام 2011، و70.50 دوالر يف عام 2012 للنفط اخلام 
العراق���ي. ومبوجب هذه االأ�شعار يقدر ال�شن���دوق ارتفاعًا يف دخل احلكومة بن�شبة 30 
% م���ن اأق���ل من 51 مليار دوالر يف ع���ام 2010 اإىل اأكرث من 66 ملي���ار دوالر يف 2012. 
وانطالقًا من نف�ض االفرتا�شات ب�شاأن االأ�شعار واالإنتاج يتوقع �شندوق النقد اأن حاالت 
العج���ز يف امليزاني���ة – التي و�شلت تقريبًا اإىل 15 ملي���ار دوالر يف عام 2009 – �شوف 
يتم ت�شويتها يف عام 2013. وبافرتا�ض ثبات �شعر النفط اخلام العراقي عند �شعر 70 
دوالر للرميل حتى نهاية عام 2015 اإىل جانب زيادة االإنتاج باملعدل امل�شار اإليه اأعاله، 
ف���اإن العراق �شوف يك�ش���ب اأقل قليال من 100 مليار دوالر يف العام من �شادرات النفط 

يف فرتة خم�ض �شنوات، مقارنة مببلغ 50 مليار دوالر يف عام 2010 .
ويوف���ر ه���ذا نطاق���ًا وا�شعًا للتفك���ري يف �شيا�ش���ة توزيع ح�ش����ض عائ���دات النفط على 
املواطن���ني باالإ�شاف���ة اإىل االإنف���اق الع���ام، �شريط���ة اأن يظ���ل االإنف���اق احلكوم���ي على 

م�شتوياته العامة احلالية.

جون��ي وي�س���ت 

الفرصة االخرية للعراق:
 احلد من خماطر الدولة النفطية
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1-    ان العراق �شيكون اول...
ك����رث احلدي����ث وتكرر ع����ن ال����رثوة النفطي����ة وعوائدها يف 
الع����راق، وخ�شو�ش����ا بع����د ج����والت الرتاخي�����ض املتعلق����ة 
باال�شتخ����راج واال�شتك�شاف النفط����ي، ومت التاأكيد على ان 

هذا �شيوؤدي اىل :
1-    ان الع����راق �شيك����ون اول منت����ج وم�ش����در للنف����ط  من 
بني دول االوبك حيث �شريتفع االنتاج اىل حوايل 12 مليون 

برميل/ يوم.
2-    ان الع����راق �شيكون الالعب اال�شا�ض يف حتديد ا�شعار 

النفط عامليا.
3-    ان الع����راق �شيحقق م����وارد مالية كبرية تكفي ال�شعاد 

ال�شعب العراقي حاليا وم�شتقبليا.
ومل يت����م تبيان كيف �شيتم ذلك، ومل تك����ن هناك درا�شات 
متكامل����ة ع����ن كيف �شيك����ون الع����راق اول منت����ج وم�شدر؟ 
وكي����ف �شيقوم بتاأمني كل البنى التحتي����ة الالزمة ملثل هذه 
االرقام والتكلفة املالية لذلك وم�شدرها؟ وكيف ان العراق 
�شيك����ون الالعب اال�شا�ض يف حتديد ا�شع����ار النفط عامليا، 
ب����دون االخذ بنظر االعتبار برام����ج وخطط الدول االخرى 
وكل العوام����ل املوؤث����رة على �ش����وق الطاقة يف الع����امل، وهل 
�شيكون العبا ايجابيا ام �شلبيا؟ وال�شوؤال االهم كيف �شيتم 

ا�شعاد ال�شعب العراقي واجياله املقبلة؟
وقد مت الرتاجع عن كل هذه الت�شريحات  واالكتفاء بالقول 
بان العراق �شيعمل عل����ى برنامج اقل توا�شعا، اي الو�شول 
اىل مع����دل انتاج 6 مليون برمي����ل، الن الهدف اال�شا�ض من 
زي����ادة  االنت����اج هواحل�شول عل����ى املوارد املالي����ة لي�ض اال. 

وهذا املعدل من  االنتاج يكفي لذلك.
وفع����ال بداأ م�شل�ش����ل االنتاج والت�شدي����ر واال�شعار بالزيادة 
وارتفع����ت املوارد النفطية من 22،3 مليار دوالر عام 2004 
اىل 83 ملي����ار دوالر عام 2011 واىل 94،4 مليار دوالر عام 
2012. وارتفع����ت ح�شة الفرد العراق����ي من الناجت املحلي 
االجم����ايل م����ن 2270 دوالر ع����ام 2003 اىل حوايل 4000 
دوالر عام 2011 وقد ت�شل اىل 4500- 5000 عام 2012.
 كل ه����ذه االرق����ام ت�ش����ري اىل الزي����ادة الت����ي ح�شل����ت يف 
االي����رادات النفطي����ة ويف الن����اجت املحل����ي االجم����ايل ويف 
ح�شة الف����رد منها. وهي ارقام  تعر ع����ن بع�ض موؤ�شرات 
االقت�شاد الكلي، التي يتم االعتماد عليها لبع�ض املقارنات 
الدولي����ة، الت����ي تعر ع����ن االمكاني����ات املتوف����رة للبلد، وال 
تعك�ض الواقع الفعل����ي لتوزيع واعادة توزيع الدخل وم�شتوى 
املعي�شة للف����رد. وهي ارقام تدل على النمو الذي ح�شل يف 
ه����ذه املجاالت، وال تعر عن التنمي����ة احلقيقية لالقت�شاد 

مبكوناته املختلفة او مل�شتوى املعي�شة. �شحيح ان هذا النمو 
م����ن املمكن ان يك����ون قاعدة مهمة لتحقي����ق التنمية، ولكن 
ه����ل مت اال�شتفادة من هذه االمكاني����ات لتحقيق التنمية يف 

العراق؟
ان التنمي����ة يف دولة ريعية، ال ميكن النظر اليها من منظار 
حتقيق الزيادة يف الن����اجت املحلي االجمايل، وزيادة ح�شة 
الف����رد من����ه، او التخفي����ف م����ن البطالة، فكل ه����ذا ميكن 
حتقيق����ه يف ظ����ل الدولة الريعي����ة نف�شها ع����ن طريق زيادة 
امل����وارد النفطي����ة،  وتو�شي����ع الن�شاط����ات  االقت�شادية غري 
االنتاجي����ة،  وت�شخيم اجله����از احلكومي، مم����ا يوؤدي اىل 
انت�ش����ار وتف�ش����ي املر�����ض الهولن����دي يف ج�ش����د  االقت�شاد 
واالدارة االقت�شادية . وبالتاأكيد ان مثل هذه املوؤ�شرات، يف 
دولة متطورة، فيها اقت�شاد متطور، وفيها جميع مرتكزات 
االعتماد على ال����ذات، ويتم ربطها باملوؤ�شرات االقت�شادية 
واالجتماعي����ة االخ����رى، تدلل على م�شت����وى اداء االقت�شاد 
الكلي وترابطه، ومع ذلك، تبقى عملية توزيع واعادة توزيع 
الدخ����ل، هي امل�شكل����ة اال�شا�شي����ة التي تواجهه����ا مثل هذه 
ال����دول، وهي اال�شا�ض يف ال�ش����راع بني الفئات او الطبقات 

االجتماعية امل�شتفيدة واالقل ا�شتفادة وغري امل�شتفيدة.
ان عملية التنمية يف مفهومنا ) التنمية امل�شتدامة( تعني

د. ماجد ال�سوري

 خل����ق قاع����دة اقت�شادية ميك����ن  االرتكاز عليه����ا يف تقليل 
النتائج ال�شلبية عل����ى االقت�شاد يف حال انخفا�ض العوائد 
النفطية. وهذا يعني ا�شتغالل املوارد املتحققة من النفط 
حاليا يف ان�شاء مثل هذه االقاعدة، من اجل تنويع م�شادر 
دخل الدولة. مع العل����م ان امل�شدر الوحيد تقريبا لتغطية 
نفق����ات الدولة يف الوق����ت احلا�شر ، كما يعلم اجلميع، هو 
االي����رادات النفطي����ة )ح����وايل 95-96%(. واذا ما اخذنا 
بنظ����ر االعتبار ان املوارد االخ����رى اي�شا ) ال�شرائب على 
الدخ����ل،  والر�ش����وم الكمركي����ة،  وغريها م����ن االيرادات، 
ا�شا�شه����ا امل����وارد النفطي����ة اي�شا(  فان كل م����وارد الدولة 
تقريبا، لتغطية نفقاتها، هي م����ن املوارد النفطية، اذا ما 
ا�شتبعدنا القرو�ض املحلية واالجنبية التي �شيتم ت�شديدها 

من املوارد النفطية امل�شتقبلية.
م����ع كل  الزيادات التي ح�شلت يف املوارد النفطية والناجت 
املحل����ي االجمايل، اال ان ا�شهام القطاعات االنتاجية غري 
النفطي����ة اخ����ذت يف التده����ور. حيث كان ا�شه����ام القطاع 
ال�شناع����ي، عدا قط����اع النف����ط، بح����دود 13% والزراعي 
بح����دود 12،5% عام 2003، وانخف�ش����ت اىل حدود %1،5 
واق����ل م����ن 3% على الت����وايل. ومن املالح����ظ ان انخفا�ض 
ن�شب����ة القطاع����ات االنتاجية غري النفطي����ة اكرث من ن�شبة 
ارتف����اع القط����اع النفطي، وه����و ما يثري القل����ق . ويف نف�ض 
الوق����ت تعاظم االنفاق اال�شتهالك����ي يف جميع االجتاهات. 
حي����ث ارتف����ع ع����دد موظفي الدول����ة من ح����وايل 850 الف 
�شخ�����ض ع����ام 2004 اىل حوايل 2،7 ملي����ون �شخ�ض عام 
2010 و�شريتفع اىل ح����وايل 3 مليون �شخ�ض عام 2012، 
هذا عدا العاملني باجور يومية واملتعاقدين، وعدا العاملني 
يف ال�ش����ركات العام����ة. واذا م����ا ا�شفنا ه����ذه االعداد فان 
الرقم �شيزيد اىل اك����رث من 4 مليون �شخ�ض، ا�شافة اىل 
ح����وايل 2 مليون متقاعد وح����وايل مليون �شخ�ض يت�شلمون 
املعون����ة االجتماعي����ة، ف����ان العدد �شي�ش����ل اىل اكرث من 7 
ملي����ون ان�ش����ان،  وقد ح�ش����ل كل ذلك ا�شتجاب����ة لل�شغوط 
الكب����رية المت�شا�����ض جزء م����ن البطالة يف الع����راق، وحل 
م�شكلة الفقر و�شحاي����ا االعمال االرهابية.  دون االلتفات 
اىل دور هذا اجلهاز يف العملية االنتاجية وانتاجية العمل،  
وارتفع����ت اعب����اء الدولة املالي����ة املتعلقة بتغطي����ة الرواتب 
واخلدمات املقدمة للجهاز االداري، ويف نف�ض الوقت ادت 
هذه احللول اىل االرتفاع يف ن�شبة البطالة املقنعة، وتعقيد 
عمل اجله����از احلكومي، ومل ت����وؤد ه����ذه ال�شيا�شة اىل حل 
م�شكلة البطالة جذريا. وامنا ادت اىل تعزيز اعتماد عدد 
اك����ر من ال�شعب العراقي على احلكوم����ة، وتعميق التوجه 
نح����و �شيط����رة احلكوم����ة على م�شائ����ر ال�شع����ب، ومن ثم 
الدكتاتورية. ويف نف�����ض الوقت ارتفعت مطالب اجلماهري 

م����ن احلكومة للقي����ام بحل امل�ش����اكل امل�شتع�شي����ة املتعلقة 
باخلدمات والفقر والبطالة وال�شكن وغريها من املطالب 

احلياتية.
ونتيج����ة لتعم����ق االنف����اق احلكوم����ي اال�شتهالك����ي، وعدم 
متك����ن االنت����اج املحل����ي لتغطي����ة احلاج����ات اال�شتهالكية، 
فق����د ارتفعت ا�شت����ريادات  العراق من ال�شل����ع واخلدمات 
م����ن ح����وايل 9،6 ملي����ار دوالر ع����ام 2003 اىل 58 ملي����ار 
دوالر ع����ام 2010 واىل 64 مليار دوالر عام 2011) ح�شب 
اح�شائي����ات منظمة التجارة الدولية(. وقد ادى ذلك اىل 
ظهور احتكار �شبه كام����ل للن�شاطات االقت�شادية من قبل 
القط����اع  التجاري، وت�شكيل طبقة م����ن التجار الطفيليني، 
مرتبطة مع اجه����زة  الدولة االداري����ة مب�شالح مت�شابكة، 
ترعاها رجاالت �شيا�شة متنف����ذة تدافع عن هذه امل�شالح 
وحتميه����ا، وت�شع����ى ب�ش����كل ج����دي ال�شع����اف القطاع����ني 
ال�شناع����ي والزراع����ي، واجها�����ض اي ب����ادرة م����ن ب����وادر 
التنمية االقت�شادية امل�شتدامة، وقطع الدابر عن اي تطور 
�شناعي او زراعي يف القطاعني العام اواخلا�ض. ولهذا مل 
يتم ح����ل م�شكلة الكهرباء حت����ى االن ومل تنفذ ال�شيا�شات 
اال�شرتاتيجي����ة، التي مت اعدادها بالتع����اون مع املوؤ�ش�شات 
واملنظمات الدولية، املتعلقة بالق�شاء على الفقر والبطالة 

وتنمية القطاعني العام واخلا�ض وغريها الكثري.
من الوا�ش����ح ان عوائد النفط هي حتت ت�شرف احلكومة 
) اي حكوم����ة يف الع����راق(، وه����ذا يعني امكاني����ات مالية 
متنامية حتت ت�شرفها وت�شرف القوى ال�شيا�شية احلاكمة 
والقريب����ة منها، يتم ك�شبها ب�شهولة عن طريق زيادة انتاج 
النفط وت�شديره، ا�شافة اىل امكانيات وا�شعة بالت�شرف 
بحرية بهذه االموال، من اجل تكري�ض اال�شلطة ودورها يف 
احلكم، ي�شاندها يف ذل����ك كل القوى التي حتتكر الن�شاط 
االقت�شادي التجاري، وتتبادل اال�شناد فيما بينها من اجل 
تعزيز التوج����ه نحو التجارة، و�شمان تراكم الرثوة لديهم 
با�شرع وق����ت وا�شهل الطرق. ومن م�شلحة كل هذه القوى 
تغييب مب����داأي االف�شاح وال�شفافي����ة يف االنفاق احلكومي 
واليات����ه، وخمالفة القوانني واالنظم����ة املرعية والد�شتور، 
ون�ش����ر الف�شاد االداري واملايل وهو ما يح�شل يف العرااق.  
وهذا ما يرر �شع����ي احلكومات املتعاقبة لزيادة الواردات 
النفطي����ة، دون التوجه اىل احللول اجلذرية للم�شاكل التي 
يعاين منه����ا االقت�شاد العراقي. وق����د ادى ذلك اىل وقوع 
االقت�ش����اد العراق����ي ب����ني فكي كما�ش����ة قوي����ة ومتما�شكة، 

ذراعاها :
1-    عوائ����د النفط، التي تعتمد عل����ى اقت�شاديات الدول 
ا�شا�ش����ي،  ب�ش����كل  ال����دوالر  وا�شع����ار �ش����رف  امل�شتهلك����ة، 
وامل�شارب����ة واملناف�شة بني الدول امل�شدرة للنفط، وغريها 

من العوامل الدولية ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، 
ا�شافة اىل التطورات التكنلوجية املتعلقة مب�شادر الطاقة 
البديلة. وغريها من العوامل التي من املمكن ان توؤثر على 

العوائد النفطية.
2-    اعتم����اد ال�ش����وق العراق����ي عل����ى ا�شت����رياد معظ����م 
احتياجات����ه م����ن ال�شل����ع واخلدم����ات والتكنلوجي����ا، الت����ي 

بدورها تعتمد على نف�ض العوامل ال�شابقة الذكر.
وه����ذا يعن����ي زي����ادة تاأث����ريات العوام����ل اخلارجي����ة عل����ى 
االقت�شاد العراق����ي وتبعيته الكب����رية القت�شاديات الدول 
االخرى. واذا م����ا ا�شتمر احلال على ذلك، فاأن االقت�شاد 
العراق����ي �شينه����ار كلي����ا يف حال����ة تعر�ش����ه الي ه����زة يف 

اقت�شاديات الدول املوؤثرة على االقت�شاد العراقي.
وم����ن هنا تنبع اهمية وج����ود روؤية اقت�شادي����ة وا�شحة مع 
�شرورة جت�شيدها يف ا�شرتاتيجي����ة وخطط تنفيذية تعني 
بالتنمي����ة االقت�شادي����ة واالجتماعي����ة، مرتبط����ة بج����دول 
زمني واهداف حمددة قابلة للتنفيذ والرقابة واملحا�شبة، 
تهدف اىل تنوي����ع االقت�شاد العراقي وتعزيز قدراته  ، مع 
برامج مكثف����ة لتدريب وتطوير االي����دي العاملة العراقية، 
مبختل����ف م�شتوياته����ا ح�شب متطلبات �ش����وق العمل، �شواء 
يف القط����اع النفطي او يف القطاعات االخرى،  مع �شرورة 
ربط املوازن����ة العامة للدولة بهذه االهداف، وحتقيق مبداأ 
ادارة كف����وءة للموارد النفطية واالقت�ش����اد العراقي. ومن 
اج����ل الت�شريع يف عملي����ة التنمية، من ال�ش����روري تاأ�شي�ض 
م�ش����رف تنم����وي يق����وم بامل�شاعدة عل����ى تفعي����ل الن�شاط 
االقت�ش����ادي، ب�شقيه العام واخلا�ض، وبراأ�ض مال منا�شب 

بحدود خم�شة مليارات  دوالر، يتم تكوينه خالل �شنتني.
يف  العراق����ي  االقت�ش����اد  تنمي����ة  يف  االك����ر  املع����وق  ان 
جمي����ع مفا�شل����ه وفروعه ه����و النق�ض احلا�ش����ل يف تلبية 
االحتياج����ات يف الطاق����ة الكهربائي����ة. واأن تلكوؤ العراق يف 
تطوي����ر قط����اع الطاق����ة الكهربائية، ي�شكل خ�ش����ارة كبرية 
لالقت�ش����اد العراق����ي، ومعوق����ا ا�شا�شي����ا لعملي����ة التنمي����ة 
االقت�شادية فيه. ان امام العراق فر�شة ذهبية ال�شتغالل 
امكانات����ه املالية احلالي����ة لتطوير اقت�ش����اده، ليتحول اىل 
قوة اقت�شادية فعالة وحتقيق رفاهيته وازدهاره. وكل هذا 
يتطلب ا�شتقرارا �شيا�شيا وامنيا، واعادة هيكلة موؤ�ش�شات 
الدولة، و�شيادة القانون واالمتثال لتطبيق بنوده، وحماربة 
الف�شاد االداري واملايل، يف اط����ار وطني تتفق عليه القوى 
ال�شيا�شي����ة واالجتماعي����ة الفاعلة. وع�ش����ى ان تعمل القوى 
ال�شيا�شي����ة، ولو قليال لال�شتم����اع اىل املنطق االقت�شادي، 
من اجل جتنيبها وجتنيب العراق من املطبات االقت�شادية 
واالجتماعية املقبلة، التي من املمكن ان تزعزع كل الكيان 

العراقي، وتوؤدي اىل كوارث مل يح�شب لها ح�شاب.

املــوارد النفطيـــة
 بيــن النمــو والتنميــة

كرث احلديث وتكرر عن الرثوة النفطية وعوائدها يف العراق، 
وخ�سو�سا بعد جوالت الرتاخي�س املتعلقة باال�ستخراج 

واال�ستك�ساف النفطي، ومت التاأكيد على ان هذا �سيوؤدي اىل
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ال�شناع���ة  لالإي���رادات يف  االأ�شا�شي���ه  امل�ش���ادر  اإن 
النفطي���ة متاآتي���ه من بي���ع النفط اخل���ام واملنتجات 
النفطية،ولك���ن معظ���م العملي���ات اأال�شتخراجيه لها 
اإي���رادات عر�شيه تعال���ج بطرحها من بع����ض اأبواب 
ال�ش���رف املالي���ة ،وعادة تقي���د اإي���رادات بيع النفط 
اخل���ام عن���د رفع���ه م���ن اخلزان���ات اخلا�ش���ة به يف 
طريق���ه اإىل امل�شتفيدين وحتدد اأ�شعاره وفق �شوابط 
مركزي���ه متف���ق عليه���ا اإذا كان لال�شته���الك املحلي 
،ويخ�ش���ع امل�ش���در من���ه اإىل حركة ال�ش���وق النفطية 
النف���ط  العاملي���ة ، فبالن�شب���ة ل�شناع���ة ا�شتخ���راج 
يعت���ر الطن الواحد اأو الرمي���ل الواحد :وحدة كلفه 
منا�شبة للنفط ،كذلك يعتر القدم املكعب من الغاز 
اأو)1000ق���دم ( مكع���ب من���ه وح���ده مالئم���ة للغاز 
امل�شاح���ب اأو الغ���از الطبيع���ي ،اإ�شاف���ة اإىل حتديد 
كلف الت�شغيل موزعة عل���ى عملياتها املختلفة ومبوبه 
تبويبا منا�شبا و�شحيح���ا ،مع اإجراء مقارنات دوريه 
بني نتائ���ج العمليات م���ن �شهر الأخر لغر����ض اإعطاء 
االآدارة بع����ض االأ�ش�ض ال�شروري���ة للمراقبة ،وما دام 
هناك زيادة يف االإي���رادات على م�شروفات الت�شغيل 
احلالي���ة ،فاأن هناك اأرباح متحققة من هذا الت�شغيل 
، لتحفي���ز ال���كادر وا�شتق���راره ورف���ع االأداء وزي���ادة 
اأالإنتاجيه،للو�ش���ول اإىل اال�شتغ���الل االأمث���ل للموارد 
واالرتق���اء بالعملي���ة اأالإنتاجي���ه كم���ا ونوع���ا ،�ش���واء 
كان ذل���ك باجله���د الذاتي اأو بامل�شارك���ة مع �شركات 
النفط العاملية امل�شتثم���رة يف حقولنا النفطية، دعما 
لالقت�ش���اد الوطني الناه�ض نح���و االإمام،على اإن ال 
يزي���د الربح القابل للتوزي���ع على ن�شبة 30% من كلفة 
الن�ش���اط اجلاري ويحول م���ا زاد عن ذلك اإىل وزارة 

املالي���ة ، وتكون ح�شة املنت�شبني واملتميزين فيه33 %   
بعد ا�شتبعاد االإرباح واخل�شائر 0

لذل���ك معظم علم���اء االقت�شاد يعتقدون ب���اأن اإدارة 
ال�شركات باأ�شل���وب يحقق االأرباح على املدى القريب 
اأو البعيد هو االأ�شلوب االأمثل لالآدارة اجليدة واالآدارة 
الناجح���ة ،  فكان لزاما على تلك ال�شركات اإن تنظم 
اإدارته���ا من اجل اإدخال تعديالت م�شتمرة وباأ�شلوب 
منظ���م ومنهج���ي للتجديد يحق���ق بالنتيج���ة االإرباح 
الوا�شعة للموظفني0وب�شكل اأكرث تب�شيطا ،فان الربح 
ه���و عبارة ع���ن اإجمايل مبيع���ات ال�شرك���ة مطروحا 
منه اإجم���ايل التكاليف ، وهو ال�شب���ب الرئي�شي وراء 
ا�شتمراري���ة ال�شركات ودميومة االإنتاج فيها ، وهناك 
ما ي�شمى – هام�ض الربح - :وهو عبارة عن اإجمايل 
الرب���ح مق�شوما على اإجمايل املبيع���ات ، فعلى �شبيل 
املث���ال ق���د يكون هام����ض ربح مق���داره ملي���ون دوالر 
ل�شركة ما مقب���وال اإذا كانت مبيع���ات ال�شركة تعادل 
)30( ملي���ون دوالر، اإال ان���ه يك���ون منخف�ش���ا ج���دا 
وغري مقب���ول بالن�شبة اإىل �شركة نف���ط ا�شتخراجية 
ت�شل مبيعاتها من النفط اخلام والغاز اإىل مليارات 

الدوالرات �شنويا0
فرمب���ا تقوم بع����ض ال�شركات ومن خ���الل م�شئوليها 
بالرتكي���ز على خط���وط االإنت���اج االأ�شه���ل وياأهملون 
اخلط���وط االأخرى الت���ي حتتاج اإىل اأبح���اث وتطوير 
طوي���ل امل���دى وا�شتثم���ار مايل كب���ري ، ورمب���ا �شوف 
يبتع���دون ع���ن اإنفاق لراأ�شم���ال قد ي���وؤدى اإىل زيادة 
ا�شتثمار راأ�ض املال الرئي�شي والذي يتم حتديد راأ�ض 
امل���ال الرئي�شي من خالله ،ويذهب���ون اإىل م�شاريف 

غري اإنتاجيه وكذلك غري ربحيه 

�شركة نفط مي�شان

أدارة الشركات النفطية بأسلوب 
حتقيق اإلرباح السنوية

�ساكر عبد مو�سى ال�ساعدي

لك���ن املتع���ارف علي���ه :ي���وؤدي الربح ث���الث اإغرا�ض 
،االأول: ه���و اإن الرب���ح يقي����ض م���دى فعالي���ة وكفاءة 
جهود ال�شركة،والثاين: انه يوؤمن ا�شتمرارية الوجود 
والبقاء يف العمل ويغط���ي تكاليف التجديد،والثالث: 
ي�شمن توف���ري راأ�شم���ال للم�شتقبل من اج���ل التو�شع 
،�ش���واء كان ذل���ك بطريقه مبا�شره م���ن خالل توفري 
و�شائ���ل التمويل الذاتي اأو بطريق���ه غري مبا�شره من 
خ���الل التموي���ل املركزي فه���و يجعل املوظف���ني اأكرث 
اعت���زازا والت�شاق���ا بدوائرهم ويبع���ث فيهم ال�شعور 
الع���ايل بامل�شوؤولي���ة واالعت���زاز بالعم���ل واأخالقياته 
اإن  جي���دا  عرف���وا  ق���د  القدم���اء  0واالقت�شادي���ون 
نظريته���م مل تكن منطقيه بالن�شب���ة ملفهوم الربح يف 
ظل االقت�ش���اد املنغلق ،حي���ث اأدان املفكر االأملاين ) 
كارل مارك����ض( اأ�شح���اب روؤو�ض االأم���وال وو�شفهم 
باأنه���م اأ�شرار وب���ال اأخالق وبال وظيف���ة وال يقدمون 
زال  م���ا  الراأ�شمالي���ني  0بينم���ا  للمجتم���ع  خدم���ه 
يطبق���ون نظ���ام امللكية اخلا�ش���ة للموؤ�ش�ش���ات ب�شكل 
كب���ري ، ويعمل���ون عل���ى الو�ش���ول بالطاق���ة االإنتاجية 
اإىل اأق�شىدرج���ه ممكنه ،وهذا ما يوؤدي اإىل حتقيق 
االأهداف التي يعتمد عليها اجلميع يف حتقيق التكامل 
والتوقعات0ودائم���ا م���ا يعر – نظام توزي���ع االإرباح 
– ع���ن الو�ش���ع القائم يف �شركه اأو دائرة ما ، فهو 
ي�شتل���زم احلكم على قيمة املوظ���ف واأدائه0 ويرتبط 
– نظام توزيع االإرباح – معنويا بكل معتقداتنا عن 
العدالة واالإن�شاف ، وبناء على ذلك  فان اأية حماوله 
لو�شع معادله علمي���ه لنظام االإرباح لن تكون ناجحة 
كليا ، واإمنا تكون حل و�شط وترا�شيا بني املجموعات 
العامل���ة املختلف���ة علمي���ا وموقعين���ا ،حت���ى اأف�ش���ل 
املع���ادالت اأملو�شوعه ل�ش���رف االإرب���اح �شيكون فيها 
بع�ض النقائ�ض التنظيمية التي ت�شو�ض العاملني ،كما 
ت�شج���ع ال�شلوك اخلاطئ مثلما ت�شجع ال�شلوك اجليد 
الذي ي�شمح بتقييم املوظف واحلكم عليه وعلى عمله 
،والت���ي ت�شمن ب���ان املبلغ الذي يح�ش���ل عليه مت�شاو 
م���ع ما بذله من جهود يف العم���ل00  اإال اإن ال�شركات 
االإنتاجي���ة عموم���ا وال�ش���ركات النفطي���ة خ�شو�شا ، 
�ش���وف ت�شع���ف وتفقد الثق���ة باإدارته���ا اإذا مل تطلب 
م���ن موظفيه���ا اأعلى درج���ات الكف���اءة يف العمل من 

اج���ل زيادة االإنتاج ، ولكن هناك الكثري من اأ�شحاب 
امله���ارات احلرفي���ة واملهنية يعتق���دون اأنهم ينجزون 
�ش���ي كبريا ويح�شل���ون مقابل ذلك عل���ى اإرباح قليله 
مقارن���ة باالآخري���ن 0ان الت�شاوؤل ال���ذي يطرح نف�شه 
فيم���ا يتعلق بحافز االإرباح هو فيما اإذا كان حافزا ذا 
فعالي���ه اإنتاجيه اإي يعمل على رف���ع الطاقة االإنتاجية 
ول���ه م�شتوى عايل جدا ،اإن مل يكن االأعلى من القيمة 
االقت�ش���ادي  لنظري���ة  طبق���ا  االعتباريه0فال�ش���وؤل 
–املبتك���ر-  �شومب���رت1950-1880(  اأي  )جوزي���ف 
والتي حتمل عن���وان )التدمري االإبداعي ( هل هناك 
رب���ح كاف ؟ وهل يتم حتقي���ق راأ�شمال كاف من اجل 
توف���ري  نفق���ات امل�شتقبل ؟ وهل هن���اك نفقات الزمة 
ال�شتم���رار امل�ش���روع وبالتايل التخل�ض م���ن اإي عمل 
ال يع���ود بالرب���ح اإذا كان ال يغطي النفق���ات املطلوبة 
لال�شتم���رار به ؟ اأو ال يوفر راأ����ض مال كافيا للنمو يف 
امل�شتقبل ، وهذا ما ك�شفته احلكومة املركزية موؤخرا 
ع���ن وجود برامج قيد التنفي���ذ �شيتم مبوجبها تقييم 
واق���ع ال�شركات احلكومي���ة لتحدي���د اإمكانية دعمها 
اأو ت�شفيته���ا اأو اإع���ادة هيكلتها ،وحتدي���د ال�شركات 
الرابحة من ال�شركات اخلا�شرة ،كون تلك ال�شركات 
تعتم���د عل���ى االأ�شاليب القدمية يف االإنت���اج ،وتعر�ض 
البع����ض منه���ا اإىل ال�شل���ب والنهب وم���ا زال البع�ض 
م���ن موظفيها ي�شتلم���ون رواتبهم م���ن وزارة املالية ، 
وهن���ا ال بد من التحول به���ا من االقت�شاد املوجه اإىل 
اقت�شاد ال�شوق مبا ين�شجم وال�شيا�شات لعامه للدولة 
،وتو�شيع دور القطاع اخلا�ض يف التنمية ومنحه دورا 
قياديا يف هذا الن�شاط ، وزيادة اأ�شهام قطاع �شناعة 
اال�شتخراج املعدنية غ���ري النفطية من جممل الناجت 
القوم���ي ، اإذا م���ا عرفن���ا اأن التكنولوجي���ا اجلديدة 
اليوم تتخطى ال�شناعات وت�شبقها مب�شافات �شا�شعة 
، مم���ا يجعله���ا تفق���د متيزه���ا �شي���ا ف�شيا 0بع���د اأن 
اأ�شبح���ت مراكز البحث داخل ال�ش���ركات مهمله من 
قب���ل االإدارات العلي���ا وبالتايل انهي���ار تلك ال�شركات 
بع���د عدة �شن���ني فتق���وم بت�شري���ح العامل���ني فيها اأو 
نقله���م اإىل دوائ���ر اأخ���رى اأو منحهم روات���ب رمزيه 
مقابل جلو�شه���م يف بيوتهم ، ودائم���ا تكون االأ�شباب 
واح���ده :قلة النق���د ، وعدم القدرة عل���ى زيادة راأ�ض 

املال الالزم لعملية التو�ش���ع ، وفقدان ال�شيطرة على 
امل�شروف���ات واملقبو�ش���ات، ودائم���ا ت�شط���دم هذه 
امل�ش���اكل املالية بع�شها البع����ض ، على الرغم من اإن 
واح���ده منها يق�ش���ي على ال�شرك���ة نهائي���ا 0 لذا اإن 
اأ�شح���اب امل�شروع���ات يف اليابان وفرن�ش���ا قد اأيقنوا 
اإن اإدارة امل�شروع���ات اجلدي���دة تتطل���ب اأداره ماليه 
فعال���ه ،واإدارة النق���د عملي���ه �شهل���ه اإىل ح���د ما اإذا 
كان هن���اك تنب���وؤات بالتدفقات النقدي���ة التي ميكن 
احل�شول عليها ، فان اأ�شوء نتيجة ميكن حدوثها هي 
حدوث فائ�ض نقدي موؤق���ت ،وال يعتر طلب امل�شاواة 
كطل���ب للت�شاوي املطلق يف من���ح االإرباح كما يفرت�ض 
ذل���ك �شهوا ، ب���ل على العك�ض عندم���ا تطبق امل�شاواة 
ال يت�شاوى تطبيق االإرب���اح ،الن مفهوم العدالة نف�شه 
ي�شتلزم تدرجا معق���وال طبقا لالأداء املتفاوت ،وال بد 
اإن ينظ���ر لكل موظف ب���دءا م���ن امل�شئولني مبختلف 
تدريجاته���م الوظيفي���ة حت���ى عم���ال النظاف���ة على 
اأنه���م مهمني لنجاح ال�شركة ،وه���ذه بع�ض املتطلبات 
التقليدي���ة لتحقي���ق العدال���ة طبقا للمفه���وم الديني 
والكرام���ة االن�شانيه0انن���ا الي���وم نحت���اج اإىل رجال 
يتمكن���ون من حتدي���ث ال�شركات لكي تك���ون �شركات 
امل�شتقب���ل ولي�ش���ت �ش���ركات اليوم ، ولك���ن على نف�ض 
االأ�ش����ض االإداري���ة الت���ي و�شع���ت يف اخلم�ش���ني �شنه 
املا�شي���ة ، الن التاري���خ يعي���د نف�ش���ه حي���ث يتح���رك 
ب�ش���كل حلزوين ونع���ود اإىل نف�ض امل�شكل���ة ولكن على 
م�شتوى اأعلى ، وبه���ذه الطريقة �شوف ندير �شركاتنا 
امل�شتقبلي���ة بنف�ض الطريقة التقليدي���ة احلالية ولكن 
على نطاق وا�شع ، بعد اإن تتنازل الكثري من ال�شركات 
اأعماله���ا اإىل �ش���ركات اخت�شا�شي���ه ،  ع���ن بع����ض 
كاأعم���ال ال�شيان���ة واالأعمال الكتابي���ة ، الن �شركات 
امل�شتقبل كبريه وغري مرتهلة فعاله واإنتاجيه ت�شتعني 
بذوي اخلرة واالخت�شا����ض ، وان �شركات امل�شتقبل 
هي �ش���ركات متعددة اجلن�شي���ة ذات من�شاأ ت كبرية 
احلجم وا�شتثمارات مبا�شره حتت �شيطرتها الفعلية 
، ت�شيط���ر تل���ك ال�ش���ركات عل���ى كمي���ه �شخم���ه من 
موجودات ال�شيولة الدولي���ة اإن مل تكن متلكها ، وهي 
اليوم تنت���ج التقنية احلديثة ومتتل���ك معظم براءات 

االخرتاع وخا�شة يف جماالت اأنتاج النفط والغاز  

فرمبا تقوم بع�س 
ال�سركات ومن خالل 

م�سئوليها بالرتكيز على 
خطوط االإنتاج االأ�سهل 

وياأهملون اخلطوط 
االأخرى التي حتتاج 
اإىل اأبحاث وتطوير 

طويل املدى وا�ستثمار 
مايل كبري ، ورمبا �سوف 

يبتعدون عن اإنفاق 
لراأ�سمال قد يوؤدى اإىل 

زيادة ا�ستثمار راأ�س 
املال الرئي�سي والذي 

يتم حتديد راأ�س املال 
الرئي�سي من خالله 

،ويذهبون اإىل م�ساريف 
غري اإنتاجيه وكذلك 

غري ربحيه
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تناق�����ض هذه الدرا�شة ب�ش����كل خمت�شر تاأثر الزيادة يف انتاج النف����ط بالبنية التحتية النفطية يف 
الع����راق، من نواحي االإنتاج والنقل واخلزن واملنافذ الت�شديرية، وتناق�ض مقدار اإ�شتقرارها من 

حيث الواقع احلايل واخلطط امل�شتقبلية للتطوير
ان اهمية بناء بنية حتتية ل�شناعة النفط يف العراق ال تبتعد عن حتقيق هدفني رئي�شني، الهدف 
االول: ه����و �شم����ان ا�شتقرار حجم ال�ش����ادرات النفطي����ة، وتاأمني قدرة ت�شديري����ة يومية للنفط 
تتنا�ش����ب مع حج����م النفط املنتج، وبطاق����ة ت�شغيلية اقل م����ن الطاقة الق�شوى ل�شم����ان املرونة، 
واله����دف الثاين: هو تاأم����ني املرونة الت�شديرية من خ����الل تعدد منافذ ت�شدي����ر النفط، والذي 
مين����ح العراق القدرة على احتواء التوقفات التي حتدث يف احد منافذ الت�شدير، الأ�شباب طارئة 
او ل�ش����رورات ال�شيانة والتطوير، مع االخذ بنظر االعتبار عن����د التخطيط احلالة احلرجة وهو 
توق����ف الت�شدير بالكامل. فبينما جند ان اغلب النفط العراقي ي�شدر من موانئ الب�شرة، عر 
اخلليج العربي وم�شيق هرمز، فن�شوب حرب بني امريكيا وايران قد يعني توقف كامل للت�شدير 
ع����ر هذا املنفذ احلي����وي، مما يعني توقف االإي����رادات النفطية التي يعتمد عليه����ا العراق اليوم 

ب�شكل رئي�شي.
ال�شوؤال املطروح يتكون من �شقني، االول: ما اأهلية البنية التحتية الإ�شتيعاب الزيادات الكبرية يف 
انت����اج النف����ط؟ وهل �شت�شكل عائقا م�شتقبليا يف حتقيق ه����ذا الهدف؟ حيث جند من يقول بعدم 
اأهلي����ة البنية التحتي����ة الإ�شتيعاب زيادات كرى يف االإنتاج، مل�شاكل منه����ا ما يتعلق بقدرة خطوط 
اأنابي����ب النق����ل، و�شهاريج التخزين. وال�ش����ق الثاين: ماهي اخليارات املطروح����ة لتحقيق املرونة 

الت�شديرية للنفط ل�شمان ا�شتقرار االإيرادات النفطية؟
ومن خالل هذه الدرا�شة املوجزة �شنحاول تقدير الطاقة الت�شديرية، من نواحي االإنتاج والنقل 
واخل����زن واملنافذ الت�شديري����ة، ثم مناق�شة مق����دار اإ�شتقرارها، ومن ثم حماول����ة اإعطاء تقدير 

للفجوة املحتملة بني القدرات االإنتاجية والت�شديرية واخلزنية.
اوال: انتاج النفط :

لق����د و�شع����ت احلكومة العراقي����ة اإ�شرتاتيجية �شاملة لتطوي����ر �شناعة النفط ولرف����ع االنتاج اىل 
م�شتوى )mb/d 12.0 (، بان عر�شت احلقول النفطية الرئي�شة التي ت�شم ما يقارب ن�شف 
االإحتياط����ي النفطي املوؤكد والبالغ )141.350 مليار برمي����ل( ، للتطوير من قبل �شركات عاملية 

من خالل عقود خدمة طويلة االمد. وقد وقع العراق اأربع جوالت تراخي�ض لغاية الربع االول من 
ع����ام 2013، منذ العام 2008، اثنتان منه����ا ت�شتهدف زيادة االنتاج يف احلقول الكرى املهمة يف 
الع����راق والثالثة لتطوير احلقول الغازية، وخ�ش�شت اجلولة الرابعة لتو�شيع رقعة االإ�شتك�شافات 
النفطي����ة وزيادة االإحتياطي النفطي لتعوي�����ض الفاقد يف اخلزين النفطي ب�شبب االإنتاج، متهيدا 
لطرحه����ا لالإ�شتثمار النفطي م�شتقب����ال، و�شنكتفي هنا بذكر تفا�شيل اجلولت����ني االوىل والثانية 

الإرتباطها املبا�شر بالبحث، وكما يلي :
1. جولة الرتاخي�ض االوىل: والتي انتهت بتوقيع عقود لثالثة حقول نفطية يف جنوب العراق يبلغ 
جمم����وع احتياطاتها 30.4 مليار برمي����ل، وميثل 21.5% من اإحتياطي العراق املوؤكد من النفط، 
وق����د بلغ اإنتاج هذه احلقول ع����ام mb/d 1.475( 2009 ( واالإنت����اج امل�شتهدف لها )6.375 

  )1( رقم  اجلدول  يف  مبني  وكما   ،)  mb/d

2.جول����ة الرتاخي�����ض الثانية: متكنت خاللها �شبع����ة اإئتالفات ل�شركات نفطي����ة من الفوز بعقود 
تطوي����ر حق����ول نفطي����ة يبلغ اإحتياط����ي النفط املوؤك����د فيها 32 ملي����ار، والذي ميث����ل 22.8 % من 
 ) mb/d 0.06( 2009 اإحتياطي����ات الع����راق املوؤكدة، وق����د بلغ اإنتاج احلق����ول املذكورة ع����ام

واالنتاج امل�شتهدف )mb/d 4.765 (. وكما مبني يف اجلدول رقم)2(  .
ويف �شوء ما تقدم وبجمع وحتليل البيانات الواردة يف اجلداول اعاله، ن�شتنتج ما يلي:

1.جمموع االحتياطيات النفطية املوؤكدة للحقول املطّورة يف اجلولة االوىل والثانية ي�شاوي 62.7 
مليار برميل، والذي ي�شاوي 44.35% من احتياطيات العراق املوؤكدة.

2.بل����غ اإنتاج احلق����ول ع����ام 1.535mb/d( 2009 (، وجمموع االإنت����اج امل�شتهدف من تطوير 
احلقول )11.14mb/d (، اي رفع الطاقة االإنتاجية لهذه احلقول باكرث من �شبعة اأ�شعاف 

البنية التحتية النفطية 
وزيادة إنتاج النفط

عمار �سنته ال�ساهني

انتاجها عام 2009 .
وق����د بل����غ انتاج العراق من النفط عام mb/d 2.4( 2009 ( ، وينتج العراق حاليا - منت�شف 
mb/d 3.2(  -2013 ( اي بزي����ادة 30%  خ����الل اربعة �شنوات ون�ش����ف، ومنه ن�شتنتج جناح 
ج����والت الرتاخي�ض بتح�ش����ني البنية التحتية الالزم����ة النتاج النفط واالقرتاب م����ن ثلث االإنتاج 

. ) 11.14mb/d(  امل�شتهدف وهو

ثانيا: نقل النفط ومنافذ الت�شدير :
يف الوق����ت احل����ايل وكما بينا يف النقط����ة ثانيا اعاله، ف����ان انتاج النفط العراقي م����ن املتوقع ان 
ي�ش����ل اىل )11.14mb/d (، وال�ش����وؤال: ماه����ي جدوى رفع �شقف االنت����اج اىل هذا امل�شتوى؟ 
وه����ل العراق قادر عل����ى ت�شدير هذه الكمية من النفط من مناف����ذ الت�شدير احلالية؟ وماحجم 

اال�شتهالك املحلي احلايل واملتوقع؟
ان املتتب����ع للتحلي����الت والتوقع����ات لزيادة االنتاج يف ال�شن����وات القادمة جتد فيه����ا املتفائل جدا، 
ومنه����ا املت�شائم ال����ذي يبنى اأحيانا على اإفرتا�ش����ات بعيدة عن الواقع واالإجن����ازات املتحققه يف 

هذا القطاع.
ولك����ن مراجع����ة تقرير وكالة الطاق����ة الدولية )IEA( عن العراق، جن����ده يتوقع ت�شدر العراق 
لدول العامل يف اإنتاج النفط لل�شنوات القليلة القادمة و�شمن مدى عامي 2020 و 2035 ، ويطرح 

ثالثة �شيناريوهات الإنتاج النفط  وكما يلي:
. ) mb/d 10.4(و  ) mb/d 9.0( 1. ال�شيناريو االعلى، يتوقع ان يكون االنتاج بني
.( mb/d 8.3 )و ) mb/d 6.1( 2. ال�شيناريو االو�شط، يتوقع ان يكون االنتاج بني

 .) mb/d 5.3( و  ) mb/d 4.0(3. ال�شيناريو املنخف�ض، يتوقع ان يكون االإنتاج بني
والإختيار اي من ال�شيناريوهات الثالثة، باالعتماد على واقعيته �شوف نقارن بني الزيادة احلا�شلة 
يف اإنت����اج النفط ب�شبب ج����والت الرتاخي�ض والواقع احلايل، حيث بالرجوع اىل نقطة ثانيا اعاله 
جن����د بان الزيادة يف االإنتاج من����ذ اإنطالق جوالت الرتاخي�ض، واملقارن����ة باالإنتاج احلايل جنده 
يق����رتب من ثلث االإنت����اج امل�شتهدف كما بينا �شابقا، ومنه ن�شتنتج ب����ان ال�شيناريو االو�شط يعطي 
توقعات اأكرث واقعية للطاقة الت�شديرية امل�شتقبلية على املدى القريب اأي )mb/d 6.1 (   و( 
mb/d 8.3 ) ومعدل����ه ( mb/d 7.2 ) ، كم����ا ان هناك من يقول ب����اأن االقت�شاد العراقي 
لي�ض بحاجة اإىل رفع �شقف االنتاج اىل ( mb/d 12.0 )،واأن التو�شع باالنتاج ميثل ا�شتنفاًدا 
قب����ل اأوانه لالحتياطي النفطي وملقيدات منها ما يتعلق ب�شح املياه – مقابل كل برميل نفط منتج 
برمي����ل ماء- واملحافظة على ا�شع����ار النفط العاملي، لذا يجب ال�شع����ي لوجود توازن بني احلاجة 

االقت�شادية امل�شتقبلية وح�شن ا�شتغالل الرثوة النفطية   .
اما فيما يتعلق بقدرة العراق على ت�شدير هذه الكمية من النفط وقدرة البنى التحتية ال�شتيعاب 

الزيادة يف حجم ال�شادرات النفطية امل�شتقبلية، جند بان البنية التحتية املوؤثرة  هي:
1. خط����وط نقل النف����ط، �شواء اخلط����وط التي تنقل النف����ط داخل العراق او خط����وط الت�شدير 

الدولية املو�شلة اىل مرافئ الت�شدير يف البلدان املجاورة.
2. مناف����ذ الت�شدي����ر البحرية، من حيث طاق����ة الت�شدير، وتعددها، وم����ا يرافقها من من�شئات 
تخزي����ن النفط ، والتي تتحكم مبجمله����ا باإمكانية التحكم يف حجم النفط امل�شدر ومرونة تغيري 
مناف����ذ الت�شدير مما مين����ح اإ�شتقرارا حلجم ال�شادرات و�شمانا بع����دم توقفه يف احلاالت غري 

االإعتيادية، وبالتايل �شمان ثبات االإيرادات النفطية.

اجل����دول رقم)3(  يبني تفا�شيل البنية التحتية النفطية يف العراق، من حيث اأنابيب نقل النفط 
و املوانئ وو�شف حالة  العمل والطاقة الت�شميمة والطاقة الت�شغيلية .

وبدرا�شة اجلدول ن�شتنتج ما يلي :
1. الطاقة الت�شديرية الكلية للعراق عر ) انابيب ت�شدير النفط واملنافذ البحرية( هي )6.25 
mb/d( وطاقة الت�شدير الفعلية )2.50mb/d(، اأي ان العراق ي�شتغل بن�شبة 40% من 

طاقته الت�شديرية .
2. الق����درة الت�شديرية خلط����وط الت�شدير هي 25.3 % من الطاق����ة الت�شميمية وميكن ا�شافة 
قدرة ت�شديري����ة مماثله )mb/d 4.25( عر ان�شاء جمموعة من م�شاريع االنابيب اجلديدة 

املخطط لها ان متر عر �شوريا واالردن وتركيا وحتى ايران؟، كما مبني يف اجلدول اأعاله.
3. ي�شع����ى العراق لرفع الطاق����ة الت�شديرية من املنافذ البحري����ة اىل ( 4.5mb/d ) بتنفيذ 
 ( mb/d 0.9 ) بطاق����ة ت�شديري����ة )SPM(  خم�����ض من�ش����ات عائم����ة لت�شدي����ر النف����ط
ل����كل من�شة، خالل خم�����ض �شنوات، ن�شب����ت اإثنتان منه����ا ومت ت�شغيلهما، �شمن م�ش����روع تو�شيع 
 Iraq Crude Oil Export Expansion ( الطاق����ة الت�شديرية للنفط العراق����ي

.     2.7mb/d  ) اىل  حاليا  الت�شديرية  الطاقة  لرتتفع   ،)  Project
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ثالثا : من�شئات تخزين النفط:
يلع����ب وجود من�شئات تخزين النفط، وب�شعات كافي����ة دور كبري يف �شمان ا�شتمرارية �شخ النفط 
ملراف����ئ الت�شدير وخا�شة يف حال التوقفات ب�شبب �ش����وء االأحوال اجلوية اأو اأي اأعطال فنية غري 
متوقع����ة، مم����ا ي�شبب يتوق����ف االنتاج يف احلق����ول النفطية وي�شب����ب تذبذب م�شت����وى ال�شادرات 
النفطي����ة. وبالن�شبة للعراق فان توفري من�شئات خزن يعتر م����ن االمور الهامة، حيث تبلغ طاقته 
التخزيني����ة احلالي����ة 6.5 مليون برميل، بع����د ا�شافة من�شئات تخزين جدي����دة - اأربعة �شهاريج 
جدي����دة لتخزي����ن النفط ق����رب مدين����ة الب�شرة يف جن����وب العراق �شع����ة الواحد منه����ا 58 الف 
مرتمكع����ب- اوائل العام 2013 قد ا�شافت مليون برمي����ل تخزين اىل الطاقة التخزينية ال�شابقة 
والبالغة 5.5 مليون برميل ومن املرجح ان تبلغ طاقة العرق خلزن النفط  اىل 8.5 مليون برميل 

بنهاية العام 2013  . 
وميك����ن للعراق تامني خزي����ن نفطي بطريقتني اما باال�شتمرار باأ�شاف����ة من�شئات تخزين جديدة 
اىل من�شئات����ه احلالية لرفع طاقة التخزي����ن، او اال�شتعانة ب�ش����ركات ا�شتثمارية خارج العراق يف 
البل����دان القريبة من منافذ الت�شدي����ر الرئي�شية، للقيام بهذه املهم����ة وتوفري خزين ا�شرتاتيجي 
وتوقي����ع عق����ود �شراكة ا�شتثمارية �شبيه بعق����ود جوالت الرتاخي�ض. واالف�شل ه����و ان يكون العمل 
بالطريقت����ني، مثلما تفعل ال�شعودي����ة حاليا حيث ت�شتعني ب�شركة �شومي����د امل�شرية لتخزين ونقل 
النف����ط اخلام للمناطق القريبة م����ن البحر املتو�شط، باال�شافة اىل طاقته����ا التخزينية املحلية، 
ومتتل����ك �شركة �شوميد �شعة تخزينية 40 مليون برميل، ويوج����د مقرتح ال�شترياد 4 مليون برميل 

من النفط العراقي �شهريا   .
ويف ح����ال ح�ش����ول اتفاق على ذلك واكم����ال العراق ملن�شاأت التخزين اجلدي����دة نهاية عام 2013 
ف����ان الطاق����ة التخزينية للنفط �شوف ت�ش����ل  اىل 12.5 مليون برميل �شع����ف الطاقة التخزينية 

احلالية .
اخلال�شة:

على �شوء ما تقدم جند بان :
1. ميك����ن للع����راق ان ي�شل عام 2020 اىل م�شتوى انت����اج ( mb/d 7.2 )، ون�شبته 64% حيث 
ان االنت����اج امل�شتهدف جلوالت الرتاخي�ض والبال����غ ( mb/d 11.25 )، وكما بينا �شابقا لي�ض 
م����ن املرج����ح ان ي�شل االنتاج امل�شتقبلي اىل هذا امل�شت����وى الأن التو�شع باالنتاج قد ميثل ا�شتنفاًدا 
لالحتياط����ي النفطي قبل اأوانه وملقيدات منها م����ا يتعلق ب�شح املياه واملحافظة على ا�شعار النفط 
العامل����ي، لذا يج����ب ال�شعي لوجود ت����وازن بني احلاج����ة االقت�شادية امل�شتقبلي����ة وح�شن ا�شتغالل 

الرثوة النفطية .
2. ا�شتط����اع الع����راق خالل ال�شنوات االربع والن�شف املا�شي����ة ان يرفع �شقف االنتاج بن�شبة %30 
مم����ا كان عليه عام 2009، عند توقيع جوالت الرتاخي�����ض، ويعتر موؤ�شر لتح�شن البنية التحتية 

الالزمة النتاج النفط.
3. فيم����ا يتعلق بنقل النف����ذ ومنافذ الت�شدير، ان من املمكن رف����ع الطاقة الت�شديرية من خالل 
انابي����ب النف����ط اىل( mb/d 8.2 ) وذلك بتاأهي����ل االأنابيب احلالية واإع����ادة فتح املغلق منها 
باالإ�شافة اىل اإ�شتحداث خطوط نقل جديدة . وزيادة الطاقة الت�شديرية للموانئ لتبلغ م�شتوى( 
4.5mb/d )  باإكم����ال م�شاري����ع املن�شات العائم����ة للت�شدير واعادة تاأهي����ل املوانئ .ومنه ان 
الطاق����ة الت�شديري����ة الكلية للعراق جراء ذلك ممكن ان ت�شل اىل ( mb/d 12.7 ) وبفر�ض 
اأن كف����اءة العمل �شت�شل اىل80%، قد ي�شبح الرقم ( mb/d 10.16 ) اأي بزيادة اربع امثال 
الطاق����ة الت�شديري����ة احلالي����ة، والذي يوؤم����ن اأي زيادة ل�ش����ادرات العراق حت����ى بالن�شبة الأعلى 

م�شتوى ل�شيناريو وكالة الطاقة الدولية .
4. ميك����ن للع����راق ان ي�شاع����ف طاقته اخلزنية من النف����ط يف وقت قيا�شي )نهاي����ة عام 2013( 

وبالتايل ثبات مل�شتوى �شادرات النفط.
وبالت����ايل فيمك����ن الق����ول ان البنية التحتي����ة اليوم يف الع����راق تتالئم مع م�شت����وى االنتاج احلايل 

وميكن تاأهيلها لتالئم الزيادة امل�شتقبلية يف اإنتاج النفط .
ونختم باقرتاح درا�شة لتقدير حجم اال�شتثمارات املطلوبة يف البنية التحتية وجدواها االقت�شادية 

و�شكل التعاقدات املنا�شب يف �شوء جتربة العراق احلالية والفرتة الزمنية التخمينية  الإكمالها .
( عم����ار �شنت����ه ال�شاهني، حا�ش����ل على �شه����ادة البكالوريو�ض يف الهند�شة املدني����ة، كاتب وباحث 
يف الق�شاي����ا االقت�شادية واالدارية، م����درب متدربني )TOT( يف درا�شة اجلدوى االقت�شادية 

للم�شاريع اال�شتثمارية، وعلوم ادارة للم�شاريع
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  امل�شدر : وكاالت انباء.
حقوق الن�شر حمفوظة ل�شبكة االإقت�شاديني العراقيني – حزيران 2013 

ي�شمح باأعادة الن�شر ب�شرط اال�شارة اىل امل�شدر

كانت �شناعة البرتول يف جميع مراحلها �شناعة خطرة ،ومن 
هن����ا كان م����ن املفرو�ض ان تك����ون لها منذ البداي����ة قواعدها 
واجراءاته����ا ال�شارم����ة يف جم����ال حماية البيئة م����ن التلوث 
اأو الت�ش����رب وتنفيذ اإج����راءات ال�شالم����ة يف الت�شغيل حلماية 
العامل����ني وو�شائ����ل االنت����اج واحلف����اظ على البيئ����ة املحيطة. 
تعمق����ت خماط����ر �شناع����ة البرتول يف ظ����ل عملي����ات التنمية 
والطل����ب املتزايد عل����ى ا�شتخدام الب����رتول لتوفري احتياجات 
الطاق����ة االولية كمنتجات برتولية وغ����از طبيعي بحيث و�شل 
االمر اىل ان الب����رتول كان يوفر اكرث من90% من اأحتياجات 
بع�����ض ال����دول وال�شيم����ا املكتظ����ة بال�شكان كما ه����و احلال يف 
م�شر ، باالأ�شاف����ة اىل اهمية ودور البرتول كم�شدر ودعامة 
اأ�شا�شي����ة للدخ����ل القوم����ي يف الكثري من البل����دان املنتجة له، 
مم����ا ازداد الوعي العام على �ش����رورة حماية البيئة واالن�شان 
وخا�شة العاملني يف جم����ال ال�شناعة البرتول من خماطره. 
يتعر�����ض العامل����ون يف النف����ط الأربع����ة انواع م����ن املخاطر،) 
املخاطرالطبيعي����ة، املخاط����ر الكيميائي����ة، املخاط����ر االآلية، 
املخاطر ال�شيكولوجية - النف�شية(. تكمن املخاطر الطبيعية 
بتعر�����ض العاملني يف جمال النف����ط اىل التعر�ض لل�شم�ض اي 
للح����رارة اأثناء عمليات احلفر يف الع����راء �شواءيف ال�شحراء 
او يف البحار. التعر�����ض لل�شو�شاء، االهتزازات الناجمة من 
احلف����ر ، التعر�ض لالأ�شع����اع اىلجانب التعر�����ض اىل ال�شوء 
املبه����ر وللكهرباء يف عمليات اللحام . م�شببة امرا�ض عديدة 
مث����ل ) �شرب����ة ال�شم�����ض، االنيمي����ا ،�شرطان ال����دم، �شرطان 
اجلل����د، عتام����ة عد�ش����ة الع����ني(. املخاط����ر الكيميائي����ة عن 
طري����ق الغازات واالدخن����ة واالبخرة واالترب����ة التي تت�شاعد 
يف ج����و العمل. ت�شبب الغ����ازات ا�شرارا بالغ����ة ت�شل اىل حد 
االختن����اق وااللتهابات ، ق����د تت�شبب يف حرائ����ق اأوانفجارات 
الأن م�شتخرج����ات الب����رتول مواد ملتهبة ومتفج����رة. املخاطر 

االآلي����ة تتعلق بالعمليات املتمم����ة يف الور�ض امللحقة باملن�شئات 
البرتولي����ة به����دف �شيان����ة اآالآته����ا. املخاطر النف�شي����ة تكمن 
يف ع����دم تكي����ف العام����ل م����ع ج����و العم����ل املعزول ع����ن االهل 
واال�شدق����اء يف اماكن نائبة بال�شحراء او البحار مما ي�شبب 

للعامل ال�شعور بالغربة والوحدة وال�شياع.

الوقاية من خماطر �سناعة البرتول:
م����ن اج����ل تقلي����ل خماطر�شناعة الب����رتول عل����ى العاملني يف 
امل�شاري����ع النفطي����ة من ال�شروري مرعات م����ا يلي: 1- توفري 
اماك����ن ال�شك����ن ال�شح����ي للعمال اإ�شاف����ة اىل املراف����ق التي 
جتع����ل احلياة مقبولة يف ال�شح����اري اأو عند البحار واملناطق 
املهج����ورة . 2- توفري و�شائل الرتفيه والطعام ال�شحي ومياه 
ال�ش����رب النظيفة واملالب�ض الواقي����ة للعمال. 3- توفري و�شائل 
نقل جيدة لنق����ل العمال اىل حقول الب����رتول ومن�شاآت النفط 
. 4- تنظي����م فرتات العم����ل والراحة واالج����ازات اال�شبوعية 
وال�شنوي����ة لتغطي����ة ال�شعور بالغربة واحلرم����ان الذين يعانون 
من����ه. 5- العناية بتظيم و�شيانة م�ش����ايف النفط ملنع ت�شرب 
االبخ����رة والغ����ازات اىل جان����ب اإبع����اد امل�ش����ايف ع����ن امل����دن 
واالماك����ن الزراعية حماية للبيئة املج����اورة مل�شايف البرتول. 
6- توف����ري كل و�شائ����ل الوقاي����ة م����ن احلري����ق والتجهي����زات 
الالزم����ة حلماية العم����ال وخزانات جتميع الب����رتول التي قد 
تتعر�����ض للحرائ����ق، ويجب ان تكون هن����اك م�شافات منا�شبة 
بني اخل����زان واالآخ����ر لتاأمني و�شائ����ل الوقاية وه����ذا ما يجب 
عمل����ه اي�شا بالن�شب����ة مل�شتودعات الغاز الت����ي يجب ان جتهز 
بو�شائ����ل االأطف����اء االآيل وان تك����ون بعيدة ع����ن اماكن ال�شكن 
واملدن. 7- جتهي����ز ناقالت البرتول ب����كل و�شائل الوقاية من 
احلرائ����ق واالنفج����ارات م����ع مالحظ����ة غ�ش����ل الناقالت من 
الزي����وت ب�شبب تلوث مياه البحر بالنف����ط. 8- يجب ت�شميم 

مناف����ذ جناة وانق����اذ داخل الناق����الت وتزوي����د العاملني بها 
ب����اأدوات وقاية م����ن ال�شجيج ومن غازات الب����رتول واأبخرته. 
9- من����ع التدخ����ني اثن����اء تفري����غ الناقالت واحل����ذر من غاز 
كريتي����د الهيدروجني ال�شام وكذلك احل����ذر من انابيب نقل 
الب����رتول والغاز من االآبار اىل موان����ئ الت�شدير �شواء اأكانت 
حت����ت االر�����ض اأو فوقه����ا. 10-يج����ب توف����ري و�شائ����ل التهوية 
يف معام����ل تكري����ر الب����رتول لك����ي ال يتعر�ض العم����ال للت�شمم 
مبركب����ات الكريت والفاناديوم والزرني����خ وغاز اول اوك�شيد 
الكارب����ون وكريتيد الهيدروجني. 11- يج����ب عدم ا�شتعمال 
طرق الكن�ض اجلاف ملنع انت�شار غبار مادة اال�شب�شتو�ض التي 
ت�شتعمل يف اعمال العزل احلراري وبع�ض االعمال ال�شناعية 
االخ����رى، كم����ا من ال�ش����روري حف����ظ م����ادة اال�شب�شتو�ض يف 
ب����االت مبطن����ة بالبال�شتي����ك وان حتف����ظ يف اوعي����ة حمكمة 
االغ����الق وتبدي����ل ثي����اب العمل قب����ل مغ����ادرة م����كان العمل. 
12- ي�شتل����زم ارت����داء مالب�����ض الوقاي����ة مثل اغطي����ة الراأ�ض 
والقف����ازات ونظ����ارات اللح����ام و�ش����دادات االذن للوقاية من 
ال�شو�ش����اء والكمامات واالقنع����ة امل�شادة للبخ����رة والغازات 
ال�شام����ة وكذل����ك االحذية اخلا�ش����ة . 13- االأهتم����ام بتوعية 
العم����ال بالن����دوات واملل�شق����ات لتعريفهم مبخاط����ر عملهم 
وط����رق الوقاي����ة ال�شخ�شي����ة منها.ا�شافةاىل توف����ري و�شائل 
اال�شعاف باملن�شاآت البرتولية وتوفريالرعاية ال�شحية املهنية 
والعامة بها عن طريق جهود م�شريف االمن ال�شناعي واطباء 
ال�شالم����ة املهنية واجراء الك�شف الطب����ي االبتدائي والدوري 
والتفتي�����ض عن اماكن العمل وقيا�ض ن�ش����ب الغازات واالبخرة 
واالترب����ة بها حتى ميكن االحتفاظ بها يف احلدود االآمنة اىل 
جانب العناي����ة بال�شجالت الطبية والتقاري����ر واالح�شائيات 
لالأمرا�����ض العادي����ة واالمرا�����ض املهني����ة حتى ي�شه����ل متابعة 

االحوال ال�شحية للعمال ومواجهة اي خماطر مهنية.

خماطر صناعة البرتول
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اأم����ا اإمتياز �شرك����ة نفط الب�شرة BPC فل����م مير بتحوالت ، 
وُمنح ع����ام 1938 لهذه ال�شركة التي ه����ي منتمية ل�شركة نفط 

العراق IPC ومملوكة ملالكيها.
قامت ال�شركات الثالث مبا يقت�شي من درا�شات واأعمال حفر 
وم����د االأنابيب لت�شدير النف����ط واإن�شاء مراف����ئ التحميل على 

البحر االأبي�ض املتو�شط واخلليج .
كان����ت عقود االإمتياز االأ�شلية ت�شري اىل اإلتزام ال�شركات بدفع 
4 �شلنات ذه����ب اىل احلكومة العراقية عن كل طن ي�شدر من 
النف����ط اخلام . وقد تط����ورت هذه االإلتزام����ات نحو االأعلى مع 
تغ����رّي الظروف املحلية واالإقليمية والدولية بعد احلرب العاملية 
الثانية ، وو�شلت اىل حد م�شاركة احلكومة العراقية يف االأرباح 
بن�شبة 55% اىل جانب عوائد مالية اخرى والتزامات تنظيمية 

خمتلفة على ال�شركات .
اأهم املتغريات املحلية واالإقليمية والدولية :

    تنام����ي الوع����ي الوطن����ي لدى البل����دان النامية نح����و التحرر 
�شيا�شيا واقت�شاديا ، وتنامي اإدراك اأهمية املوارد النفطية يف 

ت�شريع التنمية ال�شاملة .
    تف����كك اأنظم����ة االإ�شتعمار التقليدي����ة ، وا�شتقالل العديد من 

البلدان النفطية .
    تاأ�شي�����ض منظمة االأمم املتح����دة وتنامي قوة البلدان النامية 
فيه����ا ، و�شدور قرارات م����ن املنظمة الدولي����ة منذ عام 1952 

بدعم �شيادة الدول على ثرواتها الطبيعية .
    اإن�شط����ار الق����وى العاملي����ة اآيديولوجي����ا ، م����ا �شاع����د عل����ى 
دع����م تطلع����ات البل����دان النامي����ة نح����و ا�شتقالله����ا ال�شيا�شي 

واالإقت�شادي .
    ا�شتمرار تزايد الطلب العاملي على النفط .

    ع����دم بق����اء �شيط����رة �ش����ركات النف����ط العمالق����ة املتكامل����ة 
الن�ش����اط يف موقع احت����كاري يف �شاحة النف����ط العاملية [4[ ، 

نتيجة دخول �شركات نفطية اأخرى .
 ) OPEC تاأ�شي�����ض ) منظم����ة االأقطار امل�ش����درة للنفط    
اأث����ر اجتم����اع بغداد ع����ام 1960 ، للدفاع عن م�شال����ح بلدانها 
االأع�ش����اء الت����ي متل����ك الن�شبة الك����رى من اإحتياط����ي النفط 

وكميات الت�شدير عامليا .
    تاأ�شي�����ض ) منظم����ة االأقط����ار العربي����ة امل�ش����درة للنف����ط 
OAPEC ( ع����ام 1968 للتن�شي����ق والتع����اون بني البلدان 

العربية النفطية .
    حتقي����ق تع����اون وثي����ق يف جمال انت����اج النف����ط وت�شويقه بني 
�شركات النفط الوطنية للبل����دان النفطية عطفا على برتوكول 

بغداد لعام 1970 .
اأهم املنعطفات يف القطاع النفطي العراقي :

مّرت العالقة بني احلكومة العراقية و�شركات النفط االأجنبية 
مبنعطفات ، اأهمها :

    القان����ون رق����م 80 ل�شن����ة 1961 حي����ث ا�شرتجع����ت احلكومة 
مبوج����ه نح����و % 5 ،99 م����ن امل�شاح����ة االإجمالي����ة الت����ي كان����ت 
ممنوحة لل�شركات الثالث  IPC، MPC، BPC مبوجب 

عقود امتيازاتها [5[

    القان����ون رقم 11 ل�شنة 1964 حي����ث تاأ�ش�شت مبوجبه �شركة 
 Iraq National Oil العراقي����ة  الوطني����ة  النف����ط 
Company)INOC( ، وُخّول����ت العمل يف ال�شناعة 
النفطية يف اأية مرحلة من مراحلها يف امل�شاحات امل�شرتجعة ، 

ولها حق التعاون مع �شركات لتحقيق اأغرا�شها[6[ .
    القان����ون رقم 97 ل�شن����ة 1967 حيث حّرم على �شركة النفط 
الوطني����ة العراقية ا�شتثم����ار النفط  بطري����ق االإمتياز او ما يف 
حكم����ه ، ومنحه����ا حق االإ�شتثم����ار بطريق االإ�ش����رتاك مع الغري 

ب�شرط ان يتم ذلك بقانون[7[
    تعاق����د �شركة النفط الوطنية العراقية INOC مع �شركة 
النف����ط احلكومي����ة الفرن�شية ERAP �شن����ة 1968 ، للتعاون 
]8] service contract با�شتثمار النفط بعقد خدمة
    تعاق����د �شرك����ة النف����ط الوطني����ة العراقي����ة INOC م����ع 
املوؤ�ش�ش����ة احلكومية ال�شوفياتية املخت�ش����ة )ما�شينو اأك�شبورت 
Machinoexport( �شن����ة 1969 للتع����اون با�شتثم����ار 

النفط يف اإطار امل�شاعدة الفنية [9[ .
    تعاق����د �شرك����ة النف����ط الوطني����ة العراقية م����ع �شركة النفط 
الوطنية الرازيلية )برتوبرا�ض Petrobras( �شنة 1972 

للتعاون با�شتثمار النفط بعقد خدمة [10[.
    القانون رقم 69 ل�شنة 1972 � ال�شادر والنافذ بتاريخ 1 / 6 

. IPC 1972 � بتاأميم �شركة نفط العراق املحدودة /
    التوقي����ع عل����ى اتفاقي����ة بني الع����راق وفرن�شا بتاري����خ 18 / 7 
/ 1972 ح����ول ح�شول ال�شركة الفرن�شية للبرتول CFP على 
نف�����ض الكمي����ات من النف����ط قبل التاأمي����م وملدة ع�ش����ر �شنوات 
وباأ�شعار منا�شبة يتف����ق عليها ، وقيام فرن�شا بتقدمي امل�شاعدة 
الفني����ة واملالي����ة للع����راق لتنفيذ م�شاريع����ه النفطي����ة ، وتاأمني 
ا�شتمرار ال�شركة الفرن�شية ERAP يف عملياتها يف العراق .
    القانون رقم 28 ل�شنة 1973 � ال�شادر بتاريخ 1 / 3 / 1973 
� ال����ذي �ش����ادق على االإتفاقية املوؤرخ����ة يف 28 / 2 / 1973 بني 
 IPC، احلكوم����ة العراقية من جهة وجمموعة �شركات النفط

: مبوجبها  ومت   ، اأخرى  جهة  من   MPC، BPC
-       اأق����رار ال�ش����ركات بالقوانني العراقية ال�شادرة يف املجال 

النفطي ،
-       حتديد تعوي�شات كل جهة للجهة االأخرى كت�شوية نهائية 
ل����كّل الق�شاي����ا املعلق����ة � 141 ملي����ون جنيه ا�شرتلين����ي تدفعها 
ال�ش����ركات للحكومة فيما ت�شّلم احلكوم����ة لل�شركات 15 مليون 

طن من نفط خام كركوك [11[)11(،
-      موافق����ة �شرك����ة MPC عل����ى اإنه����اء االإتفاقية اخلا�شة 
به����ا يف 31 / 3 / 1973 وت�شلي����م كافة ممتلكاتها اىل احلكومة 

العراقية بدون مقابل
-       تعهد BPC ان تزيد طاقة انتاج النفط من 35 اىل 80 

مليون طن �شنة 1976.
    القان����ون رق����م 70 ل�شنة 1973 ال�ش����ادر والنافذ بتاريخ 7 / 
10 / 1973 القا�شي بتاأميم ح�شة �شركتي )اأك�شون( و)موبيل 
اأويل( يف �شركة نفط الب�شرة BPC ، وانتقال ملكية احل�شة 

. INOC املوؤممة اىل

    القان����ون رق����م 90 ل�شن����ة 1973 ال�ش����ادر يف اكتوب����ر 1973 
القا�ش����ي بتاأمي����م ح�ش����ة �شرك����ة )روي����ال دت�����ض برتولي����وم( 
الهولندي����ة والتي تبلغ 60% من ح�شة جمموعة رويال دت�ض �شل 

الهولندية الريطانية يف ملكية BPC البالغة %23،75.
    القان����ون رق����م 101 ل�شنة 1973 ال�ش����ادر يف دي�شمر 1973 
القا�ش����ي بتاميم ح�ش����ة )بارتك�����ض Partex( � كولبنكيان � 

البالغة %5 .
    القان����ون رق����م 200 ل�شنة 1975 ال�ش����ادر يف دي�شمر 1975 
 BPC القا�شي بتاأميم احل�ش�ض االأجنبية املتبقية يف �شركة

. INOC وانتقال ملكية احل�ش�ض املوؤممة اىل ،
وهك����ذا انتهت مرحلة عقود االإمتياز يف العراق كلّيا �شنة 1975 
، اأي بع����د مرور خم�شني �شنة على اإب����رام اأول هذه العقود �شنة 
1925 ، حيث يحظى العراق باملركز الثالث يف �شّلم االإحتياطي 
النفط����ي العامل����ي ، وجنح بتو�شي����ع خرته الوطني����ة يف مراحل 
ال�شناع����ة النفطي����ة وتاأ�شي�ض الهي����اكل التنظيمي����ة ال�شتيعاب 

املهمات النفطية املختلفة.
الهوام�ض

[1[  وه���ي املناط���ق القريب���ة من احلدود العراقية � االإيراني���ة التي ُحّولت اىل الدولة العثمانية ع���ام 1913 ، بقرار من جلنة احلدود الرتكي���ة � الفار�شية ولهذا �شميت 
االأرا�ش���ي املحّول���ة ، حي���ث انتقلت ملكيته���ا اىل العراق بعد انهي���ار الدولة العثماني���ة. وكان حق ا�شتغ���الل ثروتها النفطي���ة ممنوحا اىل �شركة نف���ط خانقني املحدودة 
)Khanqin Petroleum Company ) ع���ام 1925، وه���ي ف���رع م���ن �شركة النفط االأجنل���و� اإيرانية . وكان���ت ال�شركة تقوم بانتاج ح���وايل خم�شة اآالف 
برمي���ل نف���ط يومي���ا من احلقل امل�شرتك الواقع عل���ى خط احلدود العراقي���ة � االإيرانية ، ومتتلك م�شفاة �شغ���رية للنفط يف مدينة خانقني وت�ش���وق منتجاته يف املناطق 
ال�شرقي���ة . وكان���ت احلكوم���ة العراقي���ة ق���د انهت امتياز ه���ذه ال�شركة عام 1952 مبوج���ب االإتفاق امل���وؤرخ 25 � 12 � 1951 حي���ث انتقلت مبوجبه م�شوؤولي���ة اإنتاج النفط 

وتكريره وت�شويقه اىل احلكومة .
[2[  انظر الهام�ض ال�شابق

[3[   حت���ت �شغ���وط اأجنبية وافق جمل�ض الوزراء العراقي برئا�ش���ة يا�شني الها�شمي بجل�شته بتاريخ 5  / 3 /  1925 على االإتفاقية مع �شركة النفط الرتكية وبال�شروط 
التي اأرادها امل�شاهمون االأجانب ، ووقع عليها مزاحم الباجه جي وزير املوا�شالت بتاريخ 14/ 3 / 1925 ، حيث كانت �شوؤون النفط اآنذاك من اخت�شا�ض وزارته .

[4[  التعبري التقليدي لل�شركات ” ال�شبع الكبار ” يعني:

Standard Oil، Royal-Dutch-Shell، BP، Gulf، Texas، SOCal، Socony-Mobil Oil
 واأ�شيفت اىل هذه ال�شركات فيما بعد CFP فاأ�شبح العدد ثمانية .

[5[  �شدر القانون رقم 80 ل�شنة 1961 بتاريخ 11 /12 / 1961 يف عهد عبد الكرمي قا�شم .
[6[   �شدر القانون بتاريخ 8 / 2 / 1964 يف عهد عبد ال�شالم عارف .

[7[  �شدر القانون بتاريخ 6 / 8 / 1967 يف عهد عبد الرحمن عارف
[8[   التوقي���ع عل���ى عق���د اإي���راب يف  3 / 2 / 1968 يف عه���د عبد الرحمن ع���ارف و�شدور 
القان���ون بت�شديقه رق���م 5 ل�شنة 1968 ، ثم اأنه���ي العقد مع ال�شركة بالقان���ون رقم 88 ل�شنة 

1977 ال�شادر بتاريخ 22 / 6 / 1977 يف عهد اأحمد ح�شن البكر
[9[    مت التوقي���ع عل���ى ه���ذا العق���د بتاري���خ 21 / 6 / 1969 يف بغ���داد ، ث���م تبع���ه التوقيع 
يف مو�شك���و عل���ى اتفاقية تع���اون فني برتويل بني احلكومت���ني العراقي���ة وال�شوفياتية بتاريخ 4 

1969 / 7 /

[10[    �ش���در القان���ون رق���م  118 ل�شنة 1972 بتاري���خ 6 / 8 / 1972 بامل�شادقة على عقد 
Petroleo Braseleiro و INOC اخلدمة املرم يف ذات اليوم بني

[11[   قّدر اخلراء اآنذاك قيمة هذه الكمية بنحو 128 مليون باون ا�شرتليني
امل�شادر:

Allam، Dr. Saad 
 ENCYCLOPEDIA OF PETROLEUM

LEGISLATIONS
IN THE ARAB STATES – THE GULF AREA

)ARABIC VERSION  (  1978  ،Doha – QATAR
.Chalabi، Dr. Fadhil J

OIL PLICIES، OIL MYTHS
2010  ،I.B.Tauris

.IRAQ PETROLEUM COMPANY LTD
AND THE AFFILIATED COMPANIES

)ARABIC VERSION(  1948  ،  Head Office . London
Ismail، Abdullah

1968-1952  IRAQI OIL NEGOTIATIONS

�ش����ركات النفط االأجنبية ذات عقود االإمتياز التي كانت عاملة 
يف العراق منذ الع�شرينات وحتى منت�شف ال�شبعينات هي :

 Iraq Petroleum الع����راق   نف����ط  �شرك����ة      
Company )IPC( ، وُمنح االإمتياز عام 1925 ملدة 75 
�شنة ، وي�شمل � مبوجب االإتفاقية االأ�شلية � جميع اأنحاء العراق 
با�شتثن����اء االأرا�شي املحّولة [1[  واأرا�شي والية الب�شرة ، ثم 
عّدلت باتفاقية 1931 لت�شمل جميع االأرا�شي الواقعة يف واليتي 
بغداد واملو�شل والتي حتدها �شفة نهر دجلة ال�شرقية با�شتثناء 

منطقة امتياز �شركة نفط )خانقني( [2[  .
 Mosul Petroleum املو�ش����ل  نف����ط  �شرك����ة      
Company )MPC( ، وُمنح االإمتياز عام 1932 ملدة 
75 �شن����ة ، وي�شمل االأرا�شي الواقع����ة يف واليتي بغداد واملو�شل 

غربي نهر دجلة و�شمال خط عر�ض 33 .
 Basra Petroleum الب�ش����رة  نف����ط  �شرك����ة      
Company )BPC(  ، وُمنح االإمتياز عام 1938 ملدة 
75 �شن����ة ، وي�شم����ل جميع اأرا�ش����ي العراق واجل����زر واالأرا�شي 
املغم����ورة باملياه وامل�شالح العراقية يف املنطقة املحايدة مما ال 

ت�شمله اتفاقيات االإمتياز املذكورة �شابقا .
وتعت����ر IPC اأقدم هذه ال�شركات الثالث ، حيث بانت اأهمية 
نف����ط العراق يف وقت مبك����ر � منذ ال�شنوات الع�شر االأخرية من 
القرن التا�شع ع�شر � فتاأ�ش�شت يف العهد العثماين �شركة النفط 
 Turkish Petroleum Company الرتكي����ة 
TPC(( ع����ام 1912 جامعة امل�شال����ح االإجنليزية واالأملانية 
الإ�شتثمار النفط يف واليتي بغداد واملو�شل ) 50% للبنك االأهلي 
الرتك����ي ، وه����و موؤ�ش�ش����ة م�شجل����ة يف بريطاني����ا ، 25% للبن����ك 

االأملاين ، 25% ل�شركة االأجنلو �شاك�شون (.
وقد اآلت هذه ال�شركة ، اأي TPC ، فيما بعد اىل �شركة نفط 
العراق IPC بعد ان مّرت ب�شل�شلة من التحوالت التي عك�شت 
التغي����ريات يف اخلارط����ة ال�شيا�شي����ة للعراق وال�ش����رق االأو�شط 

وتهافت القوى الكرى على الرثوة النفطية .

اأهم هذه االأحداث :
    يف موؤمت����ر San Remo ع����ام 1920 وق����ع الع����راق حتت 

الو�شاية االإجنليزية .
    يف موؤمتر San Remo عام 1920 ح�شلت �شركة النفط 

. TPC الفرن�شية على ح�شة البنك االأملاين يف �شركة
    ُمنح عقد االإمتياز ل�شركة TPC من قبل احلكومة العراقية 
عام [3[1925 )3(، بع����د مفاو�شات بداأت بها ال�شركة عام 

.1923
    متت ت�شوية احلدود بني العراق وتركيا ت�شوية نهائية من قبل 

ع�شبة االأمم عام 1926، حيث اأعطي العراق والية املو�شل .
 Red Line االأحم����ر(  )اخل����ط  اتفاقي����ة  مت����ت      
اأ�شفرت عن  Agreement يف لن����دن عام 1928 ، حيث 

. TPC دخول امل�شالح االأمريكية يف �شركة
اأمريكي����ة   �     اإجتمع����ت �ش����را ال�ش����ركات النفطي����ة الك����رى 
واأوروبي����ة � يف �شكوتالند يف �شهر اآب/اغ�شط�ض 1928 وو�شعوا 
اتفاقي����ة بعي����دة االأم����د للتع����اون وجتن����ب املناف�ش����ة ، وتدع����ى 

اأي�شا  ت�شمى  م����ا  او   �  Achnacarry Agreement
.  As Is Agreement

    غ����رّيت ال�شرك����ة TPC اإ�شمه����ا اىل IPC ع����ام 1929 
.وتاري����خ �شركة نف����ط املو�ش����ل MPC يعك�ض حلق����ة تناف�ض 
اأخ����رى على نفط الع����راق . فقد ُمنح االإمتياز اأ�شال عام 1932 
 British ) ل�شرك����ة ) اإمن����اء النف����ط الريطانية املح����دودة
Oil Development Co. الت����ي كانت ت�شاهم فيها 
�ش����ركات بريطاني����ة وايطالية واملاني����ة و�شوي�شرية ، ثم حتولت 
اىل �شرك����ة )حقول نف����ط املو�شل املح����دودة ( . وبقيت �شركة 
نفط العراق IPC  تراقب املوقف على ال�شاحة العراقية بدقة 
فاأ�ش�شت ع����ام 1936 �شركة ) اأ�شهم املو�ش����ل املحدودة ( التي 
قامت تدريجا م����ن 1936 � 1940 ب�شراء اأ�شهم �شركة ) حقول 
نف����ط املو�شل املح����دودة ( ، ثم غرّيت ا�شمها اىل )�شركة نفط 
املو�ش����ل MPC ( ع����ام 1941 التي ا�شبح����ت بذلك ا�شهمها 

.IPC مملوكة بالكامل ملالكي �شركة نفط العراق

الدكتور فخري قدوري

وزير االإقت�شاد العراقي 1968-1971 ، حمافظ البنك املركزي العراقي 
1976-1978 ، اأم����ني ع����ام جمل�ض الوحدة االإقت�شادي����ة العربية 1978-

1983

حترير: �سبكة االإقت�ساديني العراقيني
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At a time when the Oil Ministry, discovered the 
amount of natural gas reserves in Iraq reached 
about 137 trillion standard cubic meters 
through exploratory gas patches, an oil expert 
confirmed that there were areas promising in 
Iraq in free gas reserves that are yet to be dis-
covered. 
Former Oil Minister, Dr. Ibrahim Bahr al-
Oloum, said that there is an exploratory area in 
the Western Sahara, al-Jazeera, northern areas 
and in Diyala province, the area with the most 
gas reserves of different depths. This was noted 
in the first seismic studies conducted previous-
ly and is being updated now. There is significant 
potential for gas reserves to increase more than 
what it is now, and this comes mostly from gas 
accompanying oil to become free gas reserves. 
The possibility of Iraq confirmed that promot-
ing wealth in the upcoming years, adding that 
the Basra Gas Project may be the fundamental 
building block in the management of gas invest-
ment associated with oil, free gas investments 
in the gas fields and the work to lift the gas re-
serves exploration patches. Pointing out that 
the key to the advancement of the Iraqi econ-
omy is to develop the oil and gas sector. Men-
tioning that all these indicators confirm that 
if Iraq had oil leadership throughout the past 
eight decades, then it will be leading oil and gas 
in the next decade, and this has been confirmed 
by the International Energy Agency in its latest 
report for last year. The report referred to the 
possibility of Iraq being a manufacturer and 
exporter of natural gas in 2020, for its potential 

and existing reserves.
Bahar al-Oloum cleared that developing the 
other productive sectors depends on the devel-
opment of oil sectors. So, the more awareness 
the country provides in oil sectors and supply-
ing possibilities to invest this wealth. Remain-
ing now is the second question and that is how 
the country manages oil revenues and use it to 
expand the other productive sectors. Al-Oloum 
noted that gas fields discovered and are cur-
rently being developed are distributed among 
the 3 fields in every province in Basra including 
the al-Seebah field, al-Mansouria gas field in Di-
yala, and the Akka gas field in al-Anbar. 
Fayyadh Hassan, an agent of the Ministry of Oil 
for Gas Industry and Filtration, said “Iraq seeks 
to become one of the major gas manufacturing 
and exporting countries in the world,” referring 
to a press release that Iraq is currently develop-
ing exploratory gas patches via inviting interna-
tional companies to develop them, in addition 
to investing the associated gas.
Hassan continued that these exploratory patch-
es will increase the gas reserves in Iraq, adding, 
that the amount of gas reserves reached 137 
trillion standard cubic meters.
The Ministry of Oil announced, during the 
month of October 2010 in the Third License 
Tour, the victory  of the alliance of the following 
companies: Turkish (TBAO) , Kuwait Energy 
and Korean Gogaz to invest in Mansouria gas 
field. The victory of the alliance of the Kuwait 
Energy and the Turkish TBAO companies was 
also announced to invest in Seebah gas field, 

located 30 kilometers south of Basra, as well as 
the victory of alliance from the Korean com-
pany Gogaz and Kazakhstan Gas to develop a 
gas crutch in al-Anbar province, western Iraq. 
According to the signed agreement between 
Shell and the Ministry of Oil, the Basra Gas 
Company (BGC) will sell processed gas to the 
governmental Southern Gas company, where 
the Basra Gas Company will be committed to 
restore and develop the current facilities, restart 
them safely in addition to building new facili-
ties, which are expected to increase the current 
production of 400 million cubic feet of gas per 
day to 2 billion cubic feet of gas per day. 
Shell says that since the signing of the agree-
ments in late November 2011, both Shell and 
Southern Gas company gas production in-
creased from 240 million cubic feet per day to 
400 million cubic feet of gas per day. Training 
activities for personnel to raise their awareness 
and safety standards in the fields have been 
conducted, where more than 8,500 training les-
sons were completed.
The company added that a number of the major 
projects began such as the new gas power plant 
in Khoor al-Zubair, gas compression stations in 
North al-Rumaila and in addition to providing 
safety devices to reduce gas flaring in the Zubair 
field. This future project will also include the 
option to build a plant for the liquefied natural 
gas LNG for the purpose of exporting to meet 
the  internal needs which will generate a new 
resource helping us with further steps in the 
economic growth.

Leading Oil 
and Gas in the 
Next Decade to 

Iraq
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ENI for Gas and Oil said on Tuesday 
that they’ve reached an agreement with 
Algeria’s State-owned Sonatrach on long-
term gas contracts for the years 2013 and 
2014.
ENI, reported in a statement, that the 
agreement will decrease the amount of 
gas supplied by Algeria to Italy.
Adding, “This agreement is part of the re-
negotiation of the program which began 
in recent months and  will contribute to 
the stated goals of profitability and cash 
flow.”
Observers say the agreement reveals 

that the massive corruption case 
raised recently, accused officials of 
SONATRACH and that ENI never af-
fected the relationship between them.
Reports in February indicated the in-
volvement of the Italian company ENI, 
and its “Saipem” branch, along with for-
mer Algerian Energy Minister Chakib 
Khalil and his associates who were sus-
pected of receiving bribes worth $256 
million for conveniences in the granting 
of Italian group deals.
Italian media mentioned that the Direc-
tor-General of the Italian ENI company, 

Paolo Scaroni, has participated in at least 
one meeting in Paris with Sonatrach of-
ficials with a goal to obtaining an $11 
billion market for Saipem with Algerian 
Sonatrach.
Saipem was accused for paying for this 
purpose, the commission classified the 
value of 197 million Euros through an 
intermediary to Algerian officials.
Among the biggest contracts covered by 
the investigation in the corruption case 
between the Algerian and Italian sides is 
the gas pipeline project contract (KG3), 
won by Saipem, worth $580 million.

 Syria’s oil production fell to about 20,000 barrels per 
day out of the 380,000 (95%  drop)that were produced 
before the crisis outbreak in the country in mid-March 
2011, according to a Syrian newspaper regarding the 
Minister of Oil and Mineral Revolution, Suleiman Ab-
bas.
Al-Ba’ath Newspaper quoted Abbas during a parliament 
council saying, “The terror of militant and western em-
bargo groups led to the fall of oil production in Syria 
from 380,000 barrels to 20,000 barrels per day.”
He continued,  “The amount of gas produced has 
plunged by half, going from 30 to 15 million cubic me-

ters.”
Abbas mentioned, “The conditions of the crisis in Syria 
led to the import of oil and its derivatives, leading to the 
government’s monthly oil burden of $500 million.
The price of a liter of gasoline in Syria raised by 23 per-
cent amid the unmatched economic crisis in the coun-
try as a result of the ongoing crisis for more than two 
years, according to the Syrian al-Watan Newspaper, 
published Thursday.
The paper nearby the authorities said the decision was 
to raise the price of a liter of gasoline from 80 to 65 
pounds. 

ENI and Sonatrach Agree to Reduce the 
Amount of Gas Given to Italy

The two companies have reached an onerous agreement for the Italian side on a long-
term gas contracts for the years 2013 and 2014

Oil Production in Syria 
Coming to a Near Stop

Assad’s government snaps the purchasing power of Syrians by increasing fuel 
price, and bears the responsibility for the decline of oil production to militants 

and western embargo.

Monthly oil burdens are estimated at 500 million dollars
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 U.S. energy company Chevron 
said that It is willing to sell two 
concessions in the shallow waters 
of Nigeria to become the latest oil 
company is seeking to sell assets 
in the largest oil producer in Af-
rica.

A spokesman of  the company 
said “ The company offered its 
share for oil exploration for sale 
that locates in the shallow water 
of Niger Delta.”  Without refer-
ring the details of reserves of oil 
and gas.

Chevron owns a 40% in 13 con-
cessions, the average daily pro-
duction for the U.S. company in 
Nigeria 238 thousand barrels of 
crude oil and 165 million cubic 
feet of natural gas in 2012.

 The Malaysian national company Petronas postpones the date of 
al-Jawhra project completion for refining and petrochemicals until 
2017. 
Sources in the oil industry said “It was expected that Petronas gave 
the green light for the project this year but it defers, due to the delay 
a final investment decision.
The chief executive of Shamis al-Azhar company Mr Abbas said that 
the decision of postpone for three months will issue in early 2014.
Adding “The completion of the project will be in 2017 which was the 
expected date for the end of 2016.”

Chevron has a 40% in 13 concessions, with the 
Nigerian National Petroleum Corporation

 Petronas defers
 al-Jawhra refinery until 2017
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Russian oil company Gazprom  
stills interest in the Libyan El-
ephant project, as stated by the 
president of the company Alexan-
der Dyukov at a news conference 
on Friday.
 The Project Elephant deal, which 
was supposed run by Gazprom oil 
company, had been stopped be-

cause the armed conflict in Libya. 
Then, the company of Gazprom 
oil has a year since the end of 
armed events in Libya to carry on 
the work in the project with cost 
$ 163 million, and get the share 
of the Italian company “ENI” by 
33%, controlling 50% of the proj-
ect. 

Dyukov said that the deadline ex-
pired on 22 December / Decem-
ber 2012. Pointed out that Libya, 
in particular, Project Elephant 
is still very interesting while the 
company of “ENI”  should coordi-
nate with the Libyan authorities to 
implement the plans of Gazprom 
oil.

 Gazprom oil company is still interested in the 
project “Elephant” in Libya



ENERGY & LIFE ENERGY & LIFE

Issue 17 - July --2 013Issue 17 -July --2 013

 Lukoil Russian company announced its willingness to 
invest four billion dollars in the West Qurna 2 field in 
southern Iraq, and plan to begin the initial production 
of oil at the end of the current year 2013.
The Russian news agency RIA Nofsta broadcast  a state-
ment to the vice president of company Mr. Andrei Ko-
zaiev in the Forum of Economic Cooperation and De-
velopment Organization which was held in Paris, that 
the company will invest four billion dollars in the West 
Qurna-2 in Basra , and plans to begin initial production 
of oil at the end of the year 2013 and the beginning of 
next year 2014. 
According to the agency Kozaiev added that Lukoil has 
taken all necessary procedures for investment and finan-
cial decisions that required to develop the West Qurna2 
oil field project.
Lukoil had announced in the ninth of April 2013,its 
willingness  to raise the production to 550 thousand 
barrels per day in the field West Qurna 2 in 2015, and 
confirmed that it will invest billion dollars for the pri-
mary production of al-Akdhar field in al-Basra, and it 
had drilled eight productive wells in the province in 

2013.
The Dow Jones service of Economic news convey the 
declaration to an official in the company, observed  by 
al-Mada Press  agency that the company wishes to reach 
a production 150 thousand barrels of oil a day from 
West Qurna2  at the end of December of the current 
year.
The official guessed that the production of the field will 
rise to 400 thousand barrels per day by April of 2014, 
stressing that Lukoil is seeking to raise its production to 
550 thousand barrels per day by the year 2015.
It is noteworthy that Lukoil, is one of the largest private 
companies in Russia, had signed a contract for 20 years 
to develop the West Qurna2 field in Basra in 2010.
The share of Lukoil in the West Qurna2 raised to 75%, 
after withdrawal the Norwegian company of Statoil 
ASA, while 25% is running by the North national oil 
company.The two companies Russian and Norwegian 
had won the contract of technical service in the West 
Qurna2 in December of 2009 which was considered 
one of the largest field in Iraq with reserves estimated at 
12.9 billion barrels.

 The Organization of Petroleum to Exporting Countries 
(OPEC) looks “reassuring” in the face of rising production 
of oil shale in the United States, but experts believe that this 
phenomenon can promote competition within the cartel 
whose members will suffer to varying degrees.
The Secretary General, Abdullah El Badri, said following a 
ministerial meeting in Vienna that oil shale does not pose 
a threat to OPEC. Shale oil production and the oil named 
“thick” which became possible through the extraction us-
ing the technique of hydraulic fracturing like shale gas (al-
Sheist) at the height of its launch in the United States came 
to be added to the continental oil extraction in Canada.
In a report published last month, the International Energy 
Agency predicted that the investment of these non-conven-
tional resources in North America to produce reactions in 
the world oil market, similar to the impact of rising Chinese 
demand for black gold.
It is expected to provide half of the new oil production ca-
pacity by the year 2018.
But OPEC, which meets Friday in Vienna on this occasion, 
has kept the production ceiling at 28 million barrels per day 
(slightly more than one-third of the world production), and 
reduced the importance of this phenomenon.
Badri said: “I don’t think that this is dangerous” regarding to 
the cartel that it has added new power pack and we welcome 
it.”
In fact, the oil cartel, which was founded in 1960, other phe-
nomena witnessed and adapted to the emergence of new oil 
regions such as the Gulf of Mexico and consecutive North 

Sea or later Brazil.
But the apparent ease of the oil bloc contrasts with warnings 
from some analysts.
Ray Torbeyorn Caius, from DNB Bank, viewed, “The power 
of the OPEC market will diminish due to the al-Shist Oil 
revolution, even though  it currently affects particularly pro-
ducers of Western Africa.”
In fact, the OPEC countries are not all in the same trench in 
the face of this challenge, Nigeria and Angola should worry 
more than others because they produce less of similar quality 
for the heavy (thick) oil and has categorically forbid such an 
important market.
Nigerian Oil Minister,  Disani Elson Madawigee confirmed, 
“It is greatly troubling to us,” noting that Africa needs perma-
nent export markets to achieve its own development.
The DNB analyst said in a statement that the Kingdom of 
Saudi Arabia, the biggest producer in OPEC, is to be rest as-
sured at the beginning of its partnership and to deliberate on 
sacrifice to reduce production, however it is expected to ask 
them to share the efforts as of 2015, which puts the durabil-
ity of the bloc to test.
Andrei Krioshnikov from FTB Bank added “The confronta-
tions inside OPEC would intensify the Kingdom of Saudi 
Arabia and Iraq,” which records its production has signifi-
cantly developed.
He continued, “Production discipline will become the main 
issue within the cartel.”
There is also a question concerning OPEC’s ability to adapt 
through the conduct of its crude in new markets, particularly 

 Lukoil company declares its readiness to invest 
four billion dollars in  the West Qurna 2 field Oil Shale Rocks 

OPEC Quietly

OPEC under Shock

The Organization of Petroleum exporting countries appears ‘ reas-
suring ‘ but the new force coming from America could spark compe-
tition among its members affected to varying degrees. 
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 growth of our invest-
ments.” Bouaziz said.
Saudi Arabia is considered  
the largest oil exporter 
in the world, either Iraq, 
which occupies the fifth 
largest oil reserves in the 
world has exceeded Iran 
over the past year to be-
come the largest producer 
after Saudi Arabia in the 
Organization of Petro-
leum Exporting Countries 
OPEC. 
Bouaziz says “Shell face 
many problems in the 
Majnoon field, due to 
unforeseen quantities of 
unexploded ordnance in 
the field, and delay equip-
ments in the Iraqi borders 
in addition to the proce-
dures in granting the visa. 

However, the improve-
ment in administrative 
procedures  encourages us 
to continue.” 
Shell company is regarded 
a leader in the Majnoon  
field, it has  45%, while 
Malaysia’s national oil 
company has a 30% and 
the rest is up to the Iraqi 
government. 
The field of Majnoon , 
which locates between 
the provinces of Basra and 
Maysan, has  an estimated 
12 billion barrels of crude 
oil and 9.5 trillion cubic 
feet of gas.
The company  has an ex-
ploratory discussions with 
the Iraqi government on 
oil production in the Ma-
jnoon field. From other 

side, Iraq agreed in January 
with Lukoil company  to 
reduce the production in 
the West of Qurna2  field, 
and the government is in 
talks with Exxon Mobil 
and Eni to reduce produc-
tion in the West of Qurna1  
and Zubair. However,  
Bouaziz says “whether Iraq 
reduce the production 
or not, it is important to 
keep the government on 
its efforts in providing a 
suitable environment for 
investment in oil and gas.”
Shell and its partner Mit-
subishi company started 
their operations in the first 
of March with cost $ 17 
billion to produce gas from 
fields in southern Iraq, and 
Basra Gas Company today 

extracted 400 million cu-
bic feet per day of mixed 
gas with crude oil. Iraq is 
estimated lose millions of 
dollars by burning gas at 
a rate of 700 million cubic 
feet due to lack of storage 
facilities and the sale of 
fuel.
During the 18 months, 
Basrah Gas Company will 
begin exporting gas liquid 
used for cooking and heat-
ing in homes. Iraq current-
ly imports 500 - 1000 met-
ric tons of liquid gas while 
burning 4000 tons per day.
Bouaziz added “ despite 
the amount of gas that 
will be produced in Iraq, 
but there will be a need to 
project for liquefied natu-
ral gas.”

Regional vice president of 
the Holland  company Royal 
Shell said “ Next month, The 
company will start producing 
crude oil in Majnoon field,  
and plans to increase its en-
ergy investments in Saudi 
Arabia. 
Mounir Bouaziz said that the 
production will start from 
the Majnoon field, one of the 
large fields in the country,  in 
the middle of this year and 

will increase to 175 thousand 
barrels per day by the end of 
2013. At the same time, the 
company has been in talks 
in Saudi Arabia with officials 
to develop the natural gas in 
Kidane field in the Empty 
Quarter. 
“We can not reveal our dis-
cussions with our partner in 
the project, but Shell is com-
mitted with the Kingdom, 
and we are dedicated to the

Shell company starts 
produce oil from
 Majnoon field
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 The deputy and the member of the oil 
and gas parliament committee Furat al-
Shara declared during his visit the Rus-
sian company Lukoil the needing to 
invest the natural wealth that may raise 
the Iraqi economy.
According to a statement issued by his 
office that Mr. Al- Shara had visited the 
West Qurna 2 field al-Basra, and met 
the cadres of Russia’s LUKOIL com-
pany. The meeting dealt with the need 
to invest the natural wealth that  may 
serve the two countries (Russia and 
Iraq).”
The Vice President of LUKOIL Mr. 

Over Seas Vitaly Novugelov said that 
the decision which was taken by the 
Ministry of Oil to compensate the 
farmers’ land in Basra grants the com-
pany the facilitates in working .”
He pointed out that the cooperation 
and joint efforts among the Southern 
Oil Company , local government and 
the people of the area have contributed 
to solve many obstacles that face our 
work in the project. Referring to the 
suitability of security side in the region 
and all the news that talked about asked 
the population of the Russian company 
to leave the site are false.

The Japanese  newspaper Nikkei 
reported that Japan has offered to 
lend Iraq about 120 billion yen ($ 
1.24 billion) to build a new refin-
ery to extract natural gas liquids in 
the Rumaila oil field in the south 
of the country.
It added that it will provide a sec-
ond loan worth 39.2 billion yen to 
rebuild the southern port of Khor 
Al-Zubair and the period of two 
loan will reach 40 years.
“ it is expected that the Geh. G.C 
and Chiyoda companies will com-
pete on the project of al-Rumaila 
refinery while Toyota Tsusho , 
Toyota for Construction and tao 
will compete on the rebuilding of 
the port of Khor Al-Zubair.” Nik-
kei said.
The Nikkei reported that Japan 
gave in 2008 loan of 50.5 billion 
yen for Iraq to build a pipeline for 
crude oil.

 The president of petroleum projects and 
technical consultancy ‘PETROJET’ Mo-
hamed Shimi Said “The company near 
close sign a contract with the Russian 
company Lukoil  to set up a petroleum 
depots within the project field West Qur-
na 2 oil which run by the Russian com-
pany.”
Al-Shimi said that the negotiations with 
the Russian company in the final stages 
and left only some technical aspects.
The West Qurna 2 field, which was dis-
covered in 1973 with the participation 
of Soviet geologists, the second largest 
oil field in the world, and it is believed to 

contain 14 billion barrels.
The Egyptian official refused to identify 
the financial value of the contract with 
the largest private sector oil extraction in 
Russia, explaining that the financial value 
currently under final discussions with the 
Russian company.
Adding that the Iraqi market is one of the 
key markets that the company seeks  in 
the coming period, with the huge num-
ber of foreign oil and gas investments.
 PETROJET company had won last 
March a contract to design and geometric 
implement  of oil projects in Basra prov-
ince with the cost $ 68 million.

 It is expected for OPEC oil exporters to leave their target production 
level unchanged since oil prices are stable on the appropriate level of 
one hundred dollars a barrel.
Oil ministers of the Member States of the “Abouk” Organization pre-
dicted to “Keep the organization on the official maximum produc-
tion at 30 million barrels a day unchanged until the end of the year.”
An OPEC delegate from a Gulf state said, during a meeting of the 
Organization, “I do not expect ministers to change the maximum 
production. They will discuss the issue with the Secretary-General 
in December next year. “
Oil Minister, Abdul Karim La’eeby, had announced that “Iraq is op-
posed to reduce the maximum production to the Organization of 
Petroleum Exporting Countries (OPEC).”
He said in Vienna that “It would weaken the oil consumption, and 
the Iraqi candidate remains in the competition for Secretary General 
of the Organization.”
He added that “OPEC targets for the award of the stability of the oil 
market to be achieved at the present time, we do not want the events 
in the market to shock damage to the global economy,” expressing 
that to his opposition to cut the cartel’s production.
 

 The Chairman of the Joint Management Committee for Iraq’s Ru-
maila oil field said that BP has allocated $2.85 billion to develop the 
field in 2013, up from $2.2 billion last year.
The promotion of the production of more Rumaila Iraqi fields pro-
duction is important for the country to be able to achieve its ambition 
of increasing its exports to six million barrels per day by 2017.
 Salah Mohammed, chairman of the Joint Committee, said that the 
production from the Rumaila field will increase to 1.450 million bar-
rels per day by the end of 2013 from about 1.4 million barrels per day 
currently.
“The budget of $2.85 million will be allocated to the plan to develop 
the Rumaila in 2013.”
He said the budget allocated for the development amounted to $ 2.2 
billion in 2012, which spent about $ 1.9 billion.
Under the development plan for the year 2013, BP planned to put 
three tenders to drill 150 new oil wells in the second half of this year 
to cover all 50 tender wells.
Mohammed said, “We plan to drill 300 new oil wells in Rumaila over 
the next five years.”
BP also called engineering companies work to build a facility to han-
dle the production of 300 thousand barrels per day, and more than 
20 competing companies to win the project. It is expected to take a 
decision in this regard in early 2014.
The estimated reserves of the Rumaila field operated by BP with the 
Chinese CNBC is about 17 billion barrels and produces a large part of 
Iraq’s total production of over three million barrels per day.

The deputy al-Shara met the LUKOIL oil company 
staff and discus  the natural wealth investment

  Japan would lend 
Iraq $ 1.24 billion 
to build a port and 

refinery

An Egyptian company signed a con-
tract with Lukoil in Iraq

OPEC: Will Keep the Maximum Oil 
Production Unchanged Until the 

End of the Year

BP Allocates $2.85 
billion to Develop the 
Rumaila field in 2013
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E – (60) linked boxes to receive the 
transmitters and valves.
F- Building consists of a control room 
precision machinery (6) and system 
(USP) for precision machining servic-
es and  fire of the project in addition to 
the lounge consisting of a hall and (6) 
office computers.
G- There is a network of cables and 
cradles crowds lengths (1000M).

Fire system includes:
First: (26) handy report glass units.

Second: (13) optical alarms and (13) 
audio alarms.
B - Fire and treatment system consists 
of:
First: (4) fire and processing plat-
forms, electrically operated by the 
control panels.
Second: Handy Fire nozzles.

Gas detection system include:
A - (24) gas detectors
B - (6) optical alarms and (6) audio 
alarms

Communication and advocacy work 
and cameras are composed of:
A - Wired phone points from drained 
switchboard (4) within the project 
by Kablo from drained switches and 
phone from drained switches to con-
trol building, in addition to other 
phone lines within the building con-
trol.
B - (4) Duque Toki Wireless System 
C - Paging system consists of an ampli-
fier and a microphone inside the

building control and headphones (2) on-site.
D - (2) Cameras  and one on external site and 
the other internal operating in the lounge.

This module products of materials:
1 - Petrol cars of both types (light, heavy)
2 - White oil
3 - Gas oil
4 - Diesel
5 - Oils
6 - Other Types of Products
   
The maximum power of the filter is (70,000) 
barrels per day

The third refining unit in Basra is marked 
by the production of liquid gas to meet the 
needs of domestic consumption that the net-
work of liquefied natural gas in the project, 
completed with all accessories and with the 
spherical tank collection, which sought to 
(126 TAN) liquid gas. All the requirements 
of the technical work were taken into consid-
eration without risk.
The work will be concluded with this unit 
and be amenable to producing maximum 
capacity to produce all of the products men-
tioned during this year, God willing.

22 23



ENERGY & LIFE ENERGY & LIFE

Issue 17 - July --2 013Issue 17 -July --2 013

The Iraqi Elite Company accom-
plished the majority of mechanical and 
electrical works and all acts of control 
in the project of opening a third refin-
ing unit in the province of Basra. Engi-
neer Nuri Kanani, Executive Director 
of the project, talked about the stages 
of completion of the project, saying: 
It was the responsibility of Elite Iraqi 
Contracting & Engineering Consul-
tants Co., Ltd. to implement the fol-
lowing works for the third refining 
unit in Basra, as follows:

1 - All Mechanical Works
2 - All Electrical Works
3 - All acts of control and accessories
What came above, the company began 
to implement from scratch up to run 
the project.
Mechanical Works: Our company is 
implementing all mechanical works of 
the project:
A - All the iron structure of the project
B - Heat exchangers
C - All towers

D - All pumps for the project
E - Oven Project
F - All mechanical works within the 
pipeline network 
Carbon Steel Pipes
Stain Less Pipes
Monel Pipes
Alloy Pipes
The company will implement and test 
all the mechanical parts to check if 
they are working properly.

Electrical Works:

1 - There are (4) medium pressure 
nutrients (3000v) by Kablo measur-
ing (3 * 185MM) with a length of 
(4400M). Two of the nutrients and 
the other two reserves connecting to 
the converters each have a capacity of 
(2500K.V).
2 - The two voltage converters feed all 
the project services.
3 - Building control consists of (80) 
control boards
4 - There are medium-pressure pumps 
(3300V) feeding through (MVS).

A - (85) various engine services with 
(85) control boards.
B - The lighting system consists of 
(600) double lightning installations. 

C - Ground system using copper wire 
measures (700MM) and has a length 
of (3000M).

The Work of Precision and Control 
Machines:

The precision machinery network 
consists of the following equipment:
A - Signal transmitters for various ser-
vices, such as (referring heat, level, 
pressure, flow) and the total sent is 
(185).
B – The number of control valves (86) 
opened and closed by a centrally air 
from a building control.
C- Thermometer number (135) Scale.
D- Pressure Gauge number (200) 
Scale.

Iraqi Elite Company Completes all Mechanical 
and Electrical Works and Acts of Control 

Near the Opening of the Third Refining 
Unit in Basra Province
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 IMF calls Iraq 
end its oil 

dependence 

The war conditions in Iraq be-
queathed weak institutions and an 
economy has many infrastructure 
defects. At the forefront of these 
glitches is unilateral nature of the 
Iraqi economy by relying on oil 
source to be almost alone national 
income. This means almost abso-
lute dependence on oil and the 
fate of the country and its citizens 
depend on the fluctuations in the 

price of oil on world markets. The 
oil revenues provide for payment 
of salaries bloated bureaucracy, 
flabby public sector and thousands 
of security cadres as well as educa-
tion sector. 
With this situation, the Interna-
tional Monetary Fund called Iraq 
to build a financial safety valves to 
diversify its income sources, warn-
ing from survival the national

economy exposed to the risk of 
the oil market.
The IMF noted in a report pub-
lished in the twenty-first of May 
“Iraq success in maintaining the 
economic stability despite the po-
litical and security challenges.” The 
report urged the Iraqi government 
to accelerate economic reforms, in-
cluding the contribution of non-oil 
private sector that may help the oil 

sector.
 The International Monetary Fund 
announced that the risks that threaten 
the prospects of the Iraqi economy in 
general is still available and called to 
reduce the government spending, in-
cluding the current employment in state 
institutions and supporting fuel prices. 
The IMF expected stay the prospects of  
the Iraqi economy development  in the 
medium term depend on what is happen-
ing in the oil sector developments.
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 The Iraqi Drilling Company has signed a 
contract with the Petronas a Malaysian com-
pany  to reclaim three oil wells in the field 
of al-Garraf. The worth of contract was more 
than seven million dollars and the imple-
mentation will be in the middle of the next 
month of July.

The director of the Iraqi Drilling Company, 
Idriss al-Yasiri said “The company has signed 
a contract with the Petronas to reclaim three 
oil wells in the licensing round, which is 
considered a beginning to produce  oil and 
develop the field of al-Garraf in the province 
of Thi Qar. “
al-Yasiri adding that the Malaysia’s Petronas 
will install a MD 46 device, which work 
with energy 1000 HP to reclaim and digging 
wells. 
pointing out that the cost of contract is 
7.600.00 $ that will contribute to reducing 
the financial cost to the foreign companies 
through exempt them from fees and tax.
Referring “The implementation of this con-
tract will be in July 2013.”
The reserve of crude oil in al-Garraf field 
arrives 5 billion barrels to produce approxi-
mately 230 thousand barrels per day by 2017 
within the process of the development of the 
production process for Iraqi oil.
The Japanese company Japeix  for excava-
tions oil and gas, announced on March 
2013, that the production of oil from al- 

Gharraf field in the province of Thi Qar will 
be delayed for six months, because of the old 
infrastructure salute in the field. It expected 
to reach initial production of the field to 
60,000 barrels per day.

It is noteworthy that two companies Petro-
nas and Japeix were won the contract to de-
velop al- Gharraf field in the province of Thi 
Qar to drill and develop 11 oil wells and pro-
duce the crude oil, up to 50 thousand bar-
rels per day. The Malaysia’s Petronas acquires 
45%  in the project of al-Garraf field, and the 
Japanese Japeix company has  30% share of 
the project while the remaining  due to the 
North Oil Company.

The Iraqi Drilling Company is a state com-
pany affiliated to the Ministry of Oil which 
is specialized in digging and reclaimed wells 
that was established in 1991. It recently im-
ported 24 advance devices for drilling dur-
ing the years 2007 to 2008 and rehabilitated 
more than 1,000 oil wells in Iraq and drilled 
400 new wells.
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South Refineries Company plans to increase crude refinery in Basra refinery to 210 thousand 
barrels per day and gasoline production to 26 thousand barrels per day within the next two 
months.
The general director of the Southern Refineries Company Abdul Hussein Nasser Kassem said 
“The production capacity of the refinery currently amounts to 140 thousand barrels.”
He added that “The company has completed more than 90 percent of the third refining crude  
unit producing 70 thousand barrels,  and a unit to improve gasoline production to 10 thousand 
barrels per day, which is scheduled to open in August next to contribute to the South Refineries 
Company and provide 35 percent of the total refining capacity of the refineries in the country. “
“The two projects that are being executed by the Oil projects company of the Ministry of Oil 
arrived at the stage connecting electrical and electronic equipment and electric power systems 
as a prelude to turning it experimentally in the coming weeks.”

Ali Hussein announced in the 
South Gas Company about 
“Investing six locations of the 
associated gas for oil produc-
tion process in the duration of 
25 years and renewable for an 
additional five years.”
Hussein said that “The compa-
ny has allocated $17.5 billion 
as a budget to invest in wasted 
gas in six locations West Qurna 
fields, Zubair, Rumaila, and the  
laboratory of Khor al-Zubair 
and Umm Qasr, in addition to 
the compound storage and ex-
port of gas.” He added “This is 
to achieve the feasibility of the 
investment scheme in six loca-
tions to 100% in 2017.”
He referred to “The implemen-
tation of the investment plan at 
the sites hybrid contribution 
between South Gas Company, 
51%, Royal Dutch Shell 44% 
and Mitsubishi 5%,” noting 
that “The investment period 
in the contract is 25 years with 
the possibility of a renewal of 
five years.”

The Egyptian government is currently negotiating with Iraq for 
the use of Egyptian gas delivery companies and participating in 
the infrastructure works.
The head of Egypt Gas Company, Fouad Rashad, said that “In-
tensive contacts are underway with the Iraqi Oil Ministry, to 
agree on the company’s participation in the reconstruction of 
Iraq through the implementation of a number of projects to de-
liver gas to houses.”
He referred to “A delegation of Egypt Gas is visiting to Iraq to 
study, and access all the data of the agreement,” pointing out that 
“the company is looking to participate in the delivery of natural 
gas to homes in Iraq and Kurdistan.”

Basra Refineries Increase
 Refining Capacity to 210

 Thousand Barrels per day

The Egypt Gas Company is Looking 
with the Oil Ministry to Implement 
a Number of Gas Projects Home 

Deliveries

South Gas invests six sites associated 
gas to the oil production process

Iraqi Drilling company signed a contract 
with a Malaysian company.
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 of verification steps. The process of verifying the 
validity of fundamental bearings is relative to the 
other steps. He also pointed out that the liquida-
tion process consumes large amounts of water for 
the purposes of the operation of various indus-
trial and as a result made up remnants of contam-
inated water in the oil residues after use, which 
has a bad effect on environment such as the river 
and soil. The common adoption of detailed treat-
ment methods are mechanical, chemical, biologi-
cal, physicist.
He mentioned that the conference addresses the 
contaminated water from Najaf refinery, which 
is treated mechanically using only the chemical 
statistics treatment without (physicist and biol-
ogy), depending on the use of alum concentra-
tion of (70ppm) with Polyurethane Caro Light 
concentration of  (30ppm) with the existence of 
UV x-rays, which led to a reduction in the pro-
portion of pollutants to 92% (S.S, OIL, COD), 
where the results were within the parameters of 

the environment and cost less.
Concerning the effects of remnants of crude oil 
on exposed workers, Layla Lateef Alwan, from 
the Environmental Research Center at the Uni-
versity of Technology, said  “The remnants of 
crude oil resulting from the combustion process 
may effect various health workers exposed caus-
ing illnesses in the breathing and digestion sys-
tems as well as in the skin and other deadly ill-
nesses.”
She continued: There was a discussion regarding 
the possibility of finding some physical transac-
tions that can appear on those workers which 
could be adopted as indicators of early impact 
of oil residue on the health of workers in order 
to adopt precautionary measures to prevent or 
reduce the chances of the emergence of diseases 
and psychological dangerous to the health of 
workers, pointing to a study leap in the Cement 
Plant in Anbar province, through the selection 
of a random sample of sixty distributing factors 

between 50 professional factors (by 25 workers 
from each of the furnaces and mills) and 10 mem-
bers of the administrators who are environmen-
tally exposed. The controlled sample was identi-
fied from 10 members’ living spaces far from the 
lab. The results obtained clearly indicated the 
emergence of a variety of health effects related to 
breathing and digestion, skin, and other relevant 
structural forces (muscles and bones). As the sta-
tistical analysis of these results pointed to a link 
of pathological symptoms of exposure periods 
and vanadium levels emitted, which was clearly 
the importance of age in the cases of diseases.
She continued by saying: The presence of some 
physical signs were reached such as hair fall, 
tooth decay, decline in sight, and the instability of 
body weight on a significant number of workers. 
It was found that these cases linked to periods of 
exposure levels to vanadium. There was no obvi-
ous effect to the age of the members’ sample of 
occupational exposure to these marks.
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A number of experts of the oil sector examined the 
reality of crude oil refining and mechanisms for the 
advancement production using the best technolo-
gies, which cause no harm to the consumer and ma-
chine, which is dependent on oil derivatives, in addi-
tion to freeing advanced filtering mechanisms from 
any environmental impacts. The assurances of the 
Ministry officials oil participants in the Second Sci-
entific Conference of modern techniques in oil refin-
eries which concluded its work in Baghdad yesterday, 
went towards covering the demand of domestic fuel 
in the coming periods.
The Undersecretary of the Ministry of Oil, Fayyad 
al-Ne’ma said: The ministry adopted a wide develop-
ment plan in the refining oil sector which included 
the establishment of refineries productivity capabili-
ties of more than 150 thousand barrels per day, in ad-

dition to the establishment of 10 refineries in differ-
ent parts of the country, adding that the ministry is 
working on the rehabilitation of the refineries on a 
regular basis as well as the establishment of new units 
in large refineries in the session, in Baiji and Basra, 
pointing out that the Isomerization Unit in Baiji re-
finery entered the service range and produces today’s 
enhanced gasoline that does not depend on chemical 
additives with a negative impact on humans and the 
environment, as well as the development of mod-
ules that convert black oil into gasoline in a cracking 
manner. He pointed out that the Ministry’s efforts 
are moving towards making the country a source 
of petroleum products after covering the  domestic 
demand.
The General Manager of Midland Refineries Com-
pany, Engineer Saad Nuri, told “al-Sabah”: The con-

ference discussed all joints work in the oil refineries, 
where we stopped at the most important achieve-
ments of the oil refineries during the whole year be-
fore since the convening of the first conference of the 
refineries, pointing out that the reality of production 
is on a continuous rise which relies on the Ministry 
plan to expand the establishment of new production 
units in all refineries, as well as the development of 
new refineries in different parts of the country
Nuri pointed out the development unit of the CCR 
that runs on gasoline production without adding 
material like fourth ethyl lead, resulting in negative 
effects on the environment. The major equipment 
for this unit reached, which was one of the latest 
technologies for refining in the world, a production 
capacity of up to 10 thousand.
The President of the University of Technology 
Ameen al-Tamimi said that the university is working 
to create efficiencies specialized for scientific devel-
opment of the oil industry in collaboration with the 
Ministry of Oil. The university continues to adopt 
the latest scientific methods in the world for the de-
velopment of industrial oil in the areas of production 
and refining, and this conference holds a lot of pros 
on the creation of scientific talent through the pair-
ing between the theoretical and scientific side and its 
role in the development of a detailed refinery, where 
it is the follow-up work on the ground, in many cases 
by university students.
Ammar Abdul Hadi al-Mahdi, from the oil refinery 
company, talked about the reality of gasoline produc-
tion, where he addressed “Improving Gasoline Unit 
2” is one of the production units in the company 
working on producing 10,000 barrels per day of pre-
mium gasoline. The production plan is listed in prod-
ucts and refining units through a series of chemical 
processes.
He said this unit contains a rotating equipment in-
cluding exothermic press for the K201 Center, which 
is considered the most important. The processing 
flow rate of hydrogen is 7550-7220 and approxi-
mately 18 bars of pressure as an outside pressure, 
these conditions are necessary for the production of 
hydrogen in the reactor atmosphere to complete the 
chemical processes, which is an important detail 
in the production process. Pointing to the impor-
tance of the maintenance process implemented 
annually for each press are based on a set

Oil Confirms the Expansion with 
Detailed Refining
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 South gas company announced invests six gas places that mixed with oil pro-
duction for 25 years renewing.
Mr. Ali Hussain, The General Manger of the company said that his company 
allocated 17.5 billion dollar as investment balance for attendant gas in the 
fields of al-Qurna, al-Zubair, al-Rumellah, and the factory of Khur al-Zubair 
and um Qasar in addition to sort and export gas complex. 
Adding that the range of investment of attendant gas will arrive 100% in the 
sixth palces in 2017. 

 A source in the oil ministry denied to reach a final agreement with Sudan to 
provide it with crude oil facilitator, noting that what has been raised have not 
been developed in a permanently manner.”
As president of the National Investment Commission, Sami al-Araji denied 
an agreement between the Iraqi government and the Sudanese counterpart 
on the establishment of a joint business council between them and the estab-
lishment of a joint-stock company dealing in all economic activities between 
the two countries.
Araji said that “The parties have reached a common understanding formats 
for the promotion and protection of investments and avoidance of double 
taxation, as well as a review of several different economic activities.”

A spokesman for the Iraqi Oil Ministry said that Iraq re-
duced the price of the July shipments of the light crude 
oil of Basra for Asian buyers 35 cents to a level below 
50 cents a barrel from the average of Oman and Dubai 
crude oil, while raising the prices of shipments destined 
for the United States and Europe.
The price of the July crude oil shipments from Basra 
were determined to U.S. buyers at a discount of $1.70 
per barrel for Argus index versus a $1.90 discount in the 
previous month.
The price of Basra crude oil for European buyers is 
$3.25 less than the spot price for the North Sea crude 
standard, compared with a discount of $3.35 in the pre-
vious month.
The price of the July supply of Kirkuk crude for the 
Americas premium of one dollar above the index Argus 
high-sulfur crude compared with the addition of $1.30 
in the previous month.
July’s price for Kirkuk crude, destined for Europe, was 
determined to be at least $2.10 per barrel for Brent 
compared to a discount of $1.90 in the previous month.

A Source in the 
Ministry of Oil 

Denies the Final 
Agreement with 
Sudan to Provide 

it with Crude 
Facilitator

 South Gas 
invests six oil 
place for 25 

years in 
al-Basra

 Iraq Lowers the Price of 
July shipments of Basra 

Crude Oil for Asia
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SOC honoured number of outstanding workers and retirees 
who have offered their services to the company, in celebration 
of its 44 anniversary which was held at the Cultural Centre of 
oil in Basra.
The director of the company’s relationships Mr. Tha`er Yassin 
said “The company has held celebration since three years ago to 
commemorate the establishment, so as to strengthen the com-
pany’s position in society.”
For his part, The General Manager Mr. Zia al-Moussawi said 
“The company made significant progress on the level of produc-
tion and exports and complete all engineering requirements and 
executive that enables employees from their work.”
 Referring that at the beginning the level of the company’s pro-
duction does not exceed 5.1 to 6.1 million barrels per day, but 
now the company has able to produce 2.25 million barrels per 

day from the fields of company only, and achieve of 750 thou-
sand barrels per day from the fields of licensing rounds, and this 
is a great achievement comparable to global production coun-
tries.
The economic expert Dr. abdul Jabar al-Hilfee said in his inter-
view with Iraq radio “all countries around the world have special 
assignations able them to rebuilt their bases while the betro-dol-
lar law in Basra did not arrive to the aim.” 
The Iraqi national company had been opened since 1969 in Bas-
ra under the name the general directorate  for oil of Iraqi nation-
al. In the same year, put the project bases to develop and invest 
the northern field of al-Rumellah. The company has lands arrive 
to 183 thousands Km2 which include more than 67 oil and gas 
locations in addition to injection water and pump stations. The 
company runs more than 13 oil fields and 860 production wells.

South Oil Company announced achieving 
significant increases are the highest in the 
company’s history in the levels of produc-
tion, storage and export during the month 
of April amounted to about two million 
and 316 thousand barrels per day. It re-
vealed on establishing  tanks and floating 
export ports, and new lines for the trans-

port of oil.
The Director General of the South Oil 
Company Dia al-Moussawi said in a state-
ment to the Mirbid Radio “The national 
company with participation of major in-
ternational oil companies have achieved 
significant increases from the Basra oil 
fields which consider the highest in the 
company’s history and levels of produc-
tion, storage and export.”
al-Moussawi clarifying “The month of 
April recorded the highest level of export-
ing, as it exceeded the level of the com-
pany’s daily production of two million 
and two thousand barrels per day, and the 
possibility of exporting are more than two 
million and 2620 thousand barrels a day.”
Adding “The export rate at the end May 
amounted to two million and 198 thou-
sand barrels per day, and we have been 
exporting the highest level in the history 
of the South Oil Company’s rate reached 
two million and 316 thousand barrels per 
day for the month of April 2013.”
Emphasizing “The company continues to 
create reservoirs and export ports floating, 
and sustain its oil ports, as well as establish 

new lines to transport oil from the fields to 
the export ports.”
 al-Moussawi praised the role of the Com-
mittee on Energy parliamentary consider-
ing it support his work, as well as support-
ing the local government.
Iraq produces in normal circumstances, 
about three million and 300 thousand 
barrels of crude oil per day, and most of 
those quantities exported by oil ships  
through the ports of al-Amaya and Basra 
(al-Bakir al-Ameeq earlier). Iraq has three 
new platforms freely floating called  Jee-
cor, al- Marbid and al-Fayhaa (one of the 
platforms did not yet used). Oil is pumped  
via pipeline network extends underwater 
and related repositories storage coastal lo-
cated near the center of Faw city, while the 
quantities that produced from the north-
ern fields to the Turkish port of Jeyhan on 
the Mediterranean is exported through 
pipe lines. Also, large quantities of oil are 
exported to Jordan by using pelvic car-
riers, and in recent times the Kurdistan 
region exports large quantities of oil to 
Turkey without the consent of the Iraqi 
government.

The general Manager of gas company Mr. Ali 
Hussain khudair announced that his compa-
ny intents to contract with global companies 
to carry out large projects aim to solve the 
problem of burn gas and produce the dry gas 
that be used to generate the electric energy.
Khudair said in the first gas workshop which 
was held by the academic of Iraqi energy with 
cooperation of oil ministry under the slogan 

( The Gas of al-Basra ..Chances and Chal-
lenges) that attended by Iraqi news agency 
“ The company will sign with international 
companies to carry out some of large projects 
after signed with companies to reconstruct 
the company.”
He clarified that the company will put up the 
gas fields of Bin Umar, al-Haees and al-qathee 
in addition to the fields of Misan and Theqar 

and the gas will be collected in Bin Umar and 
al-Rumela places.
Adding “These projects aim to provide the 
dry  gas for electric energy through out stip-
ulate with international companies able to 
press the gas that may prepare 70% to 80% 
electric energy, and we shall establish facto-
ries in the fields of northern al-Rumela and 
western al-Qurna for the same needing.   

 Midland Refineries Company has adopted a new mechanism for the ad-
vancement of the production for motor oils with global quality specifica-
tions. However, The body of oil in the company is supervising on produce 
several kinds of high quality motor oil that have been tested in the world’s 
best laboratories.
 The engineer Mr. Nasar Nsaeef the Chairman of the motor oil in Midland 
Refineries Company said that the body produces different types of oils both 
petrol engines, diesel or oil industry, and our products gain global certificate 
and it carry production label, so it submit to quality control.
Adding that the production gain two types of certificate from API and Mer-
cedes Benz, and the body will start new stage of planning and preparing stud-
ies to establish cracker units that assistant to produce the second generation 
of oil motor and develop the worker units through out add modern equip-
ments.
Pointed out that the refineries produce all kinds of oil including oils for gaso-
line engines, multi-grades, all kinds of diesel engine oils and hydraulic oils as 
well as all type of turbo oils. The refineries also produces the oil of electrical 

transformers as well as cutting oils and electrical generators, compressors, 
oils protractors oils and precision equipment, in addition to the asphalt with 
all of its kinds oxidized asphalt, wax and petrolatum medical as secondary 
products.
Referring  “all these products are distributed by the oil products distribution 
company, which in turn equip the public sector laboratories and stations, ac-
cording to a mechanism and a monthly plan is prepared in the Ministry of 
Oil.” Naseef demanding that the Oil Products Distribution Company should 
take its role in the distribution of products and openness on the private sec-
tor to sale all these products, therefore the range of sales below the level of 
ambition and it is hard to get on these products while the export process by 
surplus oil marketing company has not received widespread attention and se-
rious though provide them at excess rates.
The Undersecretary of the Ministry pointed out that the oil ministry’s plans 
are moving towards raising refineries production in the all parts of the coun-
try through develop new advanced units environmentally friendly, in addi-
tion to build new refineries in several provinces.

South Oil Company: we reached
 the highest levels of production  

Midland Refineries: Motor oils have proven their ability to 
compete with imported one

The Manger of al-Basra Gas Company: Our projects aim 
to produce dry gas to generate 80% from electric energy

  Southern Oil Company celebrates its
 44th anniversary
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Previous oil minister Ibrahim Bahr 
al-Ulum anticipated that the oil and 
gas law enact will be delayed to the 
next parliamentary session, due to 
current political problems in the 
Iraqi representative Council .
 Bahr al-Ulum said that the urgent 
need for the adoption of the law of 

oil and gas during the current peri-
od to create a coordinated manage-
ment of the oil wealth among  the 
federal government, the Kurdistan 
region and the oil-producing prov-
inces.
 Mentioned that the Representa-
tives Council is currently disabled 

and unable to legislation simpler 
laws because of increasing politi-
cal contests among  parliamentary 
blocs, which gives an indication 
that the oil and gas law, which is one 
of the most important economic, 
wishing not to be deported and leg-
islation during the current session.

Oil industry sources said that Baghdad has resorted to 
French Total Company and Toyota Tsusho Corpora-
tion Japan for gasoline after Washington placed an Ira-
nian company, supplying gasoline to Iraq, in the black 
list.
The General Trading Company and its UAE-based 
gasoline supplies to Iraq at a rate of up to three ship-
ments per month which represents about a quarter of 
what items imported Iraq.

But in mid-March, the U.S. Treasury Department con-
sidered the company a part of a UAE-based network of 
front companies belonging to the Iranian government 
conducts on behalf of the Government which has been 
blocked by Navtiran Antratrid Company, a unit of the 
National Iranian Oil Company.
 Sources added that Washington persuaded Baghdad 
to stop this trade, which amounted to $40 million per 
month at current prices and would make Total and Toy-
ota Tsusho to supply as of June until the end of the year. 
They will join a group of companies that import to Iraq.
Sources added that Total imported two shipments of 
gasoline per month, while Toyota Tsusho imported 
only one. Each shipment weighs about 15 tons. Total 
imported its first shipment, from the 13th  to the 15th 
of June.
A U.S. diplomat said “We ask from Iraq and other coun-
tries to cut imports of crude oil and its by-products 
such as gasoline from Iran.” He added, “The Ministry 
of the Treasury and the Ministry of Foreign Affairs both 
worked actively to convince our international partners.”

The Secretariat of the Council of Ministers decided 
to cover all agricultural land damaged by oil licens-
ing rounds in amounts of compensation, especially 
in Rumaila and Zubair.
This was announced by the Mayor of Zubair, located 
west of Basra, Abbas Rashem on Saturday, noting 
that “The number of farms that have completed their 
compensated transactions reached 150 farms and 
there are a lot in progress.”
Abbas continued that “There is slowness in complet-
ing compensation transactions due to the large num-
ber of farms and the need for time in recording it in 
the compensation comes according to lists prepared 
by the bodies of the Southern Oil Company.”
Rashem noted that “There is no relation with the 
Commission on the inclusion and non-inclusion of 
the farms, but on the inventory of what exists on the 
ground only,” noting that “There are lists that came 
from the Department of Real Estate Registration 
and Cultivation of Basra.”
He added, “Sometimes we find new experiences and 

that there are things that do not exist in the ground, 
which are consulted to the Southern Oil Company, 
and agriculture and legal departments to resolve the 
merits.”

 According to Iraq’s Academy 
of energy in a monograph that 
“Iraq needs to invest about forty 
billion dollars to take advantage 
of gas associated with crude oil 
production south of the country.”
This study was distributed on 
the sidelines of a workshop to 
discuss the importance of gas in-
vestment in Iraq.
The study pointed out that 
“These investments can achieve 
Iraq’s revenues of up to $500 bil-
lion in the next twenty years, in 
addition to fifty billion dollars as 
a result of bringing gas as fuel in 
the production of electric power 
stations, instead of crude oil used 
in the present time.”
It showed that “Iraq leads the 
increase crude oil production by 
45% until the year 2035, accord-
ing to the reports of the Interna-
tional Energy Agency last year.”
Adding that “Iraq’s gas reserves in 
the south of the country 90 tril-
lion cubic feet, and almost all of 
the gas associated with oil, and 
more than one billion cubic feet 
of gas are burned every day in 
southern Iraq, where more than 
3.65 billion dollars of financial 
losses a year.”
Furthermore, “The financial 
value of the burned gas is enough 
to build ten hospitals and 250 
schools and 15 thousand units 
per year, as well as generating 
more than six thousand mega-
watts of electricity.”
According to statistics of the 
Ministry of Oil, Iraq’s gas re-
serves of 137 trillion cubic feet, 
most of the gas associated with 
crude oil.

Turkey has announced that it is looking forward to the sign-
ing of business contracts this year with Russian and Ameri-
can companies operating in the Kurdistan region of Iraq for 
joint exploration for oil and gas.
This was according to the Turkish Energy Minister, Taner 
Yildiz, who was part of the delegation accompanying the 
Prime Minister, Recep Tayyib Erdogan, during his visit to 
Washington.
The Turkish minister said in his first interview conducted af-
ter his return that “Discussions with U.S. President Barack 
Obama and his team were positive and very productive.”
He added that “It is likely for us to work with Russian and 
American companies in the north of Iraq as part of a variety 
of projects such as drilling for oil and gas.”
In the current year, state-owned companies and private 
companies, predicted commercial contracts with the Kurd-
istan region, refusing to reveal the names of the companies.
“Iraqi companies operating in the northern territory could 
be involved in such partnerships, which will include three 
or four partners.”
Yildiz stressed that “Turkey is keen to help Iraq establish 
a pipeline with increased production in the OPEC mem-
ber state, but the existing pipeline that carries oil from the 
Kirkuk oilfields to the Turkish port of Ceyhan on the Medi-
terranean must be used at full capacity.”
He said “Turkey examined purchases of Iranian oil during 
Erdogan’s visit to the United States.”
He explained that “The United States has not been asking 
us to reduce our purchases of additional oil from Iran,” 
noting that, “Turkey will continue to buy Iranian crude at 
current levels.”

Turkish Prime Minister, Tayyib 
Erdogan, said his country has 
agreed with the Kurdistan Re-
gional Government and the U.S. 
Exxon Mobil on exploration in 
northern Iraq.
Erdogan told reporters in An-

kara airport before his depar-
ture to the United States in an 
official visit during which he will 
meet with U.S. President Barack 
Obama on Thursday, “This is a 
step with the Kurdistan Regional 
Government on exploration ac-

tivities.”
Erdogan added, “We will ad-
vance our steps after this visit,” 
in reference to the plans over 
northern Iraq. He did not specify 
what the agreement will include

The Undersecretary of the Ministry for Oil and Gas Fil-
tering Industry, Fayyad Hassan al-Ne’ma said that “The 
need for electric power stations in the country of gas 
amounting to 3,500 million standard cubic feet.”
Al-Ne’ma added on Thursday, that “The ministry will 
meet the key requirements during the next four years 
and will achieve self-sufficiency of liquid gas during the 
next two years.”
He pointed out that “Iraq is seeking to increase gas pro-
duction in the coming period, whether the associated gas 
from oil fields or heat from gas fields, in addition to the 
exploratory operations carried out by the soft patches in 
licensing rounds.”
Continuing that “It will pay Iraq to improve the reserve 
of the gas installer to double or triple the amount of 137 
trillion cubic feet.”
He pointed out that “The gas industry in Iraq is linked to 
the oil extraction which amounts to 70% of the associ-
ated gas, while covering 30% of the gas fields.” Stressing 
that “The rise in oil production to more than 9 million 

barrels per day of crude oil during the coming years will 
also raise the production of associated gas from these 
fields.”
He explained that “Iraq is looking forward to be one of 
the major countries in the region and the world for the 
production of gas in the coming years and then export-
ing it after the self-sufficiency of some of the neighboring 
countries such as Europe and the Asian industrial coun-
tries such as India, China, South Korea and Japan.”
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Ibrahim Bahr al-Ulum: Because of political 
contests, oil and gas law will be enacted in the 

next parliamentary session. 

The Government Decides to Compensate all 
Affected Farmers in the Zubair Oil Projects

Turkey Says it has Agreed with Iraqi Kurdistan 
and Exxon on Oil Exploration
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Agreements for Oil and 

Gas with Iraqi Kurdistan 
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Iranian Crude

Oil Announces its Need of Gas Power Stations Over 
the Next Four Years
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to Invest About 40 
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Take Advantage of 
the Associated Gas

 Iraq is Turning to New Suppliers of Gasoline, After 
Placing Blacklisting America
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A number of projects were opened 
in the Midland Refineries Company 

by oil minister 
The minister of oil, Mr. Abdu Alkareem Alaeebi opened a number of proj-
ects in the midland refineries company in order to raise the level of produc-
tion, and the ministry works to advance the manufacturing industry in Iraq 
through add new production units in the South, the north, and the center 
refineries Companies.
Mr. Abdu alkareem alaeebi said during the opening of the gas and boiler 
steam station “our aim is raising the production and advance it in the midland 
refinery.”
Adding in his statement “The oil ministry is proceeding with its plan to build 
four refineries to boost production capacities of petroleum products through 
out get the self-sufficiency in oil production.”
 Mr. Saad Nouri Mohammed Director General of Midland Refineries Com-
pany said that the projects that have been opened will improve production 
and upgrading required as well as increasing the store energy in the Dura re-
finery and provide all the necessary supplies for the production units.
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The Iraqi Oil minister said that Iraqi oil exports 
averaged 2.6 million barrels per day in May af-
ter it was affected by the attacks on the north-
ern Kirkuk pipeline while production reached 
3.15 million barrels per day during the month.
Abdul Karim said that the ministry would re-
sume the production of the crazy oil field in 
early July after the completion of maintenance 
work.

Iraqi Oil Minister Mr. Abdul Karim 
La`aibe announced that Iraq refused 
reducing OPEC production which 
may lead weak in the oil consumption. 
Adding that the Iraqi candidate will 
compete for Secretary General of the 
Organization.
The minister said “ All aims of OPEC 
to spread the stability in the market 
of oil have been achieving, and we do 
not want to shock the market that may 
damage the global economy.” 
Expressing  that we reject to reduce the 
production of Cartel that was advo-
cated by some countries and especially 
Iran.
 OPEC oil ministers had met in the 

Austrian capital, where the headquar-
ters of the cartel, which provides about 
35% of world oil production. Analysts 
expected keep the production un-
changed, which is set at 30 million bar-
rels per day at the end of 2011.
La`aibe considered that the oil mar-
ket is currently fixed which is reflected 
the stability in the oil prices in the past 
months. In contrast, Iran calls for re-
ducing the production to raise the pric-
es, which fell in March - April to less 
than a hundred dollars for a barrel of 
Brent oi,l as Venezuela shown in Mon-
day its willingness to reduce oil produc-
tion if it considers OPEC necessary to 
maintain prices.

Oil Ministry declared that 26 companies 
are competing to build the largest refin-
ery and develop al-Nasiriyah field.
The director of the legal department in 
the ministry, Laith Abdul-Hussein said 
“ The ministry’s experts are currently 
working on the companies licenses to 
build the largest refinery with capacity 
of 300 thousand barrels per day and de-
velop al-Nasiriyah field.
  Abdul-Hussein added that it was the 

first time that the ministry grants licens-
es to establish unitary project includes 
build a refinery and develop an oil field. 
Referring that the meeting will hold  in 
the next December by attend 26 compa-
nies.
“The refinery that the ministry aim to 
establish in Nasiriyah will build accord-
ing to the latest global technology and 
its engineering designs was prepared by 
the largest global competent so, it will be 

a new generation refineries that follow 
European specifications No. 5, which is 
the highest and the latest generation. Its  
production capacity 300 thousand bar-
rels per day.” He clarifying.
confirming on the existence of a fifth 
round to explore new gas patches in a 
number of provinces. Noting that the 
ministry is determined to develop the gas 
industry because the needing of country 
to generate the electricity.

The Prime Minister, Mr. Nuri al-Maliki, during his visit 
to the Halfaya field oil on 04/14/2013 awarded Direc-
tor General of Maysan Oil Company Ali Ma’areg with 
an Award of Excellence for his excellence in the com-
pany’s management and the development of Halfaya oil. 
He witnessed the oil sector in the province of Maysan 
significantly improving in the increase in exports and 
production from the fields of company in order to reach 
the highest levels of production and economic situation 
for Maysan province in particular and Iraq in general.
For his part, Ali Ma’areg, expressed his please with this 
honor, which is the breakthrough to continue to work 
hard towards the development of the fields of Maysan 
Oil Company and increasing its productivity, pointing 
out that these successes would’ve never materialized 
without the concerted efforts of the employees of the 
company from technical  engineering and administra-
tive staff and their eagerness of responsibility towards 
work and the development of oil sector.

Maysan Oil Company announced the arrival of 
new drilling towers to Halfayah field to increase 
the number of new wells in the field with the 
launch of the second phase of development of 
the field.
The general director of Maysan Oil Company, Ali 
Ma’areg al-Bahadli, said that the four towers new 
drilling are in the process of arriving as two tow-
ers have arrived and two others are pending in 
the near future, noting that these towers belong 
to the Petrojayna Chinese company, which man-
ages the development of the field of Halfaya. He 
explained that the number of rigs with these new 
towers will be 10 towers in addition to the two 
towers of reclamation.
Bahadli confirmed that the installation of these 
new towers will contribute to the high frequency 
of drilling operations and will enable the increase 
of the number of new wells.
Petrojayna company, which won the contract to 
develop the Halfaya field in the second licensing 

round end of 2009, prepares to implement the 
second phase of development after the first phase 
culminated add more than 100 thousand barrels 
of production rates from the Halfaya field.
The oil reserves in the Halfaya field returning to 
Maysan Oil Company is estimated to around 16 
billion barrels in addition to large quantities of 
gas, the first well was drilled in 1976.
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Oil Minister: Iraq’s Oil Ex-
ports Averaged 2.6 million 

Barrels per day in May

  The Arrival of New Drilling Towers to 
the Halfaya field to Increase the Pace of 

Drilling Operations

Prime Minister Mr. Nuri Kamal al-Maliki honors Ali Qubool 
of the Bahadli general manager Maysan Oil Company

 Excellence Award

Iraq refused reducing OPEC production

26 international companies are competing 
to build the largest refinery in Iraq.
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Iraq talks with several foreign oil 
companies in order to reduce the 
long-term production rates that was 
planned for years, as reported by Iraqi 
Deputy Prime Minister for Energy Af-
fairs.
Dr. Hussain al-Shahristani said in an 
interview with France-Press agency 
“We have reviewed the production 
plans for all fields, and we agreed on 
some of them while others will be re-
viewed scientifically including all con-
tracts that were awarded in 2009.”
“However, Iraq is looking for through 

lower production rates to pump oil 
over a longer period of time than those 
offered by his previously planned pro-
duction rates.” al-Shahristani clarify-
ing .
“Consequently, Iraq will have the abil-
ity to produce about nine million bar-
rels a day, and our daily production of 
oil will between five and six million 
barrels and will provide sufficient rev-
enue.” al-Shahristani saying.
The Deputy Prime Minister for En-
ergy Affairs wishing remains the price 
of oil barrel, which currently stands at 
$ 92. Noting that if the prices fell less 
than this, we have to reviewed our bal-
ance.
Iraq produce which has oil reserves 
estimated at 143 billion barrels, more 
than 3.4 million barrels per day, that is 
considered  the third largest reserves 
in the world, and export about 2.6 
million barrels.
Iraq plans for a significant increase 
in export rates in the near future, 
while the International Atomic En-

ergy Agency indicating that Iraq’s oil 
revenues could reach nearly five tril-
lion dollars by the year 2035, and the 
country will become the largest finan-
cier of oil in the world over the years.
al-Shahristani predicted oil demand 
rates lower than those that were un-
expected, explaining that “it does not 
seem that there will be a great demand 
in the coming years.”
Saying  “we think it is not good idea 
to invest large amounts to develop 
the fields in searching  of the ability of 
higher productivity, if we’re not to use 
that capacity, we enable to produce oil 
we can not export it.”
Referring  to the affecting of convert 
the United States a source of oil in a 
decade, as expecting of the Interna-
tional Atomic Energy Agency, saying 
“I do not think personally that the 
United States will become the biggest 
source of oil.
al-Shahristani continuing “ The global 
demand will be affected, when the 
United States reduces its imports.”

Iraq met foreign oil companies
 to reduce oil production rates
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